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1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objetivo o estudo das calçadas situadas na área central 

da Cidade de Maringá, Paraná. Localizada na Região Norte do Estado, o núcleo urbano foi 

fundado em 10 de maio de 1947, contando atualmente com 300 mil habitantes. Maringá 

“nasceu” na prancheta do urbanista paulista Jorge de Macedo Vieira, o qual criou um projeto 

considerado na época, 1945, como um dos mais arrojados e modernos, identificando-se 

com as diretrizes das Cidades Jardins e da Carta de Atenas. Os fatores que determinaram a 

delimitação da área de estudo foram: intensa concentração e circulação de pedestres; 

intenso tráfego de veículos; concentração dos serviços e atividades do município; 

concentração do comércio mais intenso no sítio urbano; referência como modelo de área 

comercial para a cidade; e dinamicidade da paisagem local. O estudo desse espaço público 

baseou-se nas quatro categorias do método geográfico proposto por Santos (1997) - 

estrutura, processo, forma e função -, tendo em vista que, de acordo com esse mesmo 

autor, o espaço é um produto social em permanente processo de transformação. A partir de 

levantamentos de natureza quali-quantitativa procedeu-se as análises pertinentes, balizadas 

pelas características físicas e seus aspectos de segurança e conforto. Consoante com o 

exposto, o presente trabalho buscou avaliar as condições de uso, manutenção e 

conservação desses espaços públicos; caracterizar as condicionantes fisico-ambientais, 

econômicos e legais do objeto em tela; e resgatar como se desenvolveu o espaço das 

calçadas, considerando as adequações e transformações ocorridas ao longo do tempo. 

 As calçadas constituem-se em um importante elemento estruturador do sistema 

viário. Além de atender a função da circulação de pedestres, ela é um espaço onde as 
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pessoas se encontram e convivem, servindo também como espaço de lazer, de trabalho e 

até mesmo de moradia para alguns. A falta de continuidade política relega a estes espaços 

uma importância secundária dentro do planejamento urbano, promovendo o sucateamento 

dos mesmos. As situações que podem ser observadas nas calçadas revelam um 

descompromisso com a manutenção e principalmente à qualidade das mesmas. Por se 

tratar de um espaço aberto é uma realidade muito complexa, sob aparente simplicidade, que 

abrange diversos aspectos sociais, econômicos, culturais, de interação entre a cidade e a 

cidadão, arquitetura e sociedade, dentre outros. Encontramo-nos, então, diante de um 

espaço pensado como área de circulação, na qual os elementos ambientais, climáticos, 

históricos, culturais e tecnológicos são os que a configuram como estímulos dimensionais. 

2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO DAS CALÇADAS 

Desde que se considere o valor de uso da cidade, fica muito difícil 

sustentar qualquer teoria que não coloque o pedestre num papel central. 

Como se não bastasse a inferioridade psicológica e social com que é tido; 

como se insuficientes não fossem os buracos e obstruções automotoras e 

não-automotoras das mais diversas naturezas, desponta a pior delas, o 

risco do acidente e da morte. Pessoas vulneráveis como deficientes da 

mobilidade, cegos, idosos e crianças são conclamados à abstenção. A 

própria idéia de cidade e mesmo a concepção de equipamentos não os 

considera (YÁZIGI, 2000, p. 279). 

 O acelerado processo de urbanização, apesar de muitos benefícios para a 

sociedade, tem permitido que os interesses econômicos na maioria das cidades brasileiras e 

a falta de considerações ambientais nas decisões morfológicas urbanas venham a criar 

problemas diversos, dentre os quais está o uso inapropriado dos espaços urbanos. Com o 

crescimento das cidades brasileiras no século XX, as preocupações e prioridades na 

adequação para as novas funções que foram surgindo, também foram mudando. As 

calçadas, assim como as ruas, sofreram alterações ou não acompanharam este 

desenvolvimento. O surgimento e a popularização do automóvel como meio de transporte, o 

novo urbanismo com amplas ruas e avenidas, o sanitarismo e campanhas de saneamento 

na preocupação de prevenir a cidade e a vida pública contra riscos à saúde no início do 

século XX, ocasionaram um processo de mutação da paisagem urbana, alterando as 

funções das vias e modificando a estruturação urbana das cidades. Com o surgimento da 

separação entre circulação motora e de pedestre, as ruas tornaram-se estreitas, assim 

como as calçadas mal comportam o fluxo de pedestres, necessitando adequar-se ao novo 

modo de vida da população. 
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 Cada vez mais a Geografia tem contribuído para entender as transformações na 

paisagem urbana. Hoje o lugar toma formas e conteúdos diversos, possibilitando novas 

leituras da cidade, buscando compreender o constante processo de construção e 

reconstrução da mesma. 

 O meio construído apresenta-se atualmente agressivo ao homem, necessitando de 

diretrizes e ferramentas de controle para organizá-lo e atendê-lo. Para a transformação 

correta do meio físico fazem-se necessário o levantamento, a organização e 

instrumentalização das informações sobre os elementos físicos e ambientais. 

 Maringá, fundada em 1947, por ser uma cidade nova, insere-se no contexto das 

mudanças urbanas em direção às novas formas de organização espacial dos anos 50; 

equipando seus espaços ante as novas exigências que se manifestavam em virtude do 

desenvolvimento, e consolidando o “verde” no todo urbano como um padrão de qualidade 

de vida. Maringá foi projetada e construída de acordo com um traçado urbano que a dotou 

de vias de trânsito e passeios amplos e arborizados, além das extensas áreas verdes, 

aproveitando ao máximo as características topográficas da região. Ainda assim, a cidade 

passou por um processo acelerado de crescimento urbano, e atualmente sofre com as 

conseqüências do mesmo. Nesse contexto há uma perda significativa na qualidade dos 

espaços urbanos. 

 Com relação às calçadas, embora haja leis que as regulamentem, falta fiscalização 

do poder público e a cobrança por parte da população no intuito de reivindicar qualidade e 

adequação desses espaços. A falta de conscientização e conhecimento dos direitos dos 

cidadãos, a consideração de fatores da cultura regional, dentre muitos agravantes, leva à 

percepção de um centro urbano congestionado, que não oferece acessibilidade, segurança 

e fluidez no espaço de circulação destinado aos pedestres. Faz-se necessário a atuação da 

população como utilitária desses espaços de usos comunitários, pois só ela possui a 

capacidade e o direito de transformá-los através de seus usos, costumes e exigências. 

 A cidade deve oferecer: segurança, acessibilidade, qualidade sonora e atmosférica, 

livre circulação, conforto visual, conforto térmico, liberdade de ação, limpeza e higiene, 

manutenção do espaço público das calçadas, tudo em busca e elevando a qualidade de 

vida. Nesse contexto Cullen (1971, p. 9) relata: 

[...] uma cidade é algo mais do que o somatório dos seus habitantes: é 

uma unidade geradora de excedentes de bem-estar e de facilidades que 

leva a maioria das pessoas preferirem – independentemente de outras 

razões - viver em comunidades a viverem isoladas. 
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 Atualmente, vêem-se as ruas e calçadas servirem de local de moradia para alguns e 

de trabalho para outros. Ela se torna ainda, para muitos, lugar de convívio e lazer. Nelas, 

todos os tipos de gente se mesclam e as diferentes camadas de classes e estratos sociais 

se confundem. Ao transitar pelas calçadas é possível verificar a diversidade de infrações, 

fruto da não obediência à legislação vigente existente. As irregularidades são notórias, e vão 

desde a poluição visual e exposição inadequada de mercadorias, falhas na pavimentação, 

até a falta de manutenção das mesmas podendo ocasionar acidentes, dificultando não só a 

circulação de deficientes físicos e visuais, como também de idosos e pedestres em geral. A 

livre circulação dos cidadãos é prejudicada pela imposição de obstáculos de diversas 

naturezas, como bancas de exposição de mercadorias, equipamentos urbanos dispostos 

incorretamente, tapumes que desrespeitam o limite máximo de invasão do logradouro 

público e permanência e localização de vendedores ambulantes nas calçadas. 

 O trabalho como um todo se insere no campo de estudo da paisagem urbana, 

especificamente no estudo das calçadas, um tema não muito explorado em trabalhos 

nacionais. Todos estes fatores levam a uma relevante necessidade de estudo do problema, 

seja para a produção de um diagnóstico, seja para a elaboração de propostas que orientem 

o uso adequado desses espaços. 

3. AS CALÇADAS DE MARINGÁ 

 A história das calçadas na Cidade de Maringá faz-se do ponto de vista sócio-cultural 

e de adequação para abrigar equipamentos recorrentes da modernização e necessidades 

urbanas. Através de levantamento e análise de material fotográfico e acesso a fontes 

primárias ao longo do tempo, foi possível registrar características singulares da cultura local 

que perduram nos dias atuais. Características estas, que estão diretamente relacionadas 

com a maneira da população usufruir os espaços destinados aos pedestres. Essa 

caracterização da evolução da vida sócio-cultural desenvolvida nas calçadas de Maringá é 

que aqui efetivada década a década, através do registro das iniciativas de maior relevância 

tomadas para adequar, equipar e manter as calçadas. 

3.1. Década de 1940 

 A década de 1940 corresponde ao início do primeiro núcleo urbano do Município de 

Maringá, período do desmatamento, da demarcação das primeiras ruas, da elaboração do 

projeto que deu a forma à cidade. Alfredo Werner Nyffeller, pioneiro e ex-dirigente da 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), em depoimento à edição 

comemorativa do cinqüentenário da Companhia, narrou como era a paisagem encontrada 

pelos que aqui primeiro chegaram e como ocorria a evolução urbana nos primeiros tempos. 
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Nos primeiros anos a cidade não diferia das demais que abrimos no Norte 

do Paraná. Ruas de terra, mal definidas e com terrenos de um lado e de 

outro onde se viam raízes e troncos semi-carbonizados. Muita poeira em 

dia de sol e lama até o tornozelo em dia de chuva. Era uma beleza ver a 

mata de pertinho: altas perobas, figueiras, pau d’alho, tudo ao alcance 

dos olhos, bastando chegar a janela. Havia muitos veículos de tração 

animal: charretes e carroças. E muita gente andava a cavalo 

(COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ, 1977, p. 141). 

 A Avenida Brasil no Maringá Velho era a rua principal onde se instalam as primeiras 

edificações, além de ser a estrada de acesso às cidades de Paranavaí e Campo Mourão; a 

rua e as calçadas eram de terra, delimitadas apenas pelas edificações em sua maioria feitas 

de madeira. A iluminação e o saneamento básico eram precários, principalmente no 

princípio da colonização. O comércio se estabeleceu inicialmente no Maringá Velho, e os 

colonizadores que permaneceram na zona rural, passaram a fazer compras na “cidade”. O 

trajeto percorrido por esses moradores era feito geralmente a pé ou de bicicleta, ao longo de 

ruas de terra, abertas em meio à mata. Grandes modificações foram surgindo com o 

“Maringá Novo”, uma vez que as ruas, calçadas e avenidas passaram a fazer parte de um 

plano urbanístico em que seu dimensionamento era pré-estabelecido. Em fins da década de 

40, embora o traçado viário estivesse definido, o calçamento ainda não havia sido 

implantado, verificando apenas a presença de uma modesta calçada ao redor de algumas 

edificações, executadas por iniciativa dos proprietários. 

3.2. Década de 1950 

 Inicialmente fundada como Distrito de Mandaguari, Maringá foi elevada à categoria 

de Município em 14 de fevereiro de 1951, e à categoria de Comarca em 9 de março de 

1954. Desde as primeiras manifestações comerciais, em fins da década de 1940 e meados 

da década de 1950, notava-se uma característica singular na maneira dos comerciantes 

exporem suas mercadorias: as mesmas ficavam fora dos limites dos estabelecimentos, em 

bancas que ocupavam parte do espaço destinado à circulação de pessoas. Marco desta 

década foi a instituição do Código de Obras e Posturas para o município, a Lei nº. 34/59 de 

31/10/1959, na administração do Prefeito João Paulino Vieira Filho. Este código previa 

diversas leis que ordenavam o crescimento da cidade, inclusive destinando parágrafos e 

secções às calçadas e passeios. Além de leis que regulamentavam a pavimentação e 

manutenção das calçadas, também foram instituídas regras de uso e ocupação desses 

espaços. Eram previstas regras para ‘varredura’, lavagem do passeio, ocupação por vitrines 

e exposição de mercadorias, utilização de mesas, letreiros e luminosos, colocação de 

anúncios, placas, cartazes, painéis, avisos, a localização e especificação dos materiais 
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empregados em bancas de revistas, a arborização, a disposição de tapumes e toldos, a 

permanência de vendedores ambulantes dentre outros. 

3.3. Década de 1960 

 Segundo De Angelis (2000), a importância deste decênio esteve centrada no início 

da migração campo-cidade. As fortes geadas, conjuntamente à política de desestímulo por 

parte do governo, levaram os agricultores a mudarem da cafeicultura para a cultura de soja 

e trigo. A mecanização dessas lavouras expulsou do campo um contingente grande de 

pessoas. A cidade encontrava-se despreparada para fazer frente a este novo contingente 

populacional e, conseqüentemente, tem-se início o processo de periferização do município. 

Os novos loteamentos que foram surgindo não apresentavam os requisitos urbanísticos 

básicos como calçadas, pavimentação, água e esgoto. Neste período, viu-se também a 

urbanização de diversas áreas e praças centrais do projeto original, tais como a Avenida 

Paraná e também a união estruturada de áreas já estabilizadas como o trecho da Avenida 

Brasil dando acesso ao Maringá Velho. 

3.4. Década de 1970 

 A década de 1970 é de grande importância para a implantação do saneamento e 

infra-estrutura básicos do município. Com o passar dos anos as adequações de 

equipamentos e infra-estrutura se fazem necessários, e a primeira grande interferência 

sofrida pelas calçadas foi a abertura das mesmas para a passagem da rede de esgoto 

sanitário. Em decorrência disso, em 1977 tem início o processo de reconstrução das 

calçadas danificadas, trabalho efetuado nas Zonas 1, 2, 7 e parte da zona 4, num total de 19 

mil metros quadrados. 

3.5. Década de 1980 

 A urbanização e a crise econômica vivida no país na década de 1980 contribuíram 

para a deterioração da área central de Maringá. A prostituição tornou-se recorrente, 

proporcionando conflitos entre comerciantes e famílias contra as prostitutas, travestis e 

homossexuais, que faziam das calçadas, vias e praças da área central o seu local de 

trabalho. Muitos comerciantes do perímetro central não deixavam suas vitrines em 

exposição no período noturno, alegando que as ruas e calçadas após as 20 horas 

pertenciam a prostitutas e homossexuais. Famílias sentiam-se inibidas e praticamente não 

podiam andar a noite sem se depararem com cenas desagradáveis, e como não existiam 

apreciadores para as vitrines, os comerciantes não se sentiam motivados a expor seus 

produtos após o horário comercial, o que contribuía para que as calçadas ficassem ainda 

mais escuras e perigosas. A iluminação deficiente, devido à farta arborização e voltada 

apenas para o leito carroçável, contribuía grandemente com as atividades de promiscuidade 
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e roubos. A partir desse pressuposto foi que em 1986 iniciou-se a primeira reivindicação por 

parte dos comerciantes junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) para 

intercalar a iluminação pública no centro, com luzes abaixo de três metros, ou seja, abaixo 

das copas das árvores. Houve até um movimento junto aos comerciantes propondo que 

cada quadra arcasse com o custo do material a ser utilizado para implantar o rebaixamento 

da iluminação pública, visando, principalmente, inibir a prostituição e a marginalidade no 

período noturno. 

 A década de 1980 também viu surgir o sistema de estacionamento rotativo, então 

denominado “Zona Verde”, regulamentado pela Lei municipal 2005/86 tendo sua publicação 

oficial em 24/04/1986. Em decorrência disso implantou-se nas calçadas diversas placas de 

indicação nas áreas onde o sistema vigora, além da instalação de pontos de compra e 

regularização no espaço destinado aos pedestres. 

 Com a retirada do pátio de manobras da Rede Ferroviária Federal, iniciaram-se as 

obras de revitalização da área central. Desta forma, esperava-se que com o novo perfil 

visual daquela área a Avenida Tamandaré deveria sofrer modificações que contribuiriam 

para promover a integração da mesma ao contexto urbano. 

 Outra característica deste decênio é a marcante presença de ambulantes e artesãos 

pelas calçadas das principais ruas da cidade, que em função da crise econômica 

principalmente do desemprego, fizeram das mesmas o seu local de trabalho. Os locais 

preferidos para essas atividades eram as calçadas próximas aos pontos de parada de 

ônibus, onde a concentração e circulação de pedestres eram intensas maior parte do dia. 

 Embora parte dos passeios encontrava-se pavimentadas neste período, o grande 

problema enfrentado consistia na falta de manutenção dos logradouros, apesar da Lei 

Municipal nº. 1734/83, que determinava que “quando os passeios se acharem em mau 

estado, a prefeitura intimará os proprietários a consertá-los”. 

3.6. Década de 1990 

 A década de 1990 foi importante pela apresentação e implantação de propostas que 

solucionassem os problemas apresentados nas décadas anteriores e também os 

decorrentes da modernização, que tornara necessária a adequação das calçadas ao uso e 

acessibilidade de todos os cidadãos. Maringá foi pioneira na aplicação de diversas soluções 

urbanas, como o rebaixamento da iluminação pública, a implantação de rampas de acesso 

às calçadas para deficientes e a compactação da fiação elétrica. 

 Um outro problema constatado na época, e recorrente ainda hoje, diz respeito ao 

afloramento das raízes de algumas árvores. Elas alteram os níveis das calçadas, muitas 

vezes destruindo o passeio. Nestes casos, as calçadas precisam ser recuperadas com 

 4043



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

cuidados adicionais, para se manter plano o passeio, sem que as árvores sejam 

prejudicadas. Outro ponto que passou a ser abordado neste período foi a intensificação de 

tapumes nas calçadas, roubando espaço dos transeuntes. Era visível o abuso de muitas 

construtoras, avançando o tapume para muito além do permitido pelo Código de Obras, 

tomando a calçada dos pedestres e obrigando-os a caminhar pela s ruas. Observam-se 

ainda calçadas danificadas em função do trânsito de maquinários e caminhões pertencentes 

a construtoras, sendo que as mesmas não realizam os devidos reparos exigidos, 

permanecendo o passeio muitas vezes intransitável durante todo o período da obra. 

 Em julho de 1993 outro assunto referente ao espaço das calçadas foi tema de 

discussão na Câmara de Vereadores do município: o uso indisciplinado de contêineres. A 

má localização desses depósitos de lixo estava provocando acidentes, atrapalhando o 

trânsito de pessoas e de veículos, tornando-se necessária a criação de normas legais que 

regulamentassem o uso desse equipamento. A Lei Municipal 3440/93 classificou os 

contêineres em dois tipos – os permanentes e os temporários. Os permanentes para o 

acondicionamento de lixo e detritos, pertencentes em sua maioria a condomínios 

residenciais, permanecendo sempre em locais fixos. E os temporários servindo para o 

depósito de entulhos e utilizados especialmente por empresas de construção. Outra norma 

colocada diz que os contêineres localizados em recuo de calçadas deveriam trazer de forma 

obrigatória, os dias e horário de descarga, com tinta refletiva, para que quando não 

houvesse coleta o espaço pudesse ser utilizado como vaga de estacionamento. O projeto 

também limitava em uma hora o período de descarga do material depositado nos 

contêineres localizados no passeio público, e também vedava o estacionamento de veículos 

estranhos durante o horário de coleta por caminhões públicos. 

 Com o fim da legislação que padronizava o piso das calçadas em Maringá, certas 

calçadas e praças tornaram-se verdadeiras armadilhas para os pedestres, principalmente 

em dias de chuva intermitente, gerando preocupações no início de 1995, quando a 

prefeitura promoveu uma campanha para que fossem feitas calçadas em todos os imóveis. 

Anteriormente a este período a legislação municipal previa que as calçadas só poderiam ser 

revestidas com ladrilho do tipo hidráulico com cerca de 80 semi-furos e antiderrapante. O 

ladrilho, além de mais seguro, mantinha uma estética própria de Maringá o que contribuía 

para seu padrão arquitetônico. A falta de padronização também proporcionou a utilização de 

outros revestimentos que colocam em risco de acidentes os pedestres, como os “bloquetes” 

de cimento, que em determinadas situações, o proprietário mandava lixar e envernizar; 

pedras naturais (mármores, granitos e outros) e até casos em que eram aplicados pisos 

cerâmicos, que quando molhados tornavam-se escorregadios. Tais revestimentos eram 

encontrados com a facilidade nas zonas residenciais – Zona 2 e Zona 4. 
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 Mudanças representativas também foram feitas neste decênio para a adequação das 

calçadas em benefício dos portadores de deficiência física. Maringá foi uma das primeiras 

cidades no Brasil a implantar rampas de acesso destinadas ao acesso de deficientes físicos 

nas calçadas. Essas rampas foram implantadas em sua maioria na área central do 

município, o que promoveu uma grande repercussão, projetando a cidade nacionalmente 

como exemplo na preocupação com esse cidadãos, chegando no ano de 1995 a contar com 

um total de 340 rampas junto às calçadas. 

 Notadamente esta década representou a modernização dos equipamentos, 

adequando-se as calçadas às necessidades cotidianas da população e também dos 

portadores de deficiência. 

3.7. Década de 2000 

 A primeira década de 2000 ainda está no início, mas as calçadas neste período 

encontram-se em evidência, sendo tema de constantes discussões na Câmara de 

Vereadores de Maringá, demonstrando-se uma maior preocupação quanto à qualidade 

destes espaços. O sucateamento dos equipamentos implantados em décadas anteriores e a 

utilização indisciplinada das calçadas por parte de comerciantes locais são os principais 

problemas enfrentados nesse início de século. As rampas de acesso de deficientes nas 

calçadas encontram-se regulamentadas pelo Art. 105 da Lei complementar 335/99. Embora 

exista legislação, as mesmas sofrem com a falta de manutenção, além do desrespeito à 

inclinação adequada e os desníveis entre as mesmas e o leito carroçável, ou seja, o asfalto 

fica mais alto e as rampas mais baixas, sujeitando os que necessitam de cadeiras de rodas 

a acidentes, pois os mesmos ficam travados entre o asfalto e a calçada. A grande polêmica 

envolvendo as calçadas em 2001 referiu-se ao projeto apresentado por vereadores visando 

acabar com a lei que permitia o uso de 17% das calçadas, não permitindo que as calçadas 

fossem ocupadas pelos comerciantes para a exposição de mercadorias de mesas. O projeto 

foi aprovado em primeira instância e entrava para segunda votação, mas houve grande 

movimentação pelos comerciantes (maiores interessados) impedindo a aprovação do 

mesmo. Os proprietários destes estabelecimentos argumentavam que a ocupação do 

passeio público é uma tradição no comércio de Maringá, que vem praticamente desde a 

fundação da cidade. O resultado dessas discussões foi o decreto nº. 1.684/2002, a lei 

complementar 429/2002 e o projeto de lei complementar 453/2003 definido ao final a 

abrangência de 25% da área de passeio público para a exposição e divulgação de produtos 

e serviços, bem como para a colocação de mesas e cadeiras.  Neste período houve 

também uma maior exigência e incentivo à população, através de campanha promovida pela 

prefeitura do município, no cumprimento da lei complementar 335/99 em seu art. 105 que 

estabelece a construção de calçadas ecológicas, mudando o perfil dos passeios nas áreas 

residenciais. A execução desse tipo de calçada determina uma faixa com largura de 0,60 m 
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junto ao meio fio, uma faixa pavimentada, com largura de 1,50 m junto ao alinhamento 

predial e uma faixa intermediária a ambas, contendo vegetação rasteira, destinada à 

permeabilidade do solo, abrangendo eixos da arborização pública. Calçadas obstruídas e 

mal iluminadas são o cenário deixado pela instalação de toldos irregulares na área central 

de Maringá. O código de posturas Municipal estipula que esse tipo de cobertura não exceda 

dois metros e meio do espaço transversal da calçada, mas a legislação é ignorada pelos 

comerciantes que ocupam todo o passeio público como extensão do estabelecimento para 

compensar a falta de espaço interno. Embaixo dos toldos estão as cadeiras e mesas que 

geram inúmeras reclamações no setor de fiscalização da prefeitura. 

 Cada imóvel tem permissão para apenas um rebaixamento na calçada para o acesso 

de veículos, sendo passível de multa quem desobedece. Muitos comerciantes da cidade, 

proprietários de clínicas e de residências, no entanto, infringem a lei municipal que diz 

respeito ao rebaixamento de vias, utilizando mais espaço do que o permitido para tal 

acesso. É comum encontrar-se nas calçadas rebaixadas que ocupam toda a frente da 

propriedade, evitando que veículos estacionem no local, fazendo com que os motoristas 

acabem sendo multados por estacionarem em lugar proibido. 

 A década em questão reflete a falta de conscientização da população em reivindicar 

o seu espaço para transitar, permitindo que as calçadas sejam extensões de 

estabelecimentos comerciais, prejudicando o conforto e qualidade desses espaços. 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 Para efeito de trabalho consideramos como sendo universo de pesquisa as calçadas 

pertencentes à área central de Maringá, delimitada pelo quadrilátero formado pelas 

Avenidas Paraná e São Paulo no sentido norte-sul e Avenidas Tiradentes e Tamandaré no 

sentido leste-oeste. A escolha do quadrilátero em estudo deu-se em virtude da concentração 

de atividades diversificadas nele existente, além de ser um importante elo de ligação entre 

bairros e região metropolitana, pois nele localiza-se o terminal de ônibus urbano, gerando 

um intenso fluxo de pedestres de diferentes partes do município e região metropolitana. 

Outra razão a sustentar a escolha do objeto de estudo deu-se a partir da diversidade nas 

formas de ocupação das calçadas na área central de Maringá, causadas por diferentes 

funções adquiridas dentro da lógica capitalista de organização do espaço urbano ao longo 

do tempo. Por fim, a escolha do referido quadrilátero deu-se em função do mesmo fazer 

parte do núcleo central da cidade e, portanto, existir desde o plano inicial da urbe, elaborado 

por Jorge de Macedo Vieira em 1947. A falta de uma política continuada por parte do setor 

público tem relegado o espaço das calçadas a uma importância secundária dentro do 

planejamento urbano. A situação em que as mesmas se encontram revela um 

descompromisso, ou então a falta de compreensão das verdadeiras funções e valores 
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desses espaços enquanto estruturadores da malha viária e a garantia de qualidade de vida 

na urbe. Compreende-se que tal situação pode ser revertida a partir de um planejamento 

adequado e da revitalização das calçadas, levando-se em consideração o suporte físico que 

a cidade oferece. Para tanto, faz-se necessário um levantamento detalhado da situação 

atual das calçadas, o qual, propiciando melhor conhecimento, subsidiará as políticas 

públicas de planejamento. Tais procedimentos são fundamentais para que num futuro 

próximo não se tenha os mesmos problemas que já ocorreram, em maior escala, nos 

grandes centros: o domínio desses espaços públicos por parte do comércio formal e/ou 

informal, falta de segurança para pedestres, falta de acessibilidade a todos, dificuldade na 

circulação, transformando, por fim, as calçadas em território de ninguém. A sistematização e 

desenvolvimento do trabalho deram-se a partir de: (a) - coleta de dados da área em estudo 

a partir da revisão de literatura, consulta à legislação vigente, levantamento quantitativo e 

avaliação qualitativa dos elementos que a compõe, levantamento fotográfico e levantamento 

do uso do solo causador de interferência no uso das calçadas; (b) - análise e correlação do 

material coletado através da elaboração de um diagnóstico da área em estudo. 

4.1. Explicitação do quadro teórico metodológico 

 O presente trabalho ensejou pesquisa de campo, uma vez que se busca, como 

produto final, um efetivo conhecimento das calçadas em área previamente estabelecida. 

Para atingir esse objetivo adaptou-se de De Angelis (2000) os formulários de levantamento 

quantitativo e qualitativo dos equipamentos e estruturas existentes: ficha 1 – levantamento 

quantitativo dos equipamentos e estruturas existentes; e , ficha 2 – avaliação qualitativa. A 

ficha 1 propõe levantar a existência ou não de equipamentos e estruturas, quantificá-los e, 

em casos específicos determinar o material com o qual é confeccionado – pavimentação; e 

o tipo de atividade desenvolvida – no caso dos ambulantes. 

FICHA 1 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS 
EXISTENTES NAS CALÇADAS 

 

 

Nome da via: ____________________________n° ________ 

Localização: _______________________________________ 

Largura da calçada: _________________________________ 

Uso do solo (principais características): __________________ 

Data da avaliação: _____/_____/_____ 
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Dia da semana: ___________________ 

Início: ____h ____ min Término: ____h ____ min 

Duração: _____min 

EQUIPAMENTOS/ ESTRUTURAS SIM NÃO 
1. Rampa – acesso para deficientes   
2. Placas de identificação da via   
3. Telefone público   
4. Lixeira   
5. Letreiros e luminosos   
6. Marquises/ toldos/ coberturas   
7. Banca de revista   
8. Iluminação: ( )alta ( ) rebaixada   
9. Postes   
10. Arborização   
11. Bancos (mobiliário)   
12. Ponto de táxi   
13. Ponto de ônibus   
14. Tampas de visita (prestadoras de serviços)   
15. Pavimentação 
material: 

  

16. Ambulantes 
Tipo: 

  

17. Placas comerciais (publicidade)   
18. Placas sinalização de trânsito   
19. Estacionamento para bicicletas   
20. Recuos para lixeiras (contêineres)   
21. Outros   

Fonte: Adaptado de De Angelis, 20005

 A escolha das estruturas e equipamentos que compõem a “Ficha 1” levou em 

consideração os elementos, equipamento e estruturas comumente encontrados nas 

calçadas. 

FICHA 2 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

                                                 
5 As adaptações realizadas referem-se à retirada de alguns itens que se aplicam especificamente às 
praças acrescentando-se outros encontrados nas calçadas como os itens 1, 5, 9, 10, 14 e de 16 à 21, 
além da largura e do uso do solo nas calçadas analisadas. 
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ITENS AVALIADOS NOTA AUSÊNCIA 
1. Rampa para deficientes   
2. Placa de identificação da via   
3. Telefone público   
4. Lixeira   
5. Letreiros e luminosos   
6. Marquises/toldos/coberturas   
7. Banca de revista   
8. Iluminação alta   
9. Iluminação rebaixada   
10. Postes   
11. Arborização   
12. Banco (mobiliário)   
13. Ponto de táxi   
14. Ponto de ônibus   
15. Ambulante   
16. Tampas de visitas (prestadoras)   
17. Pavimentação   
18. Padronização    
19. Conservação e limpeza   
20. Circulação/acessibilidade   
21. Segurança   
22. Conforto ambiental   
0 –| 0,5 → péssimo 
0,5 –| 1,5 → ruim 
1,5 –| 2,5 → regular 
2,5 –| 3,5 → bom 
3,5 – 4,0 → ótimo 

Fonte: Adaptado de De Angelis, 20006

 A presente ficha objetiva avaliar o estado de conservação das estruturas e/ou 

equipamentos – elementos naturais e construídos ocorrentes nas calçadas. No intuito de se 

evitar que um mesmo equipamento ou estrutura obtivesse avaliação diferenciada nas 

calçadas levantadas, estabeleceu-se parâmetros fixos de avaliação. Dependendo do 

elemento em foco, avaliou-se: condições de conservação, disponibilidade para uso, 

qualidade do material utilizado, manutenção, conforto e funcionalidade, entre outros. Na 

seqüência dispõem-se tais parâmetros utilizados na avaliação de cada item da ficha em 

questão. 

 Rampas para deficientes: facilidade de acesso; material empregado; inclinação 

correta para o uso; estado de conservação. 

                                                 
6 As adaptações realizadas referem-se à retirada de alguns itens que se aplicam especificamente às 
praças acrescentando-se outros encontrados nas calçadas. 
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 Placa de identificação da via: a existência; tipo; localização na calçada; design 

padronizado; material. 

 Telefone público: localização na calçada; possibilita o uso por deficientes; estado 

de conservação; se o mesmo está funcionando. 

 Lixeiras: tipo; quantidade; localização na calçada; funcionalidade; design; material 

empregado; estado de conservação. 

 Letreiros e luminosos: respeito ao avanço máximo permitido; design; estética; 

conservação; poluição visual; conflito com arborização e outros equipamentos. 

 Marquises/ toldos e coberturas: presença destes elementos; respeito ao avanço 

máximo sobre a calçada; estética; conservação; poluição visual; conflito com demais 

elementos. 

 Banca de revista: localização - periférica ou central, em evidência ou não; material 

empregado em sua construção; design; estética - se compatível com a calçada. 

 Iluminação: alta ou baixa - em função da copa das árvores; tipo - poste, super-

poste, baliza, holofote; localização; conservação; atendimento ao objetivo precípuo. 

 Poste: padronização; material; localização; conservação; distanciamento. 

 Arborização: estado geral; copa não interfere na circulação; área mínima permeável 

ao redor; manutenção. 

 Bancos: estado de conservação; material empregado em sua confecção; conforto; 

locação ao longo das calçadas - se interferem na circulação ou não; distribuição 

espacial - se em áreas sombreadas ou não; design. 

 Ponto de táxi: localização na calçada – interferência na circulação; presença ou não 

de abrigo; design; conservação. 

 Ponto de ônibus: localização na calçada – interferência na circulação; presença ou 

não de abrigo; material empregado; conservação; design. 

 Ambulantes: tipo - trailer, carrinho; higiene; estética; localização na calçada – 

interferência na circulação. 

 Tampas de prestadoras de serviços: fechada; estado de conservação; no nível da 

calçada. 

 Pavimentação: material empregado; funcionalidade e regularidade; conservação. 
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 Padronização das calçadas: largura; desenho; material empregado. 

 Conservação/limpeza: estado geral da calçada – equipamentos, estruturas -; 

varrição; limpeza. 

 Circulação/acessibilidade: facilidade de circulação, movimentação; oferece 

acessibilidade a todos. 

 Segurança: em função da localização; freqüência de pessoas; policiamento. 

 Conforto ambiental: compreende o somatório de: conforto acústico, conforto 

térmico, conforto ambiental e condições de tranqüilidade. Os quesitos analisados 

foram: presença de agentes causadores de poluição sonora; localização; trânsito de 

veículos; relação entre área sombreada e não; área mínima permeável; e 

caracterização visual do entorno da calçada. 

 Cada um dos vinte e dois itens presentes foi avaliado por conceitos – péssimo, ruim, 

regular, bom e ótimo-, aos quais correspondem notas que variam numa escala de 0,0 (zero) 

a 4,0 (quatro), conforme explicitado a seguir: 0 –| 0,5 → péssimo; 0,5 –| 1,5 → ruim; 1,5 –| 

2,5 → regular; 2,5 –| 3,5 → bom; 3,5 – 4,0 → ótimo. Após a avaliação conduzida em cada 

trecho de calçada, sobre os itens presentes, efetuou-se a média aritmética simples, de onde 

se obteve uma nota final e, conseqüentemente, um conceito que permitiu classificá-la nas 

categorias de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Definido os parâmetros de 

levantamento e avaliação passou-se à fase subseqüente, que consistiu em testar as duas 

fichas, aplicando-as em uma amostra piloto. Tal expediente propiciou os ajustes necessários 

para uma efetiva aplicabilidade das mesmas. 

4.2. Desenvolvimento da pesquisa de campo 

 A área de estudo, delimitada pelas Avenidas Paraná e São Paulo no sentido norte-

sul, e Avenidas Tiradentes e Tamandaré no sentido leste-oeste, comporta 19 vias, sendo 

que as calçadas de ambos os lados foram motivo de levantamento e avaliação no período 

compreendido entre 24/03/2003 a 26/04/2003. Cada via foi identificada por um número 

variando de 1 a 19, classificadas aleatoriamente (tabela 1), enquanto as quadras foram 

enumeradas seguindo cadastro existente na Prefeitura Municipal de Maringá. Na área de 

estudo tem-se quatro praças – Napoleão Moreira da Silva, Raposo Tavares, Centro de 

Convivência Comunitária Deputado Renato Celidônio e Praça da Catedral – e parte de um 

parque – Parque do Ingá; nesses casos levantaram-se apenas as calçadas ao longo de seu 

perímetro externo ou partes que se encontram na área determinada como central no 

presente trabalho. 

Tabela 1 – Vias que compõem a área de estudo 
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N° DENOMINAÇÃO 
01 Rua Piratininga 
02 Rua Basílio Saltchuk 
03 Rua Santos Dumont 
04 Rua Néo Alves Martins 
05 Avenida São Paulo 
06 Avenida XV de Novembro 
07 Rua Joubert de Carvalho 
08 Avenida Brasil 
09 Avenida Tiradentes 
10 Avenida Tamandaré 
11 Avenida Duque de Caxias 
12 Avenida Herval 
13 Avenida Paraná 
14 Rua Arthur Thomas 
15 Avenida Getúlio Vargas 
16 Travessa Júlio Mesquita 
17 Travessa Guilherme de Almeida 
18 Rua Particular 01 
19 Rua Particular 02 

 

5. DIAGNÓSTICO DAS CALÇADAS DE MARINGÁ 

 Para melhor conhecer a realidade das calçadas na área central de Maringá em seus 

aspectos quantitativo e qualitativo, assim como proceder a uma análise minuciosa, 

procedeu-se a uma caracterização das calçadas na área de estudo, associado a dois 

levantamentos: levantamento quantitativo e avaliação qualitativa. Fator relevante que 

interfere diretamente no uso das calçadas, é o uso e ocupação do solo, uma vez que as 

edificações relevantes como escolas, edifícios de uso público e igrejas, dentre outros, 

proporcionam um uso diferenciado e intenso das calçadas. Estes edifícios e/ou estruturas 

foram levantados a partir da ficha 1. 

5.1. Levantamento quantitativo 

 Com base em formulário que engloba vinte e um itens - “Ficha 01” -, o levantamento 

em questão procurou quantificar os equipamentos e estruturas existentes nas calçadas da 

área central de Maringá. Desde os elementos mais simples e usual, como lixeiras e a 

presença de identificação da via, passando por outros, entre os quais iluminação, telefone 

público, rampas de acesso às calçadas, até outros que surgiram no decorrer do 

levantamento (base de sustentação de antigos equipamentos, tapetes, vasos com plantas), 

todos fizeram parte de um sistemático levantamento. Os resultados proporcionaram, de 

modo significativo, o conhecimento da situação atual das calçadas na área central de 

Maringá. 
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 O quadro 1 apresenta Levantamento quantitativo dos equipamentos – em número e 

freqüência relativa de ocorrência (%). 

 

RUAS* EQUIPAMENTOS/ 
ESTRUTURAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SOMA % 

1. Rampas                    19 100 
2. Identificação da via                    18 94,7 
3. Telefone público                    17 89,5 
4. Lixeiras                    14 73,7 
5. Letreiros e 

luminosos                    17 89,5 

6. Marquises/toldos/ 
coberturas                     17 89,5 

7. Banca de revista                     07 36,8 
8. Iluminação                    17 89,5 
9. Postes                    17 89,5 
10. Arborização                    19 100 
11. Bancos                    05 26,3 
12. Ponto de táxi                    04 21,0 
13. Ponto de ônibus                    05 26,3 
14. Tampas de visita 

prestadoras                    19 100 

15. Ambulantes                    12 63,1 
16. Placas - anúncios 

comerciais                    16 84,2 

17. Placas de trânsito                    19 100 
18. Estacionamento p/ 

bicicletas                    13 68,4 

19. Recuos p/ lixeiras                     16 84,2 
20. Base Estar                    12 63,1 
21. Mesas                    14 73,7 
22. Caixa elevada 

(telefonia)                    12 63,1 

23. Lixeira suspensa                    13 68,4 
24. Vaso c/ plantas                     13 68,4 
25. Tapete                    08 42,1 
26. Tapume                    07 36,8 
27. Expositor de 

roupas                    03 15,8 

28. Semáforo                    04 21,0 
29. Churrasquinho                    03 15,8 
30. Banner                    04 21,0 
31. Roupas marquise                    03 15,8 
32. Caixa correio                    02 10,5 
33. Diversos**                    12 63,1 

Fonte: MAROSTICA, 2004. 

 SIM 

 NÃO 

*Vide tabela 1 

**No item ‘diversos’ encontra-se ocorrência variada: cadeiras; caixas vazias; caçambas para 

entulho; materiais de construção; estrutura para estacionamento rotativo; pilares de 
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sustentação de cobertura (rodoviária antiga); expositores com panfletos e/ou jornais e 

revistas; monumento (catedral); cavaletes; grade de proteção (terminal); toldos verticais; 

guarda sol; spot de iluminação; guarita. 

Quadro 01 – Levantamento quantitativo dos equipamentos – em número e freqüência 

relativa de ocorrência (%). 

 Partindo-se para a análise dos dados desse levantamento, os itens que apareceram 

com maior incidência na área foram as árvores e tampas de visita das prestadoras de 

serviços. Ambos são encontrados em 100% das vias pesquisadas, e em quantidades que 

excedem a 1.500 unidades cada um. 

 Equipamentos como lixeiras estão presentes em 73,7% das vias cujas calçadas 

foram levantadas, o que demonstra, em um primeiro momento, alta freqüência de ocorrência 

dos equipamentos. Porém, quando analisado em termos de quantidade, constata-se ser 

pequeno o número dos mesmos. Uma estrutura peculiar levantada, devido sua ocorrência 

na área, foi a “Base Estar”, assim nomeado o que restou do antigo sistema de 

estacionamento rotativo do município. Do referido “equipamento”, composto por um tronco 

de pirâmide em concreto que dava suporte ao antigo sistema, resta hoje apenas a base de 

concreto. Ocorrendo em 63,1% das vias em que as calçadas foram analisadas, totalizando 

82 unidades, pode-se afirmar que é um número elevado, considerando-se ser um elemento 

que não exerce qualquer função, seja estética, utilitária ou funcional nas calçadas, com 

exceção de alguns estabelecimentos que a utilizaram indevidamente como base para 

fixação de publicidade - “banners” de divulgação do estabelecimento. Esse não foi o único 

elemento de suporte que, embora anteriormente exercesse uma função, estivesse 

desprovido do equipamento antes suportado. Foram levantados: postes metálicos para 

fixação de placas de sinalização de trânsito sem as mesmas; postes destinados à 

sustentação de semáforos desprovido desses; bem como hastes de sustentação de lixeiras. 

 Recuos para contêineres de coleta de resíduos aparecem significativamente – 68,4% 

das vias pesquisadas –, ocupando parte considerável das calçadas, uma vez que cada 

equipamento ocupa uma área média de 2,50 m², estando localizado junto ao meio fio, 

paralelamente à via. Este equipamento, em sua maioria, encontra-se diante de edifícios 

residenciais. Em alguns casos encontram-se dispostos perpendicularmente à via, 

ocasionando o estreitamento da calçada e diminuição de área de circulação, principalmente 

quando se dispõem de duas unidades. 

 Ao transitar pelas calçadas é notória a presença de mercadorias expostas de forma 

abusiva; é na via 8 – Avenida Brasil – que se concentram estas situações, totalizando onze 

(11) estabelecimentos dos dezoito (18) levantados em toda a área central. As formas de 

disposição dessas mercadorias são as mais distintas: penduradas em marquises, vitrines 
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externas, e em expositores dispostos aleatoriamente, invadindo e estrangulando a área de 

circulação destinada aos pedestres. 

 Quando analisado o item ambulante, constatou uma diversidade de atividades, 

dentre as quais as mais recorrentes foram: carrinhos de lanches (cachorro quente), 

sorveteiros, e, vendedores de loteria, bolas, quinquilharias, doces, caldo de cana, frutas, 

pipoca, geladinho, amendoim. 

 Ao se analisar o item rampa nota-se a concentração do equipamento nas vias 

principais, e, à medida que se afasta da área central constata-se uma menor preocupação 

com a presença e manutenção das mesmas. 

 Estruturas para estacionamento de bicicletas foram encontradas em 13 das 19 vias 

estudadas, expressando a necessidade de locais específicos para a parada deste meio de 

transporte. Na ausência de ordenamento adequado é perceptível a presença de bicicletas 

estacionadas nos mais diversos locais: no meio das calçadas, amarradas em árvores, 

postes ou placas de sinalização de trânsito. 

 Itens diferenciados encontrados nas calçadas foram tapetes e vasos com plantas. 

Estes elementos encontram-se em sua maioria junto ao alinhamento predial, marcando o 

acesso à estabelecimentos, e estando presentes em 42,1% e 68,4% respectivamente, das 

vias levantadas. 

 Ao se transitar pelas calçadas da área central de Maringá nota-se a presença de 

elementos dos mais diversos. Alguns indispensáveis ao conforto e sobrevivência da vida 

urbana, outros inadequados ou em excesso. De acordo com sua função, as calçadas 

exigem determinados padrões e regras de construção, estruturando o sistema viário. Seus 

parâmetros devem ser estabelecidos de acordo com a legislação vigente, as aptidões locais 

e da população que a usufrui, e pela disponibilidade de recursos financeiros e humanos nas 

suas especificidades intrínsecas. Nem sempre a variedade de equipamentos e estruturas 

existente nas calçadas lhes conferem padrões ideais, sendo os cidadãos (pedestres) os 

maiores prejudicados, perdendo em qualidade de espaço, conforto e segurança, conforme 

se verá no item a seguir. 

5.2. Avaliação qualitativa 

 A presença de equipamentos e estruturas nas calçadas por si só não confere 

qualidade a esses espaços; são mais uma parcela que contribui grandemente para 

enriquecê-los ou destruí-los. 

 Em qualquer situação, qualquer que seja o elemento a ser avaliado qualitativamente, 

torna-se necessário, previamente, estabelecer critérios claros e determinar parâmetros 
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rígidos que irão nortear o trabalho. De Angelis (2000, p. 77) salienta que, “em não sendo 

assim, os objetos a serem avaliados sofrerão diferentes avaliações, seja em função do 

caráter subjetivo da questão ou em função da influência pessoal do avaliador”. Dessa forma, 

estabeleceu-se critério que determinou a avaliação de cada equipamento e estrutura 

existente nas calçadas da área central de Maringá. 

 A presente avaliação permitiu conhecer o estado de conservação, segundo 

parâmetros já apresentados, das calçadas na área central de Maringá, assim como dos 

equipamentos, estruturas e outras características que formam o conjunto em que se inserem 

esses espaços. Os resultados são apresentados nos Gráficos 1 e 2. O Gráfico 2 mostra que 

68% das calçadas estudadas encontram-se numa situação entre bom e ótimo, 27% 

receberam o conceito regular, enquanto parcelas pequenas de 2% e 3% em estado ruim e 

péssimo respectivamente. 

Gráfico 1 – Avaliação qualitativa dos elementos e/ou estruturas nas calçadas da área em 

estudo. 
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Avaliação qualitativa dos equipamentos e/ou estruturas nas calçadas da área 
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onte: MARÓSTICA, 2004. 

Gráfico 2 – Estado geral das calçadas na área em estudo. 
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ESTADO GERAL DAS CALÇADAS NA ÁREA EM ESTUDO
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6. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES 

 O planejamento e a organização em qualquer atividade humana são condições 

essenciais para o sucesso da mesma. O trabalho racional, pautado pela eficiência e por um 

corpo técnico competente, deveria ser norma no serviço púbico. Da mesma forma os 

diversos setores que o compõe deveriam ser enxutos e funcionais, ao contrário do que 

constatamos. Há diversos serviços e interesses que configuram as calçadas, como: 

prestadoras de serviços, departamentos de trânsitos e prefeitura, através de diversos 

setores tais como transportes, meio ambiente, planejamento urbano, turismo, comércio e 

outros. 

 As calçadas em Maringá poderiam ser melhores, se houvesse maior rigor na 

fiscalização e aplicação de multas aos que não atendem à legislação que disciplina o uso e 

principalmente a manutenção das mesmas. 

 Como contribuição à melhoria das calçadas maringaenses elenca-se as seguintes 

medidas: 

  o disciplinamento para veiculação de propagandas; 

 padronização de material e cores de pisos implantados; 

 disciplina na disposição dos equipamentos; 

 fiscalização, para que haja manutenção; 
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 rigor na elaboração de leis que regulamentem o uso das calçadas como espaço 

destinado a circulação de pedestres. 

7. CONCLUSÃO 

 O foco principal deste estudo foi a análise do espaço das calçadas desde a sua 

concepção até os principais elementos que delas fazem parte. Por se tratar de um espaço 

livre apresenta uma realidade complexa sob uma aparente simplicidade. Segundo os 

aspectos revelados no decorrer do trabalho, percebe-se que a calçada se constitui numa 

categoria de análise que tem sua dinâmica própria, sendo por isso suscetível a avaliações 

abordando diversos aspectos, tais como: econômicos, sociais, funcionais, culturais, legais, 

conceituais e passíveis de mudança ao longo do tempo. 

 Muitos de seus conflitos dependem de uma nova ordem social; outros são meras 

questões técnicas, sendo que a maioria destas não é resolvida por falta de vontade política. 

Existem também os abusos de pessoas físicas e jurídicas que agem arbitrariamente no 

espaço público, inclusive vedando o livre acesso e a circulação e provocando o entupimento 

da calçada com equipamentos inconvenientes e desconexos, tanto por incompetência 

quanto por interesses particulares. 

 Apesar do desenvolvimento de novas técnicas construtivas para edificações, ainda 

convivemos com calçadas e espaços públicos deteriorados, que são verdadeiras 

“armadilhas” para os pedestres, em geral executadas com materiais inadequados, sem 

projetos ou planos ordenadores para tais espaços. 

 Os passeios públicos na Cidade de Maringá, em sua maioria são construídos com 

ladrilho hidráulico, embora outra solução bastante utilizada seja o concreto desempenado 

(geralmente de baixíssima qualidade, ou seja, com pouca resistência), que é aplicado sobre 

entulho mal preparado. Constata-se que tais materiais, quando de baixa qualidade ou 

aplicado de maneira incorreta, depois de determinado tempo e aliados à falta de 

manutenção transformam os passeios em espaços inadequados à circulação de pessoas, 

cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e outros, podendo ocasionar acidentes. 

 A cidade de Maringá foi pioneira ao buscar soluções para a adequação do espaço 

das calçadas às necessidades de modernização. Exemplo disso foi a compatibilização 

desses espaços com a arborização urbana através do rebaixamento da iluminação pública, 

sistema de fiação compacta, ou a adequação dos passeios para atender portadores de 

necessidades especiais, sempre interessada em aprimorar a qualidade do espaço urbano. 

 O assunto calçada nunca esteve tão evidente quanto nos últimos tempos. Neste 

aspecto o que falta é a efetiva participação do principal interessado em reivindicar seus 
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direitos: o pedestre, que ainda encontra-se passivo diante da exigência de seus direitos 

enquanto cidadão e usuário tais espaços. Sabe-se que ainda há muito que fazer para mudar 

toda essa situação. É um exercício de cidadania que pode começar por cada um de nós na 

hora de reivindicar a qualidade desses espaços, defendendo e priorizando a finalidade a que 

se destinam as calçadas, considerando critérios que vão do conforto à segurança do 

pedestre. 
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