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RESUMO 

 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa que tem como objetivo dar 

fundamentação para a elaboração de um projeto de reurbanização na cidade de 

Antonina, no Paraná, especificamente na área onde funcionou até a década de 1980 

as Indústrias Matarazzo. Esta área encontra-se hoje sem uso e contém importante 

patrimônio histórico, materializado no espaço construído, que corre o risco de se 

perder caso não seja feito nada. Em um primeiro momento, é apresentado um 

estudo teórico sobre industrialização e urbanização nos centros urbanos, em 

especial nas áreas industriais/portuárias. Em seguida, apresenta-se um estudo de 

casos correlatos, analisando projetos nacionais e internacionais relacionados ao 

tema Porto Matarazzo e Produção da cidade de Antonina. Prossegue-se, então, com 

a interpretação da realidade onde são estudados o histórico da evolução da cidade e 

a influência das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo na urbanização e na 

economia de Antonina. Ao final, são elaboradas diretrizes projetuais, que guiarão o 

projeto proposto. 

 

Palavras-chave: Reurbanização, Planejamento urbano, Porto Matarazzo, Antonina, 

Patrimônio histórico.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Monografia analisa a produção da cidade de Antonina no litoral 

do Paraná tendo como enfoque o Porto Matarazzo e sua influência na cidade.  

Com o objetivo principal de criar um atrativo para essa cidade que foi tão 

importante para o Estado do Paraná e que hoje sofre com o abandono e o 

descaso para com sua arquitetura histórica; a Reurbanização do Porto Matarazzo 

justifica-se como uma possível solução para um antigo e desativado porto de 

cargas, que foi o polo de geração de economia da cidade de Antonina no início do 

século XX. Reconhecendo a vocação da área, o tema se propõe a utilizar os 

edifícios e espaços que formam este conjunto, de forma a valorizar a arquitetura 

industrial tombada através do uso contínuo do espaço e integração total à cidade. 

Esta análise crítica fornecerá ferramentas teóricas e metodológicas para a 

elaboração de um projeto, no segundo semestre. Dentre os procedimentos 

metodológicos, destaca-se a revisão da bibliografia sobre reestruturação do 

espaço urbano na contemporaneidade, com enfoque em sua produção e 

estruturação. Na sequência, foram analisados projetos de intervenção urbana que 

se propuseram a enfrentar temas similares ao em questão, visando confrontar 

diferentes metodologias e experiências. E, por fim, realizou-se uma leitura da 

realidade de Antonina, através de levantamento de dados em fontes secundárias, 

levantamento de campo e análise das informações. Tal metodologia permitiu a 

definição de diretrizes projetuais para a futura intervenção urbanística na cidade. 

Estes conteúdos encontram-se organizados em quatro capítulos, além 

deste introdutório. No segundo capítulo, são estudados os agentes sociais 

envolvidos na produção da cidade. A partir desta teoria, são analisadas as 

transformações sócio-espaciais observadas na cidade de Antonina ao longo do 

tempo e a forma como tais agentes e os processos deles derivados moldaram sua 

dinâmica, materializaram-se na paisagem urbana e influenciaram na estruturação 

física e econômica da cidade. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a análise de três projetos de intervenção 

urbana em áreas portuárias/industriais que vivenciam processos de 

reestruturação espacial. Estes projetos se inserem em diferentes contextos, 
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sendo um estadunidese, em Manhattan – NY; um latino-americano, em Rosário – 

Argentina; e outro brasileiro, em Recife – PE. Suas análises visam confrontar 

diferentes experiências urbanísticas e fornecer subsídios teóricos e metodológicos 

para a interpretação do processo espacial e o posterior projeto de intervenção na 

cidade de Antonina. 

No quarto capítulo, analisa-se a produção da cidade de Antonina da sua 

colonização até os dias atuais. São estudados o Tombamento do Centro Histórico 

e do Porto Matarazzo. Além de estudar a história das Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo e sua influência na urbanização da cidade. 

Os dados utilizados nestas análises foram obtidos em fontes secundárias, 

como o banco de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social - IPARDES, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNDU e, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE., e o 

levantamento de campo, subsidiaram as análises apresentadas. 

A partir da leitura da realidade, elaborou-se também o cenário tendencial, 

através das deficiências e potencialidades encontradas, que foi utilizado como 

base para a definição, no quinto capítulo, das diretrizes gerais do projeto de 

intervenção urbana, cuja proposta deverá ser compatível à nova realidade da 

cidade e do porto, e será desenvolvido pelo Projeto Final de Graduação, no 

segundo semestre letivo.  

A análise crítica desenvolvida neste trabalho, e apresentada ao longo dos 

próximos capítulos, permite a identificação de conflitos de interesses entre os 

agentes sociais envolvidos na produção do seu espaço, que embora constituam 

desafios dos planejamentos, motivam a busca por alternativas de construção de 

uma espaço urbano mais acessível, organizada e estável do ponto de vista 

econômico-sócio-espacial, compatível com as especificidades locais. 
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2  CIDADES PORTUÁRIAS  E PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

 

O espaço para Sposito (2005) é história. Sendo assim, a cidade de hoje é o 

resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, que foram 

transformadas, destruídas e reconstruídas, produzidas pelas transformações 

sociais ocorridas através dos tempos. Nessa necessidade de se voltar ao 

passado, Mumford (1998) ressalta que para identificar uma cidade, “devemos 

seguir a trilha para trás, partindo das mais completas estruturas e funções 

urbanas conhecidas, para seus componentes originários, por mais remotos que 

se apresentem no tempo, no espaço e na cultura”.  

Na definição de Ferreira (2004), cidade é um complexo demográfico 

formado, social e economicamente, por uma importante concentração 

populacional não agrícola, dedicada a atividades de caráter mercantil, industrial, 

financeiro e cultural. Citando Lúcio Costa: 

“Cidade é a expressão palpável da necessidade humana de contato, 
comunicação, organização e troca, — numa determinada circunstância 
físico-social e num contexto histórico.”1 

 

A cidade, segundo Carlos (1992), pode ser definida como um espaço 

urbano que concentra uma população diversificada e é caracterizado por suas 

inter-relações sociais, econômicas, culturais e ambientais. Espaço este, resultante 

da materialização de um processo socio-espacial dinâmico e em constante 

processo de constituição. No contexto capitalista, a cidade apresenta-se como 

concentração de pessoas e mercadorias, local de divisão técnica e social do 

trabalho, configurando um local de produção. 

Corrêa (2005) analisa o espaço urbano de uma cidade capitalista como um 

objeto social e caracteriza-o como fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas: (1) Fragmentado 

– porque se constitui em um conjunto de diferentes usos da terra que definem 

áreas distintas; (2) Articulado – porque cada uma das partes mantém relações 

espaciais com as demais através do fluxo de veículos, de pessoas, de 

                                            

1 COSTA,Lúcio. Lúcio Costa: Registro de uma Vivência, p. 277. Apud FERREIRA, 2004. 
 



4 
 

mercadorias, etc. Através das relações espaciais de natureza social, as diversas 

partes da cidade a integram, formando um núcleo de articulação sendo este, 

geralmente, o centro da cidade; (3) Reflexo social – reflexo da sociedade 

capitalista de estrutura social em classes, mutável conforme os ritmos, 

complexidades e natureza de seus agentes; (4) Condicionante social –  pois os 

espaços e as construções, as formas e objetivos para quais foram criadas 

definem as condições e relações de produção; (5) Conjunto de símbolos – uma 

vez que as mãos humanas projetam e levantam  monumentos, templos, palácios 

e locais públicos que representam e acolhem suas  crenças, místicas e valores, 

que por sua vez, são fomentadas no seio das classes, em suas vivências e 

reprodução; (6) Campo de lutas -  pois é produto das desigualdades de 

distribuição do espaço, domínio dos modos de produção e palco de lutas e 

conflitos entre as diferentes expectativas de futuro das classes sociais. Estas 

culminam, em seu fim, nos desejos de conquistar direitos e plena cidadania. 

Ainda para Corrêa (2005), quem interage, produz, transforma e dá 

significado à cidade, são os Agentes Sociais. Estes por sua vez se distinguem 

entre os detentores dos meios de produção; os proprietários fundiários; os 

especuladores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluidos. Cada um 

destes apresenta interesses muitas vezes antagônicos, dos quais decorrem as 

disputas para sobreposição ou manutenção de uma escala de dominação. 

Todos estes agentes estão sujeitos a uma legislação, que regulamenta a 

sua atuação. Porém, não se deve pensar que há pesos justos ou medidas 

igualitárias à todos estes agentes, pois, segundo Corrêa (2005), no Brasil, a 

condução destas leis tem defendido historicamente os interesses do agente 

dominante.  

Ainda que haja conflitos e diferentes estratégias entre os detentores dos 

meios de produção, dos proprietários fundiários e dos especuladores imobiliários, 

o denominador comum que os une é a possibilidade de obtenção de renda 

através da terra. Em grande parte, através da posse e do controle do uso da terra 

urbana estes se integram direta ou indiretamente em grandes corporações que 

podem comprar, especular, administrar e produzir espaço urbano. (Corrêa, 2005, 

p. 11)  
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As estratégias adotadas pelos agentes variam no tempo e no espaço, 

sendo causadas tantos por fatores internos e externos a eles. Novas estratégias 

como a mudança do local de uma empresa pode afetar profundamente o uso da 

terra urbana. Da mesma forma, a mobilização e luta de movimentos sociais 

ligados à habitação podem pressionar o Estado a criar uma política pública que 

contemple suas demandas. 

 Para a presente pesquisa torna-se fundamental compreender o papel 

desempenhado pelos proprietários dos meios de produção, pois o objeto de 

estudo é o espaço produzido para o antigo Porto Matarazzo. Segundo Corrêa 

(2005) estes agentes são formados pelos grandes industriais, que em geral 

necessitam de terrenos amplos e baratos para satisfazer seus requisitos 

locacionais de acordo com as atividades que exercem. Estes locais são 

geralmente junto à estruturas que possibilitam a recepção de matérias primas e a 

distinção do produto da manufatura, como à portos, à vias férreas, rodovias, 

aeroportos ou em locais de fácil acessibilidade à população. Para Corrêa (2005), 

a ação destes agentes modela a cidade, produzindo seu próprio espaço e 

interferindo decisivamente na localização de outros usos da terra. Em geral, 

pressionam o Estado para realizar desapropriações de terras, instalar 

infraestrutura necessária às suas atividades e para a criação de facilidades com a 

construção de casas baratas para a força de trabalho. 

Em Antonina, este foi e ainda é um dos agentes mais importantes na 

produção da cidade e está ligado à atividade portuária, que no passado com as 

Indústrias Matarazzo, interferiu de maneira central na produção do espaço urbano 

através da economia gerada pela industria tradicional2. Esta atividade passou a 

ser importante para o municipio no inicio do seculo XX, participando de maneira 

principal no processo de produção e transformação da cidade ao longo de sua 

história conforme se aprofundará no capítulo 4. 

 

 

                                            

2 Indústrias tradicionais são as que utilizam pouca tecnologia e muita mão de obra, são pouco 
automatizadas, e suas máquinas são pesadas. Necessitam de muitas matérias-primas e fontes de 
energia no processo produtivo. Não exigem mão de obra qualificada para exercer a maior parte da 
produção. São exemplos de indústrias tradicionais as têxteis, de vestuário, calçados, metalúrgicas 
e siderúrgicas. FONTE: (FRANCISCO, 2012). 
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2.1  Industrialização e Urbanização 

 

Comumente associados, os processos de industrialização e urbanização, 

de acordo com diferentes autores, são indissociáveis. Segundo Sposito (2005), a 

urbanização é um processo presente desde a antiguidade. Já a industrialização é 

um processo que se caracteriza pelo predomínio da atividade industrial sobre as 

outras atividades econômicas, estruturada a partir da primeira Revolução 

Industrial no século XVIII.  

Para Carlos (1988), enquanto a cidade surge como localização da 

indústria, local do trabalho social, aglomeração de mão-de-obra, mercadorias e 

materialização das condições de produção, o urbano é meio, condições e produto 

do processo de reprodução da sociedade. É na cidade que a atividade industrial 

tem sua base territorial, por reunir as melhores condições para o desenvolvimento 

da economia capitalista, como: o caráter de concentração, de densidade, por 

diminuir o tempo entre a realização de uma determinada produção e o consumo 

do produto. 

De acordo com a mesma autora, com a industrialização a cidade passa a 

ser controlada pelos agentes privados e por uma burocracia centralizada que 

busca viabilizar, através de suas ações, o processo de acumulação de capital. Em 

consequência desse fato, a estrutura urbana exprimirá o movimento das 

contradições de classes e suas lutas por melhores condições de vida e acesso às 

decisões. Além disso, a urbanização capitalista produz uma transformação radical 

na vida do indivíduo fazendo com que os laços entre os habitantes se 

enfraqueçam em favor do individualismo. Ou seja, a industrialização transforma o 

conteúdo do urbano, dando-lhe nova feição. 

Carlos (1988) também destaca que o capitalismo tende a potencializar a 

aglomeração, aprofundando a articulação entre os lugares complementares 

através da comunicação e dos transportes. Conforme a autora, a localização dos 

estabelecimentos industriais variam de acordo com o tipo de produto que fabrica e 

o tipo de indústria. No caso de Antonina, esta realidade está viculada às 

atividades portuárias e, em especial, às Indústrias Matarazzo que tiveram forte 

influência na estruturação da cidade a partir do século XX. Tal caracteristica faz 

com que cidades que adquiriram uma fusão de polos de atração e distribuição de  
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fluxos, como os portuários, se tornassem fundamentais para plena realização da 

economia e  o desenvolvimentoda sociedade moderna. 

A imagem que nos vem a mente ao pensar no espaço da indústria, 

conforme exemplifica Carlos (1988), é de uma paisagem urbana onde 

predominam as chaminés expelindo fumaça de tons e odores diferenciados, uma 

concentração de operários e redes de transporte. Esta imagem era principalmente 

vinculada ao tipo de indústria que se desenvolveu ao longo do seculo XX. 

A dinâmica industrial produz aglomeração da população, dos meios de 

produção e dos capitais num determinado ponto do espaço, multiplicando os 

pontos de concentração e produzindo uma rede urbana articulada. Para Carlos 

(1988), estas articulações extrapolam o “espaço próximo” para se inter-

relacionarem com espaços mais amplos, cujos limites são aqueles do globo 

terrestre. Esta escala é tambem fundamental para se compreender o caso 

estudado, que além da atividade indústrial, importava e exportava mercadorias 

através do porto de Antonina para diferentes pontos do território nacional e outros 

continentes. 

Como já afirmado, a concentração espacial da indústria – derivada da 

capacidade dos proprietários dos meios de produção, se dá em locais amplos e 

baratos, providos de infra-estrutura e próximos à força de trabalho. Corrêa (2005) 

destaca que esta concentração cria uma nova centralidade, que num primeiro 

momento ocorre no entorno da área central de uma cidade, na chamada zona 

periférica do centro. 

Na periferia do centro, junto aos portos, estações ferroviária e centros de 

logística, estão as indústrias fortemente dependentes dos transportes, 

especialmente em relação às matérias-primas e outros insumos importados. 

Corrêa (2005) aponta que os moinhos de trigo são exemplos marcantes deste 

padrão de localização nas grandes cidades portuárias brasileiras, tipo de indústria 

que se desenvolveu em Antonina. 

Com a transformação da dinâmica econômica e industrial ao longo do 

tempo, as cidades são diretamente impactadas e submetidas aos efeitos positivos 

e negativos deste processo. A partir dela, algumas cidades passam por períodos 

que se alternam entre desenvolvimento e declínio, muitas vezes com o primeiro 

sucedido pelo segundo fenômeno, tal como ocorrido em Antonina. 
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Com a modernização dos processos industriais, a evolução tecnológica 

pulgente e outros fatores observados ao longo das décadas do século XX, as 

Indústrias Francesco Matarazzo, um dos maiores grupos empresariais do Brasil 

entre o final do XIX e início do século XX, iniciaram um processo de declínio. 

Logo, algumas atividades como o uso de banha de porco para armazenamento de 

alimentos e o domínio de todas as etapas de produção, beneficiamento e logística 

deste produto se encontraram obsoletas frente a novas opções de 

armazenamento e novos modelos de negócios mais eficientes e lucrativos para os 

empresários.  Neste contexto, as atividades das I.R.F.M.- Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo, aos poucos foram se reduzindo, até o total fechamento do 

porto na década de 1970, impactando toda a economia local e a produção da 

cidade. 

 

 

2.2  Reconversão de áreas portuárias 

 

Quanto à responsabilidade de promoção/gestão dos projetos de reconversão, 

a experiência de várias cidades portuárias, no mundo, mostra que esta pode 

recair sobre as autoridades portuárias, individualmente ou em conjunto com o 

poder público. Os projetos de reconversão portuária obedecem também a 

diferentes objetivos, soluções e tipos de intervenção, muitas vezes coexistentes 

na mesma área, podendo distinguir-se: 

 Arranjo e requalificação de espaços públicos ao nível urbanístico e 

funcional; 

 Reconversão de antigas instalações portuárias através da implantação de 

funções de caráter mais urbano (restauração, lazer); 

 Reutilização de antigas instalações portuárias através da sua adaptação a 

novas funções portuárias mais compatíveis com a vivência urbana, como 

por exemplo o transporte de passageiros, os cruzeiros ou a náutica de 

recreio. 

Estas intervenções assumem igualmente dimensões contrastantes no que 

respeita à escala de intervenção: 
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 Grandes projetos urbanísticos tradicionais nas áreas portuárias 

desabilitadas; 

 Projetos imobiliários de grande escala, desenvolvidos por entidades 

privadas; 

 Pequenas intervenções urbanísticas, focadas na escala do porto e da 

cidade. 

 

De acordo com Souza e Fernades (2012), o processo de evolução dos portos 

no período moderno tem sido determinado pela mutabilidade das funções 

portuárias, induzida por fatores relativos às evoluções tecnológicas, nas técnicas 

de armazenagem, nas transformações dos padrões do comércio internacional, 

modificações na organização dos transportes marítimos, etc. Estas mutações tem 

resultado na evolução da estrutura, morfologia e extensão dos espaços ocupados 

por atividades portuárias e atividades complementares ao porto. 

Com o fenômeno da globalização e a evolução dos transportes marítimos 

surgem novas tecnologias e exigências de modernização para as estruturas 

portuárias, principalmente nas dos portos urbanos, que têm sido objeto de 

grandes operações de transformação. Assumindo um importante instrumento de 

renovação e desenvolvimento urbano das cidades portuárias, ao serem um 

estímulo para o desencadeamento das operações urbanísticas, de maior ou 

menor dimensão, na frente de água, impactando nas dinâmicas e relações entre 

porto e cidade, na competitividade das cidades portuárias e na revitalização 

econômica e social das áreas intervencionadas. Para Souza e Fernandes (2012), 

apesar da generalização das operações de reconversão das frentes portuárias, 

estas seguem diferentes modelos quanto à dimensão, ao tipo de intervenção, aos 

objetivos e soluções e às entidades responsáveis pela sua promoção e gestão. 

No capítulo a seguir serão apresentados três exemplos de projetos 

urbanísticos em áreas portuárias e analisados de que forma essa intervenções 

mudaram a dinâmica das cidades. 
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3  ESTUDOS DE CASOS CORRELATOS 

 

Neste capítulo serão analisados três projetos de intervenção urbana 

localizados em áreas industriais e portuárias que vivenciam processos de 

reestruturação espacial, como o observado em Antonina. Os estudos de casos 

correlatos situam-se em diferentes contextos urbanos, sendo um norte americano, 

o High Line Park, em New York – NY; um latino-americano, Puerto Norte, em 

Rosário – Argentina; e outro brasileiro, Porto Novo Recife, em Recife – 

Pernambuco. As intervenções aqui analisadas possuem elementos que 

fornecerão subsídios teóricos e metodológicos para a interpretação do processo 

espacial e a elaboração do projeto de intervenção na cidade estudada. 

 
 

3.1  HIGH LINE PARK – NEW YORK CITY– NY - EUA 

 

Localizado na cidade de New York, em Manhattan, o High Line é uma 

importante infraestrutura ferroviária da cidade que data dos anos 1930. O projeto 

visa a apropriação e readequação dessa infraestrutura, que encontrava-se sem 

uso, para a criação de um parque elevado. 

A origem do elevado foi uma tentativa de resolver os atropelamentos e 

acidentes envolvendo trêns e o trânsito no oeste de Manhattan desde o ano de 

1847, quando foi autorizada a passagem das linhas férreas no nível da rua. Como 

solução pontual, antes do elevado, chegou-se a contratar homens à cavalo, que 

iam à frente das locomotivas com bandeirolas vermelhas, para sinalizar a 

passagem dos trens. 

        
FIGURA 1 – IMAGENS DA FERROVIA ANTERIORES AO HIGH LINE (1847-1929) 

FONTE: The High Line.org (2013) 
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Após anos de debate público, os poderes municipal e estadual, junto à 

empresa operadora do sistema (New York Central Railroad) concordaram em 

realizar um projeto de melhorias por todo o West Side no ano de 1929, incluindo a 

elevação da linha em 9,14 m do chão, que funcionou até a década de 1980. 

  
FIGURA 2 – IMAGENS DO HIGH LINE EM FUNCIONAMENTO (1930 – 1980) 
FONTE: The High Line.org (2013) 

Abandonada desde então, a linha férrea tornou-se alvo de especuladores 

imobiliários que defendiam sua demolição. Em 1999, Joshua David e Robert 

Hammond fundaram a Friends of High Line (Associação dos Amigos da High 

Line). Formada por moradores e empresários locais, o grupo surgiu com o intuito 

preservar e reutilizar o espaço público. 

  
FIGURA 3 – IMAGENS DO HIGH LINE DESATIVADO (1990) 
FONTE: The High Line.org (2013) 
 

A partir do estudo do arquiteto Casey Jones, bolsista do The Design Trust 

for Public Space3, em 2002, a associação conseguiu comprovar para o conselho 

                                            

3 Design Trust for Public Space é uma organização sem fins lucrativos que se dedica ao futuro do 

espaço público de New York. Os projetos visam conciliar as secretárias da cidade, grupos da 

comunidade e peritos do setor privado para fazer intervenções duradouras, através desenho, que 

levem em consideração a forma de como os nova-iorquinos vivem, trabalham e se divertem. 

Disponível em: http://designtrust.org/ (2014). 
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municipal, que os impostos gerados pelo parque seriam maiores que os custos 

efetivos da construção e reformas necessárias. Desta forma, foram arrecadados 

44 milhões de dólares pela associação, que em parceria público-privada com a 

prefeitura e outros 30 projetos em construção ao redor do parque, somaram 152,3 

milhões de dólares para a execução da obra. 

Com extensão de 2,33 km, o High Line abrange três bairros da cidade, 

sendo eles Meatpacking District, West Chelsea e Hell’s Kitchen/Clinton, 

abrangendo e impactando moradores locais, a cidade e turistas do mundo todo. 

 
FIGURA 4 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO HIGH LINE PARK 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 

Quando a linha férrea foi construída na década de 1930, esses bairros 

foram dominados por usos industriais e de transporte que foram se perdendo ao 

longo das décadas pelas mudanças no perfil econômico da cidade. Hoje, muitos 

dos antigos armazéns e fábricas foram convertidos em galerias de arte, estúdios 

de design, comércio, restaurantes, museus e residências. 

 
FIGURA 5 – MAPA ESQUEMÁTICO DOS BAIRROS DE MANHATTAN - NYC 
FONTE: CHEEK, Alexander (2014), Disponível em: http://www.makebluprint.com/ 

http://www.alexandercheek.com/
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O Meatpacking District, concentra grande parte da primeira fase do High 

Line, localizado na porção mais ao sul da cidade. No início do século XX, o bairro 

abrigava mais de 250 matadouros e frigoríficos que eram abastecidos por trens ao 

nível da rua, além de barcos e navios que chegavam através do rio Hudson. Após 

a construção do High Line, as cargas eram descarregadas diretamente nos 

andares superiores desses frigoríficos e fábricas. 

 
FIGURA 6 – IMAGENS DO MEATPACKING DISTRICT (s/d) 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 
 

Com a decadência do uso industrial em Nova York, desde as últimas 

décadas do século XX, o Meatpacking District começou a ter outros tipos usos. 

Suas ruas de paralelepípedos e edifícios industriais de baixo gabarito recebem 

hoje restaurantes, discotecas, estúdios de design e de fotografia, e boutiques de 

moda.  

O extremo sul do High Line receberá um novo museu, o Whitney4 Museum 

of American Art. Projetado pelo arquiteto Renzo Piano, e seu espaço terá 

aproximadamente 4,6 mil m² de galerias internas e 1,2 mil m² de galerias 

externas, que serão divididas em vários terraços, proporcionando uma visão 

diferente das obras, tendo a cidade como pano de fundo. De acordo com o 

arquiteto, neste local de encontro sob o High Line, os visitantes poderão ver 

através da entrada do edifício e das grandes janelas, o rio Hudson e a paisagem 

do entorno. De uma só vez, as pessoas terão a água, o parque, aos edifícios 

                                            

4 Homenagem à escultora estadunidense Gertrude Vanderbilt Whitney (1875-1942) 
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industriais imponentes e a dinâmica miscigenação de pessoas, tudo neste novo 

edifício que proporcionará a experiência da arte. Segundo o site oficial do Museu, 

as obras começaram em 2011 e o museu será aberto ao público em 2015. 

  

  

FIGURA 7 – IMAGENS DO PROJETO DO WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART 
FONTE: WMAA (2014). Disponível em: http://whitney.org/ 
 

Ao norte do Meatpacking District está o bairro de West Chelsea, que 

compreende a maior parte do High Line. Este bairro compartilha o passado 

industrial do primeiro recebendo grandes fábricas e armazéns histórica  e 

arquitetonicamente significativos. Hoje o bairro possui a maior concentração do 

mundo de galerias de arte. Em 2005, grande parte do bairro foi reorganizado pelo 

Departamento de Urbanismo da cidade, a fim de permitir a reutilização do High 

Line, incentivar o uso continuado de antigos espaços industriais como galerias de 

arte, e incentivar o crescimento econômico por meio do desenvolvimento 

residencial. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwhitney.org%2F&ei=rXJVU966DKi-sQSg3oKoDA&usg=AFQjCNF3cXvAiBkbPUMdrtL8CUCEIW2ULA&sig2=F86lUqeM7rkSfKFuDMDpHg&bvm=bv.65058239,d.cWc
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FIGURA 8 – IMAGEM AÉREA DO BAIRRO CHELSEA (déc. 1990) 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 
 

A seção mais ao norte do High Line está localizada no bairro Hell’s Kitchen 

e ao sul do bairro Clinton. Hell’s Kitchen costumava ser uma área muito perigosa, 

mas atualmente o bairro é famoso pelos seus restaurantes e diversos serviços. O 

bairro está tão associado à comida que há uma rua chamada Restaurant Row.  

Clinton é um bairro com uma grande variedade de usos e o predominante é 

o residencial. Desde 2011 está em vigor o plano de rezoneamento da área, 

desenvolvido pelo Department of City Planning de NYC, resultado de um 

processo colaborativo com o Conselho de Comunidade e moradores e 

funcionários locais. Juntos, estes elaboraram propostas que visam: fornecer 

novas oportunidades para o desenvolvimento residencial, incluindo novas 

moradias a preços acessíveis; estimular o novo distrito industrial; e assegurar que 

os novos edifícios se relacionem  e realcem o caráter histórico da vizinhança. 
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Em 2004, os Friends of the High Line e a gestão municipal se uniram para 

selecionar a equipe para o design do High Line. O processo de seleção correu 

durante seis meses, que começou em março de 2004. Nele, 52 equipes 

participaram, cada uma com peritos nas áreas de arquitetura, paisagismo, 

engenharia, arte, planejamento urbano, horticultura, e outras disciplinas 

relevantes ao projeto. Destas, quatro foram finalistas, que expuseram suas ideias 

para o público no New York City's Center for Architecture. O projeto vencedor foi o 

do estúdio de paisagismo James Corner Field Operations e o escritório de 

arquitetura Diller Scofidio + Renfro. 

A execução da obra foi dividida em três fases e iniciou-se em abril de 2006. 

A primeira parte foi concluída em 2009, a segunda em 2011 e a terceira está 

prevista para 2015. 

 
FIGURA 9 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO HIGH LINE PARK COM AS FASES DE EXECUÇÃO 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 
 

Para a construção do parque elevado todo o material que estava apoiado 

na estrutura foi removido e mapeado - o que inclui os trilhos de ferro, o cascalho, 

a terra e uma camada de concreto. No processo de intervenção, foi necessário 

um sistema de drenagem, a adição de uma segunda camada de concreto e a 

aplicação de impermeabilização. Depois, os elementos de ferro da estrutura do 

High Line foram lixados para a remoção da pintura original, que era tóxica por ser 

de chumbo. O ferro recebeu três novas camadas de tinta, sendo a última, da 

mesma cor da original. As partes que estavam quebradas foram restauradas e o 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 
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que estava faltando foi refabricado para se aproximar do desenho original. A partir 

daí, a primeira seção do parque pôde ser iniciada. 

Os autores do projeto citaram a melancolia e beleza indomada do High 

Line como fonte de inspiração, onde a natureza reivindicou uma parte, 

anteriormente vital da infraestrutura urbana. A equipe reorganizou esta via de 

transporte industrial em um instrumento pós-industrial de lazer, vida e 

crescimento. Ao alterar as regras de envolvimento entre a vegetação e os 

pedestres, utilizaram a estratégia da “agri-tetura” (agricultura+arquitetura = 

vegetação+construção), que combina materiais orgânicos e de construção numa 

mistura de proporções mutantes, que acomodam o selvagem e o cultivado, o 

intimista e o hiper-social. Os pontos de acesso são projetados para prolongar a 

transição do mundo frenético das ruas da cidade à paisagem do outro mundo 

lento e descontraído em cima. Ao proporcionar flexibilidade e receptividade às 

necessidades de mudanças, oportunidades e desejos deste contexto dinâmico, os 

autores propuseram um projeto para permanecer perpetuamente inacabado, 

sustentando os acréscimos espontâneos e as mudanças ao longo do tempo. 

A primeira fase incluiu a instalação de 3,5 mil placas pré-fabricadas de 

concreto para laje, 60 assentos de ipê brasileiro e peruano, dois elevadores, duas 

escadas rolantes e o plantio de cerca de mil árvores e 50 mil mudas de diferentes 

tipos de vegetação. Luminárias foram integradas aos trilhos e iluminam o caminho 

do visitante à noite. As luzes ficam abaixo do nível dos olhos, o que permite que a 

vista se ajuste à luz ambiente. Outras lâmpadas também foram instaladas debaixo 

do High Line para iluminar a rua. 

   
FIGURA 10 – IMAGENS DA PRIMEIRA FASE DO HIGH LINE PARK 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 
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Com sua maior porção situada no Chelsea, a segunda seção do High Line 

Park aproxima os pedestres das janelas dos escritórios e residências, 

proporcionando momentos que podem ser, a princípio, indesejáveis, mas que 

acrescentam algo à experiência total do projeto e, quando somado os 

componentes de desenho planejados, resultam em um projeto de renovação 

urbana bem sucedido. 

    

    

FIGURA 11 – IMAGENS DA SEGUNDA FASE DO HIGH LINE PARK  
FONTE: The High Line.org (2014) 
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A terceira seção do High Line é diferente das outras duas. Não tem o 

contexto industrial do Meat Packing District, nem o tecido residencial do Chelsea. 

Na verdade, muito do que o High Line deve responder no futuro, ainda está para 

ser construído, ou seja, os planos do Hudson Yards Development5 irão impactar 

em grande parte as experiências dos visitantes. 

 
FIGURA 12 – PLANO MASSA DA PROPOSTA DO EMPREENDIMENTO HUDSON YARDS 
FONTE: hudsonyardsnewyork.com (2014) 
 

 
FIGURA 13 – IMAGEM DA PROPOSTA DO EMPREENDIMENTO HUDSON YARDS 
FONTE: hudsonyardsnewyork.com (2014) 

                                            

5 Hudson Yards é o maior empreendimento imobiliário privado na história dos Estados Unidos e o 
maior em Nova York desde o Rockefeller Center. Serão mais de 17 milhões de metros quadrados 
de espaço comercial e residencial, visando oferecer facilidades inigualáveis e fácil acesso ao 
transporte para moradores, funcionários e turistas. (hudsonyardsnewyork.com) 

http://www.hudsonyardsnewyork.com/living-here/amenities
http://www.hudsonyardsnewyork.com/the-story/location
http://www.hudsonyardsnewyork.com/the-story/location
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A área é dividida em um lado oeste que está mais integrado ao tecido da 

cidade, e uma porção leste que foi chamanda de “Passarela provisória” que se 

abre em direção ao rio. O projeto enfrenta uma mudança de nível, que traz o High 

Line para o nível da praça Hudson Boulevard e cria um "ponto de destino", um 

grande ponto de convergência onde os visitantes podem decidir ir para o sul e ter 

a experiência das fases 1 e 2 do High Line, ir em direção ao rio Hudson, passear 

pela “Passarela provisória” ou seguir em direção à cidade. 

   

  
FIGURA 14 – IMAGENS DA TERCEIRA FASE DO HIGH LINE PARK 
FONTE: THE HIGH LINE (2013). Disponível em: http://www.thehighline.org/ 

 

 

3.1.1 Análise do projeto 

Com base no que foi descrito, é possível considerar que o Projeto High 

Line Park, apresenta forte caráter coletivo. Tal princípio possibilitou que o projeto 

alcançasse seu objetivo de se apropriar de uma infraestrutura férrea abandonada 

transformando-a em uma nova área de desenvolvimento urbano, caracterizada 

pela implantação de um parque elevado, que relaciona-se com usos de lazer, 

cultura, comércio e serviços, e residenciais que desde o ano 2009 beneficia toda 

a cidade. Por ser um projeto muito extenso, a integração com a cidade e a 
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acessibilidade é notada em vários pontos em que o High Line toca os edifícios e 

as ruas. 

A partir dele e para o funcionamento do High Line, novos zoneamentos e 

planos urbanísticos foram criados na cidade. O mais expressivo é o plano para o 

West Chelsea, que concentra a maior porção do High Line. 

Pode se considerar que o High Line Park costura os edifícios e a história 

dos bairros por onde passa, agregando valor à paisagem banhada pelo rio 

Hudson. 

 

 

3.2  PUERTO NORTE – ROSÁRIO –  SANTA FÉ - ARGENTINA 

 

Localizado na porção central da cidade de Rosário, no distrito de Santa Fé, 

Puerto Norte é uma das áreas mais nobres da região. Rosário é banhada pelo Rio 

Paraná e tem seu desenvolvimento e história atrelados à atividade portuária. 

De acordo com Cuenya (2013), Puerto Norte é uma das intervenções 

urbanas mais importantes da Argentina em toda sua história. Esta consiste na 

reurbanização progressiva de 100 hectares de propriedades públicas e privadas 

próximas a àrea central da cidade. A área é caracterizada pelo uso de transporte 

ferroviário e portuário e pela extensa área em frente ao rio Paraná. 

 
FIGURA 15 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PUERTO NORTE 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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O projeto tem como objetivo criar uma nova centralidade, com espaços 

destinados a abrigar residências coletivas, hotelaria, comércio varejista, 

escritórios, sedes institucionais, governamentais, consulados, serviços 

administrativos e empresariais, serviços de caráter cultural, recreativo e turístico. 

Segundo Cuenya (2013), o projeto também pretende resgatar o conjunto 

arquitetônico de valor patrimonial existente através de medidas específicas de 

preservação e reabilitação. 

A área convencionalmente chamada de Puerto Norte se definiu 

historicamente a partir da instalação de atividades produtivas na cidade, que 

constitui ainda hoje, um testemunho do papel de destaque que Rosário alcançou 

no contexto argentino na metade do século XIX e início do século XX.  

Desde sua fundação em 1852, a cidade se caracterizou pelo abrigo e 

constituição de uma grande população de migrantes e estrangeiros. A presença 

do rio e de uma encosta, possibilitaram o desenvolvimento portuário e 

promoveram o estabelecimento de usos produtivos, como a instalação em 1859 

de uma charcutaria6. No ano de 1883, inaugurou-se uma ferrovia que ligavava a 

cidade à região sudoeste da Argentina, no distrito de Santa Fé. Poucos anos 

depois a ferrovia se estendeu até Buenos Aires, intensificando o desenvolvimento 

das cidades ao seu entorno. 

 A partir dos anos de 1930, a cidade foi afetada por grandes mudanças no 

cenário administrativo e político da Argentina. A produção de açúcar foi colocada 

de lado para abrir caminho para a elaboração de tanino7 e dentro do esquema 

agro-exportador ligado ao sistema global vigente, o rio era um fator determinante 

para o desenvolvimento industrial. Porém, neste período, a ferrovia se sobrepôs a 

este esquema de extração produtiva, caracterizando significativamente a 

organização deste território, reorganizando e condicionando o tecido urbano de 

Rosário. Além disso, questões tecnológicas e geográficas, que transformaram 

outras cidades em pólos portuários mais significativos, também frearam o 

crescimento do Puerto Norte. 

                                            

6 Empresa que produz ou vende carnes e embutidos, em especial de porco. 

7 Substância encontrável em vários organismos vegetais (casca do carvalho, do castanheiro, noz-

de-galha, etc.), que torna as peles imputrescíveis, sendo, por isso, usada em curtume. Os taninos 
também fornecem tintas. São empregados em medicina como adstringentes tônicos. 
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Antes do declínio de Puerto Norte, em 1886, Ernesto Tornquistins8 decidiu 

instalar em Rosário, uma fábrica de refino, beneficiamento e distribuição de 

açúcar bruto originário dos engenhos tucumanos9, a primeira refinaria de açúcar 

no país. A partir de 1947, uma empresa começou com a preparação e 

processamento de malte e cevada utilizada na indústria cervejeira e em 1953, 

iniciou o funcionamento da Maltería Argentina. Assim, após o declínio da atividade 

portuária, o perfil operário/industrial-residencial se consolidou através da 

instalação de outros estabelecimentos: a cervejaria Quilmes, a arrozeira 

Argentina, a oleícola10 Santa Clara, a algodoeira Argentina e a malteria SAFAC. A 

localização da mão-de-obra perto das fontes de trabalho provocaram o 

aparecimento de loteamentos nas áreas até então não urbanizadas, modificando 

o processo de desenvolvimento e urbanização de Rosário. 

 
FIGURA 16 – IMAGEM DA REFINARIA DE AÇÚCAR S.A. – Vista geral a partir do rio Paraná (s/d) 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

Se por um lado, a história representou um passado próspero da cidade, 

que deu origem ao hoje chamado Barrio Refinería, também houve a 

estigmatização desse entorno com um viés negativo, como cenário de conflitos 

sociais. 

Com isso, diversas alternativas foram buscadas para a região, inclusive  

processos de integração de populações marginalizadas no entorno da cidade.  

                                            

8 Ernesto Carlos Tornquist (1842-1908) é considerado um dos empresários mais importantes da 
Argentina, no final do século XIX. O império de negócios diversificados que ele criou 
desempenhou um papel fundamental para ajudar a Argentina a ter negocios e sistemas 
financeiros do primeiro mundo. 

9 Originário de Tucumán, província localizada na região noroeste da Argentina. 

10 Relativo à cultura das oliveiras e ao comércio do azeite. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n_(prov%C3%ADncia)
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Nos anos 1990 o governo local, de orientação socialista, iniciou a definição 

de diretrizes para o desenvolvimento econômico da região, via investimentos de 

agentes privados, mas direcionados e administrados pela gestão pública. O Plano 

de Gestão de 2006/2007 objetivou gerar condições e normas adequadas para 

incentivar o investimento privado, de forma que as riquezas geradas pudessem 

ser distribuídas  também para áreas mais pobres da cidade.  

A primeira fase do processo iniciado em Puerto Norte ocorreu com a venda 

do imóvel da ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) para a 

construção do Shopping Alto Rosario e do Parque Scalabrini Ortiz, ambos em 

2001. Em 2004, a cidade realizou um Concurso Nacional de Idéias e 

Anteprojetos, que foi fundamental para estabelecer um nível de discussão técnico 

e cidadão, a fim de resignificar as funções da centralidade da densa rede de 

instalações ferrea-portuárias, que constituiam uma barreira para o acesso ao rio. 

Além desta questão, o modelo buscou evitar que os empreendimentos 

imobiliários convertessem áreas privilegiadas, como o entorno do Rio Paraná, em 

domínio meramente privado. Desta forma, os agentes privados são obrigados por 

exemplo, a doar partes dos terrenos para implantação de parques públicos, 

passeios e bulevares, além de obras de infra estrutura como vias de acesso. 

 
FIGURA 17 – IMAGEM AÉREA DE PUERTO NORTE 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Hoje a área é apresentada como um local de oportunidades, localizada 

dentro da mancha urbana consolidada, por seus atributos paisagísticos e sua 

localização, que possibilitam garantir o acesso público ao litoral do rio Paraná, 

unir o norte com o centro da cidade e conseguir uma efetiva recuperação e 

sustentabilidade de um patrimônio industrial altamente significativo. 

O patrimônio construído na área atualmente se caracteriza por imóveis com 

um alto grau de deterioração pelo tempo, o abandono das instalações por um 

longo período de inatividade e o desmanche dos equipamentos que integravam 

os sistemas de produção, os quais estavam muito vinculados à estrutura dos 

edifícios. 

Neste contexto, Rosario tem desenvolvido uma intensa e contínua gestão 

de uso do solo, acompanhada do planejamento das novas áreas de 

desenvolvimento urbano com o projeto de cada uma das intervenções. A 

determinação da ordenação básica correspondente à área de Puerto Norte são 

realizadas por unidades de gestão designadas como Áreas de Preservación 

Histórica (APH), que identificam os imóveis com o interesse de resgate no 

processo de reconversão de seu uso. 

Ao todo são oito Unidades de Gestão (UG), divididas conforme as regiões 

que compreendem o Puerto Norte. Na prática, estas são responsáveis por 

coordenar e articular os interesses privados e públicos nas ações implantadas 

respectivamente em cada área. Em cada plano detalhado são estabelecidos os 

indicadores de construção, com os usos, as áreas públicas, as restrições 

referentes à preservação de imóveis com valor patrimonial e a programação e 

execução das obras públicas e privadas, que são atribuídas a cada 

empreendedor. A adoção destes instrumentos normativos e de gestão permite o 

início das obras de forma sequencial. 

O grande destaque deste projeto é justamente a forte regulamentação da 

gestão municipal sobre os interesses privados. Apesar da maioria dos terrenos 

serem particulares,  42 dos 100 hectares que compõem a área são para uso 

público. O que garante a livre circulação e utilização dos espaços públicos 

localizados na borda da encosta, criando um caminho contínuo de 1,9 km, que 

consiste em calçadas e pequenas praças que ligam Puerto Norte ao Parque 

Sunchales. 
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O investimento estimado na construção de espaços públicos ultrapassa os 

US$ 65 milhões, dos quais há um significativo investimento na implementação 

das ruas e avenidas. 

      

      
FIGURA 18 – IMAGENS DO PLANO DE PUERTO NORTE 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

A atuação da gestão em Puerto Norte, também permite o investimento na 

cidade, com importante aquisição de terras e/ou realização de infra-estrutura para 

a habitação em outras partes da cidade. Tudo isso previsto em decretos e 

acordos assinados. 
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FIGURA 19 – IMAGEM DE PUERTO NORTE A PARTIR DO RIO PARANÁ 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

A definição de densidades, tipologias construtivas e alturas reflete um 

critério geral de organização da área, com base no reconhecimento do ambiente 

da vizinhança, a presença da encosta e do rio, a localização dos maiores parques 

urbanos e identificação dos edifícios de valor patrimonial que interessa resgatar. 

 
FIGURA 20 – IMAGENS IMAGENS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CRIADOS PELO PLANO (a) 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

Além disso, o parcelamento do solo garante integração visual e espacial 

entre a beira-mar para uso público e as avenidas e bulevares, que servem de 

conexão para fazer parte da infra-estrutura rodoviária principal da cidade. 

Proporcionando, assim, níveis incomparáveis de permeabilidade espacial e visual, 
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garantindo a conectividade adequada e uso livre de muitos destes espaços com 

multiplas funções. 

A reestruturação espacial de frente para o rio introduz um processo de 

reconversão de usos, uma apropriação desta caracterítica urbana tão típica da 

cidade, desenvolvendo um valor simbólico especial. 

 
FIGURA 21 – IMAGENS IMAGENS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CRIADOS PELO PLANO (b) 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

A forma adotada de gestão prévia permite que a cidade incorpore 10 novos 

parques e praças, que são feitos inteiramente com o investimento privado, e 

atingem uma área de aproximadamente 420.000 m². Estes espaços públicos 

valorizam as características históricas da região e integram a paisagem do rio à 

cidade. Promovem uma melhor arborização, e a qualidade no desenho urbano 

proporciona locais agradáveis de convivência e lazer. 

 
FIGURA 22 – IMAGENS IMAGENS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CRIADOS PELO PLANO (c) 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
 

A seguir, apresenta-se um breve perfil das propostas urbanísticas em cada 

uma das unidades de gestão do Puerto Norte. 
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Unidade de Gestão 1 –  FACA/AFA 

Superfície de urbanização: 84.000 m² 

Espaço Público para construir: 37.000 m² 

Doação para moradia social e serviços comunitátios: 5.000 m² 

 

Conjunto residencial e comercial com edifícios de 23 e 07 andares, reabilitando os 

depósitos existentes. Calçadão sobre o eixo central do conjunto, que termina na 

Pracinha sobre a encosta, com 230m de percurso. 

 

 

FIGURA 23 – IMAGENS DA UNIDADE DE GESTÃO 1– FACA/AFA 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Unidade de Gestão 2 

 

Superfície de urbanização: 34.000 m² 

Espaço Público para construir: 9.500 m² 

Doação para moradia social e serviços comunitátios: 2.900 m² 

 

 

Setor 1: FORUM PUERTO NORTE 

No setor 1, 300 apartamentos distribuídos em torres de 10 andares e 

espaços recuperados que unem a arquitetura do lugar com novas edificações. 

 

  

FIGURA 24 – IMAGENS Unidade de Gestão 2, setor 1 – FORUM PURTO NORTE 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Setor 2: CIUDAD RIBERA 

 

No setor 2, 400 unidades habitacionais, escritórios, espaços comerciais, hotel 

boutique de 3 andares, utilizando a estrutura dos silos, e centro de convenções 

 

 

 

 
FIGURA 25 – IMAGENS Unidade de Gestão 2, setor 2 – CIUDAD RIBERA 

FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Unidade de Gestão 3 – ADIF 

 

Superfície de urbanização: 570.000 m² 

Espaço Público para construir: 200.000 m² 

 

Altas torres sobre o Parque de las Vías, a quadra 231 com edifícios de 18 

andares e um setor mais baixo sobre a passagem Arenales, e a quadra 211 onde 

está localizado um edifício de valor patrimonial. 

 

 

FIGURA 26 – IMAGENS Unidade de Gestão 3 - ADIF 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Unidade de Gestão 4 - QUADRA 279 e QUADRA 407 

Superfície de urbanização: 50.500 m² 

Espaço Público para construir: 5.000 m² 

 

Na quadra 279, três edifícios de 18 andares e uma série de moradias individuais 

sobre uma nova rua, ao norte da passagem Arenales. 

 

 

FIGURA 27 – IMAGENS Unidade de Gestão 4 - QUADRA 279 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Na quadra 407, “Condomínio del Alto” combina edifícios altos e complexos 

residencias mais baixos e comercio. 

  

 

FIGURA 28 – IMAGENS Unidade de Gestão 4 - QUADRA 407 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Unidade de Gestão 5 

Superfície de urbanização: 76.000 m² 

Espaço Público para construir: 10.800 m² 

Doação para moradia social e serviços comunitátios: 8.800 m² 

 

Duas torres de 45 andares com mais de 200 apartamentos cada e outros edifícios 

com diversas alturas destinados a variados usos, como escritórios, hotelaria, lojas 

comerciais e sedes institucionais 

 

  

 

FIGURA 29 – IMAGENS Unidade de Gestão 5 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 
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Unidade de Gestão 6 

Superfície de urbanização: 24.000 m² 

Espaço Público para construir: 10.000 m² 

 

Revalorização da torre elevada e dos depósitos existentes para a execução de 

um hotel. Serão feitas também duas torres de 40 andares para moradias. 

 

 

FIGURA 30 – IMAGENS Unidade de Gestão 6 
FONTE: Municipalidad de Rosario, Plano diretor de Rosário (2007-2017) 

 

 

3.2.1 Análise do projeto 

O projeto urbano de Puerto Norte tem um forte caráter público no que diz 

respeito a regulamentação das intervenções urbanas. A gestão deste projeto cria 

espaços públicos de qualidade como resultado do incentivo à intervenções de 

empreendedores privados, que devem seguir definições urbanísticas muito claras 

em cada unidade de gestão. 

Os benefícios deste Projeto se extendem para toda a cidade, pois além de 

espaços públicos, as áreas socias também são atendidas. 
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3.3  PORTO DO RECIFE – RECIFE – PERNAMBUCO - BRASIL 

 

Localizado na parte leste de Recife, banhado pelos rios Capibaribe e 

Beberibe, a área era utilizada para a movimentação de navios desde o período do 

Brasil Colônia. Josué de Castro e outros autores citam que sua localização 

estratégica caracterizou o estabelecimento de um Porto, antes mesmo da 

fundação de uma vila ou unidade administrativa (RECIFE, 2014; PORTO DO 

RECIFE S.A, 2014).  

Ao longo dos períodos de descobrimentos e mercantilismo que agitaram os 

continentes americado e europeu, o porto escoava toda a produção açucareira 

dos engenhos e também era uma importante rota de recepção de navios 

negreiros provenientes da costa africana. Desta forma, a região era alvo 

constante de iniciativas de invasões de diversos povos, forçando a coroa 

portuguesa a investir principalmente na construção de fortes (RECIFE, 2014; 

SHIILLING, 2014). 

No ano de 1630, forças holandesas tomaram parte do nordeste brasileiro e 

com a chegada de Maurício de Nassau, as Companhias da Índias 

desencadearam um processo de colonização e urbanização diferente dos moldes 

portugueses. Junto aos militares, as comissões de Nassau incluiram artístistas, 

cientistas, cartógrafos, engenheiros e arquitetos, com a missão de constituir 

Recife (ou Maristaad) como a capital do Império Holandês na América. Os 

engenheiros e arquitetos, em especial, interviram de forma mais significativa no 

planejamento da cidade, com a construção de pontes, diques e canais (RECIFE, 

2014; SHIILLING, 2014). 

Após a expulsão dos holandeses em 1654, estabeleceu-se na cidade o 

grupo dos Mascates, comerciantes portugueses que trouxeram prosperidade à 

vila dos arrecifes, contituindo grande disputa com as elites de Olinda (RECIFE, 

2014; SHIILLING, 2014).  

Independente da queda do preço do açúcar e diversas revoltas e combates 

no período, a região continuou a crescer, chegando a 25 mil habitantes em 1745, 

com a construção de prédios imponentes, principalmente de influência francesa 

(RECIFE, 2014; SHIILLING, 2014; MOREIRA, 2004). 
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A partir de 1815, o complexo portuário foi modernizado, mesma época em 

que diversos levantes buscavam a emancipação do poder colonial, e também a 

autonomia do Recife em relação aos centros administrativos regionais. Em 1823, 

um ano após a declaração de independência brasileira, Recife foi elevada à 

categoria de cidade (RECIFE, 2014; SHIILLING, 2014). 

Com o desenvolvimento econômico do Recife, este também se tornou 

centro cultural e ampliou sua importância no âmbito nacional ao longo dos séculos 

XIX e XX. O porto por sua vez, recebeu diversas melhorias neste período, mas 

nenhuma com repercussão satisfatória (LACERDA, 2007; MOREIRA, 1994). 

Entre 1909 e 1915, obras decorrentes de um amplo replanejamento urbano 

do centro e da zona portuária implementam uma massiva substituição, quanto ao 

uso do solo de áreas residenciais convertidas em galpões e outros equipamentos 

para o complexo portuário. Após a construção destas novas estruturas, as 

operações comerciais iniciaram em setembro de 1918 (LACERDA, 2007; PORTO 

DO RECIFE S.A, 2014) 

No ano de 1920 o porto teve a transferência de concessão para o governo 

de Pernambuco, que construiu mais cinco armazéns, um galpão e iniciou o 

prolongamento da área dos cais (PORTO DO RECIFE S.A, 2014).  

Estas mudanças caracterizadas pelo grande crescimento da atividade 

portuária até então, também significaram a destruição de todo um legado 

arquitetônico residencial histórico da cidade, com a transferência de famílias 

daquela região e resultanto em graves desdobramentos no final da década de 

1960, quando a atividade iniciou um processo de declínio e os empreendimentos 

imobiliários ditos “nobres” migraram para outras regiões (MOREIRA, 1994). 

Com este processo, houve o esvaziamento da região central do Recife, em 

especial do Centro Histórico, que entrou em rápido processo de degradação 

ambiental. A baixa vertiginosa dos preços dos imóveis e a falta de não 

investimento público na região, transformaram a área em uma “periferia” central 

(LACERDA, 2007).  

Para o declínio do Porto de Recife, contribuiu mais especificamente, um 

plano de investimento no SUAPE, um complexo industrial portuário na região 

metropolitana, aos moldes de projetos precursores de portos franceses e 

japoneses. A concepção deste novo porto era de que o mesmo não fosse apenas 
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mais um terminal que recebesse as demandas logísticas, mas também que 

gerasse essa demanda para as empresas. Desta forma,  a partir da década de 

1980 o novo porto agregou empresas petrolíficas e químicas, automobilísticas 

entre outras, somando cerca de 100 empresas (SUAPE, 2014).  

Por anos ocorreram disputas judiciais entre Governo Estadual e União pelo 

controle do porto do Recife, e em 2001 o mesmo foi novamente concedido ao 

Estado de Pernambuco, por intermédio da empresa pública Porto do Recife S.A. 

Atualmente o porto conta com cinco trechos de acostagem, nove armazéns 

internos, 18 externos, além de pátios para estocagem de cargas pesadas 

(PORTO DO RECIFE S.A, 2014). 

Durante os anos 1990 e início dos anos 2000 ocorreram diversas 

discussões e apresentações de propostas para toda a região portuária e seu 

entorno, chamada de Velho Recife. Em 2006, o Projeto Recife/Olinda era uma 

opção construída amplamente por diversos atores sociais, inclusive com acordos 

assinados entre as distintas esferas de governo, mas não foi levado à frente nos 

anos seguintes por questões políticas. Em sua subsituição, surgiu o Projeto Novo 

Recife, menos abrangente por exluir Olinda do processo de reestruturação, mas 

principalmente por desconsiderar pautas das demandas sociais. 

Apesar das diferenças, ambos os projetos tem um ponto em comum: a 

desconsideração do patrimônio urbano ambiental. Segundo Silva (2011), esta 

questão ocorre até mesmo por uma dificuldade da sociedade em compreender 

soluções de revitalizações que não sejam estáticas, ou, como se houvesse um 

antagonismo insuperável entre o patrimônio cultural e revitalização de áreas. 

 

IMAGEM 31 – VISÃO AÉREA DO ESPAÇO QUE ABRANGE O CAIS JOSÉ ESTELITA. 
FONTE: ARQTED (2014) 
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Em 2008, houve um leilão público de áreas dos antigos armazens do Cais 

José Estelita. O espólio que pertencia a Rede Ferroviária Federal foi adquirido 

pelo Consórcio Novo Recife, composto pelas empresas Ara Empreendimentos, 

GL Empreendimentos, Moura Dubeux Engenharia e Queiroz Galvão. O projeto 

prevê investimentos privados num espaço com mais de 100 mil metros2, com 

obrigação de destinação de 45% da área para uso público, contando com um 

parque linear, Centro Cultural, entre outros. Em contrapartida, o consórcio planeja 

construir cerca de 13 torres com mais de trinta andares para usos comerciais e 

residênciais de alto padrão (CONSÓRCIO NOVO RECIFE, 2014). 

Todo o processo de intervençãotêm sido fortemente contestado por 

movimentos populares e setores da sociedade civil, pois os empreendimentos 

prevem um verdadeiro paredão de arranha céus” na Orla do Recife, agredindo e 

modificando drasticamente o que a pesquisadora da UFPE Lúcia Maria de S. 

Cavalcanti Veras chama de Paisagem-Postal da cidade. 

 

IMAGEM 32 – SIMULAÇÃO DE VISTA AÉREA DO EMPREENDIMENTO NOVO RECIFE. 
FONTE: Direitos Urbanos- Recife (2014) 
 

Focando na revitalização do setor histórico do porto, no ano de 2009 foi 

lançada proposta de construção de um terminal de passageiros para embarque e 

desembarque de navios de cruzeiros e reformas em armazéns desativados para 

usos culturais e comerciais. O planejamento do projeto  busca a valorização da 

região através do turismo e fomento cultural (PORTAL DA COPA, 2014)  

Inserido na Matriz de Responsabilidades da Copa de 2014 junto à outros 

portos das regiões Norte e Norderte, a proposta é que se dê maior qualidade à 

infraestrutura de recepção e hospitalidade turísticas do megaevento esportivo 

(PORTAL DA COPA, 2014). 
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No caso específico do Terminal Marítimo, projetado pelo escritório Andrade 

& Raposo Arquitetos, são 25 mil m2 de área construída com salas de embarque e 

desembarque, espaços para órgão reguladores e de fiscalização, balcões para 

check-in, além de áreas para agências de viagens, lojas diversas e 

estacionamentos. O projeto previu a revitalização do chamado Armazém 7 para 

abrigar as áreas de embarque e desembarque, além de um mezanino com um 

memorial do porto (PINIWEB, 2014). 

Tombado pelo Iphan, as paredes e teto do armazém não puderam ser 

modificados, desta forma anexa à estrutura revitalizada há a “Sala Pernambuco”, 

feita em estrutura metálica tubular que lembra as velas de um barco e remete à 

um barquinho de papel (PINIWEB, 2014). 

IMAGEM 33 – VISÃO TÉRREA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DO REFICE. 
FONTE: PINIWEB, 2014 
 

Os valores de investimentos informados pelo site Portal da Copa somaram 

R$ 28,07 milhões de reais, sendo que R$ 21 milhões foram recursos federais. 

Espera-se que a estrutura receba até cerca de 70 a 80 mil passageiros por ano. 
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IMAGEM 34 – VISTA ESQUEMÁTICA DO SALÃO PERNAMBUCO E ARMAZEM 7 DO 
TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DO REFICE. 
FONTE: PINIWEB, 2014 

 

 

3.3.1 Análise do projeto 

 

O projeto urbano Novo Recife pode ser considerado controverso. As 

principais deficiências encontradas, como a pequena participação e interferência 

popular na elaboração do projeto e a substituição ao Projeto Urbanístico Recife – 

Olinda, de 2006, são os fatores que mais pesam para esta análise. Uma vez que  

o projeto anterior (Recife-Olinda) previa uma intervenção mais ampla, com 

renovação mas também, com requalificação urbana. 

Estas características se refletem até mesmo na pesquisa deste estudo de 

caso. A dficuldade de acesso às informações detalhadas sobre o planejamento e 

implantação da iniciativa foram evidentes nas pesquisas. Caracterizadas 

principalmente por textos de divulgação governamentais, de entes privados e 

seus parceiros, as informações encontradas não eram acompanhadas de dados 

técnicos acessíveis para análise e compreensão da população.  

Durante o processo de estudo, encontrou-se diversas críticas de 

movimentos sociais, especialistas e entidades de classes quanto a forma de 

elaboração e gerenciamento da revitalização do porto, além da falta de 

transparência do mesmo. Pesquisadoras como Raquel Rolnik (USP) e Lúcia 

Maria de S. Cavalcanti Veras (UFPE) se destacam entre os críticos de todo 

processo do desenvolvimento urbano de Recife. Especialmente através de redes 

sociais, pode-se acompanhar a movimentação dos grupos contrários ao processo, 

especialmente às intervenções pretendidas pelo Consórcio Novo Recife. 



43 
 

Inclusive, no fechamento deste trabalho, acompanhou-se um pouco da 

movimentação mais enérgica de alguns grupos, que resultaram em ocupações na 

área do Cais José Estelita, de modo a impedir o inicío de obras de demolição e 

construção na área. A imagem abaixo, retrata com humor ácido do conteúdo das 

críticas ao projeto, utilizando simulações da proposta em outras cidades 

brasileiras e do mundo. 

 

IMAGEM 35 – PROJETO FICTÍCIO NOVA URCA, DE AUTOR DESCONHECIDO 
FONTE: PROJETONOVORECIFE.TUMBLR.COM, 2014 
 

Por outro lado, algumas obras públicas previlegiam basicamente aspectos 

turísticos, como o Terminal de Passageiros. Nesta obra, em específico, notou-se 

uma rapidez supreendente em todo o processo de elaboração e execução, 

aproveitando-se dos recursos disponiveis via PAC da Copa. Por mais que a 

celeridade do processo em si, aparente ser um aspecto positivo, questiona-se se 

este foi corretamente fundamentado e quais serão os desdobramentos futuros 

sobre a região. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das intervenções urbanas ocorridas em antigas áreas portuárias 

e industriais evidencia que os três casos estudados se enquadram numa 

perspectiva de desenvolvimento local. Desta forma, torna-se importante destacar: 
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- que na atualidade estes tipos de áreas tem sido objeto de intervenções 

para reestruturação; 

- que estas intervenções podem ter diferentes impactos: mais ou menos 

includentes do ponto de vista da população residente. 

Porém os focos de todos os projetos apresentam particularidades únicas e 

importantes de serem relacionadas. 

No caso novaiorquino do High Line, verifica-se que há um forte aspecto de 

demanda pública para a realização das intervenções das áreas degradadas. 

Porém, houve forte viés econômico na elaboração do projeto, com disputas de 

interesses entre especuladores e moradores/admiradores da área. Devido a 

aspectos culturais, políticos e econômicos inerentes aos habitantes do Estados 

Unidos, os processos de disputas internas até a elaboração de uma proposta de 

projeto que fosse consensual, não foi tão explícita nas fontes pesquisadas, 

dando-se a impressão de que o projeto evoluiu como se seu amadurecimento 

fosse quase que totalmente um processo natural. As características que 

contrapõe esta visão são exatamente as diversas instâncias de consulta, estudos 

realizados e a própria morosidade do processo. 

Quase que em contraponto ao processo norte-americano, o caso de Puerto 

Norte demostra uma forte iniciativa do poder estatal, neste caso, a gestão 

municipal, para a garantia dos interesses públicos do processo de revitalização. 

Neste caso, em específico, os embates entre interesses públicos e 

privados foram muito mais evidenciados que o estudo de caso anterior, 

proporcionando uma maior visão crítica quanto à importância do papel regulador 

que o Estado precisa desempenhar, para garantir que os diversos interesses 

tragam benefícios para todos os habitantes daquela área. 

Esta característica é especial para proposta deste trabalho, pois devido a 

geografia e a fatores históricos e políticos, permite que seja feito um paralelo mais 

próximo com a realidade e desafios presentes no contexto de Antonina. 

A forma de colonização, os processos políticos parecidos e características 

culturais de Argentina e Brasil, auxiliam na compreensão que possivelmente os 

moldes utilizados no caso do High Line não obteriam o mesmo sucesso se 

utilizados igualmente na reestruturação da área do porto de Antonina. Pesam 

nesta balança que o sistema político democrático é mais novo e menos 
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consolidado tanto no Brasil, que assim como a Argentina, que passaram por 

recentes regimes ditatoriais. Neste sentido, as populações de ambos os países 

foram privadas de diversos aspectos da vida pública, prejudicando a concepção e 

exercício de suas cidadanias (CARVALHO, 2002). 
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4  INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

 

Antonina é um município brasileiro do estado do Paraná e seus habitantes 

naturais são denominados antoninenses ou capelistas. A população estimada de 

Antonina para 2013 foi de 19.41211 habitantes, sendo que 85% destes residiriam 

na área urbana. Os dados dos censos demonstraram que a população total do 

município tem se mantido estável nas últimas décadas. Em relação à idade da 

população, Antonina vem seguindo a tendência nacional, com aumento na 

população adulta e idosa e redução dos índices de natalidade, e é notável, na 

pirâmide etária resultante do Censo de 2010, a acentuada diminuição na faixa de 

20 a 39 anos, resultado da migração da população jovem em busca de melhores 

oportunidades. 

   
FIGURA 36 – MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DO PARANÁ E DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
FONTE: A Autora (2014) 
 

A qualidade de vida da população é mediana, com um IDH-M12 de 0,687, 

sendo o IDH do Paraná 0,749 e do Brasil de 0,730, segundo o IBGE (2010). A 

renda per capita média é considerada muito baixa, sendo composta de apenas 

R$572,38 em 2010 e o Índice de Gini13, divulgado pelo PNDU (2013), é de 0,55. 

                                            

11 Antonina ocupa a 95a posição (de 399 municípios) entre as cidades mais populosas do estado 
do Paraná (IBGE, 2010). 
 

12 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Criado em 1990, o IDH pretende ser uma 
medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. São três os pilares que constituem o IDH: 
saúde, educação e renda (Fonte: PNUD Brasil, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 
Perfil Antonina, PR. www.pnud.org.br). 
 

13 Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. 
Numericamente varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade e o valor 1 
significa completa desigualdade de renda (Fonte: ver nota 2). 

http://www.pnud.org.br/
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Na mesma amostra de 2010 a taxa de alfabetização era de 83,72%, sendo a 

expectativa de vida 75,3 anos. Estes valores são considerados satisfatórios para 

o contexto paranaense. 

O município faz parte da Mesoregião Metropolitana de Curitiba e da 

Microregião de Paranaguá (IPARDES, 2012). Tem divisas com Campina Grande 

do Sul (norte e oeste), Guaraqueçaba (leste), Morretes (oeste e sul) e Paranaguá 

(sul e leste). Localiza-se no litoral do estado, entre a Serra do Mar e a Baía de 

Antonina. De acordo com os dados do IBGE de 2013, possui uma área de 

882,317 km² e tem como bioma predominante a Mata Atlântica. 

 
FIGURA 37 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
FONTE: IPHAN (2009) 
 

A sede do município está situada a 80 km de Curitiba e a 50 km de 

Paranaguá. O acesso se faz via BR-277 que apresenta um intercecção com a PR-

408. Outra opção é via BR-116 também interseccionada pela Estrada da Graciosa 

(PR-410) que nas mediações de Morretes, possui entroncamento com a PR-408. 

Também pode-se acessar a cidade por água, via Canal da Galheta pela baía de 

Antonina. 
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FIGURA 38 – MAPA DE ACESSOS AO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 
 

A Ferrovia, embora existente, não é uma opção de acesso pois encontra-se 

desativada. Cabe salientar que não há interrupções em seu traçado, mas seriam 

necessárias intervenções de manutenção da linha férrea para o retorno das 

operações no local, tanto para transporte de cargas como de passageiros. 

 

  

FIGURA 39 – MAPA DE ACESSOS AO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
FONTE: Raul Carneiro Neto14 (2003) 

 

                                            

14 ABPF-PR - Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - Regional Paraná. A volta da 
litorina MAN n° 24. Acesso em 2014: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/abpf/pr20031025p01.htm 
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Desde o fim do século XX, Antonina passa por um processo de estagnação 

econômica que encontra no declínio das atividades industriais parte de sua 

explicação. Pretende-se aqui, estudar a influência do Porto Matarazzo na 

produção da cidade para, a partir daí, propor diretrizes urbanísticas que 

promovam a sua revalorização. 

 
 
4.1 HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA 

 

A região da Baía de Paranaguá foi uma das primeiras áreas exploradas 

pela Coroa Portuguesa na Região Sul do Brasil. Com sua extensa entrada para o 

continente, foi considerada um local estratégico para o controle da região e para a 

busca por índios e metais preciosos. A exploração de ouro na baía impulsionou o 

desenvolvimento inicial de Paranaguá, bem como das localidades vizinhas, como 

Antonina, Guaraqueçaba e Morretes. 

As primeiras descobertas de jazidas em Minas Gerais, no início do século 

XVIII, deflagraram o processo conhecido como “corrida do ouro” e fez com que as 

povoações formadas no litoral do Paraná voltassem suas atividades para a 

subsistência, o que foi crucial para o aumento do processo de povoamento e 

fortalecimento da vila. De acordo com estudos do IPHAN (2009), a maior parte da 

produção era de arroz, mandioca, cana-de-açúcar, algodão e mamona, além da 

extração de madeira de lei. 

A ocupação, segundo IPHAN (2009), deu-se a partir de 1648. quando 

Gabriel de Lara, o Capitão Povoador, cedeu a Antônio de Leão, Pedro Uzeda e 

Manoel Duarte três sesmarias no litoral Guarapirocaba15. 

Em 1712, Manoel do Valle Porto estabeleceu-se no Morro da Graciosa, 

iniciando, com grande número de escravos, trabalhos de mineração e agricultura. 

Em seguida Valle Porto obteve autorização para construção de uma capela, a 

qual nominou Capela de Nossa Senhora do Pilar. O povoado tomou para si o 

                                            

15 Guarapirocaba era a expressão indígena para designar a enseada situada à barra do rio 
Cubatão. Ermelino de Leão (apud GOMES, 2004) afirma que, embora o termo seja normalmente 
traduzido como lugar de muita pegada de guará, a expressão provavelmente derive da 
composição entre guará – enseada – e piassaba – caminho, porto –, pois esse era um dos locais 
por onde se realizavam as comunicações entre a baía de Paranaguá e a Serra do Mar.  
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nome da padroeira, passando os moradores da localidade a serem denominados 

“capelistas”. A data oficial da fundação da cidade é 12 de setembro de 1714 

(ANTONINA, 2014).  

Com a elevação de Antonina à categoria de Vila em 1798, foi empossada a 

primeira Câmara de Vereadores de Antonina, sendo a primeira providência 

tomada a reabertura do Caminho da Estrada da Graciosa, no que foram ajudados 

por autoridades curitibanas. Em 29 de agosto de 1797, foi criada a Vila de 

Antonina - Desmembrada da então Vila de Paranaguá, deixando para trás o termo 

Vila do Pilar. A instalação ocorreu a 6 de novembro do mesmo ano. O nome 

Antonina foi homenagem prestada ao Príncipe da Beira16 - D. Antônio de Portugal, 

ainda em 1797 (IPHAN,2009). 

Segundo Gomes (2004), Antonina se inseriu claramente no padrão lusitano 

de formação de cidade. A partir da capela construída surgiram as primeiras casas, 

num relacionamento direto com a baía e uma série de caminhos e rios navegáveis 

que possibilitavam que a pequena população na zona rural se reunisse nos dias 

santos junto a igreja. O crescimento da ocupação ao redor da capela se deu de 

forma orgânica, com as casas sendo construídas principalmente ao redor do largo 

da matriz (atual Praça Coronel Macedo) e dos principais caminhos que 

demandavam as populações rurais: um ia em direção à planície litorânea e ao 

bairro do Saivá – chamado Caminho do Campo – e outro ia em direção à Serra, 

beirando a Baía de Antonina, passando pela atual Rua XV de Novembro. 

Antonina guardava o traçado da então incipiente urbanização, com vetores 

de crescimento seguindo em paralelo à orla do mar em direção à serra e para a 

planície litorânea. Gomes (2004) ressalta que a cidade foi instalada num ponto 

geográfico estratégico para a penetração e dominação do interior do continente, 

congregando uma população esparsa e tendo as principais edificações do novo 

povoado protegidas por uma imensa baía dotada de locais propícios para a 

chegada de embarcações. 

A hierarquia social típica da sociedade colonial brasileira não deixava muito 

espaço para o contato entre as classes, fazendo-as dispor-se de forma bastante 

                                            

16 O Príncipe Dom Antonio era o primeiro filho, do sexo masculino, de Dom João e Dona Carlota 
Joaquina, nascido em 1795. Por conseguinte, era o príncipe herdeiro do reino de Portugal e suas 
colônias, que ao falecer ainda menino, em 1801, deixou o trono para seu irmão, Pedro de 
Alcântara, mais tarde Imperador do Brasil. (FERREIRA, 2006) 
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clara, atrelando determinadas localizações com o status de seus moradores, 

como ainda persiste atualmente. Conforme IPHAN (2009), a ocupação 

tipicamente colonial resulta da sequência de construções sobre o alinhamento 

predial, sem a interposição de recuos laterais, formando uma “fachada contínua” 

sem interrupções. Os lotes resultantes desse processo de parcelamento são 

estreitos e alongados, muitas vezes irregulares, mas em geral buscando a forma 

retangular. 

Antes da abertura dos portos, em 1808, a economia era simples e primária, 

voltada para a própria subsistência e venda do excedente da produção ao 

mercado interno, gerando uma modesta navegação de cabotagem17. (IPHAN, 

2009 apud WESTPHALEN, 1964).  

A primeira metade do século XIX marcou um novo momento para a recém-

criada Vila de Antonina: a reabertura do Caminho da Graciosa a levou a um 

impulso econômico novo, ligado ao comércio e atividades tímidas de embarque e 

desembarque de produtos. Esta maior inserção de Antonina no eixo de 

escoamento da produção paranaense levou ao impulso comercial e urbano, 

chegando a aproximadamente 3.310 habitantes em 1835. Através do Caminho da 

Graciosa (hoje PR-410), os tropeiros vindos do interior desciam até o litoral 

carregados (principalmente de erva-mate e madeira) por ser esta uma via de 

inclinação mais suave e voltavam pelo Caminho do tupava, mais íngreme, porém 

mais curto e rápido, possibilitando a passagem da volta da tropa, com nenhuma 

ou pouca carga (IPHAN, 2009 apud HABITZREUTER, 2000).  

A partir de 1820, com a implantação de engenhos de erva mate para 

exportação, o incremento de atividade portuária levou a um rápido crescimento 

urbano e provocou uma redução da ordenação linear ao longo dos caminhos com 

foco na matriz. Com a abertura de novas ruas, a construção das igrejas de São 

Benedito e de Bom Jesus do Saivá, do primeiro trapiche e do mercado de 

Antonina, criaram-se novas centralidades urbanas (IPHAN, 2009). 

O desenvolvimento da região próxima à Baía consolidada principalmente 

durante a pavimentação da estrada da Graciosa, deslocou, parcialmente, a vida 

social da cidade, dado o movimento de embarque e desembarque do porto e das 

                                            

17 Cabotagem é a navegação realizada entre Portos ou Pontos do território brasileiro, utilizando a 
via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores. (Lei 9.432/97 – Navegação de cabotagem) 



52 
 

atividades comerciais na Rua XV de Novembro (ainda Rua do Imperador, nesse 

momento), afirma Gomes (2004). Esse deslocamento explica, de certa forma, um 

maior crescimento no sentido norte, verificado pela presença de significativo 

número de construções de tipologia luso-brasileira próximos à Fonte da Carioca, 

já junto aos morros que separam o Centro Histórico da região do Portinho. 

Obras para tornar o Caminho da Graciosa carroçável e a construção da 

Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, na segunda metade do Século XIX, 

intensificaram a comunicação entre Antonina e as demais cidades paranaenses. 

Em 21 de janeiro de 1857, pela Lei Provincial n.º 14, Antonina foi elevada à 

categoria de cidade (ANTONINA, 2014). 

Em relação à Paranaguá, Antonina era um porto secundário, mas 

documentos do período 1869-1872, destacam o desenvolvimento do porto mais 

acelerado e indicando no último ano valores de exportação superiores à 

instalação de Paranaguá, devido ao acesso facilitado pela Estrada da Graciosa. 

Estes fatores acabam por gerar processos de disputas entre comerciantes e 

políticos de Antonina, Morretes e Paranaguá, pela hegemonia dos portos e pelos 

“caminhos de ferro” no final do século XIX (IPHAN, 2009 apud OLIVEIRA 

LISBOA, 1872).  

Esta disputa fez com que Antonina recebesse as linhas férreas que 

ligavam o litoral a Curitiba mais tardiamente que Morretes e Paranaguá. Porém a 

cidade manteve sua influencia portuária devido ao baixo rendimento econômico 

da erva-mate (principal produto paranaense) neste período, somado aos valores 

altos dos fretes da linha férrea que era preterida em relação ao baixo custo da 

tração animal via Estrada da Graciosa com destino ao Porto de Antonina (IPHAN, 

2009). 

Com a chegada dos trilhos da ferrovia, outro ponto polarizador da 

ocupação urbana surgiu, inicialmente com a implantação da estação no final da 

Rua Coronel Marçalo. A partir da antiga estação havia trilhos ao longo da referida 

rua até o porto, onde as cargas eram embarcadas em vários trapiches 

particulares. Com isso, a parte norte acaba agregando grande número de 

barracões de armazenagem (a região da Rua Theófilo Soares Gomes era um 

grande pátio de cargas até as primeiras décadas do século XX), enquanto a 
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região entre a antiga estação e o Saivá recebe o crescimento residencial da 

cidade, em franco progresso econômico (IPHAN, 2009). 

 
FIGURA 40 – MAPA DO EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO (1714 – 1924) 
FONTE: IPHAN (2009), adaptado pela Autora (2014). 
 

No início da década de 1910 a escolha do atracadouro de Itapema, local 

apontado como ideal para um porto dedicado às Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo (IRFM) acabou por fazer a disputa regional pender para Antonina. A 

ação audaciosa do Conde Matarazzo se extendeu também à compra das 

instalações do concorrente Moinhos Santista, que na mesma época estava se 

instalando em Paranaguá. As instalações adquiridas foram mantidas fechadas 

para não atrapalhar a empresa instalada em Antonina (IPHAN, 2009 apud 

CASTRO, 1988). Compostas de porto de embarque e desembarque, vila para 

funcionários, extensão do ramal ferroviário e indústria de processamento de sal, 

açúcar e trigo, a serem comercializados no mercado interno, o empreendimento 

em Antonina representou ao longo do século XX o principal empregador da 

cidade. 

Devido a todo o cenário mundial de guerra e crise na década de 1920, 

baixa nas exportações brasileiras e a desequiparação dos fretes cobrados na 
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Estrada de Ferro do Paraná favorecendo Antonina, o porto da cidade cresceu 

extraordinariamente e se tornou em 1926, o 4º maior porto exportador do país, 

enquanto Paranaguá apresentou apenas a 7ª posição. (IPHAN, 2009). 

Nesse momento, a conformação colonial do Centro Histórico começou a 

ser contraposta por dois eixos: um formado ao longo da Av. Francisco Matarazzo 

até o bairro de Itapema e outro, em direção à Morretes, junto da Av. Thiago 

Peixoto, onde se forma o bairro do Batel (IPHAN, 2009 apud CORREA, 1982).  

 
MAPA 41 – MAPA DOS EIXOS DE CRESCIMENTO DA CIDADE 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 
 

A partir da década de 1930 um novo desfecho ocorreu na disputa da 

hegemonia entre os portos paranaenses. A opção pública pelo Porto de 

Paranaguá ficou clara e o porto de Antonina iniciou sua fase de decadência 

definitiva. Além dos investimentos no terminal concorrente, o antoninense começa 

a sofrer as consequências da não realização das pequenas melhorias 
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necessárias, expostas pelo Barão de Teffé, que 50 anos antes havia realizado o 

relatório que baseou o investimento do Conde Matarazzo na região. Décadas 

depois, com a construção da BR-277, a vantagem da menor distância rodoviária 

de Antonina foi relativizada. A nova estrada ligando Curitiba diretamente a 

Paranaguá foi entregue em 1970 com duas pistas de ida e volta e mais extensas 

que o antigo Caminho da Graciosa, proporcionando um melhor tráfego de 

veículos automotores (IPHAN, 2009). 

Por fim, o mais duro golpe à economia local, foi em 1972, com o 

encerramento das atividades das Indústrias Reunidas Matarazzo. A grande 

quantidade de desempregados, somadas às dificuldades de manutenção das 

construções antigas, já degradadas, leva parte significativa da população a se 

deslocar das regiões centrais e dos dois eixos de crescimento (Itapema e Batel), 

ocupando irregularmente área de marinha no Portinho e na Ponta da Pita. 

 
FIGURA 42 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA PONTA DA PITA E PORTINHO 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 
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A década de 1980 iniciou um novo ciclo para a sociedade antoninense, 

com o incremento das atividades turísticas e a busca pela recuperação do 

patrimônio cultural, evidente numa série de planos e estudos para aproveitamento 

econômico desse legado, desenvolvidos até meados da década seguinte. A 

atividade portuária ensaiou uma volta tímida, com iniciativas públicas no Porto 

Barão de Teffé e privadas no porto da Ponta do Felix, este último com vocação 

para embarque de produtos refrigerados, e permanecem assim até então. 

 

FIGURA 43 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS PORTUÁRIOS 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 
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4.2. TOMBAMENTO 

 

Devido a grande importância cultural, histórica e arquitetônica, o município 

de Antonina fez o pedido de tombamento do centro da cidade em 2010. O IPHAN 

elaborou uma análise de dois anos, até sua efetivação em 26 de janeiro de 2012. 

Entre os motivos que levaram Antonina a integrar o patrimônio histórico 

nacional está a história do primeiro ciclo do ouro no Brasil, no século XVII, e a 

ocupação territorial no Sul do país. Além disso, há a importância do cenário da 

cidade, com a presença da Serra do Mar, da Mata Atlântica e da baía, que, juntas, 

dão ao local um visual único. 

A extensão do tombamento compreende o Centro Histórico da cidade e o 

Complexo das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM). Desde o Plano 

Básico Urbano de Antonina de 1982, foi proposto o tombamento estadual das 

instalações das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, por ser um dos poucos 

remanescentes da arquitetura industrial do início do século no litoral do estado. 

 
FIGURA 44 – ÁREA DO TOMBAMENTO DE ANTONINA 
FONTE: IPHAN (2009) 
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Para o conjunto Matarazzo, será incentivada a continuidade da atividade 

portuária, por meio de diretrizes para ocupação da área, desde que sejam 

preservados e recuperados os imóveis remanescentes mais importantes 

individualizados no tombamento. Este assunto será retomando no item 4.3. 

 
FIGURA 45 – VISTA AÉREA DO PORTO MATARAZZO 
FONTE: Flávio R. Berger (2012), disponível em: http://www.fotoimagem.fot.br/ 
 

Segundo o IPHAN (2009), além de proteger os imóveis históricos e o 

complexo paisagístico da cidade, o tombamento contribui para que os moradores 

de Antonina resgatem o apreço pela preservação da cidade. 

Com o tombamento aprovado, Antonina pode agora conseguir recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, que se 

destinam a recuperar a paisagem dos municípios antigos. Entre os projetos de 

melhoria estão a remoção da fiação aérea no município, o incentivo ao turismo 

náutico, a requalificação da mão de obra na cidade (principalmente nos 

restaurantes) e o planejamento urbano (que inclui a proteção das encostas). 
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4.2.1. Aspectos físicos e meio ambiente 

 

A conformação fechada da cidade sempre foi parte da paisagem local, 

servindo mais de pano-de-fundo do conjunto edificado do que como barreira 

propriamente dita, algo que deveria ser preservado como parte da paisagem 

histórica. 

O ambiente natural de Antonina, formado pelas montanhas da Serra do 

Mar e pela Baía de Paranaguá, foi determinante para a implantação da cidade 

neste local e para a forma como se deu seu crescimento. A escala e porte de 

Antonina relacionam-se harmonicamente com o ambiente natural em que está 

inserida. Este conjunto preserva uma rara qualidade ambiental nas atuais cidades 

brasileiras e configura-se em potencial para seu desenvolvimento social. 

 

FIGURA 46 – VISTA AÉREA DA BAÍA DE ANTONINA 
FONTE: GUIA GEOGRAFICO PARANÁ (2014), disponível em: http://www.guiageo-parana.com/ 
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4.2.2. Usos e Apropriações do Espaço Urbano 

 

Uma das características essenciais do Centro Histórico de Antonina é o 

fato dele possuir ainda significativa ocupação residencial, apesar da centralidade 

comercial e da grande quantidade de terrenos vazios e construções em ruínas. 

Com isso, além de manter um certo movimento durante o período noturno e, 

incrementado pelos moradores eventuais, nos finais de semana e feriados, o 

Centro Histórico mantém-se como lócus de uma série de festividades e ações 

cotidianas que compõem o rico patrimônio imaterial antoninense. (IPHAN, 2009). 

 
FIGURA 47 – VISTA DA BAÍA DE ANTONINA 
FONTE: ANTONINA (2014), disponível em http://antonina.pr.gov.br/fotos.php 
 

Neste contexto, o maior destaque são as festividades realizadas pelos 

devotos da padroeira Nossa Senhora do Pilar. A procissão, realizada sempre no 

mês de agosto, desde o final da década de 1710 inicia-se no outeiro onde foi 

construída a capela, segue pelas ruas do centro histórico, marcando a intensa 

relação da cidade com a religião. 

Na semana santa, a encenação da via sacra ao longo do Centro Histórico 

ressalta a maior parte das construções de valor arquitetônico, fazendo da cidade 

um teatro aberto à comunidade. 
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O teatro é um dos remanescentes da grande atividade cultural que 

Antonina apresentava na segunda metade do século XIX e na primeira metade do 

século XX, quando o intenso movimento do porto trazia à cidade espetáculos por 

vezes restritos apenas às maiores cidades do Brasil. 

 
FIGURA 48 – TEATRO MUNICIPAL DE ANTONINA 
FONTE: TRANSPORTAL (2014), disponível em http://www.transportal.com.br/ 
 

No Festival de Inverno de Antonina, realizado pela UFPR desde o início da 

década de 1990, um grande número de estudantes universitários se integram a 

comunidade local, vivenciando seu patrimônio cultural através de uma série de 

atividades. 

 

FIGURA 49 – BANNER DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE ANTONINA 
FONTE: PROEC UFPR (2014). Disponivel em: http://www.proec.ufpr.br/ 
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O Carnaval, festa bastante tradicional, ainda não possui um estudo 

aprofundado sobre sua história, de acordo com o IPHAN (2009). Sabe-se apenas 

que se iniciou ainda com características do entudo de origem portuguesa e 

agregava grande número de moradores das áreas rurais. Com o passar do tempo 

foram se formando grupos ligados a clubes e famílias. 

  

  
FIGURA 50 – CARNAVAL DE ANTONINA 2014 
FONTE: RPC TV (2014), disponível em: http://redeglobo.globo.com/ 
 

Os clubes sociais, pontos de início de bibliotecas e de atividades musicais 

e teatrais, disseminaram-se pela cidade, com porte e ação similares aos 

verificados nas maiores cidades do estado. Desse intenso caldo cultural, surgiram 

diversas bandas musicais que redundaram na Filarmônica Antoninense. 

A tradição musical de Antonina se reflete em apresentações esporádicas 

no coreto da Praça Coronel Macedo e na tradição de serestas ao longo do Centro 

Histórico, parando junto à determinadas casas, identificadas com pequenas 

placas com trechos de canções antigas. 
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FIGURA 51 – FILARMÔNICA ANTONIENSE (2010) 
FIGURA 52 – GRUPO DE SERESTA CANTO DO MAR (2010) 
FONTE: KOOG ,Cristiano (2014). Disponivel em: http://iloveantonina.blogspot.com.br/ 
 

Mas a maior interação com o patrimônio histórico de Antonina se dá pelo 

uso cotidiano de seus espaços, entremeados a uma série de memórias que por 

vezes são mais antigas que o “contador” (IPHAN, 2009). 
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4.3 O IMPÉRIO MATARAZZO 

 

Imigrante italiano, Francesco Matarazzo desembarcou no Brasil 1881, 

contrariando a imagem clássica do imigrante chegando ao Brasil com uma mão 

na frente e outra atrás. Historiadores relatam que este abarcou no país com 

recursos que possibilitaram o rápido desenvolvimento de seus negócios. 

(COUTO, 2004) 

Começou a vida como mascate e dono de uma venda no interior de São 

Paulo e passou a negociar farinha de trigo e banha de porco, usada na fritura de 

alimentos. Em seguida, montou um armazém e uma pequena fábrica na qual 

resolveu produzir latas para acondicionar a banha a ser comercializada. A 

embalagem prolongaria a validade de um produto altamente perecível. Foi seu 

primeiro grande salto, transformando-se em industrial.  

Já na capital paulista, continuou sua expansão com a abertura de um 

moinho, seguida de outras iniciativas. Em pouco tempo Matarazzo integrava o 

time dos 11 proprietários de fábricas paulistas que operavam com mais de 100 

trabalhadores. Aparentemente, sua estratégia de ação se deu em um movimento 

de integração vertical e diversificação de produtos. (Couto, 2004) 

Em 1911 nascem as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A – IRFM, 

com sede central em São Paulo, filiais em Santos e Rosário de Santa Fé, 

Argentina. Titulado como comendador Francesco Matarazzo era o diretor-

presidente das indústrias que diversificavam sua atuação entre moagem de trigo, 

engenho de arroz, fábricas de banha, óleo, sabão, fiação, tecelaria e tinturaria. De 

acordo com Couto (2004), ainda em 1911, as IRFM instalam sua primeira grande 

usina de açúcar e também serrarias e carpintarias em São Paulo e Paraná, para 

produzir seus próprios caixotes e engradados. 

  

FIGURA 53 – SÍMBOLO DAS IRFM 
FONTE: REVISTA RAÍZES (2002). Disponivel em: http://www.fpm.org.br/ 
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O período em que surgiram as IRFM foi de marcante pioneirismo industrial 

no Brasil. Outras empresas de grande importância na economia brasileira são 

dessa época, fundadas também por imigrantes. Segundo Couto (2004), 

Matarazzo chegou a ser a quinta maior fortuna do mundo e o italiano mais rico 

fora da Itália. Seus 20 bilhões de dólares em valores de hoje seriam suficientes 

para garantir a sexta posição na relação de milionários da revista Forbes  

Matarazzo é um daqueles homens que conquistam um lugar na história 

ainda em vida. Até hoje, décadas depois que seu império saiu do mercado e seus 

produtos já não freqüentam as prateleiras, o sobrenome sobrevive no imaginário 

dos mais velhos como sinônimo de riqueza. 

  
FIGURA 54 – PEÇAS COMEMORATIVAS DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO (1954) 
FONTE: RICARDO (2010). Disponivel em: http://tudoporsaopaulo1932.blogspot.com.br/ 
 

Como gestor, não se pode dizer que Matarazzo tenha sido inovador, 

embora os resultados financeiros do grupo tenham sido impressionantes. No dia-

a-dia, cumpria um ritual próprio de quem mantinha na cabeça a mesma cultura 

dos tempos da venda do interior, segundo a qual nada avança longe das vistas do 

dono. Matarazzo costumava dizer que só não chegava mais cedo à empresa 

porque a legislação não permitia. Era ainda o último a deixar o escritório, à noite. 

Nas manhãs de domingo, se reunia com diretores e gerentes. Jamais abandonou 

o hábito de visitar fábricas. No escritório, era do tipo que colhia opiniões dos 

subordinados, mas no final decidia tudo sozinho, de forma centralizadora. As 

compras de matéria-prima de cada fábrica eram feitas pessoalmente por 

Matarazzo ou com seu conhecimento de preços e quantidades. Para ele, comprar 

era até mais importante do que vender pelos melhores preços. O estilo 
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personalista e simples de conduzir os negócios era uma marca comum do 

emergente capitalismo industrial da virada do século passado. 

Produtos que o grupo fabricava: Açúcar, Álcool destilado, Amido de milho, 

Aparelhos de louça, Arroz, Azeite, Azulejos, Banha, Bebidas, Milho, Mortadela, 

Óleo, Papel e papelão, Perfumes, Pregos, Presunto, Sabão, Sabonete, Biscoitos, 

Esmaltes, Farinha de trigo, Formicida, Fósforo, Inseticida, Mandioca, Margarina, 

Marmelada, Massas, Sal, Sanitários, Saponáceo, Seda artificial, Soda cáustica, 

Tecidos, Tintas, Velas e Vernizes. 

O grupo Matarazzo é apenas um registro histórico. A forma como o império 

se desfez impressiona, afirma Couto (2004). Após a morte de Francesco 

Matarazzo, feito conde por ordem do rei da Itália, seu filho Francisco Matarazzo 

Júnior, também conde, assumiu o comando dos negócios. Por influência paterna, 

o conde Chiquinho, como era conhecido, manteve o processo de diversificação 

dos negócios. Trabalhava segundo a mesma lógica expansionista que tanto 

sucesso havia feito na gestão de seu pai. Montou uma fábrica de celofane, uma 

salina, comprou o controle de uma empresa de cimento, abriu uma fábrica de 

conservas e um banco. O grupo chegou a ter shopping center, supermercado e 

frigorífico. Acontece que o modelo já não se adequava mais aos novos tempos. 

No início do século, a expansão fazia todo o sentido, pois Matarazzo era um 

pioneiro. Mas o cenário mudou. Surgiram grupos empresariais fortes, nacionais e 

estrangeiros. E as Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo (IRFM) passaram a 

brigar por espaço. Para complicar, a história registra diversos equívocos 

administrativos que conduziram o grupo ao balanço no vermelho já no final da 

década de 1960. Em 1977, com a morte do conde Chiquinho, o comando do 

império, já altamente endividado, passou às mãos de sua filha, Maria Pia, que 

pouco pôde fazer. Os debates sobre crescimento precisaram dar lugar a 

discussões sobre saneamento e reestruturação financeira. Em 1983, uma dezena 

de companhias do grupo entrou em concordata. Algumas das empresas ainda 

existem, mas nenhuma delas tem peso relevante na economia nacional.  
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4.3.1 As IRFM em Antonina 

 

O conde Matarazzo comprou, em 1904, terras à margem da baía de 

Antonina, Paraná. A área possui mais de 80.000 m², onde se construiu 

instalações portuárias, edificações industriais e urbanas, inclusive casas para 

funcionários. Desta forma, criou-se um complexo industrial com uma vila 

residencial em seu entorno. 

Apenas em 1914 foram iniciadas as atividades do moinho de trigo, principal 

atividade de processamento da matéria-prima, importada da Argentina para 

consumo interno, e em 1916 foi inaugurado o moinho de sal e açúcar, 

processando a produção de outros estados para consumo da população 

paranaense. (IPHAN, 2009). 

 

FIGURA 55 – COMPLEXO MATARAZZO (s/d) 
FONTE: IPHAN (2009) 
 

Além do processamento de produtos importados, as Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo sempre se destacaram pela intensa atividade de embarque 

e desembarque no porto de Itapema, inclusive de produtos de outras empresas. 

  

FIGURA 56 – NAVIOS NO PORTO MATARAZZO (s/d) 
FONTE: IPHAN (2009) 
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Durante mais de meio século as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo 

foram o maior empregador de Antonina, formando um conjunto composto pelas 

instalações industriais, ramal ferroviário próprio inaugurado na década de 1920, 

armazém, residências para funcionários, escola, posto de puericultura e um 

casarão para abrigar o proprietário, quando este visitava as instalações na cidade. 

Em 2003, parte das residências para funcionários e alguns barracões 

foram demolidos por um membro da família dos proprietários, Fernando 

Matarazzo, que veio a ser preso, na ocasião, por ter utilizado indevidamente 

veículo da empresa proprietária e desacatado os policiais que foram atender o 

chamado. (IPHAN, 2009). 

Até hoje persiste o interesse de parte da família proprietária em demolir as 

instalações e criar um terminal ferroviário anexo ao Porto Barão de Teffé. A 

parceria em pauta, conforme os proprietários, seria desenvolvida com a 

assinatura de um contrato operacional. 

 

 

4.3.2. Características Arquitetônicas e Urbanísticas do Conjunto Industrial 

 

De acordo com o levantamento realizado pelo IPHAN (2009), a estética do 

Conjunto I.R.F.M é do tipo Industrial inspirada no Racionalismo Inglês do século 

XVIII e XIX, onde a ornamentação do edifício é dada a partir da ênfase da 

estrutura, com uso decorativo de materiais e texturas. A arquitetura industrial 

importada pelo conde, é um exemplar significativo para o patrimônio brasileiro, 

fato este que faz com que alguns remanescentes entrassem na lista dos bens 

tombados pelo IPHAN em 2012. 

  

FIGURA 57 – EDIFÍCIOS DO COMPLEXO MATARAZZO (s/d) 
FONTE: IPHAN (2009) 
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Com decoração em tijolos cerâmicos, aberturas com vergas em arco 

abaulado, pilares ressaltados em alvenaria marcam o ritmo constante das 

aberturas, paredes autoportantes de alvenaria de tijolos com reboco, sobre 

alicerces de alvenaria. Telhados com cobertura de telhas cerâmicas do tipo 

francesa, parcialmente ocultos, em alguns casos, por platibanda. 

A área total do terreno corresponde a 80.000 m2, com 10,404 m2 de área 

construída. A área livre tem 69,596 m2 e os limites com o mar totalizam 400m 

(sendo 220 metros de cais). Infelizmente, devido ao não interesse dos herdeiros 

proprietários, órgãos públicos e pesquisadores encontram dificuldades em realizar 

um levantamento mais apurado dos equipamentos existentes em todo o 

complexo. Da mesma maneira, a avaliação das condições de conservação dos 

diversos imóveis é baseada em estimativas ou observações à distância (PLANO 

DIRETOR DE ANTONINA, 2007) 

Muros de tijolos foram levantados em alguns trechos para se evitar o 

acesso e observação de curiosos e aparentemente não há a presença de nenhum 

empregado ou grupo responsável pela segurança ou vigilância do local. 

  

FIGURA 58 – CONSTRUÇÃO DE MUROS MAIS ALTOS NA DIVISA DO COMPLEXO (2010) 
FONTE: IPHAN (2009) 
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Abaixo segue a descrição dos edifícios mais relevantes do Complexo 

Industrial Matarazzo, que juntos somam aproximadamente 10.000m² de área 

construída. 

ARMAZÉM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: industrial 

Data: déc 1910 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1 

Edifício destinado ao Armazém de Gêneros Alimentícios, segue a estética do 
restante do Conjunto I.R.F.M. Possivelmente destinado à venda para os próprios 
funcionários, instalados em residências próximas. 

 

ESCRITÓRIO 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: industrial 

Data: déc 1910 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1 

Edifício destinado ao escritório da indústria, que fazem parte do Conjunto I.R.F.M. 
Trata-se de uma construção austera, de planta retangular. À frente da construção 
há um pequeno gramado, que ostentava ao centro o busto do fundador das 
indústrias, o Conde Francisco Matarazzo. 

 

EMPÓRIO 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: civil 

Data: desconhecida 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 2 

Apesar de ocupar a mesma quadra do complexo, o Empório de Secos e 
Molhados, aparentemente não foi construído como parte do conjunto. Não possui 
a mesma linguagem das demais construções, mas é possível que lhes seja 
contemporâneo. 

 

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONJUNTO MATARAZZO (a) 
FONTE: IPHAN (2009), adaptado pela Autora (2014)
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MOINHO 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: industrial 

Data: déc 1910 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 5 

Construção Industrial destinada ao Moinho de Trigo, casa de máquinas e caldeira, 
de inspiração no Racionalismo Inglês do século XVIII e XIX, onde a 
ornamentação do edifício é dada a partir da ênfase da estrutura, com uso 
decorativo de materiais e texturas. Internamente, o edifício apresenta estrutura 
em perfis metálicos, escadaria também metálica, e alguns cômodos com pé-
direito de vários pavimentos, característicos de indústrias de moagem. 

 

POSTO DE PUERICULTURA 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: civil 

Data: desconhecida 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1 

A construção destinada a 1º grupo escolar para filhos de funcionário teve o 
projeto aprovado pela prefeitura municipal em 1928. Posteriormente, com o 
crescimento do complexo, houve a necessidade de se construir uma escola 
maior, ficando o imóvel destinado ao Posto de Puericultura Condessa Mariângela 
Matarazzo. 

 

ESCOLA ERMELINO MATARAZZO 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: civil 

Data: desconhecida 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1, porão 

Volume robusto, de planta retangular, com telhado em duas águas e duas 
varandas, construídas na frente e nos fundos do edifício. O edifício foi construído 
pelas Indústrias Matarazzo para abrigar a segunda escola dos funcionários. Fica 
fora do lote do conjunto e não repete a mesma linguagem industrial das 
construções, ainda que o telhado remeta às residências de funcionários 
existentes no complexo. 

 

QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONJUNTO MATARAZZO (b) 
FONTE: IPHAN (2009), adaptado pela Autora (2014) 
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RESIDÊNCIA PARA FUNCIONÁRIOS 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: industrial 

Data: déc 1910 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 2 

Grupo de 6 edifícios (12 casas geminadas) das quais restam apenas 4. As 
construções, destinadas ao uso residencial, preservam grande unidade com a 
linguagem arquitetônica do conjunto. Provavelmente eram destinadas a 
funcionários mais graduados. 

 

DUAS CASAS TÉRREAS 

 

Uso atual: depósito 

Tipologia: civil 

Data: déc 1910 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1 

Duas casas térreas, idênticas, que destoa das demais residências destinadas a 
funcionários, mas que também faz parte do Conjunto I.R.F.M. Possui, 
aparentemente, um volume único de planta retangular, coberto com telhado de 
duas águas, em telhas cerâmica. 

 

VILA DE FUNCIONÁRIOS 

 

Uso atual: sem uso 

Tipologia: civil 

Data: desconhecida 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1 

Casas de alvenaria, possivelmente da década de 1930 ou 1940, especula-se que, 
faziam parte da vila de operários das IRFM. As 2 casas restantes são bastante 
simples, de planta retangular, com uma varanda. Além da varanda, os 
lambrequins restantes nos beirais sugerem a assimilação da arquitetura 
vernacular paranaense. Há registros de que houvessem outras casas como 
essas, e ainda casas de madeira, que compunham uma vila de funcionários 
menos graduados da indústria, e de que dessas não se acham vestígios. 

 

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONJUNTO MATARAZZO (c) 
FONTE: IPHAN (2009), adaptado pela Autora (2014) 
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CASA DO CONDE 

 

Uso atual: não determinado 

Tipologia: civil 

Data: desconhecida 

Terreno: plano 

Nº pavimentos: 1, porão 

A casa pertencia ao Conde Francisco Matarazzo, no morro defronte à IRFM, de 
onde podia vislumbrar as construções, o porto e o mar. Apesar de externa ao lote, 
faz parte do Conjunto das IRFM. A construção com volumetria complexa, que 
possui um pavimento assentado sobre alicerces altos que chegam a conformar 
um porão, ainda que de pé-direito reduzido. A parte frontal da residência, com 
vista para o mar, é circundada por uma varanda, apoiada em pilares delgados, 
possivelmente metálicos, com guarda-corpo metálico trabalhado. A varanda é 
acessada por uma imponente escadaria, dupla. 

 

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONJUNTO MATARAZZO (d) 
FONTE: IPHAN (2009), adaptado pela Autora (2014) 
 

O Porto Matarazzo encontra-se um pouco isolado da malha urbana da 

cidade, sendo interligado pela Av Conde Matarazzo e pela via férrea desativada. 

 
FIGURA 60 – ORTOFOTO DA ÁREA URBANA DE ANTONINA 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 
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Uma outra quesão que interfere na área do Complexo Matarazzo é o 

zoneamento, definido por diferentes planos, em certa medida contraditórios. O 

primeiro definido pelo Plano Diretor (2007), outro pelo Plano de Desenvolvimento 

e Zoneamento do Porto Organizado – PDZPO (2012) e o terceiro relativo ao 

Tombamento realizado pelo IPHAN (2012). 

Para a Prefeitura de Antonina a área se enquadra na ZUT – Zona de Uso 

Turístico e para a APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, é 

uma área de Interesse Portuário. Tem-se, ainda o tombamento a nível federal de 

toda área e seu entorno. Todas essas questões explicitam a necessidade de um 

projeto que defina diretrizes para essa área, a fim de acabar com disputas 

territoriais de diferentes agentes. A proposta para essa área será abordada no 

Capítulo 5. 

 

FIGURA 61 – MAPA ZONEAMENTO DA ÁREA URBANA DE ANTONINA 
FONTE: Plano Diretor de Antonina (2007), adaptado pela Autora (2014) 

 

Complexo Matarazzo 
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FIGURA 62 – MAPA DE ZONEAMENTO  PROPOSTO PARA O PORTO DE ANTONINA 
FONTE: PDZPO (2012), adaptado pela Autora (2014) 
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4.4  SÍNTESE DA REALIDADE E CENÁRIO TENDENCIAL 

 

Antonina tem um grande potencial urbanístico por suas características 

históricas, arquitetônicas e naturais, sendo a baía um elo entre a cidade, a 

ferrovia e os portos. Ao mesmo tempo, apresenta diversas deficiências devido a 

sua dependência econômica dos governos Federal e Estadual, e também do 

porto, sua desconformidade com alguns aspectos ambientais, e equipamentos 

urbanos deficitários (PLANO DIRETOR DE ANTONINA, 2007). 

Uma cidade historicamente importante, de paisagem tão bela, mas com 

edifícios abandonados e economia estagnada. Uma complexidade de relações 

que necessitam de estímulos para seu desenvolvimento. O governo municipal e o 

IPHAN se mostram dispostos a renovar a cidade, mas encontram dificuldades 

com os proprietários particulares e na captação de recursos. 

A leitura da realidade da cidade de Antonina permitiu identificar 

características sócio-espaciais bastante heterogêneas e esparças, como o centro 

com adensamento de comércio e serviços, conjunto de casas antigas 

abandonadas, manuezais urbanos não ocupados, que separam porções da 

cidade, outros com habitação e poluição, área densamente povoadas afastadas 

do centro, e falta integração entre o a Baía de Antoniana e a paisagem urbana 

local. 

Outro fato relevante são as escalas de abrangência: a local e a regional. 

Sua inserção regional possibilita que a cidade componha e participe da dinâmica 

de turismo que caracteriza o litoral paranaense. 

Na área que abrange o Porto Matarazzo é notada uma descontinuidade da 

malha urbana ao redor da área. Em parte por manguezais, em outra pelo Porto 

Barão de Teffé e, ainda, pela ocupação residencial nas áreas periféricas da 

cidade. O local pode ser considerado como de passagem, um complexo industrial 

abandonado na paisagem de Antonina. 

A partir disto, apresenta-se no QUADRO 5 uma síntese das deficiências e 

potencialidades identificadas na cidade, a partir do Plano Diretor, das visitas e do 

estudo aqui realizado – visando a recuperação do espaço produzido pelo Porto 

Matarazzo e sua integração com a paisagem urbana de Antonina, organizadas de 

acordo com os seguintes temas: baía de Antonina, comércio e indústia, porto, 
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turismo, patrimônio histórico, habitação, vazios urbanos, transporte coletivo e 

sistema viário e, equipamentos comunitários. 

 

 
 

TEMAS DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

BAÍA DE 

ANTONINA 

 Poluição, manguezais 

urbanos degradados; 

 Falta de integração com a 

cidade, 

 Atrativo turístico. 

 Recuperação e integração da 

Baía com a cidade 

COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA 

 Inexistência de parque 

industrial 

 Escassez de emprego 

 Ausência de áreas públicas 

infra- estruturadas destinadas 

a projetos de industrialização. 

 Oferta de mão de obra. 

 Facilidade em exportações, 

devido ao porto. 

 Edifícios e áreas ociosas 

disponíveis. 

PORTOS 

 Pouca infra-estrutura. 

 Acesso viário deficitário, com 

passagem de caminhões 

pesados pela malha urbana.. 

 Expansão das atividades, 

modernização e melhoria do 

atendimento. 

 Região ao seu redor ainda 

pouco urbanizada. 

 Possibilidade de criação de 

novo acesso. 

TURISMO 

 Dependência da temporada 

de verão e ao turismo de 

Morretes. 

 Perda de identidade 

municipal. 

 Infra-estrutura turística 

deficitária. 

 Atrativos históricos 

degradados. 

 Balneabilidade da água é 

umas das piores do litoral. 

 Possibilidade de explorar a 

Paisagem Natural do Município 

(Serra, Mata, Baía, centro 

histórico). 

 Culinária local (barreado e frutos 

do mar). 

 Desenvolver projetos turísticos 

sustentáveis (junto à 

comunidade local). 

 Oferta de Mão de Obra. 

 Turismo Náutico e Eco Turismo. 
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PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO 

 Ociosidade e péssimo estado 

de conservação de diversas 

edificações de importância 

histórica e arquitetônica em 

virtude do desaquecimento 

econômico do Município; 

 Ausência de levantamentos 

arquitetônicos atualizados e 

criteriosos das edificações, 

sobre a relevância da 

preservação também de seus 

espaços internos e sobre seu 

estado de conservação atual; 

 Existência de exemplares 

arquitetônicos de relevância 

histórica e arquitetônica nos 

cenários estadual e federal, 

caso do Porto Matarazzo; 

 Utilização de algumas 

edificações históricas para usos 

comercias, industriais, turísticos 

e de estudos; 

HABITAÇÃO 

 Bolsões de pobreza junto às 

áreas de mangue, devido à 

atividade da pesca; 

 Ocupações de diversas 

classes sociais em áreas de 

encostas e topos de morros 

 Existência de vazios urbanos 

em solos planos. 

 Possibilidade de realizar uma 

expansão urbana futura sobre 

área que não ofereçam risco à 

ocupação; 

VAZIOS 

URBANOS 

 Ocorrência de diversas 

edificações de importância 

histórico-arquitetônica vazias 

e degradadas. 

 Recursos insuficientes para a 

aquisição por parte do poder 

público de boa parte das 

áreas ociosas de interesse de 

implantação de habitação 

social, equipamentos e 

preservação do patrimônio; 

 Necessidade de 

equipamentos comunitários. 

 Ocorrência de imóveis vazios e 

subutilizados em áreas com 

infra- estrutura razoavelmente 

instalada; 

 Instrumentos do Estatuto da 

Cidade cujo fim é a destinação 

das áreas ociosas para uma 

ocupação que justifique os 

investimentos públicos sobre as 

mesmas; 

 Instrumentos do Estatuto da 

Cidade como o Consórcio 

Imobiliário, no qual a Prefeitura 

pode realizar um investimento 

em uma área particular sem 

necessariamente adquiri-la. 

TRANSPORTE 

COLETIVO E 

SISTEMA VIÁRIO 

 Localização da Rodoviária 

Municipal no Centro Histórico 

sobre terreno altamente 

privilegiado quanto à 

localização e às visuais; 

 Carência de terminais 

adequados em regiões 

 Existência de áreas 

desocupadas no Município para 

a implantação de novos 

terminais de transporte coletivo 

e mesmo de transporte 

intermunicipal; 

 Uso da ferrovia existente para o 
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importantes do Município, 

como as localidades rurais e 

a área portuária; 

 Falta de ligações viárias entre 

bairros que funcionem como 

binários às avenidas 

principais, como a Av. Conde 

Matarazzo e a Av. Thiago 

Peixoto; 

 Ausência de ciclovias, sendo 

que boa parte da população 

utiliza a bicicleta como seu 

meio de transporte diário; 

turismo e para transporte de 

cargas; 

 Possibilidade de locais 

alternativos para a implantação 

de ciclovias na área urbana. 

EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

 Ausência de equipamentos 

de lazer nos bairros urbanos; 

 Ausência de locais de 

contemplação da paisagem 

da Baía espalhados pela área 

urbana; 

 Ausência de programas e 

equipamentos de assistência 

social específicos, como de 

atendimento à idosos, 

adolescentes e de 

capacitação dos pescadores; 

 Necessidade de integração 

entre as Secretarias de 

Cultura e Obras e 

Planejamento na elaboração 

de projetos de preservação 

do patrimônio de Antonina. 

 Ocorrência de lotes vazios nos 

bairros urbanos nos quais 

podem ser aplicados os 

instrumentos do Estatuto da 

Cidade para a implantação de 

equipamentos comunitários em 

geral; 

 Implantação de equipamentos 

de ensino profissionalizante no 

Município, além da presença de 

uma faculdade; 

 Implantação de cursos técnicos 

e profissionalizantes adequados 

à realidade e às atividades 

econômicas locais; 

 Potencial de exploração da 

tradição caiçara e dos 

pescadores através de 

equipamentos culturais e 

turismo sustentável; 

 Eventos culturais importantes, 

como o Festival de Inverno da 

UFPR. 

QUADRO 5: SÍNTESE DA REALIDADE DA CIDADE DE ANTONINA 
FONTE: Plano Diretor de Antonia (2007), adaptado pela autora (2014) 
 

Com base no quadro acima, pode-se observar que a área do Porto 

Matarazzo pode abrigar diversos usos e funções para atender ás necessidades 

locais e assim integrar-se novamente à cidade. 
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O cenário tendencial para o desenvolvimento da área de estudo se 

apresenta com as seguintes características: 

a) ameaça ao patrimônio edificado, apesar do Tombamento recente pelo 

IPHAN em 2012, do Complexo Matarazzo – zoneamentos conflitantes; 

b) descaracterização da paisagem local, pela destruição dos mangues, 

poluição e falta de acessos à baía de Antonina; 

d) expansão excessiva do porto, apesar das atividades portuárias 

proporcionarem um aquecimento da economia local; 

e) ferrovia desativada e transporte de cargas pela via urbana; 

f) mão de obra ociosa pela falta do setor industrial; 

A partir do cenário tendencial traçado e das potencialidade e deficiências 

identificadas na cidade, são apresentadas no próximo capítulo as diretrizes que 

embasarão o projeto de intervenção a ser desenvolvido no próximo semestre. 
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5  DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

A partir da análise do processo de produção do espaço da cidade de 

Antonina, conclui-se que o atual cenário é marcado pela falta de investimentos e 

conflitos de interesses públicos e privados. 

Tomando como base as deficiências e potencialidades, identificadas na 

Análise da Realidade, e como forma de alcançar o objetivo proposto, o projeto de 

intervenção será desenvolvido a partir de uma Diretriz Deral definida como: 

Requalificar o Porto Matarazzo, reforçando sua relação com a cidade, a baía, o 

patrimônio histórico e o porto. Através de operações integradas que envolvam 

aspectos urbanísticos, socias, ambientais e econômicos. 

De forma a atingir este objetivo, propõe-se uma área de abrangência ao 

redor do Complexo Matarazzo, afim de garantir a continuidade do espaço e, 

principalmente, que o legado para a população seja duradouro e coerente com as 

necessidades específicas da população. 

 

FIGURA 63: ÁREA DELIMITADA PARA INTERVENÇÃO 
FONTE: Plano Diretor de Antonia (2007), adaptado pela autora (2014) 
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A partir da Diretriz Geral foram definidas Diretrizes que deverão ser 

adequadas e especificadas para a área delimitada: 

a) reforçar a relação entre o espaço urbano e a Baía de Antonina, através 

da reinserção deste elemento natural na paisagem e de sua valorização 

enquanto componente histórico, tornando-a acessível física e 

visualmente na área delimitada - preservando o patrimônio natural e o 

construído; 

b) envolver a comunidade nos processos de planejamento e projeto, 

através de consultas à população, de forma a valorizar a identidade 

local; 

c) relacionar as propostas de projeto com os programas municipais, 

estaduais e federais existentes, compatibilizando as proposições; 

d) integrar os bairros da cidade e esta com as outras cidades do litoral 

paranaense, de forma a incentivar o turismo regional; 

e) criar espaços públicos, promovendo melhor qualidade espacial e a 

convivência coletiva; 

f) aprimorar a mobilidade geral na área, promovendo novos meios de 

circulação; 

g) promover uma relação adequada entre áreas de moradia próximas ao 

porto; 

h) compatibilizar os diferentes usos e escalas da área, humanizando sua 

apropriação; 

i) criar uma nova centralidade. 

 

 

Tendo as diretrizes definadas, segue-se para o Plano de Trabalho, que 

consiste na definição da metodologia para a elaboração do projeto de 

requalificação do Poro Matarazzo. Sendo organizado em quatro etapas: 

I. Análise detalhada da área: o principal objetivo é a identificação das 

condicionantes específicas da área, bem como de suas carências e 

potencialidades, efetivando-se no cruzamento das informações técnicas 

apresentadas neste trabalho com a visão dos moradores e usuários. 
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II. Elaboração de um Estudo Preliminar: nesta fase começa a ser elaborado o 

projeto de requalificação propriamente dito. Serão apresentadas as 

proposições preliminares do projeto, a serem aprimoradas na fase 

seguinte.  

III. Elaboração de um Anteprojeto para a área específica: nesta fase o estudo 

preliminar será aperfeiçoado, resultando em proposições em nível de 

Anteprojeto.  

IV. Elaboração de detalhamentos: aqui serão elaborados os detalhamentos 

necessários para complementar o Anteprojeto, especificando pontos 

importantes do projeto.  
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