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CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO. 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

A responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável 
estão incorporados nos objetivos estratégicos da Itaipu Binacional. Com esta 
postura a empresa se mantém na vanguarda e aberta às parcerias com inúmeros 
atores, presentes em dezenas de munícipios de sua área de influência, para o 
desenvolvimento de ações que contribuam para o enfrentamento às mudanças 
climáticas e à redução da biodiversidade. 
 

Neste sentido, a Itaipu Binacional lança este desafio inédito em suas 
práticas, que é transformar uma de suas áreas verdes em um Eco Parque com 
conceito 5.0 (onde se consideram várias soluções tecnológicas combinadas para 
o bem-estar humano. No caso, aplicadas também com a intenção de despertar 
para a questão ambiental) mais relevantes em termos urbanos, através de um 
Concurso Público Nacional de Arquitetura e Paisagismo, que visa atrair ideias e 
conceitos que permitam a combinação harmônica entre conservação, educação 
ambiental e uso sustentável da área, através de experiências ambientais 
imersivas, materializadas em trilhas e espaços. 
 

O local é simbólico por ter abrigado no fim da década de 1970 o primeiro 
viveiro florestal da Itaipu, de onde foram produzidas as primeiras mudas para os 
trabalhos de reflorestamento da empresa, que em 2021 atingiu a marca de 24 
milhões de árvores plantadas. Além disso, a área abriga um relevante córrego 
cujo nome popular é Jupira e dá nome a área. Trata-se, portanto, de Arquitetura 
Paisagística e um desafio para os profissionais de arquitetura em propor para a 
prática esportiva e sensorial com soluções baseadas em trilhas temáticas, pistas 
e contato com a natureza, de forma a promover a conservação com uso racional. 
 
2. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

O objetivo deste Concurso de Arquitetura e Paisagismo, é obter a 
conceituação e projetos Arquitetônicos, Urbanísticos, Paisagísticos e 
Engenharia para implantação de um Parque Ambiental, considerando o conceito 
5.0 com intervenção mínima nas características naturais de uma área de 
1.140.000 m² (um milhão, cento e quarenta mil metros quadrados), conhecida 
popularmente como “Zerinho”, localizada no município de Foz do Iguaçu, estado 
do Paraná, pertencente a empresa Itaipu binacional. 

Sobre o tratamento legal para as áreas urbanas de preservação 
ambiental, apresentamos o conteúdo elaborado pelo Consultor Arquiteto e 
Urbanista Miguel von Behr, na forma do ANEXO C.1. 
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Espera-se com a implantação do EcoParque 5.0 conservar um importante 
remanescente de área verde, com vegetação típica do bioma Mata Atlântica e, 
ao mesmo tempo oferecer uma experiência ambiental imersiva aos cidadãos e 
turistas, através da implantação e melhoria de trilhas e construção de espaços 
para ciclismo e terapias, combinados aos espaços com tecnologias 5.0, 
disponíveis também para estudos científicos e educação ambiental. 

 
Em relação ao uso atual (figura 1) a área contém fechamento de 

alambrado metálico com 2,5m de altura. Em todo seu perímetro, e na parte 
externa ao fechamento há uma pista integrada para prática de caminhada e 
ciclovia, que circunda seu entorno, e que é de livre acesso ao público em geral.  

 
A área é subdividia em três partes, sendo a primeira com 20.000m², sem 

vegetação e utilizada como estacionamento. A segunda parte também está sem 
vegetação, tem 15.000m² e está sem utilização. O restante da área (terceira 
parte) é inteiramente florestal, com predomínio de vegetação em processo 
secundário da sucessão ecológica, com trilhas informais para a prática de 
ciclismo e visitação. 

 
Figura 1. Croqui ilustrativo do uso atual da área 

Mesmo com o cercamento total com tela de alambrado e policiamento 
regular, a área está exposta a vários fatores de degeneração vegetal, animal e 
geológica, sofrendo com invasão de pessoas e animais domésticos, depósito de 
lixo e abertura de trilhas na vegetação. Isso vem resultando em um processo 
degenerativo do ambiente e dos recursos hídricos ali presentes, dificultando o 
estabelecimento de fauna e flora, típicos da Mata Atlântica, além da sensação 
de abandono e insegurança para as pessoas que circulam pela região. 

1.140.000m² 
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Para mudar este contexto a estratégia de ressignificação da área através 

da implantação de um parque ambiental com conceito 5.0 tem por base convertê-
la em uma área ativa, atrativa e integrada ao meio urbano, mantendo suas 
características ambientais e promovendo seus serviços ecossistêmicos e 
reforçando sua existência como uma importante reserva do conjunto de ativos 
ambientais (água, carbono e biodiversidade) da cidade de Foz do Iguaçu. 
 
3. HISTORICO DA ÁREA 
 

A área passou a pertencer a Itaipu Binacional com o processo de 
desapropriação para a implantação das “Vilas Residenciais” dos trabalhadores 
envolvidos na construção da hidrelétrica, fato que remonta ao Decreto Federal 
número 74.792, de 26/11/1974. Deste ano até os dias atuais, a área sobreviveu 
a várias modificações e a Itaipu continua responsável pela sua gestão. 
 

Entre 1.976 e 1.980 a área abrigou o primeiro viveiro de produção de 
mudas florestais da empresa para fornecimento de plantas para projetos 
ambientais. Na sequência o viveiro foi transferido para uma outra área da 
empresa, onde é hoje o Refúgio Biológico Bela Vista, as estruturas 
remanescentes foram desmobilizadas para regeneração natural. 
 
4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

A área é uma das maiores áreas verdes existentes na cidade de Foz do 
Iguaçu e está indicada no Plano Municipal da Mata Atlântica (Decreto 28.348 de 
24/07/2020) como área verde relevante para a conservação. Também está 
inserida na região abrangida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 
A área possui várias nascentes e um córrego que combinados com a 

vegetação, composta por árvores e sub-bosque regenerante, criam um apelo 
paisagístico relevante para os moradores do entorno, além de ser um importante 
laboratório para pesquisas cientificas que buscam compreender e mitigar os 
efeitos da antropização e mudanças climáticas. 

 
As árvores têm altura total variando de 5,5m até 30m. Considerando a 

área total, as faces Norte e parte da face Sul/Sudoeste estão mais conservadas. 
 
Em relação a fauna não há levantamentos técnicos disponíveis, porém os 

frequentadores relatam avistamentos de cobras, pequenos mamíferos e aves 
diversas. A área sofre com a presença de cães e gatos domésticos, o que 
contribui para afugentar a fauna silvestre. 
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5. CONTEXTO URBANO 
 
Com solo predominantemente de textura argilosa de origem eruptiva, 

profundos e ricos em matéria orgânica e um relevo bastante ondulado e 
elevando-se entre 164 e 200 metros do nível do mar e com área territorial de 
617.701 km², dos quais 61.200 km² estão em perímetro urbano, a cidade tem 
uma população 257.971 habitantes, conforme estimativas do IBGE de 2021. 
 

A cidade possui clima subtropical úmido e uma das maiores amplitudes 
térmicas anuais do Estado, com uma variação média de 11º entre as duas 
principais estações, tendo verões muito quentes, com máximas médias de 33º e 
sensação térmica de cerca de 40º, e as chuvas, com pouca flutuação ao longo 
do ano, chegam a uma precipitação anual de 1.800 milímetros, segundo dados 
obtidos pelo Jornal Gazeta do Povo, junto ao INMET. 

 

 
Figura 2. Dados Climatológicos para Foz do Iguaçu 

 

Em se tratando dos ventos, o vetor médio horário de vento em área ampla 
a 10 metros acima do solo. A sensação de vento em um determinado local é 
altamente dependente da topografia local e de outros fatores A velocidade 
horária média do vento não varia significativamente ao longo do ano, 
permanecendo mais ou menos entre 0,8 km/h e 6,4 km/h durante todo o ano, 
conforme gráfico abaixo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
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Figura 3. Velocidade horária média do vento 

 

A direção média horária predominante do vento em Foz do Iguaçu varia 
durante o ano, sendo o vento Leste o mais frequente, durante nove meses e 
meio, que vai de 20 de fevereiro a 04 de dezembro, já no período de 04 de 
dezembro a 20 de fevereiro, ou seja, um período de dois meses e meio, o vento 
Norte predomina, com percentual máximo de 35%, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Figura 4. Direção média do vento 

 
O terreno objeto da proposta de projeto deste concurso, possui uma área 

total de 1.140.000 m² (um milhão, cento e quarenta mil metros quadrados), ou 
seja, 114 (cento e quatorze) hectares. Uma área considerável para uma cidade 
como Foz do Iguaçu. O parque apresenta testada para a Avenida República do 
Paraguai (Continuação da BR277), antes de chegar na Ponte da Amizade, 
classificada como Via Arterial, e, testada secundária para a Avenida Paraná, 
classificada como Via Especial. A outra testada é para com a Avenida Araucária. 
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Parte do lote, com testada para a Avenida Araucária, é caracterizado 
como ZM5 (Zonas Comerciais e De Serviços) e em uma ZPP (Zona de 
Preservação Permanente). Outro trecho, com testada para a Avenida Garibaldi, 
é caracterizado com Z-I E-VII e onde se localiza a entrada principal do Parque. 

 
Por ser atingido por ZPP, deve-se respeitar as restrições urbanísticas e 

ambientais aplicáveis, conforme Lei Complementar Nº 276, de 06 de Novembro 
de 2017, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 
Município de Foz do Iguaçu, disponível em: 
(https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-
complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-
zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu).  

 
A Prefeitura de Foz do Iguaçu, após consulta formal, emitiu anuência 

quanto aos usos propostos neste Concurso, em especial aqueles localizados na 
ZPP. 

Da mesma forma o Instituto de Água e Terra – IAT (órgão ambiental do 
Estado do Paraná), após consulta, também emitiu manifestação favorável ao 
objeto deste Concurso. 

A delimitação entre os zoneamentos incidentes sobre o terreno podem ser 
observadas no Mapa De Zoneamento do Município, disponível em 
(https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALnQXv6nE%2D%2DPNOQ&cid=A09
AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2158070&parId=A09AE12A54FA
BD25%2131620&o=OneUp). 

 

 
Figura 5. Zoneamentos do lote. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALnQXv6nE%2D%2DPNOQ&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2158070&parId=A09AE12A54FABD25%2131620&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALnQXv6nE%2D%2DPNOQ&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2158070&parId=A09AE12A54FABD25%2131620&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALnQXv6nE%2D%2DPNOQ&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2158070&parId=A09AE12A54FABD25%2131620&o=OneUp
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Deverão ser seguidos todos os parâmetros urbanísticos, conforme Lei 

276/2017 (citada acima), e, na Consulta Para Uso e Ocupação do Solo Urbano 
– Guia Amarela, em anexo a este e, também disponível para solicitação no link 
(https://efoz.pmfi.pr.gov.br/servico-89). 

 
Os parâmetros construtivos a serem seguidos devem ser aqueles 

determinados na Lei Complementar Nº 03/1991, que dispõe sobre o Código de 
Obras e Edificações do Município de Foz do Iguaçu (no momento passa por 
revisão), obedecidas todas as Normas Federais e Estaduais relativas à matéria. 
Disponível em: (https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-
complementar/1991/0/3/lei-complementar-n-3-1991-dispoe-sobre-codigo-de-
obras-e-edificacoes-do-municipio-de-foz-do-iguacu-revoga-a-lei-n-200-58-e-da-
outras-providencias) além da Lei Ordinária Nº 2305 de 01 de junho de 2000, que 
dispõe sobre barreiras arquitetônicas em edificações e logradouros de uso 
público, disponível em (https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-
ordinaria/2000/230/2305/lei-ordinaria-n-2305-2000-dispoe-sobre-a-eliminacao-
de-barreiras-arquitetonicas-em-edificacoes-e-logradouros-de-uso-publico-e-da-
outras-providencias). 

 
Importante ressaltar que devem ser respeitadas ainda a lei de 

acessibilidade, Lei 13146/2015, disponível em 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm) bem 
como as normas pertinentes da ANVISA. 

Nas faixas à frente do alinhamento predial deverão ser projetadas 
calçadas, seguindo as normas estabelecidas na Cartilha do Projeto Calçadas Do 
Município de Foz do Iguaçu, disponível em (https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-
2830&publicacao) e a tipologia especificada na GUIA AMARELA. 

 
Para determinação dos acessos deverá ser respeitado o Sistema Viário 

Básico do Município, conforme Lei Complementar 338/2020, dispõe sobre 
diretrizes de arruamento para a implantação do Sistema Viário Básico, constante 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável - PDDIS/2016-2017. 
Disponível em (https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-
complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-
diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-
constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-
20162017) e cujo mapa encontra-se disponível em 
(https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&id=A09AE12A54
FABD25%2150652&cid=A09AE12A54FABD25). 

 
 
 

https://efoz.pmfi.pr.gov.br/servico-89
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/1991/0/3/lei-complementar-n-3-1991-dispoe-sobre-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-foz-do-iguacu-revoga-a-lei-n-200-58-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/1991/0/3/lei-complementar-n-3-1991-dispoe-sobre-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-foz-do-iguacu-revoga-a-lei-n-200-58-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/1991/0/3/lei-complementar-n-3-1991-dispoe-sobre-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-foz-do-iguacu-revoga-a-lei-n-200-58-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/1991/0/3/lei-complementar-n-3-1991-dispoe-sobre-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-foz-do-iguacu-revoga-a-lei-n-200-58-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2000/230/2305/lei-ordinaria-n-2305-2000-dispoe-sobre-a-eliminacao-de-barreiras-arquitetonicas-em-edificacoes-e-logradouros-de-uso-publico-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2000/230/2305/lei-ordinaria-n-2305-2000-dispoe-sobre-a-eliminacao-de-barreiras-arquitetonicas-em-edificacoes-e-logradouros-de-uso-publico-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2000/230/2305/lei-ordinaria-n-2305-2000-dispoe-sobre-a-eliminacao-de-barreiras-arquitetonicas-em-edificacoes-e-logradouros-de-uso-publico-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2000/230/2305/lei-ordinaria-n-2305-2000-dispoe-sobre-a-eliminacao-de-barreiras-arquitetonicas-em-edificacoes-e-logradouros-de-uso-publico-e-da-outras-providencias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-2830&publicacao
https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-2830&publicacao
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-20162017
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-20162017
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-20162017
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-20162017
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2020/33/338/lei-complementar-n-338-2020-dispoe-sobre-diretrizes-de-arruamento-para-a-implantacao-do-sistema-viario-basico-constante-do-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-sustentavel-pddis-20162017
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&id=A09AE12A54FABD25%2150652&cid=A09AE12A54FABD25
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&id=A09AE12A54FABD25%2150652&cid=A09AE12A54FABD25
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 DEVERÁ AINDA, SER OBSERVADO O MAPA DO SISTEMA 
CICLOVIÁRIO, DISPONÍVEL EM 

(HTTPS://ONEDRIVE.LIVE.COM/?AUTHKEY=%21AEXABRDCLQOOHHG
&CID=A09AE12A54FABD25&ID=A09AE12A54FABD25%2154847&PARID

=A09AE12A54FABD25%2154819&O=ONEUP). 

  

Figura 6. Arroio Jupira. 

 
As áreas de estacionamento deverão respeitar as dimensões mínimas de 

2,40m x 5,00m e a quantidade de vagas deverá ser calculada de acordo com 
tabela, conforme disposto no Anexo V – Quadro de Vagas de Estacionamento, 
calculado conforme o uso da edificação, conforme Lei Complementar Nº276 de 
06 de novembro de 2017, disponível em (https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-
iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-
zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu). 

 

6. PROJETOS E PROPOSTAS EXISTENTES PARA O BAIRRO E REGIÃO 

 
A área integra a região de abrangência do projeto “Vila A inteligente” 

(Figura 8, linha vermelha) que visa a implantação do primeiro bairro Sandbox do 
Brasil (experimentação, validação e aprimoramento de soluções em ambiente 
real onde as empresas interessadas tem a oportunidade de demonstrar suas 
tecnologias por um período determinado. Esta é uma ferramenta eficaz e simples 
que isola a execução de programas e seus processos, tornando possível testar as suas 
operações em um ambiente seguro e controlado e que está aberto para ser usado 
para testes, validações de tecnologias e como modelos de negócios, por meio 
do edital Smart Vitrine (https://www.abdi.com.br/postagem/inauguracao-de-
tecnologias-do-vila-a-inteligente-marca-inicio-de-nova-etapa). Deve ser prevista 
a utilização desta infraestrutura (Bairro Sandbox) à gestão do EcoParque - Itaipu. 
 
 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2154847&parId=A09AE12A54FABD25%2154819&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2154847&parId=A09AE12A54FABD25%2154819&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEXABrdCLqoOhhg&cid=A09AE12A54FABD25&id=A09AE12A54FABD25%2154847&parId=A09AE12A54FABD25%2154819&o=OneUp
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2017/27/276/lei-complementar-n-276-2017-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-municipio-de-foz-do-iguacu
https://www.abdi.com.br/postagem/inauguracao-de-tecnologias-do-vila-a-inteligente-marca-inicio-de-nova-etapa
https://www.abdi.com.br/postagem/inauguracao-de-tecnologias-do-vila-a-inteligente-marca-inicio-de-nova-etapa
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A área é circundada por uma ciclovia, combinada com pista de caminhada 

que somam aproximadamente 4.500m lineares (Figura 7, linha azul). Há outra 
ciclovia próxima que liga a Usina Itaipu Binacional ao Mercado Municipal, com 
aproximadamente 6.500m lineares e que está em fase final de construção 
(Figura 7, linha vermelha). Estas ciclovias (externas) devem ser integradas ao 
Eco Parque Itaipu, otimizando o uso da infraestrutura a ser nele implantada. 

 

 
Figura 7: croqui ilustrativos das duas principais ciclovias da região. 

 
Na vizinhança próxima estão localizados colégios de ensino básico e 

médio, uma universidade privada, um instituto federal, várias áreas verdes, 
quadras públicas poliesportivas, hotel de grande porte, um centro de eventos do 
município (Figura 8, polígonos amarelos).  
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Figura 8. Croqui ilustrativos das principais instituições e espaços da região 

 
7. ASPECTOS CONCEITUAIS GERAIS 
 

A conceituação e os projetos deverão ser desenvolvidos atendendo as 
seguintes diretrizes gerais: 

 
a) Integração física ao trajeto da rede externa de ciclovias ao Eco Parque, 

otimizando o uso da infraestrutura a ser implantada; 
 

b) Buscar a mínima interferência na vegetação existente, principalmente 
evitando o corte do estrato vegetal dominante (dossel da floresta) e 
determinado restauração florestal com espécies nativas de ambientes 
degradados, caso existam; 

 
c) Ter funcionalidade, durabilidade e adequação ao interesse público; 

 
d) Utilizar materiais e métodos construtivos e materiais da região e 

adequados aos objetivos e condições da área; 
 

e) Buscar facilidade de operação e manutenção nas proposições; 
 

f) Integrar as áreas verdes do EcoParque - Itaipu ao conceito 5.0 instalado 
na Vila A Inteligente (Bairro Sandbox); 

 
g) Buscar soluções para fontes energéticas independentes para as 

estruturas isoladas na área do bosque, com eficiência energética; 
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h) Execução das obras em Etapas; 
 

i) Buscar soluções para reaproveitamento das águas pluviais; 
 

j) Buscar soluções para reaproveitamento da água dos banheiros;  
 

k) Prever tratamento de resíduos sólidos e líquidos; 
 

l) Buscar a unidade arquitetônica, considerando as especificidades de cada 
espaço ou trilha requerida. 

Sobre as tecnologias ambientais disponíveis, bem como as Normas 

Técnicas específicas, apresentamos o texto elaborado pelo pós-doutor em 

inovação tecnológica Eloy Fassi Casagrande Jr. (ANEXO C.2.) 

 
8. TRILHAS E ESPAÇOS A SEREM PROPOSTOS PARA A ÁREA 

 
 
 
 

 
 
Figura 9. Croqui de implantação das trilhas e espaços. 
Figura 9. Implantação Geral  

1 Estacionamento, Área de recepção de 
visitantes e espelho d´ água 

A = 21.000m² 
Espelho d´ água 10.000,00m2 

2 Espaço Sensorial  A = 4.000m² 

3 Trilha Cardio, Idoso e PCD A = 1.005m² (670m x 1,5m) 

4 Trilha de Acesso A = 945m² (630m x 1,5m) 

5 Trilha de Mountain Bike (aprimorar) e 
ambiental (implantar) 

A = 4.800m² (3.200m x 1,5m) 
A = 4.800m² (3.200m x 1,5m) 

 

1 

2 

3 4 

5 
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As dimensões, áreas e traçados indicados na Figura 9 já estão 

materializados no local, com exceção da trilha ambiental que deverá ser proposta 
a partir da trilha de mountain bike, e representam os limites máximos a serem 
considerados para as propostas. As trilhas podem sofrer alargamentos em 
pontos onde serão propostos os elementos acessórios, obstáculos, pontos de 
parada, banheiros, etc. Sempre buscando respeitar a diretriz de mínima 
intervenção na vegetação. 

 
Todos os Portais mencionados neste termo de referência, deverão ter 

unidade arquitetônica, porém, com possibilidade de caracterização visual, 
facilitando a comunicação com os usuários, para cada atividade. 

 
Prevê-se uma área construída total com 3.000,00m2, divididos em 

2.000,00m² para as áreas 1 e 2, e outros 1.000,00m² para os elementos 
acessórios indicados para as trilhas, conforme detalhamento contido neste 
Termo de Referência. 
 
8.1 ESTACIONAMENTO E RECEPÇÃO DE VISITANTES (ÁREA 1) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Área destinada a estacionamento e recepção de visitantes 

 

1 

Portal 1 
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Trata-se de área que deve ser pensada de forma a receber um público de 
1.000 (um mil) pessoas, com conforto e acessibilidade. No vértice superior da 
face da área voltada para a Avenida Garibaldi deve ser projetada uma entrada 
que deve ser única (entrada e saída) e conter um “Portal 1”. 

 
O “Portal 1”, deve ter largura suficiente para permitir a entrada e saída de 

veículos particulares, de emergência, ônibus, vans e pedestres, com bicicletas 
ao mesmo tempo. Pede-se que o “Portal 1” possa seja idealizado de forma a 

permitir também a comunicação (programação, imagens dos eventos, etc.), com 
os transeuntes, através da instalação de painéis eletrônicos. Este acesso será o 
início de uma “Alameda” cujo trajeto deve seguir em direção aos demais Portais, 
servindo de integração com a ciclovia perimetral já existente. 
 

A área deve ser pensada de forma a implantar no mínimo 450 
(quatrocentos e cinquenta) vagas para veículos, considerando a segurança na 
circulação e manobra, em atendimento às Normas Técnicas e legislações em 
vigor. Prever número mínimo de vagas para pessoas com necessidades 
especiais e Idosos. Prever também no mínimo 10 vagas destinadas para vans 
(referência 14 lugares) e também 10 ônibus. Todo o pavimento deve ser 
permeável, com a necessária sinalização horizontal e vertical. 

 
O fornecimento de luz, água e esgoto deve ser pensado considerando a 

rede pública e, de forma combinada, também propor opções, mesmo que 
demonstrativas, como reaproveitamento de água da chuva e opções de 
iluminação que combinam soluções em suprimento energético autônomo/isolado 
com armazenamento diurno para consumo no período noturno, e solução de 
iluminação com eficiência energética, considerando o fornecimento público, 
porém com cabeamento subterrâneo. 

 
Recomenda-se que a área reservada para o Receptivo fique mais próxima 

das entradas dos atrativos (trilhas e espaço sensorial). Prevê-se uma área 
construída total com 2.000,00m2, e a construção deve prever a ocupação por 
módulos de 25,00m2 (5,00 x 5,00m) ou outras dimensões conforme elementos 
associados descritos mais adiante, tanto para as atividades de apoio ao 
usuários, funcionários e administração (informações, instalações sanitárias, 
vestiários, depósitos), acesso livre à rede de wifi, bem como atividades 
comerciais e de serviço aos usuários (restaurante, café, oficinas, vendas, 
treinamento/cursos, etc.). O projeto desta construção deverá prever a sua 
execução em etapas. 

 
Seguindo a modulação proposta, deverão ser previstos neste espaço 10 

boxes (5,00 x 5,00m) para atividades comerciais e a mesma quantidade para 
atividades de atendimento e também administrativas. 
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Em atendimento às Normas, adotaremos para esta Área 1, a quantidade 
de 20 (vinte) instalações sanitárias por sexo, acrescido de 5% para pessoas com 
PCD (NBR 9050). Nos demais Áreas também devem ser previstas instalações 
sanitárias em quantidade suficiente para atendimento às Normas. 

 
Pede-se, para esta área, propostas para a instalação de outros modais de 

esporte, tais como skate, pump track, escalada, etc. Todos com o mesmo 
princípio: incentivo à qualidade de vida vinculado à preservação ambiental. 
 

Também deve compor este espaço um espelho d´água (margeando o 
bosque) com dimensão estimada em 10.000,00m2 (h= 0,50m), onde será 
possível a criação de ambientes de descontração, bem como a prática de 
atividades de pequenos veículos náuticos, movidos a controle remoto. 
 

Desta área as pessoas partirão para todos os atrativos disponíveis, 
portanto a área toda deve ter acesso facilitado a veículos, inclusive ambulância. 
Deve também conter cercamento, soluções para fluxo organizado de pessoas 
aos atrativos e facilidades ao público como banheiros, bebedouros, centro de 
recepção, espaço para aquecimento/alongamento, academia ao ar livre com 
equipamentos, loja de aluguel e manutenção de bicicletas, loja de 
conveniências/alimentação, administração, um pequeno ambulatório, estrutura 
coberta para exposição e aula/palestra, bem como da infraestrutura de apoio 
(vestiários, copas, prevenção de incêndio, depósito, etc.). 

 
Também deverão ser previstos: uma “Torre 1” de observação da 

vegetação que não pode exceder 20m² de base e 20m de altura, (acessível 
através de escada e elevador), estacionamento de bicicleta, telefone de 
emergência, ponto de água potável, duchas de hidratação (optativas), bancos, 
mesas para descanso. Tudo integrado por tratamento paisagístico etc. 

 
Por se tratar de área contigua aquela área classificada no Plano Diretor 

como ZPP onde a preservação ambiental é condição necessária, este edital 
prevê a obrigatoriedade da utilização, em todos os equipamentos propostos, de 
tecnologias ambientalmente corretas, seja na construção, no uso e também na 
manutenção dos equipamentos, inclusive no fornecimento de insumos como 
também no tratamento de resíduos. 

 
Além disso, é necessário tratamento paisagístico e um local para 

separação adequada pelos vários tipos de lixo e guarda provisória do lixo. 
 

Para melhor orientação e detalhamento das propostas de implantação dos 
equipamentos deste Eco Parque Itaipu, apresentamos o texto do consultor 
Aristides Athayde Bisneto, na forma de ANEXO C.3. 
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É necessário prever a possibilidade do fechamento do acesso às novas 
trilhas internas, seja para manutenção ou mesmo para a inibição do acesso 
quando da realização de eventos não vinculados aos temas do Eco Parque e 
que possam utilizar apenas o estacionamento e os equipamentos do receptivo. 
 

TABELA DE ÁREAS 
EDIFICAÇÃO E TORRE DO RECEPTIVO/EVENTOS/ADMINISTRAÇÃO 

 
AMBIENTE ÁREA 

ESTIMADA 
OBSERVAÇÕES 

Recepção / Hall multiuso 200,00m2 Acesso principal ao edifício e articulação 
com demais espaços 

Bilheteria 35,00m2 Informações/ venda de ingressos / 
controle de acesso 

Módulos comerciais (25m2 e 50m2) 250,00m2 Instalação de unidades comerciais 
diversas (lanchonete, loja/oficina de 
bicicletas e outras) 

Bicicletário/paraciclos 25,00m2 Sala guarda de bicicletas de visitantes e 
funcionários 

Salas de Treinamento / eventos 200,00m2 4 salas de 50m², com painéis móveis 

Lounge / coffee break 100,00m2 Apoio ao treinamento 

Copa 20,00m2 Apoio ao treinamento / eventos 

Salão de Eventos 500,00m2 Área coberta para eventos diversos 
(esportivos, exposições, etc.) 

Escritório / Administração 75,00m2 8 estações de trabalho e uma mesa de 
reuniões 

Copa Administração 15,00m2 Destinada aos funcionários da 
administração 

Vestiários Administração 40,00m2 Destinados aos funcionários da 
administração e terceirizados 

Depósitos / separação resíduos 
(4x10,00m2) 

40,00m2 4 depósitos (equipamentos, material 
botânico, DML, DRS) 

Sala Monitoramento /Segurança 10,00m2 Segurança / câmeras / racks TI 

Ambulatório 60,00m2 Composto por recepção, enfermaria, sala 
de repouso e sanitário 

Sanitários 150,00m2 Masculino e feminino, PcD e Sanitário 
família 

Vestiários 60,00m2 Masculino e feminino, para uso de 
frequentadores do parque 

Circulação 300,00m2  
SUBTOTAL 2.080,00m2  

Torre de Observação 1/H=20m 20,00m2 Observação da vegetação/acessível 
escada e elevador 

TOTAL 2.100,00m2 Área 1 

Alameda Principal de Acesso A propor Tráfego múltiplo uso 

Portal 1 A propor Acesso ao EcoParque 
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8.2 ESPAÇO SENSORIAL (ÁREA 2) 

 

  
Figura 11: Croqui ilustrativo da área reservada para a proposta de espaço sensorial. 

 
Trata-se de uma área contigua à área 1, livre e desimpedida para receber 

proposta de espaço sensorial, dedicado ao público oriundo de instituições que 
tratam de problemas neurológios, acompanhados ou não de familiares. O 
objetivo da área é oferecer às pessoas (crianças, adultos e idosos), 
principalmente as com transtorno do espectro autista, um espaço terapêutico e 
de interação com elementos da natureza, para aguçar e aprimorar a parte 
cognitiva, sensorial e motora. Dessa forma, a proposta deve conter caminhos 
sensoriais margeando a vegetação e um Playground ao centro da área. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Portal 2 
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Devem ser previstos também um espaço para descanso e atividades 

sensoriais, em área coberta, além de sanitários adaptados para portadores de 
necessidades especiais. 
 

Esta área deve ser destacada da área 1, de forma a permitir que o 
ambiente seja no geral, tranquilo e bem separado da mistura de estímulos 
sonoros e visuais provocados pela movimentação de público na área 1. A 
interface com a área de recepção de visitantes (área 1) deve ser delimitada com 
vegetação. A entrada do espaço deve conter o “Portal 2” que deve prever largura 

suficiente para a passagem de veículos de segurança, vans e ambulância. O 
portal terá como função a ligação com a Alameda Principal, além de permitir a 
instalação de informações aos usuários (mapas físicos e eletrônicos). Deverá ser 
previsto pista de acesso de veículos proporcionando a chegada e saída de 
veículos individuais, coletivos, além de ambulâncias. 
 

Nos caminhos sensoriais devem ser previstos dispositivos de som 
distantes um do outro, acionados com a passagem das crianças, e que emitam 
sons e/ou imagens de animais como pássaros, onça, cão, gato, etc. 
 

O playground deve ter caminhos curtos e circuitos com formatos e pinturas 
sequenciais no chão envolvendo cores, depois vogais, depois números de um a 
dez, depois texturas e formas. Também devem ser previstos espaços com 
elementos de arquitetura sensorial para as crianças tocarem, puxarem, baterem, 
etc., e espaços com formas geométricas tridimensionais e obstáculos para as 
crianças passarem por baixo, por cima, se esgueirar, etc. 

 
Em todo o Espaço Sensorial deve ser previsto o paisagismo, bem como 

iluminação condizente com o objetivo específico. 
 

Para melhor orientação e detalhamento das propostas no aspecto da Educação 
e Sensibilização Ambiental na implantação desta nova trilha temática, 
apresentamos os textos elaborados pela Especialista em Educação e 
Sensibilização Ambiental, Olívia Isfer, na forma dos ANEXOS C.4. e C.5. 
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8.4 TRILHA CARDIO, IDOSOS E PCD (ÁREA 3) 

  
Figura 12. Croqui ilustrativo do traçado da cardio trail, idosos e PcD. 
 

Deve ter aproximadamente 670m (seiscentos e setenta metros) de 
extensão por 1,5m de largura. O público será composto por pessoas em 
tratamento terapêutico, idosos e PCD, acompanhadas de profissionais da área 
da saúde. O objetivo da trilha é oferecer aos frequentadores a possibilidade de 
fortalecimento das funções cardiorrespiratórias e motoras. 

 
No início da Trilha, deverá ser implantado um “Portal 3”, cuja função 

principal é a ligação com a Alameda Principal, além de permitir a instalação de 
informações aos usuários (mapas físicos e eletrônicos). Deverá ser facilitado a 
este “Portal 3” a chegada e saída de veículos individuais, coletivos, além de 
ambulâncias. Também deverão ser previstos: acesso wifi, telefone de 
emergência, ponto de água potável, bancos, mesas para descanso. Tudo 
integrado por tratamento paisagístico etc. Nesta trilha, ressalta-se que não 
haverá rede pública de luz, agua e esgoto e soluções devem ser 
autônomas/isoladas. 

 
A trilha deve ter sentido único (horário) e o piso deve ser emborrachado 

(referência: sistema de construção piso asfáltico esportivo disponível em 
https://allpisos.com.br/produtos/pista-de-caminhada/) em toda a extensão e 
devem ser previstos pontos de parada cobertos a cada 200m, com no máximo 
5m² de área, com soluções de telemedicina para aferição de sinais vitais e 
bancos com alturas variáveis para descanso. Poderão ser propostas 
interligações adicionais entre pontos da trilha, de maneira a formar atalhos que 
configurem percursos alternativos menores. 
 

Para melhor orientação das propostas de implantação desta nova trilha 
temática - a qual deverá ser detalhada pelo vencedor do Concurso - 

3 

Portal 3 

https://allpisos.com.br/produtos/pista-de-caminhada/
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apresentamos o texto elaborado pela Especialista em Educação e Sensibilização 
Ambiental, Olívia Isfer, na forma do ANEXO C.6. 
 
8.6 TRILHA DE CICLISMO (VIETNÃ) E TURISMO AMBIENTAL (ÁREA 4 e 5) 

 
Figura 14. Levantamento da trilha de ciclismo já existente (5) e do novo acesso a partir da Área 
4. O traçado deste novo acesso e também da trilha ambiental deverão ser detalhados pelo 
vencedor do Concurso. 

 
Trata-se de uma trilha já existente, conhecida na cidade como “Trilha do 

Vietnã”, implantada no entorno do córrego Jupira, que corta a área, a qual vem 
sendo frequentada por grupos de ciclistas profissionais e amadores. Conta 
atualmente com 3.200m de extensão por 1,5m de largura média, a trilha oferece 
nível de dificuldade do leve para o moderado, considerando a topografia, 
incluindo elementos rústicos de passagens, raízes expostas na pista, áreas lisas. 
 

As propostas devem manter e melhorar o traçado e a largura já existentes. 
As melhorias no trajeto ocorrerão também fora do trajeto principal, aproveitando 
as 4 (quatro) “alças” já existentes e hoje subutilizados (Ver anexo 4.7). 
 

As melhorias a serem propostas, nestes novos trechos deverão 
proporcionar variação nos níveis de dificuldade ao trajeto, seguindo o conceito 
de Montain Bike. Assim, a trilha possibilitará a diversidade, bem como a evolução 
da técnica, por parte dos usuários. Deverá ser priorizado o pavimento natural já 
existente e propostos elementos de passagens e obstáculos, de forma a fornecer 
níveis de dificuldade leve, moderado e difícil, para os esportistas e permitir a 
realização de eventos ciclísticos compatíveis com a proposta de montain bike. 

O novo espaço receptivo de visitantes (ÁREA 1), fica afastado cerca de 
650,00m do traçado atual da trilha do Vietnã, para esta conexão, deverá ser 

4 

Portal 4 

5 
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implantada uma Trilha de Acesso (item 4 da figura 14) a qual deve ser 
considerada como uma ampliação da Trilha do Vietnã (cuja proposta deve ser 
ajustada pelo vencedor do Concurso). Este novo trecho deverá ter dois trajetos 
a serem implantados, preferencialmente, paralelos à tubulação do dissipador 
existente: um para entrada e outro para saída da Trilha do Vietnã, estabelecendo 
assim o sentido do trajeto. Deverá ter caráter de “trilha para iniciantes” com 
comprimento total aproximado a 1.300,00m. 

 
Para todas as Trilhas, deverá ser proposta sinalização orientativa aos 

ciclistas usuários, com indicação do grau de dificuldade e posicionamento. Para 
maior detalhamento consultar o texto disponibilizado no ANEXO C.3. 
 

No início da Trilha de Acesso, deverá ser implantado um “Portal 4”, Trilha 
do Vietnã e ambiental), cuja função é a ligação com a Alameda Principal, além 
de permitir a instalação de informações aos usuários (mapas físicos e 
eletrônicos). Deverá ser previsto pista de acesso de veículos proporcionando a 
chegada e saída de veículos individuais, coletivos, além de ambulâncias. Neste 
Portal 4, também serão previstos: estacionamento de bicicleta, acesso wifi, 
telefone de emergência, ponto de água potável, duchas de hidratação 
(optativas), bancos, mesas para descanso. Tudo integrado por paisagismo etc. 

 
Outro aspecto que deve ser previsto é do possível resgate dos usuários 

quando da ocorrência de acidentes ou emergências. Para tanto deverão ser 
previstas trilhas especificas para este fim, sem obstáculos e preferencialmente 
utilizando os portões com 3m de abertura, já instalados junto às três testadas do 
lote, conforme indicação na Figura 15. 

 

 
Figura 15. Posição dos portões existentes no alambrado do perímetro. 
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Como elementos associados e distribuídos ao longo da trilha, conforme 
localização disponibilizada e indicação na Figura 16, foram definidos sete 
regiões e um raio onde é possível a implantação dos elementos requeridos.  

 
Nestas sete regiões não será possível a implantação de rede pública de 

luz, água e esgoto. Dessa forma, é impreterível que o fornecimento de luz, água 
e tratamento de esgoto deve ser pensado considerando opções, como 
reaproveitamento de água da chuva e opções de iluminação que combinam 
soluções em suprimento energético autônomo/isolado com armazenamento 
diurno para consumo no período noturno. 

 
Para o uso como turismo e educação ambiental, deve ser proposta uma 

nova trilha de até 1,5m de largura, preferencialmente interna e paralela à atual 
de ciclismo. Pontos de intercessão devem ser planejados de forma a não conflitar 
com os diferentes usos ou não causar colisão entre os frequentadores ciclistas 
e pedestres. Os elementos associados embora indicados no contexto da trilha 
de ciclismo, por esta já ter um traçado otimizado ao longo do córrego Jupira, 
principal atrativo do local, servirão exclusivamente à trilha ambiental, com 
exceção das pontes que deverão ter soluções que permitam o uso concomitante, 
porém, separado entre ciclistas e pedestres. Os elementos aqui descritos para 
esta área, deverão estar associados à trilha ambiental, cujo traçado deverá ser 
proposto e detalhado pelo vencedor do Concurso. 
 

Também deverá ser proposta sinalização orientativa aos usuários, com 
indicação dos pontos notáveis e posicionamento. Para exemplificar 
apresentamos o conteúdo do ANEXO C.3. 

 
Figura 16. Locais aproximados, onde os elementos associados devem ser propostos para a nova 
Trilha Ambiental. 
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No “Ponto 1” devem ser propostos um “Espaço Educação 1” de 20m² 
com cobertura e sem paredes (referência choupana/quiosque), com piso de 
madeira natural ou outra solução ecológica, um banheiro 1 masculino e um 
feminino de no máximo 10m² o conjunto dos dois, um deck 1 de contemplação 
aberto com no máximo 25m² e uma Torre 2 (acessível através de escada e 
elevador) de observação da vegetação que não pode exceder 20m² de base e 
20m de altura. Os elementos podem ser separados e posicionados em qualquer 
ponto do raio indicado ou combinados de forma harmônica e não conflitante, em 
uma única estrutura, desde que contenha todos os elementos requeridos. Neste 
ponto, ressalta-se que não haverá rede pública de luz, água e esgoto e soluções 
devem ser autônomas/isoladas. É necessário também acesso a rede telefone de 
emergência, ponto de água potável, bancos, mesas para descanso e soluções 
para informações aos usuários, principalmente no espaço educação, como 
mapas físicos, eletrônicos, informações ambientais, placas orientativas, etc. 
 

No “Ponto 2” deve ser proposto um “Espaço Educação 2” de 20m² com 

cobertura e sem paredes (referência choupana/quiosque), com piso de madeira 
natural ou outra solução ecológica. Neste ponto, ressalta-se que não haverá rede 
pública de luz, agua e coleta de esgoto. Deverão ser apresentadas soluções 
autônomas/isoladas. É necessário também acesso a rede wifi e ponto com 
telefone de emergência, bancos para descanso e soluções para informações aos 
usuários, principalmente no espaço educação, como mapas físicos, eletrônicos, 
informações ambientais, placas orientativas, etc. 

 
No “Ponto 3” devem ser propostos um “Espaço Educação 3” de 20m² 

com cobertura e sem paredes (referência choupana/quiosque), com piso de 
madeira natural ou outra solução ecológica, e uma “Ponte 1” (cuja proposta deve 
ser ajustada pelo vencedor do concurso), com área máxima de 100 m², para a 
passagem sobre o córrego, que neste local tem 7m de largura. Esta ponte será 
a continuidade do traçado das trilhas de ciclismo e ambiental sobre o córrego e 
deve ter largura que permita a utilização por ciclista e pessoas 
concomitantemente, sem conflito. É necessário também solução para 
informações aos usuários, como; mapas físicos, eletrônicos, informações 
ambientais, placas orientativas, totens, etc. Neste ponto, ressalta-se que não 
haverá rede pública de luz, água e esgoto e soluções devem ser 
autônomas/isoladas. É necessário também a apresentação para informações 
aos usuários, principalmente no espaço educação, como mapas físicos, 
eletrônicos, informações ambientais, placas orientativas, acesso à rede, wifi, etc. 
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Foto 1 e 2: Visão geral do local para a proposição da Ponte 1, na região do Ponto 3. Autor: Luis 
Cesar R. da Silva – Itaipu Binacional 

 
No “Ponto 4” dever ser proposta uma unidade de banheiro 2, masculino 

e um feminino, implantados em uma estrutura que não exceda a 10m², com 
solução de tratamento de esgoto in loco (referência zona de raízes, banheiro 
seco, etc). Neste ponto, ressalta-se que não haverá rede pública de luz, água e 
esgoto. As soluções propostas devem ser autônomas/isoladas. É necessário 
também acesso a rede wifi, telefone de emergência e soluções para informações 
aos usuários, como mapas físicos, eletrônicos, informações ambientais, placas 
orientativas, etc. 
 

No “Ponto 5” devem ser propostos um “Espaço Educação 4” de 20m² 
com cobertura e sem paredes (referência choupana/quiosque), com piso de 
madeira natural ou outra solução ecológica, e um “Deck 2” de contemplação 
aberto com no máximo 25m². Os elementos podem ser separados e 
posicionados em qualquer ponto do raio indicado ou combinados de forma 
harmônica e não conflitante em uma única estrutura. Neste ponto, ressalta-se 
que não haverá rede pública de luz e água. As soluções propostas devem ser 
autônomas/isoladas. É necessário também telefone de emergência, mesas e 
bancos para descanso e soluções para informações aos usuários, 
principalmente no espaço educação, como por exemplo mapas físicos, 
eletrônicos, informações ambientais, placas orientativas, totens, etc. 

 
No “Ponto 6” deve ser proposto um “Espaço Educação 5” de 20m² com 

cobertura e sem paredes (referência choupana/quiosque), com piso de madeira 
natural ou outra solução ecológica. Os elementos podem ser posicionados em 
qualquer ponto do raio indicado. Neste ponto, ressalta-se que não haverá rede 
pública de luz e água. As soluções propostas devem ser autônomas/isoladas.  

 
É necessário também telefone de emergência, mesas e bancos para 

descanso e soluções para informações aos usuários, principalmente no espaço 
educação, como por exemplo mapas físicos, eletrônicos, informações 
ambientais, placas orientativas, totens, acesso wifi, etc. 
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No “Ponto 7” dever ser proposta uma “Ponte 2” (cuja proposta deve ser 

ajustada pelo vencedor do concurso), com área máxima de 100m², para a 
passagem sobre o córrego que neste local tem 3m de largura. Esta ponte será a 
continuidade do traçado das trilhas de ciclismo e ambiental. Dessa forma, esta 
ponte deve ter largura que permita a utilização por ciclista e pessoas 
concomitantemente, devendo ter piso descontinuado para uso das duas trilhas, 
sem conflito. É necessário também solução para informações aos usuários, 
como: mapas físicos, eletrônicos, informações ambientais, placas orientativas, 
totens, acesso wifi, etc. 

 
Próximo a este ponto, desemboca tubulação da Sanepar onde desaguam 

as águas da vertente 1 do córrego Jupira. Estas águas que aqui desaguam 
deverão ser tratadas através da instalação de Filtro 1, para tratamento natural 
(pedras naturais, areia, carvão, raízes, etc.), até a sua descontaminação. O 
projeto executivo do filtro deve estar no escopo da contratação do primeiro 
colocado. Este equipamento também será motivo de visitação como parte da 
educação ambiental. 

 

       
Fotos 3 e 4: Ponte atual implantada no Ponto 7. Autor: Luis Cesar R. da Silva – Itaipu. 
 

No “Ponto 8” dever ser proposta uma “Ponte 3” (cuja proposta deve ser 
ajustada pelo vencedor do concurso), com área máxima de 100m², para a 
passagem sobre o córrego que neste local tem 3m de largura. Esta ponte será a 
continuidade do traçado das trilhas de ciclismo e ambiental sobre o córrego 
dessa forma, esta ponte deve ter largura que permita a utilização por ciclista e 
pessoas concomitantemente, devendo ter piso descontinuado para uso pelas 
duas trilhas, sem conflito. 
 

É necessário também soluções para informações aos usuários, como por 
exemplo mapas físicos, eletrônicos, informações ambientais, placas orientativas, 
totens, acessos wifi, etc. 
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Próximo a este ponto, desemboca tubulação da Sanepar onde desaguam 

as águas da vertente 2 do córrego Jupira. Estas águas que aqui desaguam 
deverão ser tratadas através da instalação do Filtro 2, para tratamento natural 

(pedras naturais, areia, carvão, raízes, etc.), até a sua descontaminação. O 
projeto executivo do filtro está no escopo da contratação do primeiro colocado. 
Este equipamento também será motivo de visitação como parte da educação 
ambiental. 

 

 
 

 
Fotos 5 e 6: Visão geral da ponte atual implantada na região do Ponto 8. Autor: Luis Cesar R. 
da Silva – Itaipu Binacional. 
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No “Ponto 9” dever ser proposta uma “Ponte 4” (cuja proposta deve ser 
ajustada pelo vencedor do concurso), com área máxima de 100m², para a 
passagem sobre um pequeno córrego que neste local tem 0,7m de largura. Esta 
ponte será a continuidade do traçado das trilhas de ciclismo e ambiental sobre o 
córrego. Dessa forma, esta ponte deve ter largura que permita a utilização por 
ciclista e pessoas concomitantemente, devendo ter piso descontinuado para uso 
independente pelas duas trilhas, sem conflito. É necessário também soluções 
para informações aos usuários, como por exemplo mapas físicos, eletrônicos, 
informações ambientais, placas orientativas, totens, acesso wifi, etc. 

 

 
 

 
Fotos 7 e 8: Visão geral da ponte atual implantada na região do Ponto 9. Autor: Luis Cesar R. 
da Silva – Itaipu Binacional 
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Por se tratar de área classificada no Plano Diretor como ZPP onde a 
preservação ambiental é condição para a sua utilização, este edital prevê a 
obrigatoriedade, em todos os equipamentos propostos, de tecnologias 
“ambientalmente corretas”, seja na construção, no uso e também na manutenção 
dos equipamentos, inclusive no fornecimento de insumos como também no 
tratamento de resíduos. 

 
Em relação ao aprimoramento e melhorias necessárias para a prática 

esportiva, a serem implementadas na Trilha do Vietnã, apresentamos para 
orientação, o texto do consultor em montain bike, na forma do ANEXO C.3. 

 
RESUMO DO PROGRAMA 
PRINCIPAIS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

 ITEM PREVISÃO 

1 Área de Estacionamento 15.000,00 m2  

1.1 Portal Principal entrada e saída Portal 1 

1.2  Alameda Principal Multi modal 

2 Área de Receptivo aos visitantes 6.000,00 m2 de terreno com 2.000,00 m2 de área 
construída, contendo 10 módulos de 5,00 x 5,00m para 

atividades comerciais e a mesma quantidade para 
atividades de apoio e também administrativas. O restante 
da área construída (1.500,00m2) servirá para atividades 

coletivas em ambiente coberto. 
No restante da área livre (4.000,00m2) serão admitidos 

outros esportes (skate, pump track, escalada, etc) 

2.1 Portal de entrada/saída do espaço 
sensorial  

Portal 2 

2.2 Entrada/saída da cardio trail, idosos e 
PcD 

Portal 3 

2.3 Entrada/saída da trilha de bike e 
ambiental 

Portal 4 

2.4 Espelho d’água (h=0,50m) Aproximadamente 10.000,00 m2 

3 Área do espaço sensorial 4.000,00 m2 de terreno e área construída computada no 
limite estabelecido no item 2 

4 Cardio trail, idosos e PcD 1.005 m2 (670 m x 1,5 m) 

6 Trilha de acesso às trilhas de bike e 
ambiental 

945,00 m2 (630 m x 1,5 m) 

7 Trilha de bike ampliada e trilha 
ambiental (a construir) 

Bike: 4.800,00 m2 (3.200 m x 1,5 m) 
Ambiental (estimativa): 4.800,00 (3.200 x 1,5 m) 

7.1  Banheiros 1 e 2 10,00 m2 (x 2 un) 

7.2 Espaço Educação 1;2;3;4 e 5 20,00 m2 (x 5 un) 

7.3 Deck 1 e 2 sem cobertura. 25,00 m2 x (2 un) 

7.4 Ponte 1, 2, 3 e 4 e Filtros para 
tratamento das águas do Jupira. 

100,00 x 4,0 m (x 4 un)  
Filtros para tratamento das águas do córrego Jupira 

próximo da Ponte 2 e Ponte 3. 

7.5 Torres de observação 1 e 2 5,00 m x 4,00 m (H=20,00 m) 

8 Portões no perímetro 4 un. Acesso às Trilhas de Resgate 
 ÁREA TOTAL PREVISTA 36.550,00 m2 (podendo chegar a 40.000 m2) 

 


