
 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA (1ª) SEÇÃO DE JULGAMENTO – PRIMEIRA ETAPA 

 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA E AGENCIAMENTO EXTERNO 

ECOPARQUE ITAIPU, NA CIDADE DE FOZ DO 

IGUAÇU, NO PARANÁ - PRIMEIRA ETAPA. 

 

Aos sete dias de março de dois mil e vinte e três (07/03/2023), no período da 

16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) até as 20h00 (vinte horas) os 

membros da Comissão Julgadora (CJ) composta pelo biólogo Ariel Scheffer 

da Silva e os arquitetos e urbanistas Alessandro Filla Rosaneli, Henrique 

Gazzola de Lima e Orlando Busarello, indicados pela ITAIPU Binacional, e a 

arquiteta e urbanista Mirna Cortopassi Lobo, indicada pelo Departamento do 

Estado do Paraná do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PR), o representante 

da Itaipu Luís Cesar Rodrigues da Silva (engenheiro florestal) e o 

Coordenador do Concurso o arquiteto e urbanista Jeferson Dantas Navolar, 

reuniram-se na sede da ACIFI (Associação Comercial e Industrial de Foz do 

Iguaçu), situada à Rua Padre Montoya, 490, Foz do Iguaçu/PR, para avaliação 

dos documentos integrantes das Bases do Concurso bem como do conjunto de 

Consultas e respostas. Nesta reunião os membros da Comissão Julgadora 

estabeleceram a metodologia para o julgamento desta Primeira Etapa, bem 

como referendaram o calendário para as seções de julgamento, sendo a 

primeira seção para o dia oito de março (08/03/2023) pelo período da manhã; 

a segunda seção para o período da tarde do mesmo dia; a terceira seção a 

realizar-se no período da manhã do dia nove de março (09/03/2023); a quarta 



 

 

 

 

seção para o período da tarde do mesmo dia, quando deverá estar concluído o 

julgamento. Caso necessário poderão ser realizadas outras seções no dia dez 

de março (10/03), data prevista para a divulgação do resultado desta Primeira 

Etapa de julgamento. A CJ, definiu neste dia, que a Presidência da CJ caberá 

ao arquiteto e urbanista Alessandro Filla Rosaneli e a Relatoria caberá à 

arquiteta e urbanista Mirna Cortopassi Lobo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Foz do Iguaçu, 07 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO FILLA ROSANELI 
PRESIDENTE DA CJ 

 
 
 
 

  
  

MIRNA CORTOPASSI LOBO ARIEL SCHEFFER DA SILVA 
RELATOR DA CJ MEMBRO DA CJ 

  
  
  
  
  
  

HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA ORLANDO BUSARELLO 
MEMBRO DA CJ MEMBRO DA CJ 

  



 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA (2ª) SEÇÃO DE JULGAMENTO – PRIMEIRA ETAPA 

 
ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA E AGENCIAMENTO EXTERNO 

ECOPARQUE ITAIPU, NA CIDADE DE FOZ DO 

IGUAÇU, NO PARANÁ - PRIMEIRA ETAPA. 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três (08/03/2023), na sala 

de reuniões da sede da ACIFI (Associação Comercial e Industrial de Foz do 

Iguaçu), situada à Rua Padre Montoya, 490, Foz do Iguaçu/PR, às 9h30 (nove 

e trinta horas) reuniram-se para a abertura dos trabalhos de avaliação dos 

Estudos Preliminares concorrentes e escolha dos finalistas do certame, a 

Coordenação do Concurso, representada pelos arquitetos e urbanistas do IAB-

PR Jeferson Dantas Navolar e Claudia Cristina Taborda Dudeque, o 

representante da Itaipu Luís Cesar Rodrigues da Silva (engenheiro Florestal), 

e os integrantes da Comissão Julgadora (CJ): Biólogo Ariel Scheffer da Silva 

e os Arquitetos e Urbanista Alessandro Filla Rosaneli (Presidência da CJ), 

Henrique Gazzola de Lima e Orlando Busarello, indicados pela ITAIPU 

Binacional, e a Arquiteta e Urbanista Mirna Cortopassi Lobo (Relatora da CJ) 

indicada pelo Departamento do Estado do Paraná do Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB-PR). A coordenação do concurso trouxe à CJ cópias impressas dos 

14 (quatorze) trabalhos concorrentes e registra que foram inscritos 21 (vinte e 

um) trabalhos. A numeração dos projetos apresentadas nas ATAS DE 

JULGAMENTO foi estabelecida automaticamente pelo sistema de gestão 

online, a partir da ordem de início do envio dos trabalhos, garantindo e 

enfatizando o anonimato exigido no julgamento. As Pastas de números 1 e 2 



 

 

 

 

são apenas testes da coordenação, e as Pastas de número 3 a 16 são as 

efetivamente entregues e concorrentes. Em continuidade aos trabalhos, os 14 

(quatorze) projetos entregues foram analisados pelos membros da CJ, 

individualmente. Os trabalhos se desenvolveram até às 13h00 (treze horas) 

deste primeiro dia, encerrando-se para almoço. Nada mais havendo, eu Claudia 

Cristina Taborda Dudeque redigi essa ata, que será publicada em quatro vias 

e assinada pelos membros da Comissão Julgadora.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Foz do Iguaçu, 08 de março de 2023. 

 

 

 

 

ALESSANDRO FILLA ROSANELI 
PRESIDENTE DA CJ 

 
 
 
 
 

  
  

MIRNA CORTOPASSI LOBO ARIEL SCHEFFER DA SILVA 
RELATOR DA CJ MEMBRO DA CJ 

  
  
  
  
  
  
  

HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA ORLANDO BUSARELLO 
MEMBRO DA CJ MEMBRO DA CJ 

  



 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA (3ª) SEÇÃO DE JULGAMENTO – PRIMEIRA ETAPA 

 
ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA E AGENCIAMENTO EXTERNO 

ECOPARQUE ITAIPU, NA CIDADE DE FOZ DO 

IGUAÇU, NO PARANÁ - PRIMEIRA ETAPA. 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três (08/03/2023), na sala 

de reuniões da sede da ACIFI (Associação Comercial e Industrial de Foz do 

Iguaçu), situada à Rua Padre Montoya, 490, Foz do Iguaçu/PR, às 14h00 

(quatorze horas) reuniram-se, todos os membros participantes da Segunda 

Seção de Julgamento - Primeira Etapa. Iniciaram a reunião visualizando e 

assistindo as Imagens e Vídeos protocolizados pelos concorrentes. A comissão 

decidiu pela seleção dos trabalhos que apresentam soluções arquitetônicas, 

urbanísticas e paisagísticas compatíveis com o edital, contém integração, 

possuem clareza projetual, atendimento ao programa de necessidades e 

funcionalidade, que se apresentam exequíveis, que atendam ao fluxograma, 

são acessíveis e adequadas às normas e legislação. Dentro desses critérios, 

na primeira votação, foram excluídos os trabalhos referentes às Pastas: 03, 04 

e 13. Além dos critérios acima descritos, foram consideradas os seguintes 

aspectos projetuais: a exploração conceitual; a contemporaneidade da 

linguagem arquitetônica; a conexão com a paisagem local; a clareza da 

representação das peças gráficas; o protagonismo arquitetônico excessivo; a 

indicação de grandes áreas impermeáveis sem a devida proteção solar; o 

cuidado na especificação dos tipos vegetais; as soluções espaciais do 

estacionamento; o protagonismo da água como partido paisagístico; a 



 

 

 

 

exploração dos sentidos na área sensorial; a observação do protagonismo do 

pedestre e do ciclista; a atenção às questões tecnológicas para potencializar a 

biodiversidade e a generosidade da relação público-privado na entrada do 

parque. Assim, foram excluídos os trabalhos referentes às Pastas: 06, 08, 09 e 

16. Todos os demais projetos passaram para a análise/discussão da próxima 

etapa de análise, a ser realizada no dia 09/03/2023, ou seja: 05, 07, 10, 11, 12, 

14 e 15. Às 18h06 (dezoito horas e seis minutos), após lida e aprovada a 

presente ata, foi encerrada a reunião do dia de hoje. Nada mais havendo, eu 

Claudia Cristina Taborda Dudeque redigi essa ata, que será publicada em 

quatro vias e assinada pelos membros da Comissão Julgadora.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Foz do Iguaçu, 08 de março de 2023. 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO FILLA ROSANELI 
PRESIDENTE DA CJ 

 
 
 
 

  
  

MIRNA CORTOPASSI LOBO ARIEL SCHEFFER DA SILVA 
RELATOR DA CJ MEMBRO DA CJ 

  
  
  
  
  

HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA ORLANDO BUSARELLO 
MEMBRO DA CJ MEMBRO DA CJ   



 

 

 

 

ATA DA QUARTA (4ª) SEÇÃO DE JULGAMENTO – PRIMEIRA ETAPA 

 
ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA E AGENCIAMENTO EXTERNO 

ECOPARQUE ITAIPU, NA CIDADE DE FOZ DO 

IGUAÇU, NO PARANÁ - PRIMEIRA ETAPA. 

 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três (09/03/2023), às 9h30 

(nove horas e trinta minutos), na sala de reuniões da sede da ACIFI 

(Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu), situada à Rua Padre 

Montoya, 490, Foz do Iguaçu/PR, reuniram-se para a continuidade dos 

trabalhos de avaliação dos Estudos Preliminares concorrentes e escolha dos 

finalistas desta Primeira Etapa do Concurso Público de Arquitetura e 

Agenciamento Externo EcoParque Itaipu, presentes o Coordenado do 

Concurso, Jeferson Dantas Navolar e assessora Claudia Cristina Taborda 

Dudeque, o representante da Itaipu Luís Cesar Rodrigues da Silva 

(engenheiro Florestal), e os integrantes da Comissão Julgadora (CJ): Biólogo 

Ariel Scheffer da Silva e os arquitetos e urbanistas Alessandro Filla Rosaneli 

(Presidência da CJ), Henrique Gazzola de Lima e Orlando Busarello, 

indicados pela ITAIPU Binacional, e a arquiteta e urbanista Mirna Cortopassi 

Lobo (Relatora da CJ) indicada pelo Departamento do Estado do Paraná do 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PR). Para aprofundamento das análises, 

iniciaram as atividades examinando os projetos que se mantiveram pré-

selecionados os trabalhos: 05, 07, 10, 11, 12, 14 e 15. Na primeira análise do 

dia, de comum acordo, foi desclassificado o projeto de Pasta 15 e indicado o 

projeto de Pasta 12 para menção honrosa, em razão: qualidade do uso 



 

 

 

 

protagonista da água; da disposição geral da implantação da área 1, do uso 

criativo da inserção arquitetônica com uso da topografia para o partido 

paisagístico adotado; o desenvolvimento conceitual explícito nas decisões 

projetuais. Na sequência, a CJ passou a analisar os 05 (cinco) projetos 

finalistas para indicação de pontos fortes e fracos, como aponta o edital. Foram 

encerrados os trabalhos às 12h50 (doze horas e cinquenta minutos). Nada mais 

havendo, eu Claudia Cristina Taborda Dudeque redigi essa ata, que será 

publicada em quatro vias e assinada pelos membros da Comissão Julgadora.- 

Foz do Iguaçu, 09 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO FILLA ROSANELI 
PRESIDENTE DA CJ 

 
 
 
 
 

  
  

MIRNA CORTOPASSI LOBO ARIEL SCHEFFER DA SILVA 
RELATOR DA CJ MEMBRO DA CJ 

  
  
  
  
  
  
  

HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA ORLANDO BUSARELLO 
MEMBRO DA CJ MEMBRO DA CJ 

 



 

 

 

 

ATA DA QUINTA (5ª) SEÇÃO DE JULGAMENTO – PRIMEIRA ETAPA 

 
ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA E AGENCIAMENTO EXTERNO 

ECOPARQUE ITAIPU, NA CIDADE DE FOZ DO 

IGUAÇU, NO PARANÁ - PRIMEIRA ETAPA. 

 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três (09/03/2023), às 

14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na sala de reuniões da sede da ACIFI 

(Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu), situada à Rua Padre 

Montoya, 490, Foz do Iguaçu/PR, reuniram-se todos os membros participantes 

da Quarta Seção de Julgamento - Primeira Etapa, para a continuidade dos 

trabalhos de avaliação dos Estudos Preliminares concorrentes e escolha dos 

finalistas desta Primeira Etapa do Concurso Público de Arquitetura e 

Agenciamento Externo EcoParque Itaipu. Em análise os estudos preliminares 

pré-selecionados nas Pastas números: 05, 07, 10, 11 e 14. Nessa última fase, 

os membros da CJ elaboraram recomendações específicas para esses 

projetos, para que possam ser desenvolvidas na Segunda Etapa do concurso, 

conforme edital. Assim, para o trabalho da Pasta 05, elencam-se: 1. Melhorar 

a hierarquização na entrada do parque, com separação entre pedestres, 

ciclistas e veículos; 2. Rever o acesso de pedestres do estacionamento para a 

praça de acesso; 3. Explicitar as SbN para o estacionamento com melhor 

representação; 4. Considerar sombreamento na praça de acesso para 

amenizar o desconforto térmico; 5. Considerar caminho para bicicletas desde a 

entrada do parque, integrando-o com as trilhas especializadas e bicicletário; 6. 

Desenvolver melhor a planta da ilha 3, considerando a distância entre 



 

 

 

 

bicicletário e vestiário; 7. Rever localização da parede de escalada e da pista 

de skate; 8. Explicitar solução técnica/construtiva e manutenção da recepção e 

do hall multiuso, assim como as demais superfícies de projeção (peles 

translúcidas); 9. Aprofundar a conceituação e prever melhor integração entre 

natureza e edificações na área sensorial; 10. Aprimorar a implantação de 

mobiliário no espaço livre, considerando o conforto térmico; 11. Ilustrar os 

elementos que compõe o percurso da trilha de mountain bike; 12 Inserir pontos 

de descanso/estar atendendo diferentes necessidades nos espaços livres; 13. 

Explicitar melhor as etapas de implementação com estimativa orçamentária; 14. 

Considerar espaços de descanso e convivência nos portões de acesso às 

trilhas de emergência; 15. Ilustrar as soluções de saneamento apresentadas 

em texto; 16. Apresentar solução para tratamento natural das águas da vertente 

1 do Córrego Jupira. Para o trabalho da Pasta 07, elencam-se: 1. Considerar 

caminho para bicicletas desde a entrada do parque, integrando-o com as trilhas 

especializadas, bicicletário e o pump track; 2. Melhorar a hierarquização na 

entrada do parque, com separação entre pedestres, ciclistas e veículos e 

ampliar o espaço público na entrada do parque; 3. Tecer considerações sobre 

a manutenção do material da cobertura principal; 4. Compatibilizar a linguagem 

do mobiliário na área sensorial com a linguagem arquitetônica geral, 

aprofundando o conceito, o uso e a aplicação da trilha sensorial; 5. Desenvolver 

melhor a solução da estrutura de madeira na torre do setor florestal; 6. 

Harmonizar a linguagem arquitetônica das edificações sob a cobertura do 

edifício sede; 7. Considerar espaços de descanso e convivência nos portões de 

acesso às trilhas de emergência; 8. Esclarecer os materiais adotados para a 

cobertura espacial; 9. Ilustrar os elementos que compõe o percurso da trilha de 

mountain bike; 10. Explicitar melhor as etapas de implementação com 

estimativa orçamentária, considerando a implementação de maneira funcional 



 

 

 

 

do parque na fase 1; 11. Apresentar solução para tratamento natural das águas 

da vertente 1 do Córrego Jupira. Para o trabalho da Pasta 10, elencam-se: 1. 

Esclarecer e ilustrar a projeção que delimita a praça central; 2. Aprofundar a 

conceituação e prever melhor integração entre natureza e edificações na área 

sensorial; 3. Considerar caminho para bicicletas desde a entrada do parque, 

integrando-o com as trilhas especializadas e com previsão de bicicletário; 4. 

Ilustrar os elementos que compõe o percurso da trilha de mountain bike; 5. 

Prever uma circulação de maior dimensão na periferia dos blocos; 6. Otimizar 

a área de estacionamento para comportar vagas; 7. Explicitar melhor as 

edificações em madeira, através de cortes esquemáticos. Para o trabalho da 

Pasta 11, elencam-se: 1. Melhorar a hierarquização na entrada do parque, com 

separação entre pedestres, ciclistas e veículos; 2. Acertar o dimensionamento 

da bilheteria; 3. Explicitar as SbN para o estacionamento, revendo sua 

implantação e dimensionamento; 4. Redimensionar o espaço entre a área 

comercial e o estacionamento, prevendo carga e descarga e passagem de 

pedestres; 5. Esclarecer no faseamento qual a estratégia para a construção da 

cobertura do receptivo; 6. Ilustrar os elementos que compõe o percurso da trilha 

de mountain bike; 7. Aprofundar o conceito, ilustrando as soluções de interação 

na trilha sensorial; 8. Apresentar as soluções para a cardio trail; 8. Rever 

localização da parede de escalada e da pista de skate; 9. Apresentar solução 

para tratamento natural das águas da vertente 1 do Córrego Jupira. Para o 

trabalho da Pasta 14, elencam-se: 1. Melhorar a representação das peças 

gráficas, especialmente os detalhes; 2. Explicitar as SbN no estacionamento; 

3. Indicar a solução de sombreamento da fachada norte-noroeste dos edifícios; 

4. Melhorar a articulação da Praça dos Portais; 5. Considerar caminho para 

bicicletas desde a entrada do parque, integrando-o com as trilhas 

especializadas e bicicletário; 6. Especificar o layout dos banheiros; 7. 



 

 

 

 

Apresentar melhor as soluções para a cardio trail; 8. Desenvolver melhor o 

espaço livre do espaço sensorial, com melhor balanceamento entre área 

permeável e impermeável; 9. Desenvolver melhor o mobiliário; 10. Ilustrar 

melhor os elementos que compõe o percurso da trilha de mountain bike; 11. 

Aprofundar as soluções de saneamento apresentadas; 12. Desenvolver melhor 

os portais internos; 13. Apresentar o faseamento da construção do parque, com 

respectiva estimativa orçamentária; 14 Apresentar solução para tratamento 

natural das águas da vertente 1 do Córrego Jupira. Foram encerrados os 

trabalhos às 17h55 (dezessete horas e cinquenta e cinco minutos). Nada mais 

havendo, eu Claudia Cristina Taborda Dudeque redigi essa ata, que será 

publicada em quatro vias e assinada pelos membros da Comissão Julgadora.- 

Foz do Iguaçu, 09 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO FILLA ROSANELI 
PRESIDENTE DA CJ 

 
 
 
 
 

  
  

MIRNA CORTOPASSI LOBO ARIEL SCHEFFER DA SILVA 
RELATOR DA CJ MEMBRO DA CJ 

  
  
  
  
  



 

 

 

 

  
HENRIQUE GAZZOLA DE LIMA ORLANDO BUSARELLO 

MEMBRO DA CJ MEMBRO DA CJ 
 

 


