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PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL - TERRA BOA 

 

Larissa de Oliveira 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta teórica de intervenção e 

revitalização do Bosque Municipal André Ricardo da Silva, localizado na cidade de Terra 

Boa/PR, que atualmente se encontra totalmente inacessível às necessidades de seus usuários, 

principalmente no que se refere à segurança, conservação e manutenção, tanto na parte 

quesito estrutural quanto ambiental. A proposta é mostrar a necessidade de intervenção neste 

local e a importância de espaços públicos urbanos que possam garantir à população momentos 

de lazer aliados à prática de atividades físicas. O projeto de revitalização engloba um conjunto 

de ações concretas e modernas, visando uma melhoria significativa do espaço e do seu 

entorno. 

 
Palavras-chaves: Bosque Municipal, revitalização, intervenção.  
 

 
PROPOSAL FOR REVITALIZATION MUNICIPAL FOREST - TERRA BOA 

 
 
ABSTRACT 
 

The present article aims to present a theoretical proposal for intervention and revitalization of 

the André Ricardo da Silva Municipal Forest, located in the city of Terra Boa/PR, which is 

currently totally inaccessible to the needs of its users, especially with regard to safety, 

conservation and maintenance, both in the physical-structural part and in the environmental 

part. The proposal is to show the need for intervention in this place and the importance of the 

quality of urban public spaces that can guarantee to the population moments of leisure allied 

to the practice of physical activities. The revitalization project encompasses a set of actions in 

order to allow the Municipal Forest new direction in its use, aiming at a significant 

improvement of the space and its surroundings. 

 

Keywords: Municipal Forest, revitalization, intervention. 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

A palavra revitalização se refere ao processo de revigorar espaços urbanos 

abandonados ou marginalizados, dando a esses espaços novos usos, atributos urbanísticos e 

vida social. Dentre esses espaços estão os parques. Na opinião de Macedo (2003), o parque é 

um espaço livre e público, destinado ao lazer de massa urbana e estruturado por vegetação. 

Os bosques urbanos trazem benefícios ambientais ao espaço onde estão localizados, 

geralmente apresentam distribuição irregular e dimensões variadas, mas são necessários para 

a qualidade de vida da população, possibilitando melhores condições de conforto ambiental, 

saúde e ser um dos elementos de beleza da cidade. Outro benefício dos bosques urbanos é seu 

efeito de amenizar as ilhas de calor urbano. Quanto às funções, Friedrich (2007) afirma que 

não existe um padrão, pois alguns são vinculados à proteção ambiental, apresentando uso 

restrito, enquanto outros têm função social. “Essa diversidade é reflexo das necessidades, do 

pensamento e do gosto de um grupo, de uma época e de uma situação geográfica” (SCALISE 

apud FRIEDRICH, 2007, p. 40). Leon Balza (1998) estabelece oito funções para melhor 

definir estes espaços: recreação (ligados a atividades esportivas formais e informais); papel 

estruturante da forma urbana; função estética; função de contemplação; planejador de 

opiniões; função social e cultural; uso educativo; função orgânica ou ecológica. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo uma proposta de revitalização do 

Bosque Municipal André Ricardo da Silva, situado no município de Terra Boa/PR, e a criação 

de vias paisagísticas do seu entorno para melhoria, proteção e qualidade da área. A proposta 

de revitalização advém da necessidade de dar vida nova a este espaço que se encontra 

esquecido e marginalizado em uma área do centro da cidade. O bosque possui uma área verde 

nativa significativa, nele estão construídas algumas instalações sem uso com mobiliários 

degradados e há a presença de um lago, atualmente encontra-se fechado e é utilizado de forma 

imprópria por alguns munícipes.  

 

 

2 OS BOSQUES URBANOS  

 

A origem dos parques se fundamenta em dois pontos primordiais e norteadores: a 

urbanização e a industrialização dos países. Este processo crescimento urbano inaugura novas 



filosofias que são favoráveis ao surgimento de novas relações da natureza com a sociedade, 

diminuindo o teor antropocêntrico dominante até aquele momento (BARBOSA, 2013). 

Conforme Silva (2003, p. 45): 

 
A cidade era o berço da poluição, do ar e sonora, e dos maus costumes, e o campo 
passou a ser um local desejado, uma vez que possuía ar fresco e tranquilidade. Por 
isso, há o surgimento da valorização do campo e das áreas verdes no urbano.  

 

Essa procura pelo verde, intimamente relacionada com a presença das poluições 

urbanas levou à necessidade da conservação de elementos naturais dentro do espaço urbano, 

com a função de melhorar a qualidade de vida urbana. 

No Brasil, o surgimento do parque urbano aconteceu após a chegada da família real 

ao país (1808), no Rio de Janeiro. Segundo Macedo e Sakata (2003), na cidade do Rio de 

Janeiro foram criados os 3 primeiros parques públicos – Passeio Público, Campo de Santana e 

Jardim Botânico. Os dois primeiros ficam junto à parte histórica e tradicional da cidade, 

enquanto o Jardim Botânico fica próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas. Durante todo o século 

seguinte (séc. XX) surgiram parques em diversas cidades brasileiras que pertenciam à 

organização das cidades. 

Com o passar dos anos os parques urbanos incorporaram novos elementos, 

característicos de cada período. Macedo (2003), explica que a arquitetura paisagística pode 

ser identificada por três grandes linhas: a linha eclética, a moderna e a linha contemporânea. 

A linha eclética trata o espaço livre dentro de uma visão romântica e idílica, recria espaços 

que remetem a paraísos perdidos, campos bucólicos ou jardins de palácios reais, típica da 

sociedade europeia do século XIX. Os espaços são destinados à contemplação e aos passeios, 

através de caminhos sinuosos e recantos, utilização da água em fontes, chafarizes, lagos e 

espelhos d’água e uso de vegetação bem elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Belo Horizonte/MG 
Fonte: Portal BH, 2017 



A linha moderna surgiu nas décadas de 1930 e 1940 e tornou-se uma nova corrente 

de pensamento, cuja característica mais marcante era o abandono a qualquer referência do 

passado, adotando uma forte postura nacionalista, na qual a vegetação nativa era 

sobrevalorizada e as atividades recreativas incorporadas aos parques através da inserção de 

playgrounds, áreas de convívio familiar, quadras poliesportivas, também atividades culturais 

ganharam espaço com a implantação de museus, anfiteatros, bibliotecas e teatros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Calçadão de Copacabana, Rio de Janeiro/RJ 
Fonte: Portal Prefeitura do Rio de Janeiro, 2017 

 

A linha contemporânea surge a partir dos anos 70 e apresenta novos posicionamentos 

do ponto de vista ecológico, surgem novas organizações para os espaços livres, sendo 

permitida a utilização de antigos ícones do passado. São parques que se apresentam com 

característica pós-moderna, pois elementos do ecletismo foram reincorporados, bem como 

influências de ideias desconstrutivistas e simbólicas, advindas de projetos realizados na 

Europa e nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Jardim Botânico, Curitiba/PR 
Fonte: Portal da Prefeitura de Curitiba, 2017 
 



Macedo (2003) esclarece que, somente a partir do século XX, os parques que antes 

tinham funções contemplativas, introduzem novas características, surgindo novas 

denominações como parques ecológicos (se tornaram conhecidos na década de 1980) com a 

função de conservação de recursos naturais; parques de lazer com a implantação de 

brinquedos eletrônicos e mecânicos e parques temáticos criados a partir de espaços 

cenográficos. 

Atualmente, os parques públicos brasileiros requerem grande atenção quanto ao seu 

planejamento e administração devido à sua grande importância para o desenvolvimento 

cultural, físico e mental da sociedade e tendo em vista o número crescente de pessoas que 

buscam por este tipo de paisagem (FERREIRA, 2017) 

Buscando tornar as cidades mais sustentáveis e ecologicamente equilibradas, o 

parque deve se adaptar às transformações por que as sociedades passam, utilizando de 

técnicas que garantam a conservação da vegetação e dos recursos hídricos. Para que se 

consiga manter uma profunda interação entre a cidade e a natureza, tais propostas não devem 

se limitar somente aos parques, mas se estender a todas as áreas verdes livres (FERREIRA, 

2017). 

 

 

3 IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES 

 

O aumento das populações urbanas e o desenfreado crescimento das cidades 

carregam consigo sérios problemas urbanos que causam prejuízos à integridade física e 

mental da população. Poluição do ar, da água, rios que transbordam causando degradação, 

desmatamento, entre outros, são fatores que interferem diariamente na qualidade de vida das 

sociedades contemporâneas. Para complementar não há a formulação de políticas públicas 

que se preocupam com a manutenção das áreas verdes, o que faz com que as cidades sejam 

cada vez menos acolhedoras ambientalmente para a ocupação humana (LONDE, 2014). 

O verde urbano tem muito a contribuir para a qualidade do meio ambiente. O 

crescimento acelerado das cidades provocou profundas alterações nos padrões naturais, uma 

vez que onde existiam extensas áreas verdes passaram a existir somente construções em ferro 

e concreto, causando sérios problemas ambientais e muito desequilíbrio ecológico, sabe-se 

que as áreas verdes além de trazerem de volta o equilíbrio, proporcionam ainda locais de lazer 

e de beleza. (LIMA e AMORIM, 2006). 



Outro fator importante referente à vegetação é a arborização das vias públicas, 

pois serve como um filtro para atenuar ruídos, retenção de pó e reoxigenação do ar, além de 

oferecer sombra e a sensação de frescor. As áreas verdes são uma das variáveis integrantes da 

estrutura urbana e a preservação dessas áreas está relacionada com seu uso e sua integração na 

dinâmica da cidade, que são reflexos das ações humanas e estão vinculadas ao processo 

histórico, traduzindo na atenção do poder público no que diz respeito à implantação e 

manutenção desses espaços na malha urbana (LIMA e AMORIM, 2006). 

No contexto da qualidade de vida urbana, as áreas verdes, além de atribuir 

melhorias ao meio ambiente e ao equilíbrio ambiental; contribuem para o desenvolvimento 

social e trazem benefícios ao bem-estar e à saúde física e psíquica da população, ao 

proporcionarem condições de aproximação do homem com o meio natural, e disporem de 

condições estruturais que favoreça a prática de atividades de recreação e de lazer. Desse 

modo, quando dotadas de infraestrutura adequada, segurança e equipamentos, poderão se 

tornar atrativas à população para a realização de atividades como caminhada, corrida, 

atividades desportivas, passeios, descanso e relaxamento; práticas importantes na restauração 

da saúde física e mental dos indivíduos. A realização de atividades físicas em espaços, como 

as áreas verdes, pode trazer benefícios fisiológicos imediatos e a longo prazo aos praticantes 

(SZEREMETA e ZANNIN, 2013) 

 

 

4  PARQUES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

 

Quando temos uma área verde com função ecológica, estética ou de lazer, mas com 

uma extensão maior que as praças e jardins públicos, estamos diante de um parque urbano. De 

acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA nº 369/2006, área verde é: 

 
o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e 
recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da 
cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 
(CONAMA) 

 
Nos centros urbanos essas áreas verdes se encontram em diferentes locais - nos 

canteiros centrais, em áreas de preservação permanente, florestas e unidades de conservação 

urbanas, em jardins institucionais e até mesmo em terrenos públicos não edificados. Praças, 

parques urbanos, parques fluviais, balneários, jardim botânico, zoológico são exemplos de 

áreas verdes urbanas. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017) 



De acordo com Kliass (1993), os parques urbanos são espaços públicos de grandes 

dimensões onde predominam diversos elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, 

destinado ao lazer. Para esta autora, estes espaços verdes dentro dos limites das urbes fazem-

se necessários frente à crescente urbanização que destruiu praticamente toda a vegetação 

nativa e deixou o homem à mercê dos impactos ambientais. 

Segundo Lima (1994, p. 15), parque urbano “é uma área verde, com função 

ecológica, estética e de lazer, entretanto com uma extensão maior que as praças e jardins 

públicos”.  Para esse autor, os espaços livres cumprem papéis cruciais em uma cidade, tanto 

do ponto de vista social e estético quanto ecológico, uma vez que a implantação de áreas 

verdes trazem diversos benefícios à sociedade e diminuem os impactos advindos da 

urbanização e da industrialização. Neste contexto, Bovo e Amorim (2009) avaliam que a 

vegetação desempenha uma influência positiva para a melhoria do clima urbano, na 

purificação e refrigeração do ar, no abrigo a fauna e favorece o reconhecimento de novos 

habitats para a maior variedade de espécies animais, na manutenção das propriedades de 

permeabilidade, fertilidade do solo, no amortecimento de ruídos. 

A demanda de locais para lazer pela população faz com que os parques públicos se 

tornem referência no aspecto social, e é neste sentido que estes espaços livres merecem um 

olhar mais atento, uma vez que possibilitam a garantia do uso e conservação dessas áreas 

livres como um dever público e da coletividade. Quanto à função estética, esta visa à 

integração entre os espaços construídos e os destinados à circulação, assim como a 

diversificação dos elementos que compõem a paisagem urbana.  

Para Macedo e Sakata (2003, p. 14),  

 
os parques urbanos são todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, 
qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja 
estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente influenciada em 
sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno. 

  

Sendo assim, além dos tipos de uso e funções, inclui-se a obrigatoriedade da 

presença de vegetação arbórea, pois ela traz variados efeitos positivos no ambiente urbano e 

diferencial parque das demais áreas verdes. 

 

 

 

 

 



5 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES (APPs) 

 

As áreas de preservação permanente são espaços territoriais legalmente protegidos, 

ambientalmente frágeis e vulneráveis e podem ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, 

cobertas ou não por vegetação nativa. Estas áreas se prestam a diversas funções no meio 

urbano, ajudam a proteger o solo, as águas e o clima, além de servirem como refúgio para a 

fauna e para a manutenção de diversas espécies da flora (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2017). 

Estas áreas foram criadas no Brasil pela Lei nº. 4.771, que instituiu o novo Código 

Florestal, promulgada em 16 de setembro de 1965. Atualmente as áreas de preservação 

permanente foram definidas pela Lei nº 12.651/12 (artigo 3º), no qual se lê: 

II – área de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

As áreas de preservação permanente, assim como as unidades de conservação, visam 

atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”, conforme assegurado no art. 225 da Constituição. Elas se destinam a proteger 

solos e, principalmente, as matas ciliares, tipo de vegetação que cumpre a função de proteger 

os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos, garantir o 

abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática. (MATTIA, 2015) 

A manutenção das APPs possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio 

natural e construído (de valor ecológico, histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses 

espaços exercem funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos 

esportivos, áreas de lazer e recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos 

da natureza e educação ambiental, proporcionando uma maior qualidade de vida às 

populações urbanas, que representam 84,4% da população do país. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2017) 

Os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento, como a 

ocupação irregular e o uso indevido dessas áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez 

mais. Isso causa graves problemas nas cidades e exige um forte empenho no incremento e 

aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, 

monitoramento e fiscalização das APPs nas cidades. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matas_ciliares


6 ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

A partir dos anos 50, com a ocupação dos vazios urbanos e o aumento da 

população ampliou-se a procura por espaços voltados ao lazer, com quadras esportivas, 

espaços para exposições e espetáculos, quiosques, restaurantes e playgrounds. Os correlatos 

que serão apresentados mostram que é possível a existência de espaços públicos destinados à 

população que aliam espaço verde ao lazer e recreação. 

 
6.1 Parque Burle Marx (São Paulo/SP) 

 

Inaugurado em 1995, com área superior a 108.000 m², totalmente voltado para o 

lazer, a principal finalidade do parque é a aproximação da população com a natureza, que 

pode caminhar entre a vegetação constituída de espécies remanescentes da Mata Atlântica. 

(PORTAL PARQUE BURLE MARX, 2017). 

Criado pelo paisagista Roberto Burle Marx, também possui um jardim de 

aproximadamente 4 mil m² constituído por palmeiras imperiais, um gramado quadriculado de 

duas cores que imita um tabuleiro de xadrez, a área do pergolado, o espelho d´água com seu 

conjunto de fontes, dois painéis escultóricos em concreto e alto relevo que emolduram o 

espaço e a área das árvores pau-ferro. Há ainda a presença de mais de 50 espécies de plantas 

herbáceas e arbóreas, localizadas entre canteiros e jardins que juntos formam a obra 

paisagística e arquitetônica de Roberto Burle Marx (PORTAL PARQUE BURLE MARX, 

2017). 

.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Gramado Central do Parque Burle Marx 
Fonte: Portal Parque Burle Marx, 2017 

 

 

 

 



6.2  Parque das Mangabeiras (Belo Horizonte/MG) 

 

Localizado na Serra do Curral, o Parque Municipal das Mangabeiras é um dos 

maiores e mais belos redutos ecológicos de Belo Horizonte. Com projeto paisagístico 

assinado por Burle Marx, é a maior área verde da cidade, com 2,3 milhões de m² de matas 

nativas, onde se pode fazer trilhas e observar animais silvestres. Em seu interior são abrigadas 

59 nascentes do Córrego da Serra, que integra a Bacia do Rio São Francisco (PORTAL DA 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lago no Parque das Mangabeiras 
Fonte: Portal da Prefeitura de Belo Horizonte, 2017 

 

No Parque das Mangabeiras, o contato com a vegetação nativa é um dos 

principais atrativos, sendo representada por áreas de Cerrado e de Mata Atlântica. O parque 

oferece rotas de visitação para diferentes tipos de atividades: o Roteiro da Mata, que 

possibilita conhecer a vegetação típica do Cerrado e da Mata Atlântica; o Roteiro do Sol, 

para as atividades recreativas e esportivas; e o Roteiro das Águas, que permite observar as 

nascentes e cursos d’água que formam a bacia do Córrego da Serra (PORTAL DA 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017).  

 

6.3 Parque Ibirapuera (São Paulo/SP) 

 

O Ibirapuera, um dos primeiros grandes parques urbanos do Brasil, foi inaugurado 

em 1954. Com área de 158 hectares possui três lagos artificiais que ocupam 15,7 mil metros 

quadrados (PORTAL DO PARQUE IBIRAPUERA, 2017) 

O Parque Ibirapuera não só é o mais frequentado e conhecido parque de São Paulo, 

como também uma das mais importantes áreas de cultura e lazer da cidade, atraindo todo o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1954


tipo de público, disponibilizando passeios culturais e educativos. O parque conta com 

ciclovia, quadras iluminadas, campos de futebol, pistas de atletismo, aparelhos de ginástica, 

playground e bicicletário (PORTAL DO PARQUE IBIRAPUERA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem aérea do Parque Ibirapuera 
Fonte: Portal do Parque Ibirapuera 

 

Há inúmeros espaços culturais entre suas áreas verdes: o Planetário, o Museu de Arte 

Moderna, o Pavilhão das Culturas Brasileiras, o Museu Afro-Brasil, a Fundação Bienal, o 

Museu de Arte Contemporânea, o Pavilhão Japonês e o Viveiro Manequinho Lopes, local que 

abriga uma diversidade de plantas e orquídeas. (FUNDAÇÃO PARQUE IBIRAPUERA, 

2017) 

 

7 TERRA BOA: UMA CIDADE PEQUENA E ACOLHEDORA 

 

Até os idos dos anos 50, a região onde hoje 

se situa o município de Terra Boa/PR era uma área 

totalmente coberta pela floresta, que pertencia à 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, assim 

como todo o Norte e Noroeste do Estado. Esta 

mesma Companhia, em 1951, planejou e organizou o 

patrimônio de Terra Boa, com o objetivo de atrair 

lavradores das áreas rurais e migrantes de outros 

estados para residirem no município. A escolha do 

nome faz referência à fertilidade do solo de terra 

roxa, própria para o cultivo do café e de todos os 

cereais dos climas tropical e subtropical (PORTAL DA PREFEITURA DE TERRA BOA, 

2017). 

Figura 7: Vista aérea de Terra Boa e 
localização do Bosque Municipal 
Fonte: Google, 2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclovia
http://parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/viveiro-manequinho-lopes/


O início da colonização trouxe para o pequeno patrimônio pessoas de todas as 

regiões do país e imigrantes de diversas nacionalidades, sendo elevado à categoria de 

município em 13 de julho de 1955, através da Lei 2.411 (1955), desmembrando-se 

definitivamente do município de Engenheiro Beltrão (PORTAL DA PREFEITURA DE 

TERRA BOA, 2017). 

Com uma população de 16.887 habitantes (IBGE, 2016), a cidade de Terra Boa 

destaca-se pela qualidade de vida, toda população conta com água tratada, iluminação pública, 

a rede de esgoto já beneficia grande parte da população e quase a totalidade das vias públicas 

são asfaltadas. 

 

 

8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O Bosque Municipal André Ricardo da Silva possui uma área de 48.860m² e 

diferentes espécies de vegetação nativa (PORTAL DA PREFEITURA DE TERRA BOA, 

2017). Com pouca atenção do poder público, este espaço de lazer está praticamente 

abandonando, possui pouca iluminação, o que acaba atraindo usuários de drogas, que usam o 

local para se diversos atos ilícitos, ocorrendo, inclusive casos de homicídio no interior do 

parque. Em seu entorno é encontrado muito lixo e sua estrutura física está parcialmente 

destruída, por esses motivos, a população da cidade não se utiliza desse local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8: Mapa de análise do entorno/terreno do Bosque Municipal 
Fonte: Autora, 2017 

Tanto as estruturas físicas quanto o ambiente natural do Bosque encontram-se 

bastante degradados. Há no local um espaço destinado à Secretaria Municipal do município 

que nunca foi utilizado e se encontra em estado precário, as paredes estão pichadas e em seu 

entorno há muito mato, os mobiliários foram destruídos por vândalos, assim como a 



iluminação. Também os espaços reservados aos banheiros feminino e masculino foram 

danificados e estão sem conservação, as portas e janelas foram retiradas, as paredes 

apresentam muitas pichações e o musgo cobriu todas as paredes internas e externas. A 

construção destinada à pista de skate não recebe manutenção há muitos anos e não apresenta 

nenhuma condição de ser utilizada pelos usuários. Há, espalhados pelo Bosque, restos de 

material de construção - como tijolos, que estão sendo destruídos pelas intempéries. 

Os quiosques que existem no Bosque estão abandonados e sem preservação, a 

vegetação tomou conta do espaço onde antes havia trilhas para caminhadas e não há 

possibilidade de se praticar qualquer tipo de atividade. No espaço havia dois lagos, porém um 

foi aterrado pela Prefeitura e o outro também não é conservado, sendo que a ponte que há 

sobre ele não recebe nenhum cuidado e se apresenta bastante frágil. Somente a rua em que se 

encontra a entrada principal do Bosque apresenta calçamento e  algum tipo de sinalização, as 

ruas que o contornam estão esburacadas e não há calçadas em torno do Bosque, assim como a 

iluminação pública destas ruas laterais é precária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Análise da situação atual do Bosque Municipal 
Fonte: Autora, 2017 
 

 

Por isso, torna-se fundamental uma proposta de revitalização do Bosque que 

proporcionaria um novo uso ao mesmo, transformando-o num local de convívio entre os 

moradores e com um papel fundamental para a cidade, valorizando um local que atualmente 

encontra-se em completo abandono e totalmente degradado. 

 



8.1 Diretrizes  

 

A finalidade deste projeto é oferecer aos habitantes da cidade de Terra Boa um 

espaço humanizado, que as pessoas possam utilizar para conciliar momentos de lazer e 

desfrutar das belezas naturais que estão presentes no Bosque. 

Para o desenvolvimento do projeto de intervenção, levou-se em consideração a fauna 

e flora, para manutenção de sua função ecológica, e a criação de espaços direcionados para o 

lazer dos visitantes do local, garantindo a função social do espaço. Sendo assim algumas 

diretrizes foram criadas com esse intuito, a saber: 

1. Será respeitada a legislação e os princípios urbanísticos do local, mantendo-se as 

características originais da criação do Bosque. 

2. Os espaços destinados ao lazer obedecerão à topografia do local e serão voltados a 

práticas esportivas, como pistas para caminhada, pista de skate, locais para trilhas de 

bicicleta, parque com brinquedos para crianças, academia de ginástica para idosos e 

demais interessados e quiosques onde poderão ser realizados piqueniques e outras 

atividades, também as áreas comerciais serão privilegiadas com a criação de 

lanchonetes. 

3. Criação de um espaço voltado às atividades culturais, como a realização de shows e 

peças de teatro. 

4. Revitalização das duas ruas do entorno do parque para facilitar o acesso ao Bosque e 

criação de uma pista de caminhada para incentivar a população a vivenciar mais o 

local. 

As atividades pensadas para esta proposta visam estabelecer um novo uso para o 

Bosque, transformando-o num local de convivência entre os moradores, que poderão sentir-se 

seguros no local e aproveitar do mesmo de diferentes formas, ao mesmo tempo em que o 

valoriza e atribui a ele um papel fundamental na história ambiental e sociocultural da cidade. 

Atualmente, o local encontra-se em total estado de abandono, por isso há a urgência de 

uma reforma para o melhoramento do espaço e da qualidade de vida. O projeto manterá as 

características originais da época de sua criação, adaptando a vegetação ao terreno e sua 

topografia e adaptará locais para a inserção de mobiliários urbanos que tornem o local 

agradável e atrativo à população, como bancos, luminárias, assim como a criação de espaços 

que propiciem a prática de diferentes esportes para todas as faixas etárias, incentivando a 

realização de atividades ao ar livre 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a proposta de intervenção e revitalização do Bosque Municipal André Ricardo 

da Silva de Terra Boa/PR, foi imprescindível pensar na criação de espaços que ofereçam 

qualidade de vida, lazer e segurança a toda a população de modo geral, valorizando as 

peculiaridades de cada faixa etária, para que todos possam usufruir de maneira agradável e 

que sintam vontade de voltar ao local sempre.  

Por isso mesmo, as intervenções visam conferir ao Bosque Municipal toda uma 

infraestrutura adequada que respeite o meio ambiente e o usuário do parque, garantindo-lhe de 

modo efetivo formas diferenciadas de convívio ao ar livre, transmitindo-lhe a sensação de que 

aquele espaço foi criado especialmente para ele, proporcionando-lhe bem estar e conforto para 

que, assim, ele ajude a conservar e preservar o ambiente. 

É de inegável importância a consolidação de áreas verdes propícias à população, e a 

revitalização do Bosque Municipal vai ao encontro dos anseios dos munícipes que, 

atualmente, enxergam o local como um espaço de degradação e abandono, contrariando a 

necessidade de lugares adequados para passar horas agradáveis ao lado de familiares e 

amigos. A falta de lugares adequados para atividades esportivas de lazer e culturais prejudica 

a qualidade de vida da população, tão carente de benefícios sociais, e poder usufruir de um 

ambiente verde de qualidade trará benefícios enormes à saúde física e mental de todos os que 

frequentarem o local 
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O aumento das populações urbanas e o desenfreado 
crescimento das cidades carregam consigo sérios 
problemas urbanos que causam prejuízos à integridade 
física e mental da população. Poluição do ar, da água, 
rios que transbordam causando degradação, 
desmatamento, entre outros, são fatores que interferem 
diariamente na qualidade de vida das sociedades 
contemporâneas. Para complementar não há a 
formulação de políticas públicas que se preocupam 
com a manutenção das áreas verdes, o que faz com 
que as cidades sejam cada vez menos acolhedoras 
ambientalmente para a ocupação humana 
(LONDE, 2014).
O verde urbano tem muito a contribuir para a qualidade
 do meio ambiente. O crescimento acelerado das cidades
 provocou profundas alterações nos padrões naturais, 
uma vez que onde existiam extensas áreas verdes 
passaram a existir somente construções em ferro e 
concreto, causando sérios problemas ambientais e muito 
desequilíbrio ecológico, sabe-se que as áreas verdes 
além de trazerem de volta o equilíbrio, proporcionam 
ainda locais de lazer e de beleza.
(LIMA e AMORIM, 2006).
Outro fator importante referente à vegetação é a 
arborização das vias públicas, pois serve como um filtro 
para atenuar ruídos, retenção de pó e reoxigenação do 
ar, além de oferecer sombra e a sensação de frescor. 
As áreas verdes são uma das variáveis integrantes da 
estrutura urbana e a preservação dessas áreas está 
relacionada com seu uso e sua integração na dinâmica 
da cidade, que são reflexos das ações humanas e estão 
vinculadas ao processo histórico, traduzindo na atenção 
do poder público no que diz respeito à implantação e 
manutenção desses espaços na malha urbana.
 (LIMA e AMORIM, 2006).

 

 IMPORTANCIA DAS AREAS VERDES 
 No Parque das Mangabeiras, o contato com a vegetação nativa é um dos principais 
atrativos, sendo representada por áreas de Cerrado e de Mata Atlântica. O parque 
oferece rotas de visitação para diferentes tipos de atividades: o Roteiro da Mata, 
que possibilita conhecer a vegetação típica do Cerrado e da Mata Atlântica; o 
Roteiro do Sol, para as atividades recreativas e esportivas; e o Roteiro das Águas, 
que permite observar as nascentes e cursos d'água que formam a bacia do Córrego da 
Serra. (PORTAL DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017). 
 

 ANÁLISES DE CORRELATOS - PARQUE BURLE MARX (SÃO PAULO/SP) 
   Inaugurado em 1995, com área superior a 108.000 m²,totalmente 
voltado para o lazer, a principal finalidade do parque é a aproximação da 
população com a natureza, que pode caminhar entre a vegetação 
constituída de espécies remanescentes da Mata Atlântica. 
(PORTAL PARQUE BURLE MARX, 2017).
   Criado pelo paisagista Roberto Burle Marx, também possui um jardim 
de aproximadamente 4 mil m² constituído por palmeiras imperiais, um 
gramado quadriculado de duas cores que imita um tabuleiro de xadrez, a
área do pergolado, o espelho d´água com seu conjunto de fontes, dois 
painéis escultóricos em concreto e alto relevo que emolduram o espaço 
e a área das árvores pau-ferro. Há ainda a presença de mais de 50 
espécies de plantas herbáceas e arbóreas, localizadas entre canteiros e 
jardins que juntos formam a obra paisagística e arquitetônica de 
Roberto Burle Marx (PORTAL PARQUE BURLE MARX, 2017).
 

imagem gramado quadriculado

 PARQUE DAS MANGABEIRAS (BELO HORIZONTE/MG)  PARQUE IBIRAPUERA (SÃO PAULO/SP)
  O Ibirapuera, um dos primeiros grandes parques urbanos do Brasil, foi inaugurado em 1954. 
Com área de 158 hectares possui três lagos artificiais que ocupam 15,7 mil metros quadrados 
(PORTAL DO PARQUE IBIRAPUERA, 2017)
   O Parque Ibirapuera não só é o mais frequentado e conhecido parque de São Paulo, como 
também uma das mais importantes áreas de cultura e lazer da cidade, atraindo todo o tipo de 
público, disponibilizando passeios culturais e educativos. 
   O parque conta com ciclovia, quadras iluminadas, campos de futebol, pistas de atletismo, 
aparelhos de ginástica, playground e bicicletário. (PORTAL DO PARQUE IBIRAPUERA, 2017).

 DIRETRIZES 
   

   A finalidade deste projeto é oferecer aos habitantes da 
cidade de Terra Boa um espaço humanizado, que as 
pessoas possam utilizar para conciliar momentos de 
lazer e desfrutar das belezas naturais que estão 
presentes no Bosque. Para o desenvolvimento do 
projeto de intervenção, levou-se em consideração a 
fauna e flora, para manutenção de sua função 
ecológica, e a criação de espaços direcionados para o 
lazer dos visitantes do local, garantindo a função social 
do espaço. Sendo assim algumas diretrizes foram 
criadas com esse intuito, a saber:
1. Será respeitada a legislação e os princípios 
urbanísticos do local, mantendo-se as características 
originais da criação do Bosque.
2. Os espaços destinados ao lazer obedecerão à 
topografia do local e serão voltados a práticas esportivas, 
como pistas para caminhada, pista de skate, locais para 
trilhas de bicicleta, parque com brinquedos para crianças, 
academia de ginástica para idosos e demais 
interessados e quiosques onde poderão ser realizados 
piqueniques e outras atividades, também as áreas 
comerciais serão privilegiadas com a criação de 
lanchonetes.
3. Criação de um espaço voltado às atividades culturais, 
como a realização de shows e peças de teatro.
4. Revitalização das duas ruas do entorno do parque 
para facilitar o acesso ao Bosque e criação de uma pista 
de caminhada para incentivar a população a vivenciar 
mais o local.As atividades pensadas para esta proposta 
visam estabelecer um novo uso para o Bosque, 
transformando-o num local de convivência entre os 
moradores, que poderão sentir-se seguros no local e 
aproveitar do mesmo de diferentes formas, ao mesmo 
tempo em que o valoriza e atribui a ele um papel 
fundamental na história ambiental e sociocultural da 
cidade. Atualmente, o local encontra-se em total estado 
de abandono, por isso há a urgência de uma reforma 
para o melhoramento do espaço e da qualidade de vida. 
   O projeto manterá as características originais da época 
de sua criação, adaptando a vegetação ao terreno e sua 
topografia e adaptará locais para a inserção de 
mobiliários urbanos que tornem o local agradável e 
atrativo à população, como bancos, luminárias, assim 
como a criação de espaços que propiciem a prática de 
diferentes esportes para todas as faixas etárias, 
incentivando a realização de atividades ao ar livre.
 

 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO  
 O Bosque Municipal André Ricardo da Silva possui uma área de 48.860m² e diferentes espécies de vegetação nativa 
(PORTAL DA PREFEITURA DE TERRA BOA, 2017). Com pouca atenção do poder público, este espaço de lazer está praticamente abandonando, possui pouca 
iluminação, o que acaba atraindo usuários de drogas, que usam o local para se diversos atos ilícitos, ocorrendo, inclusive casos de homicídio no interior do 
parque. Em seu entorno é encontrado muito lixo e sua estrutura física está parcialmente destruída, por esses motivos, a população da cidade não se utiliza desse 
local. Tanto as estruturas físicas quanto o ambiente natural do Bosque encontram-se bastante degradados. Há no local um espaço destinado à Secretaria 
Municipal do município que nunca foi utilizado e se encontra em estado precário, as paredes estão pichadas e em seu entorno há muito mato, os mobiliários 
foram destruídos por vândalos, assim como a iluminação. 
Também os espaços reservados aos banheiros feminino e masculino foram danificados e estão sem conservação, as portas e janelas foram retiradas, as paredes 
apresentam muitas pichações e o musgo cobriu todas as paredes internas e externas. A construção destinada à pista de skate não recebe manutenção há muitos 
anos e não apresenta nenhuma condição de ser utilizada pelos usuários. Há, espalhados pelo Bosque, restos de material de construção - como tijolos, que estão 
sendo destruídos pelas intempéries.
   Os quiosques que existem no Bosque estão abandonados e sem preservação, a vegetação tomou conta do espaço onde antes havia trilhas para caminhadas e 
não há possibilidade de se praticar qualquer tipo de atividade. No espaço havia dois lagos, porém um foi aterrado pela Prefeitura e o outro também não é 
conservado, sendo que a ponte que há sobre ele não recebe nenhum cuidado e se apresenta bastante frágil. Somente a rua em que se encontra a entrada 
principal do Bosque apresenta calçamento e  algum tipo de sinalização, as ruas que o contornam estão esburacadas e não há calçadas em torno do Bosque, 
assim como a iluminação pública destas ruas laterais é precária. Por isso, torna-se fundamental uma proposta de revitalização do Bosque que proporcionaria um 
novo uso ao mesmo, transformando-o num local de convívio entre os moradores e com um papel fundamental para a cidade, valorizando um local que 
atualmente encontra-se em completo abandono e totalmente degradado.
 

 MAPA DE IMPLANTAÇÃO PARQUE 

 MAPA DE IMPLANTAÇÃO PARQUE 

*IMAGEM SEM ESCALA

*IMAGEM SEM ESCALA

 MAPA DE IMPLANTAÇÃO PARQUE 

imagem vista superior Parque do Ibirapuera

 PROGRAMA DE NECESSIDADES  

*IMAGEM SEM ESCALA

imagem vista superior Praça das Águas

imagem Lago imagem vista superior Parque das Mangabeiras
imagem trilha 

Sanitarios Publicos
Administracao

Jardim Sensorial
Cachorrodromo
Viveiro de mudas e Flores

Churrasqueiras

A.T.I

Playground/Casa na arvore

AMBIENTE AREA
100m2
2000m2
180m2
50m2
50m2
80m2
20m2
200m2

A

SANITÁRIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACAO
JARDIM SENSORIAL

CACHORRODROMO

VIVEIRO DE MUDAS/FLORES

CHURRASQUEIRAS

A.T.I

PLAYGROUND/ CASA NA ARVORE

ENTRADA

ENTRADA

 FLUXOGRAMA  

imagem quiosques atuais 
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   O Bosque Municipal André Ricardo da Silva está 
localizado na cidade de Terra Boa,  e atualmente se 
encontra totalmente inacessível às necessidades da 
população local, principalmente no que se refere à 
segurança, conservação e manutenção, tanto no que 
tange as instalações físicas e na conservação ambiental. 
   A proposta é mostrar a necessidade de intervenção 
neste local e a importância da qualidade dos espaços 
públicos urbanos que possam garantir à população 
momentos de lazer aliados à prática de atividades físicas,
além da preservação da mata nativa. 
   O projeto de revitalização engloba um conjunto de 
ações a fim de permitir aos usuários Bosque Municipal 
novo sentido em seu uso, visando uma melhoria 
significativa do espaço e do seu entorno.
   O terreno possui uma topografia suavemente inclinada,
o que requer intervenções de corte e aterro permitindo o 
transito fácil das pessoas pelo bosque.
 

SOL NASCENTE SOL POENTE VENTO PREDOMINANTE

LEGENDA:

 TOPOGRAFIA - INSOLACÃO - VENTILACÃO IMPLANTACAO 

APP - AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE

R. EMILIO CANDIDO BROETTO

R. MONICA

R. MARIALVA
R. OLIMPIO MARTARELLO

R. APARECIDA FILOMENA R. BEIJA FLOR

AV. BRASIL  - PRINCIPAL AVENIDA
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ACESSO - BOSQUE 

BOSQUE MUNICIPAL B

LEGENDA:
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N
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 MAPA VIAS DO ENTORNO DO BOSQUE 

 MAPA IMPLANTACAO ATUAL

 MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

  O Bosque Municipal André Ricardo da Silva possui uma área de 48.860m² e diferentes espécies de 
vegetação nativa (PORTAL DA PREFEITURA DE TERRA BOA, 2017). 

  Com pouca atenção do poder público, este espaço de lazer está praticamente abandonando, possui 
pouca iluminação e  tanto as instalações físicas quanto o ambiente natural do Bosque encontram-se 
degradados. Há no local um espaço destinado à Secretaria Municipal do município que nunca foi 
utilizado e se encontra em estado precário. Também existem instalações reservados aos banheiros 
feminino e masculino que foram danificados e estão sem conservação, sendo que as portas e janelas 
foram retiradas, as paredes apresentam muitas pichações e o musgo cobriu todas as paredes internas 
e externas. A construção destinada à pista de skate nunca foi usada e não apresenta nenhuma condição 
de ser utilizada pelos usuários. Há, espalhados pelo Bosque, restos de material de construção - como 
tijolos, que estão sendo destruídos pelas intempéries. Os quiosques que existem no Bosque estão 
abandonados e sem preservação, a vegetação tomou conta do espaço onde antes haviam trilhas para 
caminhadas e não há possibilidade de se praticar qualquer tipo de atividade. 
   Haviam dois lagos, sendo que  um foi aterrado pela Prefeitura e o outro também não é conservado e a 
ponte que há sobre ele não recebe nenhum cuidado e se apresenta frágil. Em seu entorno é encontrado
muito lixo e sua estrutura está parcialmente destruída, motivos, que levam a população da cidade a não 
utilizar esse local.

A imagem do Acesso ao Bosque Municipal atual F imagem quiosques atuais

 MAPA DE PROPOSTA IMPLANTACAO 
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LIMITE BOSQUE

1

2

3

4

8

5

6

7

LIMITE BOSQUE

LEGENDA - INSTALAÇÕES EXISTENTES:

PRACA

CHURRASQUEIRAS

1 LAGO2 LAGO ATERRADO3

7

B.W.C5PISTA DE SKATE4 EDIFICACÃO ABANDONADA6

ACESSO
AO BOSQUE

PASSEIOS EM
PARALELEPIPEDO

8 PLAYGROUND - CASA NA ARVORE

 DIAGNOSTICO DAS CONDICOES ATUAIS

ESCALA GRAFICA (M)  

A
B

C

I

J

F E

D

G

H
A

K

A FEIRA MUNICIPAL

GINÁSIO DE ESPORTES 
ARNALDO GONÇALVES ZAMPIRI

B

PRAÇA DO JAPÃO C

BOSQUE MUNICIPALD

E

CENTRO DE EVENTOSE

 CENTRO MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 
 BLOCO 01

F

CRAS (CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

G

BIBLIOTECA CIDADÃ H

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA
CARMEM FERNANDEZ RODRIGUEZ

I

RESIDENCIAISJ

APP - AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE

K

D

E

R. EMILIO CANDIDO BROETTO R. MONICA R. MARIALVA R. OLIMPIO MARTARELLO

R. APARECIDA FILOMENA R. BEIJA FLOR

VIAS DO ENTORNO:

ACESSO BOSQUE MUNICIPAL

N

* IMAGEM SEM ESCALA

 CENTRO MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 
 BLOCO 02

AV. BRASIL  - PRINCIPAL AVENIDA

F

 MAPA DE ANALISE DO ENTORNO DO TERRENO

A
imagem entrada superior atual

B
imagem entrada inferior atual

1  PRAÇA ATUAL

2  LAGO ATUAL

3  LAGO ATERRADO

4  PISTA DE SKATE

5  B.W.C

6  EDIFICAÇÃO ABANDONADA

7 CHURRASQUEIRA
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MAPA VEGETACAO EXISTANTE - VEGETACAO PROPOSTA 
   As áreas verdes assumem um papel muito importante 
nas cidades no que se refere à qualidade do ambiente, 
pois servem de equilíbrio entre a vida urbana e o meio 
ambiente quando utilizados e preservados para este fim. 
Além disso, deveriam ser destinadas à recreação e ao 
lazer da população, de acordo com Amorim (2001, p. 37).
   Entendendo a importância do bosque para as pessoas 
busca-se resgatar a identidade do lugar conectando
as pessoas com a natureza.
   A principal atracão do bosque é a preservacao da vida 
florestal existente , tais como o jardim sensorial, viveiro de
mudas e flores, cachorrodromo que é um espaço de lazer
para os pets e os quiosques com churrasqueiras e além 
de varios caminhos e trilhas. O bosque também conta com
a secretaria do meio ambiente, que 
preconiza o compromisso com a gestão da política 
ambiental na zona rural e urbana do município, como parte
integrante nas funções de licenciamento ambiental, 
fiscalização, desenvolvimento sustentável e a educação 
ambiental, além da criação e administração dos parques, 
praças e áreas verdes.

 MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

A
imagem da Proposta dos Acessos ao Bosque

 São caminhos estabelecidos com  
objetivo de aproximação do visitante 
ao ambiente natural. 
 A interpretação da natureza faz 
parte do processo de sensibilização 
do visitante nestas áreas. 
É responsável por fazer a 
comunicação entre o visitante e 
os recursos naturais, levando as 
pessoas a novas 
experiências e atitudes. 

   É um piso sustentável feito da 
borracha do pneu que é triturada até 
atingir a granulação adequada para 
cada tipo de especificação de uso e 
posteriormente os grãos são tingidos 
em diversas cores. Fácil a moldagem 
do piso em diferentes tipos de 
superfícies, principalmente no solo.

PISO PNEU RECICLADO

LEGENDA PASSEIOS:

TRILHA ECOLOGICA

imagem Proposta Viveiro de mudas/ Lago
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   É o caminho que atravessa
o bosque de ponta a ponta 
ligando o Lago ao 
Playground.

DECK DE MADEIRA

Tabebuia ochracea
acarandá mimosaefolia
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia roseo-alba
Delonix regia

Noivinha                                       Euphorbia leucocephala
Extremosa ou Resedá                 Lagerstroemia indica
Manacá da Serra                         Tibouchina mutabilis
Alfeneiro                                      Ligustrum lucidum
Magnolia                                      Magnólia spp
Pata-de-vaca                               Bauhinia foficata

Quaresmeira                                Tibouchina granulosa
Murta-de-cheiro                           Murraya paniculata
Candelabro                                  Erythrina speciosa
Pintagueira                                   Eugenia uniflora
Jabuticabeira                                Eugenia cauliflora
Oiti                                               Licania tomentosa

Escova-de-garrafa                       Callistemon ssp
Cinamomo                                   Melia azedarach
Amoreira-preta                             Morus nigra
Jasmim-manga                            Plumeria rubra
Cerejeira-do-japão                       Prunus serrulata
Aroeira                                         Schinus terebinthifolius
Pau-fava                                      Senna macranthera
Palmeira-rabo-de-raposa            Wodyetia bifurcata

TABELA  - NOVAS ESPÉCIES DE ARVORES:
NOME POPULAR NOME CIENTIFICO FLORACAO
Ipê Amarelo do Cerrado 
Jacarandá Mimoso
Ipê Roxo Bola 
Ipê Branco 
Flamboyant 

Julho/Setembro
Toda a primavera e início do verão
Agosto/Setembro
Ano todo
Primavera/Verão
Maio
Novembro/ Até final do verão
Verão
Primavera/ Verão/ Inverno
Primavera/ Verão/ Inverno
Inverno/ Primavera

Ano todo
Primavera/ Verão
Junho/ Dezembro
Inverno/ Primavera
Inverno/ Primavera
Setembro
Janeiro/ Maio

Ano todo
Outubro/ Primavera
Ano todo
Junho/ Setembro
Agosto/ Novembro
Primavera/ Verão

Verão

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

B
imagem proposta pista de caminhada e viveiro

C imagem da Proposta dos Passeios de pneu reciclado Bosque

C



IMAGEM JARDIM SENSORIAL

IMAGEM JARDIM SENSORIAL

   O Playground é um espaço que amplia a experiência 
e aprendizagem das crianças e estimula o 
contato deles com a natureza. 
   Especialmente na atualidade, o contato de crianças 
e jovens com o meio ambiente é bastante limitada e 
deficiente de experiências. Então, a vivência ao ar 
livre pode influenciar no comportamento, no 
bem-estar físico e mental e na visão de mundo dos 
alunos, além de ajudá-los a desenvolver uma 
consciência ecológica desde cedo. 

PLAYGROUND/ CASA NA ARVORE

1

B.W.C

ADMINISTRACAO

LEGENDA - MAPA IMPLANTACÃO:
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2
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ACESSO AO BOSQUE

VIVEIRO DE MUDAS E FLORES  

A imagem da casa na arvore atual

A

D

Jardim Sensorial 

Playground - Casa na Arvore
G

C
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 JARDIM SENSORIAL 

 CACHORRODROMO 
    Uma área verde e cercada onde os cães podem 
se divertir e socializar sem estar presos à coleira.
   O local é todo gramado, cercado por alambrado, 
possui um circuito para que o cão possa brincar e 
bancos onde os tutores também possam aproveitar
o parque e ficarem “de olho” nos seus animais. Para 
garantir a diversão de todos os freqüentadores, 
algumas regras de convivência devem ser seguidas, 
como ter certeza que seu cão goste da companhia 
de outros cães para evitar brigas no local, 
manter o local limpo, ter a vacinação do seu cão em 
dia para que este esteja saudável.
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   Entende-se por viveiro de mudas é um 
determinado local onde são concentradas
todas as atividades de produção de 
mudas florestais. É o local onde as mudas
são produzidas, dispostas de forma regular,
abrigadas em ambiente favorável, observados
os critérios técnicos de instalação, visando 
obter material botânico de qualidade para 
plantação em local definitivo (GOES, 2006). 
   Plantar árvores é uma tarefa fácil, ainda 
mais com o auxílio de projetos gratuitos de
distribuição de mudas. Esta é uma das 
alternativas de contribuir para o aumento 
do número de árvores no mundo, 
começando pelas cidades, para que cada
vez mais árvores sejam preservadas.

PLANTA LAYOUT  

VIVEIRO DE MUDAS

VIVEIRO DE FLORES

A

CORTE A.A  

PISO PNEU RECICLADO

CIRCULOS DE AREIA

LÂMPADAS DE VAPOR METÍLICO
proporcionam melhor visibilidade, 
além da maior economia de energia 
se comparada com a vapor de sódio.

LEGENDA CACHORRODROMO:

Espaço em Areia lavada 

2

41

 IMPLANTACAO JARDIM

   O projeto do jardim sensorial tem grande influência 
oriental e prevê o uso de diferentes espécies para
agucar os 5 sentidos, com texturas variadas, para
estimular o tato; repuxos de água, introduzindo 
cascatas ou aquários,para estimular a audição; a visão 
é aguçada pelo cultivo de espécies com folhagem e 
flores diversas; o olfato, pelos aromas e, a gustação, 
pelo uso de ervas aromáticas ou plantas comestíveis 
no jardim.
   E as plantas serão o “motor” que proporciona
a realização dessa ideia. 

MANJERICAO - Ocimum basilicum

TOMATES CEREJAS - Solanum lycopersicum var. cerasiforme

FONTE DE AGUA

CAMÉLIA - Camellia japonica

CALENDULA - Calendula officinalis

VELUDO ROXO - Gynura procumbens

SUCULENTAS e CACTOS

GRAMA ESMERALDA - Zoysia japonica

BAMBU - Bambusoideae

AREIA

PERGOLADO MADEIRA/
TREPADEIRA SAPATINHO DE JUDIA - Thunbergia mysorensis

3

 A.T.I 

A Cachorrodromo - Entrada

A

Cachorrodromo 

B

B

Jardim Sensorial C

C

Viveiro de Mudas e Flores - vista interna D

D

Viveiro de Mudas e Flores - vista externa E

E

A.T.IF

F

G

   A atividade física é importante especialmente para aqueles 
que necessitam de mais saúde e, neste sentido, a academia 
da terceira idade traz impactos positivos importantes ao 
processo de envelhecimento humano. Dentre os benefícios 
mais evidentes da atividade física na terceira idade, está a 
melhora na velocidade de andar e no equilíbrio durante a 
locomoção, além do aumento do nível de atividade física 
espontânea.
  Também podem ser citados a melhora da autoeficácia,
 contribuição com a manutenção ou aumento da 
densidade óssea, o auxília ao controle do diabetes, 
da artrite e da doença cardíaca, a qualificação da
 ingestão alimentar e a redução dos casos de depressão. 

Bicicleta Cadeira Duplo 

Bicicleta Cadeira Individual 
Puxador Costas Duplo 

Rotacao Vertical Triplo 

Surf com Pressão Pernas 

Alongador Duplo 

Rotacao Vertical Duplo

Puxador Peitoral Duplo 

Alongador 3 Alturas 

Surf 

Multiplo Exercitador 

 PLANTA LAYOUT - EQUIPAMENTOS

   É um piso sustentável feito da 
borracha do pneu que é triturada até 
atingir a granulação adequada para 
cada tipo de especificação de uso e 
posteriormente os grãos são tingidos 
em diversas cores. Fácil a moldagem 
do piso em diferentes tipos de 
superfícies, principalmente no solo.

ESCALA GRAFICA (M)  

ESCALA GRAFICA (M)  

ESCALA GRAFICA (M)  

ESCALA GRAFICA (M)  



PLAYGROUND/ CASA NA ARVORE

1

LEGENDA - MAPA IMPLANTACÃO:

JARDIM SENSORIAL

CACHORRODROMO

VIVEIRO DE MUDAS/FLORES

2

3

4

ACESSO AO BOSQUE

A borracha do pneu é triturada até 
atingir a granulação adequada para 
cada tipo de especificação de uso e 
posteriormente os grãos são tingidos 
em diversas cores. Fácil a moldagem 
do piso em diferentes tipos de 
superfícies, principalmente no solo.

PISO PNEU RECICLADO

CIRCULOS DE AREIA

LÂMPADAS DE VAPOR METÍLICO
proporcionam melhor visibilidade, 
além da maior economia de energia 
se comparada com a vapor de sódio.

LEGENDA CACHORRODROMO:

Espaço em Areia lavada 

CORTE B.B  

CORTE A.A  
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 CHURRASQUEIRAS 

    Localizados na porção central do parque, os
sanitários públicos abrigam instalações acessíveis
e fraldario.
 

7

A
Proposta B.W.C

  SANITARIOS PUBLICOS 5

CORTE A.A  

ESCALA GRAFICA (M)  

  ADMINISTRACAO 6
   Este edificacao foi restaurada e serve 
de apoio as pessoas e aos funcionários 
do bosque.
  O espaço oferece:a Secretaria do 
meio ambiente, Administracão aberto 
ao publico e aos funcionários oferece 
copa, banheiro, chuveiros e o 
almoxafirado central.

  PLANTA LAYOUT 

CORTE A.A  

B
Proposta ADM.

L
IM
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E

LIMITE BOSQUE

7

5

6

A

B

    Sete quiosques equipados com pia, mesa 
para 10 pessoas e churrasqueira é uma proposta
para um local em meio a mata nativa de convivio
em local próximo ao Acesso. Para chegar ao 
local é necessário percorrer 3 caminhos diferentes
a trilha natural, o deck de madeira e o piso de 
pneu reciclado.

  PLANTA LAYOUT 

  PLANTA LAYOUT 

16.83m2

ESCALA GRAFICA (M)  

C Proposta Churrasqueiras

C

8

 PLAYGROUND 7

    Em um mundo repleto de telas e das tentações
do vídeo game, computador e televisão, o tempo para 
os parquinhos infantis se torna ainda mais necessário, 
para que as crianças possam interagir e desfrutar do
ambiente. Um espaço de socializacao e 
desenvolvimentode habilidades.  Essa seria uma 
definição justa para o ambiente vivenciado pela 
criançada em um parquinho infantil.
   O desenvolvimento da coordenação motora, 
das noções de espaço e tempo e o contato com 
outras crianças são apenas alguns dos benefícios 
apontados por educadores e especialistas.

  PLANTA LAYOUT - CASA NA ARVORE  

ESCALA GRAFICA (M)  

D Proposta Casa na Arvore

D

E

E Proposta Parquinho

1 2

ESCALA GRAFICA (M)  
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