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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é projetar um espaço, intitulado como “Centro de Apoio ao Turismo e 
ao Esporte de Aventura na Rampa do Padilha- Ribeirão Claro- PR”, no qual irá fazer uma relação 
intimista homem e natureza, um local que forneça uma infraestrutura aos visitantes e aos praticantes 
das diversas modalidades esportivas que já acontecem ali. Um sitio que disponha de serviços como, 
salão de festas, área de camping, restaurante, decks, espaços para locação dos materiais e para as 
práticas esportivas, além de entretenimento e lazer. Desenvolvendo positivamente a economia e o 
meio ambiente local, de forma atrativa aos visitantes e de forma a gerar empregos e renda aos 
habitantes da cidade. 
 
Palavras-Chave: Arquitetura. Ribeirão Claro. Turismo. Lazer. Esporte de Aventura.  
 

ABSTRACT  
The aim of this work is to design a space, titled "Support Centre for Tourism and Adventure Sport in 
ramp Padilha- Ribeirão clear- PR", which will make an intimate relationship man and nature, a place 
that provides a infrastructure to visitors and practitioners of various sports that already take place there. 
A site that available services as a ballroom, camping area, restaurant, decks, spaces for hiring 
equipment and sports practices, as well as entertainment and leisure. Developing positively the 
economy and the local environment, attractive way to visitors and to generate jobs and income to the 
inhabitants of the city. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo, intitulado Centro de Apoio ao Turismo e ao Esporte de Aventura 

na Rampa do Padilha – Ribeirão Claro PR, procura, projetar um espaço para auxiliar 

os atletas e visitantes que procuram neste, um local para esporte e lazer em família 

e amigos, desenvolvendo atividades externas junto à natureza, aonde possam sair 

de um cotidiano estressante, agregando atividades físicas e prazerosas a sua vida. 

Edifícios que conectem o homem à natureza, produzindo divertimento, descanso, 

recreação, entretenimento e desenvolvimento. Prazeres estes que reparam as 

tensões resultantes de obrigações cotidianas. 

Existe em nossa contemporaneidade a busca pelo estilo de vida saudável, 

físico e mental, atividades que forneçam bem-estar e benefícios â saúde. E vendo 

que, a pequena Ribeirão Claro- PR é um grande foco de beleza natural e muito 

procurada por suas atividades ao ar livre, atividades náuticas e terrestres vêm 
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crescendo de forma exorbitante, o objetivo deste trabalho é auxiliar esse 

crescimento, implantando no local serviços como, salão de festas, área de camping, 

restaurante, decks, espações para locação dos materiais e para as práticas 

esportivas, espaços para empresas turísticas, cursos e ateliês. Podendo planejar e 

fomentar o turismo sustentável, e o desenvolvimento econômico-social de Ribeirão 

Claro, gerando empregos diretos e indiretos, valorizando nosso patrimônio cultural e 

ambiental, induzindo as pessoas a explorar as atividades em terra, na água e no ar, 

de forma a assegurar a preservação e o aproveitamento do local.  

 

METODOLOGIA  

 A pequena Ribeirão Claro possui lindas belezas naturais e as 

características desejadas para as práticas de esportes de aventura. A partir das 

práticas esportivas que já acontecem na cidade, se faz a iniciação deste trabalho, 

um estudo de caso no município, este, que está em constante desenvolvimento com 

aproximadamente 11.000 habitantes, prioriza conservar a natureza e pensa na 

comodidade da população e de seus visitantes. Atualmente vem sendo procurada 

por turistas diariamente, por tanto, obras com infraestruturas adequadas são 

indispensáveis para o seu crescimento, e para bem acolher o turista e sua 

população.  

 

Figura 1. Vista panorâmica Morro do Gavião. 

 
Fonte: Acervo pessoal. Abril 2016. 

 

Abaixo vemos o levantamento de alguns dos principais pontos turísticos em 

relação a cidade. Onde já acontecem práticas esportivas e passeios turísticos 

apoiados pela Prefeitura de Ribeirão Claro. 
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Tabela 1. Distância do ponto turístico em relação ao município de Ribeirão Claro. 
PONTOS TURISTICOS Km 

Ponte Pênsil 13 Km 

Cascata Véu da Noiva            12 Km 

Fazenda Pinhalzinho  5 Km 

Cascata do Gummy 6 Km 

Recanto da Cascata 5 Km 

Morro do Gavião 7 Km 

Balneário da Cachoeira  

Rampa do Padilha 

11 Km 

9 Km 

Represa Chavantes  

Cascata do Ruvina 

Torre de Pedra  

10 Km 

7 Km 

 5 Km 

 

Figura 2. Paraglider sobre o Morro do Gavião Ribeirão Claro 

 
Fonte: Acervo pessoal de Robson Franini. Acesso: Maio de 2016. 

 

Os Esportes Aéreos já acontecem na Rampa do Padilha e no Morro do 

Gavião, e estão localizados às margens da represa de Chavantes, em setembro de 

2015, aconteceu o 1º Encontro de pilotos de Paramotor e Parapente na Rampa, 
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trazendo mais de 180 pilotos e mais de 2.000 pessoas para o local, e aos fins de 

semanas comuns, o Morro recebe em torno de 20 pilotos com suas esposas e filhos, 

mais visitantes que surgem por curiosidade para apreciar o esportista e a natureza, 

dando em média de 50 a 70 pessoas, estas, que improvisam abrigos como tendas, 

barracas e lonas, para se protegerem do sol, frio e outros contratempos que possam 

surgir. Não existindo um suporte adequado à essas pessoas. 

 
 Figura 3 Praticantes do esporte Paraglider – Rampa do Padilha 

 
Fonte: Acervo pessoal de Mauro Farm. Maio 2016. 

 

Figura 4 Vista em dias comuns da Rampa do Padilha e ao fundo o Morro do Gavião. 

 
Fonte: Acervo pessoal. Maio 2016. 

 

 Nas práticas verticais Ribeirão Claro recebe profissionais e amadores de 

fora para práticas de alpinismo e rapel, que acontece geralmente no Morro do 

Gavião.  

 



 5

Figura 5. Rapel – Morro do Gavião. 

              
Fonte: Acervo pessoal de Celinho Junior. Janeiro 2016. 

 

 O cahoeirismo e o canionismo já são modalidades praticadas na Cascata do 

Gummy, Cascata Véu da Noiva e na Cascata do Ruvina.  

A caminhada e o ciclismo são esportes também praticados por muitas 

pessoas na cidade, tanto por atletas moradores, como por visitantes.  

 

Figura 6 Encontro de ciclistas – Balneário da Cachoeira.  

     
 Fonte: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br. Acesso em: Maio de 2016. 

 

Os percursos são variados com ampla escolha, sempre decorrente de 

paisagens naturais e lugares a serem explorados, o município já foi cede de desafios 

de ciclismo, com mais de 400 ciclistas inscritos. 
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Figura 7.  Ciclista – Percursos. 

 
Fonte: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br. Acesso em: Maio de 2016. 

 

Nos esportes aquáticos atualmente cerca de 60 alunos estão associados em 

um projeto conhecido como ARCCA (Atletas da Associação Ribeirão-Clarense de 

Canoagem) acontece no Balneário da Cachoeira. Também são praticados por 

banhista que procuram o local para lazer, tanto no Balneário da Cachoeira como ao 

redor das margens da represa de Chavantes. Além da canoagem, outros esportes 

náuticos aconetecem, como o Barco a Vela, Pedalinho, Kitesurfe e o Stand Up 

Paddle.  

Figura 8 Atletas ARCCA- Balneário da Cachoeira 

 
                                                 Fonte: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br. Acesso em:  

Maio de 2016 
 

Figura 9 Pedalinho- Balneário da Cachoeira. 
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Fonte: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br. Acesso em: Maio de 2016. 
 

 Os esportes citados já acontecem para os turistas. Sem um local especifico 

satisfatório para atender grandes públicos em seus fins, em suas necessidades 

básicas e físicas, como, ambientes adequados para descanso, setores para locação 

de pacotes esportivos, informações, instalações, refeições, etc.  

 

 

Partido Arquitetônico  

O conceito  para o partido arquitetônico se dá com base nos estudos de 

arquitetura orgânica e contemporânea. Uma edificação multifuncional, com linhas 

orgânicas, em harmonia com elementos marcantes e texturas sofisticadas. 

Trazendo a simplicidade das formas e a leveza dos materiais, um designer que 

faça a humanização dos ambientes internos e externos. E usar a topografia a 

favor, como fator gerador do projeto.  
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Figura 10. Vista Aérea da Localização da Área de Intervenção. Rampa 
do Padilha. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Mauro Farm. Maio 2016 

 
 A área de implantação escolhida para o projeto do Centro de Apoio ao 

Turismo e ao Esporte de Aventura situa-se na Rampa do Padilha, encontrada a 

9Km do município de Ribeirão Claro. Sendo de propriedade particular. 

 
Figura 11. Paraglider com motor – Rampa do Padilha Ribeirão Claro 

 
Fonte: Acervo pessoal de Robson Franini. Acesso: Maio de 2016 

 

Características geográficas do local – Rampa do Padilha:  

Altitude: 800 metros              Desnível: 300 metros 

Quadrante: S|SE                 WayPoint: 23° 13' 51.366"S 49° 40' 28.715"W 
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Figura 12. Organograma de Atividades, distribuída em Setores 
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Figura 13. Fluxograma de Atividades 
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CONCLUSÃO 

O presente projeto é a implantação de uma infraestrutura, o “Centro de Apoio 

ao Turismo e ao Esporte de Aventura na Rampa do Padilha em Ribeirão Claro PR”,  

dando suporte a todos os esportes que já acontecem na cidade e em sua redondeza. 

Suporte e serviços à população e aos turistas que procuram ali seu momento de 

lazer e descanso em meio as belezas naturais existentes no município, esta, se não 

uma de suas maiores riquezas, que desencadeia os esportes aéreos, náuticos e 

terrestres da cidade.  

Desenvolver positivamente o meio ambiente local, fazendo com que a 

população e o município tenham um olhar de preservação e cuidado com as áreas 

naturais, para usa-las a favor de sua economia local, transformando-as em atrativos 

para seus visitantes, gerando empregos e renda aos habitantes que ali residem.  
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