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RESUMO 

A cidade de Guapirama, no estado do Paraná, completou 54 anos no dia 02 de Março de 2018, com 
uma população de apenas 3.886 habitantes (Censo IBGE/2010), onde é considerada uma cidade 
nova, com uma pequena área urbana. Este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de 
projeto de um parque urbano para o município, contendo várias atividades educativas e esportivas 
para todas as idades, mas principalmente pensado para o lazer dos seus usuários através de um 
projeto visando melhorar o conforto e a qualidade de vida dos munícipes e proporcionar alegria e 
interação entre os habitantes. A proposta de implantação do parque será em uma boa localização 
onde há matas ciliares, um córrego denominado Pirainha e um pequeno lago. 
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ABSTRACT 
The city of Guapirama, in the state of Paraná, completed 54 years on March 2, 2018, with a population 
of only 3,886 inhabitants (IBGE / 2010 Census), where it is considered a new city with a small urban 
area. This study aims to present a proposal for the design of an urban park for the municipality, 
containing various educational and sports activities for all ages, but mainly designed for the leisure of 
its users through a project aimed at improving the comfort and quality of life and provide joy and 
interaction among the inhabitants. The proposal to implement the park will be in a good location where 
there are riparian forests, a stream called Pirainha and a small lake. 
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INTRODUÇÃO. 

A cidade de Guapirama no estado do Paraná, completou 54 anos no dia 02 

de Março de 2018, com uma população de apenas 3.886 habitantes (Censo 

IBGE/2010) é considerada uma cidade nova, com uma pequena área urbana. Este 

estudo tem como objetivo apresentar um projeto de parque urbano para o município, 

propondo várias atividades educativas e esportivas para todas as idades, mas 

principalmente pensado para o lazer dos seus usuários. 

Grande parte dos parques urbanos no Brasil estão situados nas capitais dos 

estados, como São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Curitiba – PR, entre outras. Os 

pequenos municípios do pais sofre com a falta de áreas verdes e espaços para o 

lazer e para o convívio das pessoas. Com a falta de incentivo ao lazer e ao esporte 

nas pequenas cidades, Guapirama conta com apenas uma praça no centro urbano 

denominada Praça São Roque voltada ao lazer. Em relação ao esporte, o município 

investe apenas no futebol, com espaços de baixa qualidade para os usuários. 
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        Toda cidade necessita de um bom espaço destinado ao lazer e bem-estar da 

população e também bons lugares para a prática de esportes para melhorar o 

desempenho das pessoas e terem uma vida mais saudável, com isso, foi pensado 

em um parque urbano que proporcionasse atividades esportivas. 

        Este trabalho tem como o objetivo apresentar um projeto para melhorar o 

conforto e a qualidade de vida do município e proporcionar alegria e interação entre 

os habitantes. A implantação do parque foi proposta em uma boa localização onde 

se encontra matas ciliares, um córrego denominado Pirainha e um pequeno lago. 

 
MATERIAL E MÉTODOS.  

Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Parque Urbano do município de Guapirama – PR., foram coletadas e 

estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o contexto histórico 

deste tipo de projeto.  

Em relação à parte gráfica do projeto do Parque Urbano a ser elaborado, 

foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e bibliografia técnica, 

onde também foram consultados alguns sites específicos, da qual estes darão 

embasamentos técnicos para a elaboração dos croquis esquemáticos dos estudos 

preliminares do Parque Urbano. Dentre as referências projetuais, foram analisados 

os projetos do Museu Brasileiro de Escultura (MUBE) e da casa no Butantã, ambos 

localizados na cidade de São Paulo, Brasil, de autoria do Arquiteto Paulo Mendes da 

Rocha e também dos parques do Abaeté, localizado na cidade de Salvador e no 

parque do Vale do Anhangabaú, localizado na cidade de São Paulo, Brasil, ambos 

de autoria da arquitera Rosa Kliass. 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas de campo em dois 

parques urbanos, sendo os parques Tanguá e Barigui, ambos localizados na cidade 

de Curitiba - PR. Estas visitas técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e 

observação espacial dos espaços presentes nestes parques, para que, em conjunto 

com todas as referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como 

bases e diretrizes técnicas para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município Guapirama - PR, também foi consultada e analisada a lei de uso e 

ocupação do solo do município, na qual, são estabelecidas uma série de parâmetros 
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urbanísticos, tais como recuos e afastamentos mínimos entre os espaços do parque 

em relação aos limites do terreno e a área máxima permitida para a implantação do 

parque conforme estabelecido pelo uso do solo na região central da cidade de 

Guapirama – PR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Para auxiliar na compreensão das pesquisas realizadas, foram efetuados 

dois estudos de caso, onde ocorreram visitas ao Parque Barigui e ao Parque 

Tanguá, ambos localizados na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná. 

O Parque Barigui, é um dos maiores e mais frequentados parques de Curitiba, 

principalmente aos fins de semana e feriados, pois o parque é um dos principais 

pontos de encontro da cidade e durante a semana é muito comum as caminhadas 

em volta do lago.  

 

              Figura 01. Foto do Parque Barigui, Curitiba, Paraná. 

 

     Fonte: Finocredito. 

 

O nome Barigui tem origem indígena e significa rio do fruto espinhoso, em 

alusão às pinhas das araucárias nativas, ainda remanescentes. O lugar foi 

transformado em parque em 1972 pelo então prefeito Jaime Lerner. Por sua 
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localização, próximo ao centro da cidade, e sua infraestrutura, o Barigui é o parque 

mais frequentado de Curitiba. 

        O Parque Barigui, assim como os demais parques da cidade, faz parte de uma 

política municipal de preservação de fundos de vale. O objetivo é evitar o 

assoreamento e a poluição dos rios através de monitoramento, proteger a mata 

ciliar, bem como impedir a ocupação irregular das suas margens, tornando estas 

áreas abertas à população na forma de parques. 

        No Parque a população encontra também diversas opções de lazer. Seja na 

prática de esportes, no churrasco de domingo, nas feiras do pavilhão de exposições, 

no Museu do Automóvel ou simplesmente nas caminhadas por um dos circuitos a 

beira do lago. 

 Quanto ao Parque Tanguá, este possui uma área de 235.000 m² e é um dos 

principais e um dos mais bonitos da cidade, situando-se na região norte nos Bairros 

Pilarzinho e Taboão, onde existiam duas pedreiras, atualmente desativadas. Foi 

inaugurado no dia 23 de novembro de 1996 pelo prefeito Rafael Greca.  

 

                        Figura 02. Foto Aérea do Parque Tanguá, Curitiba, Paraná. 

 

                             Fonte: Arquivo pessoal. 

        Além de um belo ponto turístico, ele faz parte do projeto de conservação da 

bacia do rio Barigui, preservando áreas verdes ao longo das margens do rio, que 

tem suas nascentes nas proximidades, no município de Almirante Tamandaré. O 

Parque Tanguá também é um dos atrativos turísticos imperdíveis de Curitiba e está 

entre os lugares mais visitados da cidade.  
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CONCLUSÕES 

Através das pesquisas efetuadas, pode-se concluir que todas as cidades 

necessitam de um bom espaço destinado ao lazer e bem-estar da população e 

também bons lugares para a prática de esportes de várias modalidades, para assim, 

melhorar o desempenho das pessoas e proporcionarem as mesmas uma vida mais 

saudável, onde, tendo em vista disso, propõe-se a elaboração do projeto de um 

parque urbano para o município de Guapirama-PR, resultando assim bem-estar e 

qualidade de vida aos munícipes. 

.   
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