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RESUMO 

 

A grande concentração de pessoas em espaços urbanos força a organização 
das cidades a se adequarem a uma nova forma de vida e uma nova disposição 
que muitas vezes acaba resultando na qualidade de vida dos cidadãos desses 
grandes centros. A urbanização tem, por consequência, um determinado 
afastamento das condições naturais e ecológicas, sendo que nesse ponto a 
qualidade de vida é diretamente influenciada. Como forma de amenizar esse 
impacto na qualidade de vida, alguns centros urbanos começaram a 
desenvolver espaços que visavam à preservação ecológica, servindo ao lazer 
dos cidadãos. Esses espaços ecologicamente preservados focaram-se sob o 
modelo de Parques, em que o lazer, a preservação e o bem-estar, tanto dos 
cidadãos quanto da disposição urbana, são alcançados. Curitiba, 
reconhecidamente cotada como uma cidade em que a ampla distribuição de 
área preservada leva à existência de diversos parques urbanos, tem como foco 
não apenas o bem-estar dos cidadãos, mas fazer deles um atrativo turístico de 
relevante importância. Somada a essa característica de preservação ecológica, 
Curitiba é também reconhecida como um centro urbano propício ao 
desempenho de negócios econômicos, dos quais advém o potencial para a 
organização de eventos. Dentre os parques urbanos, o Parque Barigui se 
distingue por sua capacidade em unir os dois elementos centrais no turismo de 
Curitiba: a preservação ecológica resultante em belezas naturais e a 
organização de eventos, sobretudo os de teor econômico. Esta investigação 
consiste em uma pesquisa descritiva, um estudo de caso, que buscou analisar 
a influência das organizações de eventos no âmbito do Parque Barigui para o 
potencial turístico do próprio parque e, concomitantemente, para Curitiba. Os 
instrumentos e coleta dos dados foram desenvolvidos a partir do levantamento 
bibliográfico, documental e iconográfico. A análise foi feita com a observância 
de características do Parque Barigui, dos eventos já produzidos, da 
infraestrutura presente tanto no parque quanto em Curitiba e, conjuntamente, o 
potencial turístico advindo de tais eventos, levando em conta, sobretudo, as 
disposições do Parque para a obtenção de possíveis considerações. Obteve-se 
o resultado, mesmo que parcial, da ausência de utilização dos potenciais do 
Parque Barigui na realização de eventos voltados para o turismo, uma vez que 
o alto potencial não vem sendo cumprido, seja pelos eventos já realizados, seja 
pelos projetos existentes, de consolidação do potencial turístico do parque para 
a cidade de Curitiba. 
 
 
Palavras-chave: Turismo Urbano. Parques Urbanos. Eventos Turísticos. 
Curitiba. Parque Barigui. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The dense concentration of people in urban spaces has forced the organization 
of cities to adapt to a new way of life, and a new layout, which often ends up 
affecting the quality of life of citizens in these large urban centers. A 
consequence of urbanization is a moving away from natural and ecological 
conditions, and this has a direct influence on quality of life. As a way of 
diminishing these impacts on the quality of life, some urban centers have begun 
to develop places aimed at ecological preservation, serving as places of leisure 
for the citizens. Those preserved spaces are modeled on parks, where leisure, 
preservation and well-being, both of the citizens and of the urban layout, are 
achieved. Curitiba, known as a city where the widespread distribution of 
preserved land has led to the existence of many urban parks, has not only of 
citizens´ well-being in mind, but are also turned into tourism attractions of 
relevant importance. Added to this characteristic of ecological preservation, 
Curitiba is also recognized as a financial center, with good potential for 
organization of events. Among the parks located in the city, Barigui Park is 
distinguished for its capacity to combine two key elements for Curitiba’s tourism: 
ecological preservation, resulting in natural beauty, and the organization of 
events, particularly those in the financial sector. This research consists of a 
descriptive study, in the form of a case study, which analyzed the influence of 
events organizations in Barigui Park on the tourism potential of the Park itself, 
and for Curitiba as a whole. The data collection instruments were based on 
documentary and iconographic bibliographic research. The analysis was carried 
out through observation of the features of Barigui Park, the events already 
hosted there, the infrastructure of the Park and of Curitiba, and the tourism 
potential that comes from these events, considering, above all, the openness of 
the Park to receiving future proposals for events. The results show, albeit only 
partially, that the full potential of Barigui Park is not being used in events geared 
towards tourism, as the high potential has not been fulfilled, whether through 
the events already carried out, or through the existing projects, failing to 
consolidate the tourism potential of the park for the city of Curitiba. 

Keywords: Urban Tourism. Urban Parks. Tourism Events. Curitiba. Barigui 
Park. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a sua origem, Curitiba se preocupa em resolver conflitos urbanos 

e normatizar o seu crescimento. O reconhecimento nacional e internacional 

como modelo urbanístico ocorreu devido à elaboração de um plano urbanístico 

inovador que ainda é levado em conta ao longo do tempo, mas com as devidas 

modernizações necessárias. 

A cidade de Curitiba leva em seu currículo vários reconhecimentos como 

a “Capital Ecológica”, “A cidade mais sustentável do Mundo”, “Cidade mais 

verde da América Latina”, tudo devido ao seu comprometimento e consciência 

ambiental e um desenvolvimento urbano sustentável. 

A capital do Estado do Paraná é considerada a oitava cidade mais 

populosa do Brasil e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2010 sua população era de 1.746.896 habitantes. (IBGE, 2010) 

Reconhecida nacional e internacionalmente como uma cidade que busca 

proteger o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida da sua 

população, é também modelo de urbanismo no que se refere às soluções 

urbanas, destacando-se o sistema de transporte e a proporção de parques e 

áreas verdes em relação ao número de habitantes, apontando-o como um dos 

principais diferenciais entre as demais cidades brasileiras (OLIVEIRA, 2006). 

Com a criação de parques e áreas verdes em Curitiba, deu-se origem a 

espaços de lazer com atratividade, conquistando a consideração e estima da 

população e dos turistas, pois estas áreas são vistas como lugares que 

representam uma maior proximidade e contato com a natureza. A população 

curitibana já se apropriou deste espaço há muito tempo, pois procura por 

intermédio do lazer e da atividade física a qualidade de vida. 

A partir da década de 1970, com o surgimento do pós-modernismo 

associados às transformações econômicas, sociais e culturais, tem-se 

produzido modificações na maneira de tratar as questões relacionadas à 

urbanização das cidades, notadamente sob a perspectiva de atrativo turístico 

(KAICK, 2007). Estas mudanças que ocorrem no espaço estão cada vez mais 

inovadoras, visando principalmente a solução de problemas, tornando-as mais 

interessantes e competitivas. 
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De acordo com Menezes (1996), as áreas verdes que estão inseridas 

nos centros urbanos são destinadas para a melhoria da qualidade de vida com 

a criação das áreas de lazer, preservam o ambiente, as áreas de fundo de vale 

e a qualidade da água, propiciam encontros sociais, ordena o uso do solo, 

ocorre a valorização imobiliária, mantém e regula o ambiente climático, entre 

outros pontos. Em decorrência das mudanças comportamentais, o uso de 

parques urbanos e outras áreas verdes ganharam novas funções, como opção 

de lazer para a população local e pelos turistas. 

Segundo Furegato (2005), a atividade turística em áreas urbanas pode 

originar-se de fatores como valorização cultural, marketing, situação geográfica 

favorável e principalmente pelo vínculo afetivo estabelecido entre os habitantes 

da localidade e o meio ambiente urbano existente. 

O turismo é uma atividade que engloba diversos setores, seja de 

maneira direta ou indireta, o que lhe fornece o caráter multiplicador da 

economia. A atividade turística bem planejada, e operando de maneira 

sistêmica, pode servir para racionalizar e intensificar relações, levando a um 

maior entendimento entre os povos, bem como promover a difusão de 

informações sobre uma determinada região ou localidade, seus valores 

naturais, culturais e sociais, além de abrir novas perspectivas sociais como 

resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região. 

Esta atividade possui diversos segmentos que variam conforme o 

público, localidade, motivo, entre outros fatores. Entre os diversos segmentos 

que conformam o atual universo dos produtos turísticos, o turismo de eventos 

consolidou-se definitivamente como instrumento fundamental para qualquer 

destino, sendo promissor, rentável e oportuno, transformando em destino 

cidades que muitas vezes não oferecem maiores atrativos turísticos 

convencionais, naturais ou culturais, além do setor de eventos constituírem um 

poderoso instrumento para a geração de rendas, empregos e oportunidades de 

grandes negócios, trazendo benefícios para a população da localidade 

receptora. 

Apesar de contar com um grande apelo social e ecológico, Curitiba 

dispõe de poucos atrativos turísticos naturais capazes de deslocar um grande 

fluxo de turistas. Consequentemente, para desenvolver a atividade turística na 
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cidade, buscaram-se alternativas, apresentando-se atualmente como região 

receptora do Turismo de Eventos e Negócios, com um mercado em ampla 

ascensão, oferecendo diversos locais para a realização dos mais variados tipos 

de eventos. 

Entre os 2,3 milhões de turistas que visitaram a cidade em 2008, 49% 

vieram para fazer negócios, segundo levantamento do Instituto Municipal de 

Turismo de Curitiba (REVISTA DOS EVENTOS, 2009). 

Diante do dinamismo da economia e do desenvolvimento do setor de 

eventos em Curitiba, o reconhecimento se reflete nos títulos conquistados no 

ano de 2001, 2002 e 2003, indicada pela Revista Exame como a melhor cidade 

do país para negócios (AGÊNCIA CURITIBA, 2011), em 2005 e 2006 como a 

segunda cidade para negócios no Brasil e a quinta melhor cidade da América 

Latina para negócios de acordo com a Revista América Economia e de acordo 

com a International Congress and Convention Association está entre as oito 

cidades do Brasil que mais recebem eventos internacionais (REVISTA FATOR 

BRASIL, 2008). 

Neste cenário, a cidade investe e apresenta iniciativas consideráveis nas 

melhorias das estruturas já existentes, bem como apoia e incentiva novos 

investimentos no setor, reconhecendo seu potencial e perfil como cidade de 

negócios e eventos, que conta com vários espaços modernos e adequados, os 

quais têm potencializado a captação de eventos de diversas áreas e portes 

(CUSTÓDIO, 2006). 

Para atender a demanda e as necessidades deste público é 

indispensável dispor de infraestrutura adequada nos espaços onde serão 

realizados, além da facilidade de acesso entre o local do evento, aeroportos, 

rodoviária, restaurantes entre outros serviços. 

 
Reconhecendo o papel mais importante do mercado de 
eventos, as cidades desenvolvem e ampliam instalações para 
encontros e convenções, em ritmo acelerado. (...) os eventos 
de grande porte geram negócios e publicidade extremamente 
valiosos para o destino anfitrião. (OMT, 2003) 
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Visto que a atividade de eventos é um dos setores produtivos em 

expansão e um dos mais importantes para os principais centros urbanos, de 

alguma forma traz impactos no espaço urbano. 

Segundo Corrêa (2002), “O espaço urbano capitalista – fragmentado, 

articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – 

é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço.” Como o 

espaço urbano é formado por diferentes usos da terra, “(...) cada um deles 

pode ser visto como uma forma espacial”. O turismo, do ponto de vista 

espacial, pode ser considerado um consumidor do espaço, que se expressa 

pelas relações sociais e pela sua materialização e é responsável pela 

transformação e produção do mesmo (SIVIERO, 2005). 

Dentre os espaços turísticos urbanos de Curitiba, o Parque Barigui é o 

terceiro mais visitado, chegando nos finais de semana a receber em torno de 

150 mil visitantes, devido a disponibilização da infraestrutura que o compõe: 

lago, pavilhão de exposições, Museu do Automóvel, restaurante, Salão de 

Atos, Casa da Leitura, sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Bistrô, 

academia de ginástica, pista de bicicross, canchas esportivas, pistas de 

Cooper, ciclovias, trilhas, sanitários públicos, pista de patinação, heliponto, 

churrasqueiras, lanchonetes, equipamentos de ginástica, portal, pontes, sede 

de grupo escoteiro e estacionamentos (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 

2011). 

Em decorrência de ser Curitiba uma cidade propícia para a realização de 

negócios e, principalmente, para a realização de eventos que atraem turistas, a 

infraestrutura da cidade acaba estando em maior vantagem quando 

aproveitada para a organização desses eventos. O Parque Barigui, em função 

de sua infraestrutura e de servir já como uma atração turística, acaba 

possibilitando a implementação de eventos. Surge então o problema de 

pesquisa abordado pelo presente trabalho: Como a estrutura e as atividades de 

eventos inseridas no espaço de lazer do Parque Barigui contribuem para o 

turismo em Curitiba? 

Foi com base nessa problemática que o presente trabalho pode explorar 

determinados objetivos: 
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Objetivo Geral 

Analisar a estrutura e as atividades de eventos inseridas no espaço de lazer do 

Parque Barigui e sua contribuição para o turismo em Curitiba / PR. 

 

Objetivos Específicos 

- Descrever os cenários anteriores e atuais do Parque Barigui e seu entorno; 

- Mapear os atrativos e a infraestrutura do Parque Barigui; 

- Caracterizar as atividades de eventos realizadas no Parque Barigui; 

- Analisar a influência deste espaço de eventos e lazer no contexto do turismo 

em Curitiba / PR. 

 

Por consequência dessa análise o presente trabalho teve que ser 

subdividido em etapas de exploração. 

Buscou-se, primeiramente, descrever os cenários anteriores e atuais do 

Parque Barigui, tentando fazer um mapeamento histórico, delimitando tanto a 

formação e estruturação do Parque Barigui ao longo dos anos, como também 

buscando delimitar qual a relação com o entorno, visando identificar a relação 

do parque com a cidade.  

Em um segundo momento o presente trabalho buscou mapear os 

atrativos e a infraestrutura do Parque Barigui, apresentando as diversas 

variedades de construções, de preservação ecológica, de infraestrutura, de 

administração e de organização do Parque, fornecendo um panorama geral do 

espaço em questão, permitindo caracterizar os atrativos turísticos presentes. 

Posteriormente, uma vez feito o mapeamento e apresentação do Parque 

Barigui, o presente trabalho teve por intenção caracterizar as atividades de 

eventos realizadas no Parque Barigui, sendo que buscou enfocar as mais 

variadas formas de atividades de evento que estão disponíveis pela amplitude 

e infraestrutura do parque, como também buscou identificar os potenciais já 

aproveitados, com destaque para o pavilhão de exposições. 

Em um último momento o presente trabalho buscou analisar a influência 

da utilização do espaço em que são organizadas as atividades de evento e 

lazer do Parque Barigui em um contexto mais amplo, buscando delimitar qual o 
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grau a influência dos eventos ocorridos no Parque Barigui para as dimensões 

do turismo em Curitiba.  

A continuidade dos estudos de turismo, em que são feitas as 

abordagens sobre os eventos pertinentes ao turismo, só faz acrescer aos 

ambientes estudados, bem como a toda a área do turismo. O presente trabalho 

é um enfoque delimitado que pode ser ampliado por estudos mais específicos 

ou por outras formas de abordagem, sendo que a melhoria da condição de 

turismo em Curitiba pode aumentar consideravelmente com os futuros estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Turismo e o turismo urbano 

 

O turismo tem apresentado um crescimento acelerado nas últimas 

décadas, destacando-se entre as atividades mais promissoras do terceiro 

milênio. Embora suas origens sucedam aos primórdios da civilização humana, 

só a partir da década de 1970 tornou-se este importante fenômeno do mundo 

moderno. 

Esta atividade se relaciona e impacta vários setores da economia 

mundial, nos quais se pode ressaltar a administração pública, setor financeiro, 

de seguros, serviços de transportes, alimentação, saúde, comunicação, entre 

outros, tornando o setor um grande gerador de emprego. 

Segundo Mota (2001, p. 29): 

 
A expansão do fenômeno turismo está diretamente ligada ao 
progresso econômico, a concentração urbana, as facilidades 
de comunicação e ao desenvolvimento dos transportes, dando 
um posicionamento novo à atividade, que passou a ser objeto 
de opinião pública e privada devido a sua importância 
ecológica, cultural e socioeconômica. 

 

Verifica-se, portanto, que as causas para o desenvolvimento do setor 

são muitas, a qual se deve pela sua grande extensão e diversidade das 

viagens, tornando um movimento não só para classes privilegiadas, mas sim 

um direito de todos.  

Diante dos diferentes aspectos que comporta e reflete a complexidade 

do fenômeno turístico, vários são os conceitos de turismo, sendo difícil limitar 

uma definição específica para o termo. Cada vez mais as investigações em 

torno desta atividade complexa são realizadas no sentido de analisar seu 

grande conjunto de motivações, influências e objetivos. 

Segundo Boullón (2002) o conhecimento sobre turismo ainda não 

conseguiu estabelecer um corpo teórico, pois é resultado de vários estudos 

individuais. Embora este conjunto de pensamentos que baseiam a atividade 

turística não seja superficial, ainda estão desconectadas entre si, ou seja, “o 

turismo não nasceu de uma teoria, mas de uma realidade que surgiu 
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espontaneamente (...)” (BOULLÓN, 2002, p.20), observada por diferentes 

áreas do conhecimento. 

Portanto, como o turismo é estudado em diversas perspectivas e 

disciplinas, dada a complexidade das relações entre os elementos que o 

formam, as definições foram identificadas em três tendências: a econômica, a 

técnica e a holística. Alguns autores pensavam o turismo como um abandono 

temporário de suas residências com a finalidade de descansar o corpo e a 

mente, outros visualizavam como apenas o aspecto econômico da atividade, 

ou seja, algo exclusivamente lucrativo e outros apresentam uma visão mais 

ampla do turismo. 

A primeira definição sob a ótica econômica foi proposta em 1911 por 

Herman Von Schullard (apud BARRETO, 1995, p. 9), ressaltando que o turismo 

“é o conceito que compreende todos os processos, especialmente os 

econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na saída do 

turista de um determinado município, país ou estado”. Este pensamento durou 

pouco, pois novos estudos trouxeram novos conceitos apresentando 

controvérsias, apesar de prevalecer o enfoque econômico. 

Dentro deste enfoque, existem ainda discussões para definir qual a 

atividade econômica em que o turismo está inserido. Autores como Sessa 

(1993) o trata como uma atividade industrial e não como uma atividade 

terciária, pois o resultado da transformação da matéria-prima são os produtos 

de comércio e consumo (apud BENI, 2002). 

Todavia para Boullón (2002, p. 31): 

 
É possível que, uma vez comprovado o importante ingresso de 
divisas representado pelos viajantes de outros países, o 
turismo tenha começado a ser estudado a partir de seus 
resultados econômicos, como um produto de exportação. E 
como boa parte do que se exporta são produtos industriais, 
ocorreu a alguém, por associação, chamá-lo de indústria. 
Também pode ocorrer que a frase “indústria sem chaminés” 
tenha sido pronunciada pela primeira vez em sentido figurado, 
para destacar a importância do setor, comparando-o com a 
indústria pesada, e depois tenha sido repetida em sentido 
literal.  

 

O autor afirma ainda que o significado da palavra matéria-prima no 

turismo e na indústria apresenta aspectos distintos. Na indústria a matéria-
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prima é extraída dos recursos naturais que é processada e transformada em 

algo, já no turismo os atrativos turísticos, que são a matéria-prima, devem 

permanecer intactos ou se sofrerem alguma interferência, por alguma ação 

destrutiva natural ou pela ação do homem, a qualidade perdida deverá ser 

restituída. 

Assim sendo, “o turismo é uma forma de consumir, algo assim como um 

canal para o qual conflui uma demanda especial de muitos tipos de bens e 

serviços elaborados por outros setores, além do consumo de alguns serviços 

especialmente desenhados para satisfazer necessidades próprias dos 

viajantes” (BOULLÓN, 2002, p.34), ou seja, como o turismo envolve a 

prestação de serviços, caracteriza-o como uma atividade do setor terciário e 

não como indústria, passando a ser considerado como uma atividade 

socioeconômica com o objetivo de satisfazer as necessidades básicas e 

secundárias do indivíduo. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) estabelece uma definição 

técnica considerando o turismo como “as atividades das pessoas que viajam e 

permanecem em lugares fora de seu ambiente habitual por não mais de um 

ano consecutivo para lazer, negócios ou outros objetivos” (OMT, 2003, p. 18). 

Já as definições holísticas buscam abranger amplamente o assunto, a 

qual se destaca a de Jafar Jafari, onde afirma que o turismo: “é o estudo do 

homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os 

ambientes físico, econômico e sociocultural da área receptora” (apud BENI, 

2002, p. 36). Nesta definição, os conceitos e teorias de campos afins como a 

antropologia, sociologia, economia, geografia, a ciência política, ecologia e os 

estudos urbanísticos são acrescentados ao estudo do turismo. 

O turismo poderá ser utilizado, segundo Wahab (1977), como um 

instrumento de redução na falha de entendimento entre os países 

desenvolvidos que geralmente são os que geram a atividade turística e os 

países em desenvolvimento que são os receptores de turismo. E quando bem 

planejada e operando de maneira sistemática, servirá para intensificar estas 

relações, levando a um maior entendimento entre os estados. Desta forma 

define turismo como: 
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(...) uma atividade humana intencional que serve como meio de 
comunicação e como elo de interação entre os povos, tanto 
dentro de um mesmo país como fora dos limites geográficos 
dos países. Envolve o deslocamento temporário de pessoas 
para outra região, país ou continente, visando a satisfação de 
necessidades outras que não o exercício de uma função 
remunerada. Para o país receptor, o turismo é uma indústria 
cujos produtos são consumidos no local formando exportações 
invisíveis. Os benefícios originários deste fenômeno podem ser 
verificados na vida econômica, política, cultural e 
psicossociológica da comunidade. (WAHAB, 1997, p. 26) 

 

Acrescenta ainda que a estrutura deste fenômeno seria constituída 

basicamente por três elementos: o homem, como autor do ato de turismo; o 

espaço, elemento físico e o tempo que é consumido pela própria viagem e a 

estada no local de destino, sendo que este elemento temporal varia de acordo 

com a distância entre os pontos de partida e as localidades de destino, com os 

meios de transporte utilizados, com a duração da estada no local de destino, 

entre outros. 

Portanto, várias são as definições de turismo, todas sempre indicando 

elementos comuns como deslocamento, a permanência fora do domicílio, a 

temporalidade e o objeto do turismo.  

Segundo Beni (2002), o turismo encontra-se ligado a diversas áreas 

sociais humanas e é por isso que existe esta infinidade de conceitos, que são 

válidos enquanto estiverem encaixados nos campos em que é estudada. Não 

se pode afirmar que um conceito é incorreto, pois tudo depende da ótica 

adotada. Ressalta ainda que não se deve limitar o turismo a uma definição 

apenas, pois se trata de um fenômeno multidisciplinar, com diferentes campos 

de estudo em que é explicado de acordo com os diversos pensamentos, 

contextos e realidades. 

Diante desta dinamicidade e considerações acerca do desenvolvimento 

da atividade turística, é possível identificar que estas ocorrem vinculadas do 

contexto do espaço, pois a manifestação dos atrativos, equipamentos e 

infraestrutura são de forma física e visível no espaço, principalmente quando se 

trata de espaço urbano. Assim, para compreensão da relação entre turismo e o 

meio urbano é importante que haja também o entendimento do segmento 

Turismo Urbano. 
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Barros (2004) define turismo urbano como “a aglomeração de diversas 

atividades em uma cidade que resultam em um afluxo de viajantes”. Dentre 

estes viajantes, considerado pela autora como turista urbano, abrange os 

participantes de congressos e eventos de caráter profissionais, culturais e 

esportivos, apreciadores de edifícios históricos, viajantes a negócios, bem 

como pessoas que visitam amigos e parentes. 

Por sua vez, na própria cidade existe a atratividade turística, “por tudo o 

que elas representam como obras de arte das sociedades humanas, como 

lugares de encontro, do ir e vir, do acontecer de modo geral” (CRUZ, 2001, 

p.16). A autora afirma ainda que o “turismo urbano é de grande relevância na 

mobilidade mundial, afinal, desconsiderando as modalidades de turismo de 

aventura, ecológico, rural, entre outros, cujo suporte material constitui-se de 

locais pouco ou nada urbanizados, o turismo em ambientes urbanos representa 

a quase totalidade do fluxo turístico mundial” (CRUZ, 2001, p.16). 

Por outro lado, de acordo com Teles (2006), a fundamentação teórica 

não foi suficiente para se chegar, até o momento, à definição de Turismo 

Urbano e Turismo em Cidades. O autor cita os termos Turismo Urbano e 

Turismo em Cidades como sendo sinônimos. 

 Além disso, Teles (2006) verifica a importância dos segmentos do 

turismo como agentes e componentes dessa modalidade que, de certa forma, 

sustentam a prática do Turismo Urbano e as diferentes motivações para se 

desenvolver o Turismo Urbano. Assim, evidencia como motivo das viagens a 

participação do turista em eventos e negócios, o que não exclui sua motivação 

a prática de lazer. 

Os fatores que justificam esse fato estão relacionados à capacidade de 

recepção, o fluxo de informação, o movimento financeiro, o deslocamento de 

pessoas e, também, de consumo desses locais.  

Assim, para melhor compreensão do Turismo Urbano, o entendimento 

dos segmentos Turismo de Negócios e Eventos, considerados eixos 

fundamentais dessa modalidade, torna-se imprescindível. 

Beni (2002, p.423) define Turismo de Negócios como sendo: 
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[...] deslocamentos de executivos e homens de negócios, 
portanto, turistas potenciais que afluem aos grandes centros 
empresariais e cosmopolitas a fim de efetuarem transações e 
atividades profissionais, comerciais e industriais, empregando 
seu tempo livre no consumo de recreação e entretenimento 
típico desses centros, incluindo-se também a frequência a 
restaurantes com gastronomia típica internacional. 

 

Teles (2006) afirma ainda que organizações como a Organização das 

Nações Unidas e a Organização Mundial do Turismo classificam viagens de 

negócios como viagens turísticas. Para a ONU, uma viagem de negócios 

também é turística "não por causa da sua natureza e das motivações das 

viagens, mas por considerar prioritária a demanda significativa e constante dos 

empresários e executivos ao mercado de bens e serviços turísticos" 

(ANDRADE, 2002, p.74). 

Já para a OMT, estes viajantes a negócios podem praticar em seu 

tempo livre atividades como o de lazer, entendimento que se deu devido à 

dificuldade em mensurar a prática do lazer no contexto da viagem (TELES, 

2006). 

Considera-se, portanto, que os fluxos gerados tanto pelo Turismo de 

Negócios como pelo de Eventos têm contribuído para dar maior visibilidade e 

também para ampliar a infraestrutura da cidade, com o objetivo de atender o 

fluxo de viajantes. 

Andrade (2002, p 73) define o Turismo de Negócios como: 

 
O conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de 
alimentação e de lazer praticado por quem viaja a negócios 
referentes aos diversos setores da atividade comercial ou 
industrial, ou para conhecer mercados, estabelecer contratos, 
firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender ou comprar 
bens ou serviços. 
 

Tanto Andrade (2002) quanto Beni (2002) enfatizam os elementos que 

compõem a oferta e não discutem o motivo que leva à definição do Turismo de 

Negócios, o que se deve pela dificuldade em se tratar do tema. 

Todavia, quando Andrade (2002) avalia as necessidades de 

hospedagem, alimentação e lazer que o turista de negócios tem no local 
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visitado, é possível constatar que há uma procura significativa pelos maiores 

centros onde se realizam os grandes eventos. 

Assim, como a associação do Turismo de Negócios com o Turismo de 

Eventos aparece com frequência, embora alguns eventos, como feiras de 

negócios, mantenham ligação mais direta com esse segmento, Teles (2006, 

p.16) afirma que “assim como acontece no Turismo de Negócios, também no 

Turismo de Eventos, há certa fragilidade conceitual, embora o segundo não 

seja tão polêmico quanto o primeiro”. 

Para Andrade (2000, p.73) Turismo de Eventos se define como: 

 
O conjunto de atividades exercidas pelas pessoas que viajam a 
fim de participar de congressos, convenções, assembleias, 
simpósios, seminários, reuniões, (...) e demais encontros que 
visam ao estudo de alternativas, de dimensionamentos ou de 
interesses de determinada categoria profissional, associação, 
clube, crença religiosa, corrente científica ou outra organização 
com objetivos nos campos científicos, técnicos e religiosos para 
o atingimento de objetivos profissional, cultural, técnico-
operacional, de aperfeiçoamento setorial ou de atualização. 

 

Com base nas considerações do autor, percebe-se que o Turismo de 

Eventos atende a um público amplo e diversificado. 

Da mesma forma, Andrade (2000) identifica o Turismo de Eventos como 

um “fenômeno multiplicador de negócios, pelo seu potencial gerador de fluxos 

de visitantes”, ou seja, reconhece o segmento como sendo capaz de agregar 

um diferencial ao destino. 

Esta intensificação de turistas em áreas urbanas proporciona a chamada 

renovação urbana fundamentada no turismo, ou seja, apresenta benefícios 

para vários aspectos da vida da cidade como a revalorização e reabilitação dos 

centros históricos, a ampliação e diversificação das práticas culturais, 

valorização do patrimônio, estruturação urbanística com a transformação da 

paisagem urbana, a busca pelo lazer e por novas oportunidades de negócios, 

além de transformar a economia destas cidades (SWARBROOKE, 2000). 

Segundo Swarbrooke (2000, p. 40), grande parte das cidades que optou 

pelo desenvolvimento da atividade turística utilizou as seguintes abordagens 

para obter a renovação urbana com base no turismo: estratégias direcionadas 

para atrair turistas com a geração de novas atrações na cidade, como a 
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construção de museus; utilização de atrações culturais, com a criação de 

espaços especialmente planejados e criação de estratégias voltadas para a 

produção de eventos; exploração do crescente interesse pelo lazer voltado 

para compras, com o estabelecimento de locais destinados a abrigar eventos 

de negócios ou espaços para o consumo como shopping centers, por exemplo; 

promoção da cidade como centro de convenções e férias, atraindo turistas de 

negócios. 

Esta ideia de fazer uso do turismo como renovação acaba trazendo 

benefícios para a cidade, pois é uma atividade capaz de produzir um número 

expressivo de ocupação remunerada, promove a criação de instalações e 

serviços, além de proporcionar a manutenção dos já existentes, que serão 

utilizados pelos turistas bem como pela comunidade local e também tende a 

beneficiar a imagem externa da cidade atraindo novos investidores (KAICK, 

2007). 

Assim sendo, o que se tem verificado diante da grande procura pelo 

Turismo de Negócios e de Eventos nas cidades é que os fluxos têm 

condicionado o reordenamento constante das cidades, aperfeiçoando e criando 

novos produtos turísticos, ressaltando ainda que além das possibilidades que 

as cidades dispõem para a implementação de estratégias visando atender os 

turistas, é importante se atentar ao processo de ordenação urbana e turística. 

 

2.2 Espaço urbano e espaço turístico 

 

A importância da compreensão do espaço para o fenômeno turístico 

abrange a conjuntura dos objetos dinamicamente distribuídos para a 

configuração de um ambiente que é construído solidariamente, porém não 

necessariamente de forma harmônica. 

Santos (2002, p. 63) entende que o “espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro 

único no qual a história se dá”, portanto, só trará resultados se analisados em 

conjunto visto que os objetos e ações não dispõem de vida própria. É desta 

maneira que o espaço identifica a sua dinâmica e se transforma. 
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Esta forma de entender o espaço Rodrigues (1999) afirma ser a mais 

pertinente para compreender o fenômeno do turismo: 

 
(...) porque expressa de maneira clara a dinâmica espacial, 
tanto horizontal, quanto vertical, especialmente quando 
acoplamos os dois conceitos, que, embora não tenham o 
mesmo significado, se complementam. Fixos, porém não 
estáticos, são os centros emissores da demanda, de onde 
partem os fluxos para os núcleos receptores, usando a 
linguagem técnica do turismo (RODRIGUES, 1999, p. 61, 62). 

 

O consumo do espaço é observado de maneira mais explicita nos 

núcleos receptores, sendo este o consumo consumptivo que se esgota em si 

mesmo e o consumo produtivo que consome produzindo. O autor afirma ainda 

que nos espaços de turismo ocorre a junção dos efeitos do consumo 

consumptivo e do consumo produtivo. 

Considera-se espaço urbano como um espaço “fragmentado, articulado, 

reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um 

produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço” (CORREA, 

2002, p.9). 

Segundo Correa (2002), o espaço urbano compreende no conjunto de 

diferentes usos da terra, que são definidos por diferentes áreas - como o centro 

da cidade, áreas comerciais, de serviços, industriais, residenciais, de lazer, 

entre outras - em contiguidade entre si, retratando, portanto, um espaço 

fragmentado. Mesmo sendo fragmentado são articulados, uma vez que entre 

eles ocorrem relações espaciais e é ainda um reflexo da estrutura social que 

nele vive, retratando na organização espacial a desigualdade social, 

característica esta do capitalismo. 

Esta articulação também caracteriza o espaço como sendo mutável e, 

por fim, é um condicionante da sociedade, ou seja, um lugar onde vivem 

diversos indivíduos de diferentes classes sociais cada um com suas crenças, 

valores, mitos e capacidade de atribuir símbolos nas formas espaciais 

(monumentos, lugares sagrados, dentre outros), “além de ser cenário e objeto 

das lutas sociais, que buscam, entre outros, o direito à cidade e à cidadania 

plena e igual para todos” (SIVIERO, 2005, p.8). 



30 

 

 

Neste sentido, para o processo de organização do espaço urbano, 

segundo Castrogiovanni (2001, p.23) deve fundamentar-se em uma hierarquia 

de valores: 

 
(...) o processo de organização dos elementos que compõem o 
espaço urbano de acordo com o estabelecimento de relações 
de ordem, com base na construção de uma hierarquia de 
valores, no caso, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento 
das atividades turísticas. A ordenação turística é a busca 
conveniente dos meios existentes no espaço para o sucesso 
das propostas relativas às atividades turísticas. 

 

O mesmo autor afirma ainda que, como o espaço urbano é 

compartilhado por pessoas com diferentes temperamentos, formações, 

ocupações, origens étnicas e classes sociais, e a cidade é a representação 

desta diversidade, assim, a arquitetura e a ordenação de seus elementos 

devem refletir esta condição. O que caracteriza a formação do perfil turístico de 

uma cidade e definem os segmentos do turismo - que podem ser turismo de 

negócios, de eventos, histórico cultural, religioso, de lazer, dentre outros – são 

as suas peculiaridades. 

Para Cruz (2001), é a partir da gestão do turismo urbano que se buscará 

a compreensão dos processos voltados à reestruturação e valorização do meio 

– o espaço urbano em questão - levando em consideração suas 

características, bem como os desafios de uma economia globalizada e 

competitiva verificados em um espaço dinâmico como o espaço urbano. 

Portanto, as maneiras como são inseridos elementos representativos da 

diversidade dos distintos perfis turísticos condicionam o ordenamento do tecido 

urbano. Muitas vezes, em função dessa conjuntura, esses elementos são 

transformados em marcos referenciais da cidade e até mesmo símbolos para a 

construção de uma imagem de qualidade ambiental e urbana. 

Segundo Lynch (2010, p.88), marcos são “pontos de referência 

considerados externos ao observador, são apenas elementos físicos cuja 

escala pode ser bastante variável”. Fáceis de ser identificados e memorizados 

os marcos referenciais são elementos com características singulares da 

paisagem urbana, contrastando dos demais elementos em relação à beleza, 

escala, localização entre outros.  
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Por sua vez, Boullón (2002, p. 197) considera os marcos como ”objetos, 

artefatos urbanos ou edifícios que pela dimensão ou qualidade de sua forma, 

destacam-se do resto” atuando como pontos de referência, tais como: um 

edifício enorme, um monumento, uma fonte, um cartaz de propaganda, uma 

igreja ou um posto de informação ao público. 

Estes pontos de referência são utilizados para orientação de pessoas 

que circulam na cidade e também muitas administrações municipais adotam 

em seus planejamentos estratégicos como atrativo simbólico de uma imagem 

de qualidade urbana visando atrair investimentos. Segundo Vainer, (1999, apud 

ANDRADE, 2001) estes marcos devem estabelecer um sentimento de orgulho, 

de identidade e pertencimento da população nesse espaço com valor cultural. 

Assim, a população valoriza a cidade e respeita as transformações e decisões 

do investimento público. 

Ainda que o turismo e espaço não apresentem o mesmo significado, 

ambos se complementam, permitindo, portanto a reflexão e compreensão do 

chamado espaço turístico. 

 
O turismo na sua enorme complexidade reveste-se de tríplice 
aspecto com incidências territoriais específicas em cada um 
deles. Trata-se de fenômeno que apresenta áreas de dispersão 
(emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração 
(receptoras). É nestas que se manifesta materialmente o 
espaço turístico ou se reformula o espaço anteriormente 
ocupado. É aqui também que se dá de forma mais acentuada o 
consumo do espaço (RODRIGUES, 1999, p.43). 

 

Rodrigues (1999) ressalta que a dificuldade para definir o espaço 

turístico está na apreensão da influencia ou importância que esta atividade 

exerce na produção do espaço. É possível distinguir com facilidade aqueles 

espaços com vocação para o turismo, como por exemplo, os parques nacionais 

que, apesar de ser explorada pelo turismo, não foi produzida por ele. 

Entretanto, encontram-se espaços produzidos para e pelo turismo, mesmo sem 

os fatores favoráveis para a produção do espaço turístico.  

A autora evidencia também a existência de diversos tipos de espaços 

turísticos, pois eles não se limitam a ser “os grandes centros turísticos 

produzidos pela ação do homem”, nem tampouco “os grandes redutos de 
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espaços ditos naturais”. Entre esses dois espaços turísticos contrastantes há 

uma infinidade de tipos de espaço turístico (RODRIGUES, 1999, p. 44). 

 
O espaço turístico, como todo espaço geográfico, não pode ser 
definido por fronteiras euclidianas, mesmo porque pelo menos 
um dos seus elementos básicos lhe é exterior – a demanda. 
Embora sem fronteiras definidas com base em alguns 
componentes dito abstratos porque são difíceis de ser 
avaliados, tais como fluidez do capital financeiro ou a influência 
da mídia na sua composição imagética, não se pode negar a 
concretude do espaço turístico expressa pelo território, que, 
todavia, não representa a totalidade espacial (RODRIGUES, 
1999, p. 45). 

 

Portanto, para Rodrigues (1999) os elementos que se encontram em 

ação e interações recíprocas, onde sua compreensão não poderá ocorrer 

separadamente e, sumariamente definem o espaço turístico são: oferta 

turística, demanda, serviços, transportes, infraestrutura, poder de decisão e de 

informação, sistema de promoção e de comercialização. 

Por outro lado, Boullón (2002) em seus estudos, que tratam dos 

aspectos físicos espaciais dos territórios em que os atrativos, os 

empreendimentos e a infraestrutura estão situados, considera que não existem 

regiões turísticas e sim espaços turísticos, porque a maior parte dos municípios 

turísticos é entrecortada por municípios não turísticos e por este motivo, não é 

coerente englobar todos eles em uma delimitação regional. Sugere, portanto, a 

substituição da ideia de região turística pela ideia de espaço turístico – natural 

ou urbano. 

O autor afirma que, “o espaço turístico é consequência da presença e 

distribuição territorial dos atrativos turísticos, que não devemos esquecer, são a 

matéria prima do turismo. Este elemento do patrimônio turístico, mais o 

empreendimento e a infraestrutura turística, são suficientes para definir o 

espaço turístico de qualquer país” (BOULLÓN, 2002, p. 79). 

Em se tratando destes elementos, os atrativos - matéria prima do 

turismo - são considerados um fator motivacional para que as pessoas realizem 

uma viagem, sendo que estes podem ser classificados em sítios naturais; 

museus e manifestações culturais, históricas e folclóricas; realizações técnicas, 

científicas ou artísticas; e eventos programados. Já os empreendimentos são 
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os equipamentos de hospedagem, de alimentação, de entretenimento e de 

outros serviços, a qual atendem as necessidades básicas do turista e as 

instalações que facilitam a prática das atividades turísticas. E a infraestrutura 

que constitui os serviços essenciais tanto para população como para as 

atividades produtivas do país como o sistema viário e de transporte, de 

comunicação, de saneamento, de energia, dentre outros. 

Segundo Cruz (2001), é possível identificar a diferença entre o espaço 

urbano produzido pelo turismo e o espaço urbano. “(...) no primeiro caso, trata-

se da criação de um espaço produtivo” (CRUZ 2001, p. 24). O espaço urbano 

em si constitui-se suporte e, ao mesmo tempo, atrativo para o turismo 

(SIVIERO, 2005). 

Portanto, o espaço turístico é uma forma de apropriação de um espaço 

para o desenvolvimento da atividade turística e o espaço urbano é visto como a 

estrutura da cidade e de todas as relações estabelecidas neste espaço. O 

turismo, para seu desenvolvimento utiliza-se de toda infraestrutura do espaço 

urbano, sendo ainda responsável pela produção ou reprodução deste espaço, 

sempre em conformidade com a necessidade para a concretização da 

atividade nas destinações. 

A partir desses pressupostos teóricos, a inserção dos elementos que 

configuram os espaços turísticos no cenário urbano compreende em 

específico, relacionando ao estudo de caso a compreensão do elemento 

parque para dar continuidade à contextualização do objeto de estudo. 

 

2.3 Parques 

 

2.3.1 O surgimento dos parques e processo de urbanização 

 

De acordo com Silva e Egler (2002) os espaços verdes foram uma parte 

importante da vida na Grécia Antiga uma vez que remontavam o mundo 

paradisíaco dos jardins dos Deuses e seus espaços verdes. Na Inglaterra, 

apenas no final do século XVII, os parques surgem como fato urbano de 

relevância, atingindo seu pleno desenvolvimento quase cem anos depois, 
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relacionado à qualidade de vida urbana. Na Europa, nos anos de 1850 e 1860, 

os parques ganham importância, a partir dos planos urbanísticos franceses. 

Dois fatos marcaram a criação dos primeiros parques ingleses do século 

XVIII: um foi a abertura dos jardins do palácio ingleses ao público; outro se 

deve aos empreendimentos imobiliários promovidos pela iniciativa pública e 

privada, esses agentes viram na criação dos parques bons empreendimentos. 

Assim, o parque paisagístico vai ao encontro dos padrões estéticos que 

a burguesia passa a valorizar para o seu usufruto, essa visão é predominante 

nos séculos XVII e XIX. 

Segundo Silva e Egler (2002), alguns intelectuais mostram uma 

concepção romântica e utilitarista em torno dos parques, concebendo esses 

espaços como importantes elementos estruturais para amenizar a densidade 

da paisagem no meio urbano. 

A figura1 relaciona as funções dos parques urbanos assumidos ao longo 

desse processo histórico. 

 

Figura 1: Funções dos parques urbanos ao longo do processo histórico 

 

Fonte: Adaptado de Silva e Egler (2002) 
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A partir do século XVI os jardins e os parques públicos são o resultado 

da transformação do imaginário da natureza, nesse período os parques 

passam a serem fragmentos da natureza no meio urbano, uma espécie de 

espaços congelados da ecologia. 

 Essa é uma visão romântica que se estabeleceu a partir de uma 

mudança de mentalidade ocidental sobre a importância da conservação, que 

vê nos grandes espaços naturais o alívio dos problemas da cidade que evolui 

para a concepção do “Espaço de socialização”.  

Silva e Egler (2002) citam vários autores, entre eles Granz (1982) e 

Kliass (1993), que expõe sobre a importância dos parques para a saúde 

pública e mental na busca de um bem-estar psicológico da população. As 

pessoas poderiam melhorar suas habilidades sinestésicas corporais e 

desenvolver os sentidos de direção, distância e outros, através da organização 

visual da paisagem. 

Assim, o símbolo principal que se desenvolveu em torno dos parques foi 

o de grandes espaços que poderiam aliviar os problemas da cidade e romper a 

situação citadina de estresse. Os parques tinham como função principal de 

socialização da vida cotidiana. 

Esse modelo de criação de parques vigorou na sociedade europeia, um 

surto de modelos de urbanização baseados em ideologias socializante em que 

os parques ganham grande importância e uma nova linguagem que 

corresponde à tendência da melhoria dos espaços urbanos. 

Há uma crescente necessidade de espaços livres projetados a atender 

as necessidades da população do século XIX na Europa, pois há um 

aumentando da longevidade. Com a revolução industrial surge a 

institucionalização do tempo livre aos trabalhadores, horas destinadas ao 

descanso e descontração após o turno de serviço. 

O processo de urbanização que ocorreu nesta época reduziu os espaços 

livres para o lazer, tornando necessária a aquisição de novos espaços e 

reformas importantes para a organização da infraestrutura das cidades, 

manifestando assim o interesse por parques e jardins, que passaram a fazer 

parte do cotidiano das pessoas (MACEDO E SAKATA, 2003).  
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O surgimento de grandes aglomerados urbanos, a criação e 

desenvolvimento das cidades e o surgimento de uma lógica capitalista com a 

transformação da terra em mercadoria são fenômenos que fizeram com que 

surgissem a maximilização do lucro e a cidade se forma da alocação dos bens 

e serviços importantes para a reprodução do sistema. Esse paradoxo 

caracteriza o desenvolvimento dos parques públicos urbanos em meio a um 

“Espaço de conflitos”. 

Corrêa (2002, p.7) afirma que “o espaço de uma grande cidade 

capitalista constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 

si e esses espaços são reflexo das escolhas de usos promovidos pela 

sociedade e seus grupos”. 

A cidade dentro do sistema capitalista e que aglutina boa parte da 

população mundial, tornou-se um espaço condicionante da sociedade, pois 

desenvolve a continuidade da sua produção; é um local de convivência de 

grupos sociais e trata-se também do cenário e objeto das lutas sociais onde os 

grupos buscam seus direitos. A ocupação desordenada do espaço urbano 

evidenciou vários problemas ambientais e sociais e para amenizar estes 

problemas é que surgiram os parques, no entanto, nem todos os grupos ou 

indivíduos que se encontram neste espaço urbano são adeptos a esta ideia 

(SILVA E EGLER, 2002). 

Silva e Egler (2002, p.8) afirmam que: 

 
Os parques urbanos são, tão somente, uma escolha de uso do 
espaço urbano entre tantas outras escolhas que podem ser 
áreas residenciais, comerciais, industriais e outras. Que muitas 
vezes disputam espaços para acontecerem. São essas 
escolhas que se formam os conflitos, dado que os grupos que 
se reproduzem no meio urbano não compartilham de interesses 
e necessidades comuns. 

 

Todavia, mesmo com toda a sua importância muitas vezes a construção 

de parques torna-se inviável frente aos interesses econômicos dos indivíduos 

que atuam na organização do espaço urbano. “À medida que se estrutura o 

arranjo dos atores no meio urbano, sua alocação de poder e produção dos 

seus interesses frente a outros acirram-se os conflitos” (SILVA E EGLER, 2002, 

p. 9). 
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Tal fato ocorre em diversas áreas destinadas à implantação de parques, 

tendo em vista que o espaço urbano é constituído por uma teia de usos que, 

conforme a disposição dos arranjos e interesses dos indivíduos envolvidos 

pode ou não ser viáveis. 

Os parques urbanos, também, são espaços importantes para a 

conservação dos elementos da natureza, os parques funcionam como 

“preventivos” de danos ambientais, pois se mantém atributo natural de uma 

dada localidade e também se constatou que a manutenção desses elementos é 

importante para amortecer ruídos, embelezar o ambiente, melhorar o 

microclima local quanto à umidade e insolação, ajudar no controle de erosão, 

melhorar a qualidade do ar, proteger mananciais e outros, transformando assim 

os parques em “Espaços de conservação” (SILVA E EGLER, 2002). 

Corrêa (2002, p.10) é enfático ao afirmar que  

 
A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que 
levam a um constante processo de reorganização espacial que 
se faz via incorporação de novas áreas aos espaços urbanos, 
diversificação do uso do solo, deteriorização de certas áreas, 
renovação e etc.. 

 

Portanto, o parque urbano apresenta funções de acordo com as 

mudanças comportamentais da sociedade. Uma simbologia importante que se 

desenvolveu em torno dos parques foi o de grandes espaços com áreas de 

lazer e ar fresco que poderiam aliviar os problemas do estresse dos moradores 

e da cidade.  

Embora no Brasil os primeiros parques datem do século XIX, não 

surgem com esta mesma finalidade, pois o desenvolvimento da industrialização 

do país ocorre em meados do século XX. Estes espaços foram criados para 

que a elite emergente brasileira imitasse a vida e a imagem urbana europeia 

(MACEDO E SAKATA, 2003). 

Como durante o século XIX as cidades brasileiras expandiram de forma 

descontínua criando vários vazios urbanos, na segunda metade do século XX a 

escassez destas áreas de lazer tornou-se real e este equipamento passa a ser 

uma necessidade social (MACEDO E SAKATA, 2003). 
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Somente no final da década de 1960 os parques urbanos multiplicaram-

se no Brasil, iniciando um processo sistemático de criação de parques não 

visando mais as elites. De acordo com Barcellos: 

 
Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, a sociedade brasileira 
passou por profundas transformações, que parecem ter 
colocado os parques urbanos no foco das políticas públicas. 
Houve uma aceleração na velocidade das transformações 
econômicas, sociais e culturais, imprimindo novos significados 
aos parques e exigindo que os profissionais que trabalham com 
áreas verdes revejam os pressupostos utilizados na definição e 
conceituação de parque (apud FERREIRA, 2005). 

 

A temática dos parques públicos urbanos dentro do processo de 

planejamento passou a atuar como um ponto central no desenvolvimento dos 

planos e projetos urbanos. 

Todavia, diante das mudanças comportamentais, novas funções além do 

lazer e recreação ao ar livre foram incorporadas aos parques urbanos como 

preservação de recursos naturais, práticas desportivas, dentre outros. 

Para Barcellos, (1999, apud FERREIRA, 2005) duas vertentes de ações 

são apresentadas a estas novas funções desempenhadas pelos parques 

públicos brasileiros: a primeira vertente data de 1980 que utiliza o parque como 

estratégia de conservação dos recursos naturais. Com a institucionalização da 

questão ambiental no Brasil, proporcionou o aparecimento de vários parques 

ecológicos nas cidades, com as funções para atividades de lazer limitadas e 

como unidade de conservação e preservação de áreas naturais; a segunda 

vertente de ações volta-se para o uso deste espaço como um incremento para 

a economia urbana, como as atividades ligadas ao lazer e ao turismo. 

 

2.3.2 O Meio ambiente e os parques públicos urbanos 

 

O ambiente físico tem sido agredido drasticamente ao longo do tempo 

pela maioria das atividades humanas, tornando difícil encontrar locais que não 

tenham sofrido alguma interferência prejudicial ao meio. 

Segundo Andrade (2001), cidade e meio ambiente são indissociáveis 

“pois o processo de urbanização influencia e é influenciado pelo entorno de sua 

área de ocupação, são meios integrados que não podem ser desvinculados.” 
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Explica ainda que “é necessário extrema cautela para que não se reduza tudo 

ao urbano/antropizado, pois cada meio tem sua dinâmica própria e as 

influências que exerce no outro são diversas” (ANDRADE, 2001, p.18). 

Todavia, é nas cidades que se torna visível o impacto do homem sobre a 

natureza, onde cada elemento é organizado no espaço conforme sua forma e 

função e submetido ao processo de especulação social e econômica. Desta 

maneira as áreas verdes acabam se localizando nas cidades em áreas 

bastante restritas. 

Com a implantação e o desenvolvimento das cidades houve a 

diminuição das áreas verdes, que resultou no aparecimento de inúmeros 

problemas devido à ausência destas áreas. As regiões que possuíam 

vegetação foram associadas à maior qualidade de vida. E essa qualidade de 

vida associada com as áreas verdes atua como amenizador climático reduz a 

poluição, funciona como barreira acústica, conforto psicológico, atuação 

sanitária, opção de lazer e recreação, valorização imobiliária, preservação dos 

recursos hídricos e preservação da flora e fauna (ANDRADE, 2001). 

Ao estudarem sobre o tema áreas verdes urbanas, Andrade (2001) 

afirma que não há concordância de ideias entre os autores, em alguns pontos 

específicos como a área mínima deve ser contígua ou não; entre outras várias. 

No entanto, em geral, conceituam como áreas livres, permeáveis, que possuam 

o predomínio de vegetação independente do seu porte. 

O mesmo autor cita ainda Oliveira (1996) e Lima (1991) que classificam 

as áreas verdes como os espaços de recreação: largos, jardinetes, praças, 

bosques, parques, eixos de animação, jardins ambientais, núcleos ambientais, 

centros esportivos e ruas arborizadas, que podem ser particulares como é o 

caso de lotes não ocupados, jardins, chácaras e quintais, ou seja, de 

propriedade particular; os potencialmente coletivos são também de propriedade 

particular, mas de uso coletivo como clubes e campos esportivos; ou as 

públicas, áreas de propriedade pública como parques, praças, bosques e ruas 

arborizadas. 

A respeito das áreas verdes protegidas formalmente, é possível destacar 

as unidades de conservação (UCs) que são: 
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Espaços territoriais (incluindo-se aí, seus recursos ambientais e 
águas jurisdicionais), com características naturais relevantes, 
legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, às quais se aplicam garantias adequadas de 
proteção (BRASIL, 2000)  

 

A Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da natureza, exerce a função de padronizar, 

orientar e coordenar, de forma geral e por meio de normas e regras legais, os 

objetivos da criação de unidades de conservação, com relação ao manejo do 

uso humano da natureza, englobando a preservação, a conservação e o uso 

sustentável do meio natural (BRASIL, 2000): 

 
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC 
dividem-se em dois grupos, com características específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 
seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta 
Lei. 
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto 
pelas seguintes categorias de unidade de conservação: 
I - Estação Ecológica; 
II - Reserva Biológica; 
III - Parque Nacional; 
IV - Monumento Natural; 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 

As unidades da categoria Parque Nacional, quando criadas pelo Estado 

será denominada Parque Estadual e quando for criada pelo Município será 

intitulada Parque Natural Municipal. 

A cidade de Curitiba, área de estudo de caso desta pesquisa, criou sua 

própria legislação ambiental, seguindo as diretrizes federais. Segundo Souza, 

(2010) a cidade em questão foi um dos primeiros municípios brasileiros que 

criou o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Assim, com a Lei Nº 

9.804, de 03 de janeiro de 2000, estabeleceu critérios e procedimentos para 
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implantação de suas áreas naturais protegidas, que define como unidades de 

conservação: 

 
(...) de propriedade pública ou privada, com características 
naturais de relevante valor ambiental ou destinadas ao uso da 
população, legalmente instituídas, com objetivos e limites 
definidos, sob condições especiais de administração e 
utilização, às quais aplicam-se garantias de conservação, 
proteção e aproveitamento público (CURITIBA, 2000). 
 

Cabe ressaltar que, mesmo as definições constantes da Lei Federal e 

Municipal serem semelhantes, a eficácia dessas normas e regras se concretiza 

de maneira pontual quando cada região, estado ou município desenvolve seus 

próprios regulamentos, em detrimento de suas riquezas culturais e biológicas 

ou de suas características geográficas. 

Todavia, é de consenso que os parques e bosques públicos se inserem 

na categoria de áreas verdes que pode contribuir para a sustentabilidade 

urbana, ou seja, trata-se de um objeto de estudo importante para entender as 

possíveis formas de encontrar o equilíbrio do processo de urbanização e a 

preservação do meio ambiente. 

No sentido de aprimorar a relação do urbanismo com as áreas verdes os 

parques e bosques públicos podem ser inseridos como mecanismo de 

melhoramentos para a paisagem. De acordo com Kliass (1993, p.20) os 

parques contribuem para: 

 
Melhoramentos da área, no entanto, dirigidos para algo mais 
do que meramente atender às condições urbanas, 
especialmente para a formação de uma categoria oposta de 
condições saneadoras das influências urbanas... Duas classes 
de melhoramentos deveriam se planejadas com este propósito: 
uma dirigida a assegurar ar puro e integral para atuar nos 
pulmões; outra, para atuar como paliativos, por impressões na 
mente e estimulando a imaginação. 

 

Assim, segundo Macedo e Sakata (2002, p. 14) parque urbano é 

considerado: 

 

Todo tipo de espaço público destinado a recreação de massa, 
qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de 
conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto 
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é, não é diretamente influenciada por nenhuma estrutura 
construída no seu entorno.  

 

Para diferenciar o parque dos outros tipos de áreas verdes, além das 

características citadas acima, tipo de uso, funções e morfologia é necessário 

incluir a obrigatoriedade da presença de vegetação. Kliass (1993) considera 

parques urbanos os “espaços públicos com dimensões significativas e 

predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, 

destinados a recreação”. É esta massa vegetal e os seus efeitos positivos no 

meio ambiente urbano que fazem a distinção entre o parque e outros tipos de 

áreas verdes. 

 

2.3.3 O Parque urbano como atrativo turístico 

 

Na atividade turística os deslocamentos das pessoas ocorrem em 

tempos e espaços diferentes daqueles do seu cotidiano onde os visitantes se 

defrontam com experiências novas e inesperadas, que acabam fazendo-os 

refletir sobre o ambiente e as práticas estabelecidas naquele momento, bem 

como sobre suas vivencias passadas, as quais implicam em novas práticas e 

comportamentos diante da busca do lazer, do conhecimento, entre outras 

experiências gratificantes. 

Gastal e Moesch (2007), afirmam que as cidades, no contexto turístico, 

constituem-se como um produto turístico, por meio de sua infraestrutura e das 

atratividades existentes. O atrativo turístico é o próprio ambiente urbano, 

principalmente em consequência do crescente interesse pelos elementos do 

patrimônio e da cultura. 

Entende-se por atrativo turístico como “todo lugar, objeto ou 

acontecimento que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-

los” (BENI, 2002, p.302) e considera os parques temáticos e de diversão; 

museus e galerias; ambientes naturais: jardins, florestas e parques nacionais; 

locais religiosos; e patrimônio: castelos, fortes, monumentos culturais, 

históricos e arqueológicos, eventos, dentre outros como categorias de atrativos 

turísticos. 

Segundo Silva (2012, p.189): 
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Independente de sua categorização, os atrativos representam a 
razão de ser do turismo e possuem a capacidade de 
movimentar todo o sistema turístico, incentivando a demanda 
pela viagem na região emissora, são também importantes 
espaços destinados às atividades de lazer, atendendo, portanto 
não apenas visitantes e turistas, mas também à população 
local. 

 

Neste contexto, Marques (2007) afirma que a ambiência cotidiana, 

quando reconhecida e utilizada tendo por base o lazer e o turismo, pode 

promover o desenvolvimento de espaços voltados para proporcionar bem-estar 

para a população e também abrir novas oportunidades de experiências 

turísticas para os visitantes, percebendo o lugar com um olhar diferente. 

Esta qualidade de vida dos moradores, que é percebida pelo acesso a 

“educação, limpeza pública, saneamento, presença de espaços verdes, de 

áreas de lazer públicas” a qual marca “um bem viver que encaminhe o bem 

receber” (GASTAL e MOESCH, 2007, p. 55), são maneiras de expressar a 

imagem positiva da cidade. A rotina do morador, seus hábitos e costumes, 

formas de trabalho e lazer, interessam ao turista e é nas ruas e outros espaços 

de uso público que se revelam todos os tipos de detalhe demonstrando 

visualmente a vida intensa e diversificada da cidade. Portanto, quanto mais o 

espaço público for utilizado, as trocas de experiências entre turistas e 

moradores serão maiores (CASTROGIOVANNI, 1999). 

Observa-se, portanto, que lazer e turismo, embora distintos, são 

atividades que se complementam e os parques atuais constituem-se então 

como palcos onde se desenvolvem ambas as atividades agregando valor e 

qualidade a uma localidade. 

No entanto, os parques urbanos e outros elementos da paisagem urbana 

poucas vezes são construídos com exclusividade para atender o turismo. 

Como primeiro recurso estes espaços são planejados para uso dos moradores 

locais e sua utilização por turistas decorre de diversos fatores, como por 

exemplo, a valorização cultural, marketing, favorecimento da situação 

geográfica e modismo, além do vínculo afetivo que se estabelece entre 

moradores e seu meio urbano (FUREGATO, 2004). 
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Geralmente são criados para solucionar problemas específicos da 

cidade, portanto, o sucesso ou fracasso dos parques, segundo Oliveira e 

Rechia (2008, p. 13). 

 
(...) não dependem apenas da aprovação dos turistas, mas 
também da aceitação dos moradores locais principalmente dos 
residentes e usuários das regiões do entorno, pois serão eles 
que darão utilidade aos parques e farão dele um sucesso com 
a dádiva da vida ou então o condenarão ao desuso e fatal 
fracasso.  

 

Macedo (1999) atribui o surgimento de um considerável número de 

parques públicos nas cidades brasileiras às preocupações ambientais e a 

geração econômica que o turismo proporciona. No entanto, muitos dos projetos 

não estão vinculados ao processo de planejamento que estabeleçam uma 

conexão com construção e com as necessidades sociais. Cabe, portanto, 

ressaltar o papel fundamental que os processos de gestão e planejamento 

urbano desempenham na apropriação da atividade turística como instrumento 

para o progresso e desenvolvimento urbano. 

Portanto, é fato que recentes transformações econômicas, sociais e 

culturais produzem alterações quando se trata das questões relacionadas a 

parques e áreas verdes no espaço urbano brasileiro. Verificam-se mudanças 

de comportamento com relação a uso dos parques, todavia, ocorrem 

atribuições de novos papéis a estas áreas verdes pelos responsáveis pela 

gestão urbana (KAICK, 2006). 

O cenário destas transformações pode ser observado a partir de estudos 

realizados por alguns pesquisadores como Furegato (2004), Kaick (2006) que 

tratam de espaços públicos, especificamente parques urbanos, que são 

intensamente utilizados e fazem parte do cotidiano dos moradores e também 

muito apreciados pelos visitantes. 

Furegato (2004) versa em seu trabalho, sobre a função dos parques 

urbanos como espaço para lazer e turismo, tomando como objeto de estudo o 

Orquidário Municipal de Santos localizado no município de Santos/SP. Este 

parque possui 22.240m² a cerca de 200m da orla marítima e recebe em média 

anual de 260.000 visitantes, composto por usuários locais e de cidades 

próximas, como também do interior do Estado e ainda de outros estados e 
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países, que são atraídos pela peculiaridade da exposição do seu acervo 

biológico. 

Sua área constitui espaços com densa mata de espécies nativas e 

exóticas além do mostruário vivo de orquídeas, característica singular em 

relação a outros parques urbanos. A fauna em exposição constitui-se de 

peixes, répteis, aves e mamíferos, a maioria nativa e algumas inclusive 

ameaçadas de extinção, onde algumas espécies circulam em recintos abertos 

livremente em meio à vegetação e outros em recintos fechados, tendo como 

uma das maiores atrações do parque o “Viveiro de Visitação Interna” ou 

“Interativo”, que permite a circulação do público em seu interior e o contato com 

os animais sem nenhum tipo de barreira física. 

A autora constatou que o parque urbano desempenha relevante papel 

como local de lazer e de turismo. Enquanto espaço de uso público permite o 

desenvolvimento de atividades educativas, culturais, recreativas e de descanso 

ao ar livre, importantes funções ligadas às necessidades físicas, psíquicas e 

sociais dos indivíduos. E, enquanto área verde possibilita o desenvolvimento de 

espécies botânicas e representa importante refúgio para a fauna silvestre. 

Finaliza afirmando que o motivo que torna possível a frequência e 

utilização das áreas verdes urbanas pelos moradores locais, visitantes e 

turistas é atribuído pela facilidade de acesso a estes locais. Quando o parque 

oferece outros elementos como equipamentos, serviços e atrações sua função 

é ainda maior (FUREGATO, 2004). 

Já Kaick (2006) trata em seu artigo sobre a contribuição dos parques e 

áreas verdes como atrativos turísticos em Curitiba/PR. Em seu estudo cita que 

a cidade dispõe de vários parques urbanos e similares e nesta investigação 

limitou-se a dez locais (Parque Barigui, Jardim Botânico, Passeio Público, 

Parque das Pedreiras, Parque Tanguá, Parque Tingui, Parque São Lourenço, 

Bosque Alemão, Bosque Zaninelli e Bosque João Paulo II), selecionados em 

função da proximidade com a Linha Turismo quanto da representatividade de 

suas características com a pesquisa. Esta linha diferenciada de ônibus percorre 

um itinerário especialmente planejado para o turismo urbano de Curitiba. 

Segundo a pesquisadora, Curitiba tem passado desde a década de 

1970, por processos de modificações e avanços na área estrutural, cultural, 
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ambiental e econômico. E relacionado ao turismo, apresentou um crescimento 

significativo principalmente para o turismo de negócios, devido à infraestrutura 

existente, à localização regional e também pelos índices de desenvolvimento. 

Neste contexto, a disponibilidade de parques, como fator de qualidade de vida 

e ambiental, é possível ser considerada como um dos fatores de 

desenvolvimento para atração de turistas para a cidade, sendo ainda reforçada 

pela mídia que o poder público disseminou a ideia de “Capital Ecológica”.  

Chegou-se, portanto, às seguintes conclusões: que o processo de 

produção dos parques e áreas verdes em Curitiba criou espaços de lazer com 

atratividade é visto de maneira positiva tanto por parte da população como 

pelos turistas, pois os entrevistados recomendam a visitação; a consolidação 

dos resultados das ações realizadas em Curitiba pela administração pública, 

por intermédio da Linha Turismo, tem reforçado como atrativos turísticos, os 

mais importantes parques da cidade. Das 21 paradas deste roteiro, 11 

constituem parques ou áreas verdes. 

Diante deste contexto, Menezes (1996) afirma que a implantação dos 

parques urbanos como no caso de Curitiba, atende a causas variadas 

especificamente as que são vinculadas às necessidades ambientais e 

ecológicas do município, no entanto, apresenta-se também como alternativa de 

lazer e como atrativo turístico. 

Observa-se, portanto, que os parques urbanos além de contribuir para 

atenuar os impactos causados pela urbanização; promover o lazer à população 

com uma diversidade de equipamentos, muitos deles voltados à recreação 

infantil e à prática de esportes; além de proporcionar a prática de atividades 

educativas e culturais e servirem como espaços para descanso ao ar livre, 

passam a serem lugares frequentados por turistas devido à grande oferta de 

atividades, bem como à peculiaridade da configuração espacial de cada 

parque, torna-os importante atrativo turístico. 

Todavia, segundo Silva (2009), este espaço só será atrativo se 

apresentar elementos que motivem o deslocamento, ou seja, o poder de 

atração e o deslocamento ocorrem conforme a riqueza e singularidade do que 

é ofertado no espaço. A autora cita ainda que a variedade de atividades que o 

espaço público oferece e pode suportar é proporcional para a intensidade de 



47 

 

 

uso, pois quanto maior a variedade de espaços e de opções para realização de 

atividades tende a ter maior atratividade. 

Um exemplo destas atividades para atrair pessoas de lugares diversos, 

de acordo com Rosa (2002) são os eventos programados nos espaços abertos 

públicos com fins turísticos ou não como as festas gastronômicas, religiosas, 

competições esportivas ao ar livre, dentre outros. A realização destes eventos 

contribui para melhorias da estrutura destas áreas, por um lado atraem 

pessoas que não costumam frequentar o local e por outro alteram o cotidiano 

das pessoas que costumam frequentar esses espaços. 

Portanto, para efeitos do presente estudo, o enfoque se volta para a 

realização de eventos nos parques urbanos e é justamente nesse contexto que 

o significado, dimensão e impacto dos eventos são adiante analisados. 

 

2.4 Eventos em parques públicos 

 

A atividade de eventos é muito dinâmica e conforme ocorre na sua 

evolução teórica, a conceituação dessa atividade tem sido objeto de 

modificações. Martin (2003) afirma que não existe um consenso quanto à 

conceituação universal de eventos, devido à própria natureza intrínseca da 

atividade, ou seja, o seu dinamismo e sua abrangência. 

Todavia, para a compreensão das diversas atividades e do leque de 

definições sobre eventos, Marisa Canton (apud MARTIN, 2003), indica 

sugestões de formulação dessa questão: 

 
Conjunto de ações profissionais desenvolvidas com o objetivo 
de atingir resultados qualificados e quantificados junto ao 
público-alvo; Conjunto de atividades profissionais 
desenvolvidas com o objetivo de alcançar seu público-alvo 
através do lançamento de produtos, da apresentação de 
pessoas, empresas ou entidades, visando estabelecer o seu 
conceito ou recuperar o seu público-alvo; Realização de ato 
comemorativo, com ou sem finalidade mercadológica, visando 
apresentar, conquistar ou recuperar o seu público-alvo 
(CANTON apud MARTIN, 2003, p.35-36) 

 

E finaliza afirmando que “evento é a soma de ações previamente 

planejadas com o objetivo de alcançar resultados pré-definidos junto ao seu 
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público-alvo” (CANTON apud MARTIN, 2003, p.35-36). Este tipo de visão 

abrange todo e qualquer tipo de evento, com possibilidade de utilização para 

diversas finalidades. Além disso, não apresenta restrições de atividade 

econômica ou finalidade, seja ela social, comercial, cultural entre outros. 

Lisboa (2010) considera que a palavra evento é utilizada com frequência 

e assume conceitos diversos a qual depende da área de atuação dos 

profissionais envolvidos. Na origem latina “eventu”, que significa 

acontecimento, “o conceito é abrangente e é utilizado de forma ampla em 

linguística, em cosmologia, estatística, filosofia e turismo. Um eclipse, um 

nascimento ou uma descoberta são todos eventos” (LISBOA, 2010, p.14). 

Incluem-se também os acontecimentos organizados por especialistas com 

objetivos variados, sendo eles institucionais, comunitários ou promocionais. 

A autora cita ainda características do conceito de evento discutidas por 

Milton Santos, onde primeiramente trata a questão do tempo único de 

realização, ou seja, “os eventos não se repetem, o seu “caráter principal” é o 

fato de poder situar-se com precisão nas coordenadas do espaço e do tempo” 

(LISBOA, 2010, p.15). Portanto, os eventos, mesmo tendo o formato, programa 

e local idênticos, serão sempre diferentes, pois a diferença ocorre na 

apresentação e na participação do público, dando ao evento esse caráter 

único. Ainda com relação ao tempo é possível observar que o evento é 

ocasional, esporádico e temporário, deixando distante a condição de rotineiro 

ou cotidiano. 

A outra característica é a relação do evento com o lugar, onde o lugar é 

o depositário final obrigatório do evento e considera esta atividade um nó, um 

lugar de encontro: 

 
É como se o evento amarrasse as diversas manifestações do 
presente, unificando esses instantes atuais através de um 
verdadeiro processo químico em que os elementos perdem 
suas qualidades originais para participar de uma nova entidade 
que já aparece com suas próprias qualidades (SANTOS, 1996 
apud LISBOA, 2010). 

 

Todavia, como o lugar influencia os eventos, estes influenciam os 

lugares por intermédio das trocas e apreensão de informações, experiências e 

culturas. Portanto, questões como, os espaços de eventos ao mesmo tempo 
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em que procuram estarem habilitados a acolher eventos – feiras, shows, 

espetáculos - de todas as partes do mundo com um mesmo padrão, possuem 

também suas características particulares tornando evidente técnicas e 

costumes locais (LISBOA, 2010). 

Entretanto, para atingir o objetivo deste trabalho, a abordagem utilizada 

será mais restrita, adotando a ótica do turismo, possibilitando compreender a 

contribuição dos eventos inseridos no contexto turístico. 

Andrade (2002, p.41) afirma que evento é definido como “o fenômeno 

multiplicador de negócios, pelo seu potencial gerador de fluxos de visitantes. 

Ou ainda, evento é todo fenômeno capaz de alterar determinada dinâmica da 

economia”. 

Este mesmo autor explica que a presença do evento em todos os 

setores econômicos, é sua utilização como forma de promover marcas, divulgar 

e comercializar produtos ou serviços e atingir o público-alvo. Assim sendo, a 

realização de eventos é uma parte importante para o sucesso do planejamento 

estratégico das empresas, proporcionando um maior retorno econômico e 

social sobre o investimento. 

 
Evento tem características de um produto – deve ser inovador, 
satisfazer as necessidades do público, criar expectativas, ser 
acessível a um grande número de pessoas, possuir um nome 
de fácil memorização e um forte apelo oportunidade de 
vivenciar algo realmente diferente, pois somente desta forma o 
público vai dele participar. (...) assim, podemos afirmar que o 
evento é uma promessa de entretenimento e lazer, uma 
expectativa de sucesso e uma certeza de vivências emotivas. 
O público ao participar de um evento, busca distração, 
sucesso, emoção, beleza e novidade. (MELO NETO, 1999, 
p.56) 

 

Diante deste contexto a realização de eventos promove o 

desenvolvimento turístico e econômico da região. Além disso, os eventos 

apresentam peculiaridades ligadas ao ambiente sócio econômico, muitas 

cidades que passaram a promover e estimular a atividade turística realizaram 

ações específicas para esse fim, se destacam, de acordo com 

(SWARBROOKE, 2000): 

• Estratégias direcionadas para atrair turistas com a geração de novas 

atrações na cidade, como a construção de museus; 
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• Utilização de atrações culturais, com a criação de espaços 

especialmente planejados e criação de estratégias voltadas para a 

produção de eventos; 

• Exploração do crescente interesse pelo lazer voltado para compras, com 

o estabelecimento de locais destinados a abrigar eventos de negócios 

ou espaços para o consumo como shopping centers; 

• Promoção da cidade como centro de convenções e feiras, atraindo 

turistas de negócios. 

A ocorrência desses eventos colabora com a estabilidade da atividade 

econômica, pois, geralmente utilizam a mão de obra de menor qualificação que 

não é atingida ou afetada por mudanças tecnológicas em curto prazo, bem 

como eleva o nível de geração de emprego, pois, ocorre um incremento no 

número de vagas de trabalho temporário, que normalmente acontecem 

periodicamente, durante o evento, independente do tamanho do mesmo 

(ZANELLA, 2003). 

Além disso, os eventos aumentam a taxa de ocupação e, 

consequentemente as receitas das empresas de transporte e hotéis nos 

períodos de recesso ou baixa temporada, reduzindo a sazonalidade, elevando 

o número de turistas durante a baixa estação, equilibrando a economia local. 

Desta forma, os eventos possibilitam uma maior produtividade no trade 

turístico, promovendo o desenvolvimento de atividades complementares ao 

evento principal, como transporte interno, locais de alimentação, áreas de 

lazer, serviços terceirizados como de instalações e montagens, artigos 

promocionais e brindes e, especificamente o incremento do comércio informal, 

funcionando como uma excelente fonte de recursos que garantem a sua 

sobrevivência. 

A realização de eventos também incrementa a arrecadação de impostos 

e tributos em virtude do desenvolvimento das vendas e da atividade econômica 

geral, além de propiciar um equilíbrio na balança comercial do país, pois, a 

vinda de um evento internacional, geralmente de maior porte, contribui para o 

ingresso de divisas decorrentes dos fluxos turísticos internacionais, bem como 

a contratação de operações comerciais especializadas para o decorrer desses 

eventos específicos. 
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Dessa maneira, esta geração de divisas vai estimular e contribuir para a 

melhoria dos serviços de infraestrutura estimulando iniciativas e investimentos 

para a instalação, ampliação de centros de eventos, convenções e negócios da 

localidade-sede beneficiando diretamente a comunidade, possibilitando, 

portanto, a divulgação e consolidação da imagem favorável da localidade-sede 

e das entidades e empresas que participam do evento (os investidores e 

coordenadores do evento acabam recebendo prestígio internacional ou 

nacional, de acordo com a amplitude e qualidade por eles atribuídas ao 

evento), além dos resultados financeiros gerados pelo evento. 

As cidades por concentrarem atividades de comando e criarem uma 

rede de serviços, cultura e lazer para atender a uma determinada demanda, 

são consideradas um espaço promissor para a realização de eventos, por este 

se tratar de mais um mecanismo de atração (LISBOA, 2010). 

 
Os eventos planejados nas grandes cidades, de uma forma 
geral, atraem tanto a população local de residentes como um 
grande número de visitantes de outras localidades, que 
acabam impulsionando os negócios locais e aumentando as 
rendas urbanas pelo estímulo ao turismo, além de divulgar a 
gestão urbana em curso. A produção, transmissão e manuten-
ção da imagem do lugar passam a ser instrumentos 
importantes para a captação de novos eventos (VARGAS e 
LISBOA, 2011). 

 

Portanto, a cidade, considerado como espaço de atividades sociais, 

pode concentrar diferentes tipos de eventos atraindo tanto o público local como 

o externo, promovido pelos diversos agentes, em função da concentração de 

pessoas e de infraestrutura e serviços caracterizando um espaço propício à 

realização destas atividades, a característica de rentabilidade que os eventos 

propiciam estimula nas cidades, a criação de variados espaços para abrigar e 

proporcionar estes eventos. 

Em relação as suas características, os eventos são apresentados sob 

diversos tipos ou modalidades de acordo com a sua natureza, fator gerador, 

objetivos, qualificação ou nível dos participantes, amplitude, área, abrangência, 

por competição, data ou frequência, local, entre outros (ZANELLA, 2003). 

Lisboa (2010) afirma que os eventos, do ponto de vista de uma 

dimensão global, podem ser estratégicos, no entanto, variam de acordo com os 
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interesses podendo ser eles governamentais as quais buscam benefícios 

sociais, culturais, turísticos ou econômicos onde seus diversos setores 

promovem eventos com cerimoniais cívicos, eventos de entretenimento, lazer, 

recreação e esportivo, feiras comunitárias, entre outros voltados ao público em 

geral; os corporativos estão mais voltados à promoção de produtos, serviços e 

até mesmo da empresa promotora; ou os comunitários que se apresentam por 

meio de reuniões promovidas por clubes, associações ou grupos de interesses 

especiais. 

Entretanto, além das características citadas acima, Lisboa (2010) expõe 

que a partir da análise dos espaços de eventos é possível estabelecer outras 

lógicas de classificações utilizando-o como subsídio para a gestão no âmbito 

da cidade. Esta proposta trata dos diferentes fatores existentes entre os 

espaços permanentes para eventos (locais projetados para eventos em geral) 

dos espaços ocasionais para eventos (locais utilizados para eventos sem terem 

sido projetados para tal). 

Os espaços permanentes para eventos “são espaços que foram 

concebidos para uma atividade principal que define as premissas de ocupação, 

dimensão e localização, ainda que esse espaço possa ser utilizado para outras 

atividades” (LISBOA, 2010, p. 46), como os pavilhões de exposições, centros 

de convenções, auditórios, salas de concerto, templos religiosos, salões de 

festas, estádios, salas de exposições, autódromos, clubes, entre outros que 

sejam destinados ao público local, ou para eventos com diferenciadas 

abrangências.  

Esses espaços permanentes possuem uma organização particular de 

gerenciamento e manutenção, que permita a adaptação do espaço, otimizando 

sua ocupação e seus custos diante da diversidade de interesses e demandas 

para a realização de novos eventos. Tem-se como exemplo um pavilhão de 

exposições que, além de realizar feiras de negócios ou exposições, visto que, 

viabilizam e promovem shows e festas de formaturas. São exemplos 

representativos dessa infraestrutura na cidade de São Paulo o espaço 

permanente de eventos do parque Anhembi e na cidade de Curitiba o do 

pavilhão de exposições do parque Barigui, conforme ilustram as Figura 2 e 

Figura 3. 
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Já os espaços ocasionais de eventos “são espaços estratégicos, utilizados 

temporariamente, de acordo com os objetivos de determinado evento” (Lisboa, 2010, 

p. 47), como as ruas, praças, viadutos e parques. A Figura 4 e a Figura 5 ilustram 

respectivamente o espaço ocasional de eventos do Parque Barigui em Curitiba e o 

espaço ocasional de eventos situado no Parque da Independência em São Paulo. 

 

 

    

. 

As figuras acima ilustram os parques como espaço ocasional para 

eventos como, por exemplo, na Figura 4, o evento no Parque Barigui, em 

comemoração aos 319 anos da cidade de Curitiba e na Figura 5, evento 

realizado no Parque da Independência em comemoração aos 455 anos da 

cidade de São Paulo. 

Figura 2: Espaço permanente de eventos. 
Foto do Parque Anhembi. 

Figura 3: Espaço permanente de eventos. Foto 
do Pavilhão de Exposições do Parque Barigui. 

Figura 5: Espaço ocasional de eventos. 
Foto do Parque da Independência - SP. 

Fonte: Google Earth, 2011. 
Fonte: Arquivo da São Paulo Turismo, 2011.    

Figura 4: Espaço ocasional de eventos. 
Foto do Parque Barigui - Curitiba. 

 Fonte: Jornal de Londrina, 2012  Fonte: Globo.com, 2010 
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Portanto, a realização de um evento embora não pertença ao rol das 

atividades do cotidiano de um parque municipal, esta atividade gera “sistemas 

complexos de circulação, redes e fluxos que coexistem com os espaços 

cotidianos, estabelecendo a simultaneidade e a heterogeneidade da 

experiência urbana contemporânea” (Lisboa, 2010, p.30). 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

O plano de pesquisa estrutura-se em um estudo de caso, cujo objeto de 

estudo incide sobre a análise da estrutura e das atividades de eventos 

inseridas no espaço de lazer do Parque Barigui e sua contribuição para o 

turismo em Curitiba/PR. 

Neste sentido esta investigação busca descrever os elementos e 

funções do espaço turístico urbano, bem como identificar o potencial para a 

utilização turística. A pesquisa em questão se caracteriza como um estudo de 

caso. 

Devido a sua flexibilidade, o estudo de caso pode envolver exame de 

registros, observação de ocorrência de fatos, entrevistas estruturadas e não 

estruturadas ou qualquer outra técnica de pesquisa, possibilitando uma análise 

sob diversos ângulos do objeto de estudo. (DENCKER, 2002). 

Dencker (2002, p.98) afirma que em geral, a maioria das pesquisas 

qualitativas se propõe a preencher lacunas no conhecimento, tendo caráter 

descritivo ou exploratório, e poucas se originam no campo teórico. Isso se dá 

porque a pesquisa qualitativa é especialmente indicada para situações em que 

a teoria não é suficiente para solucionar o problema e o pesquisador necessita 

buscar em campo as variáveis que serão consideradas na análise. 

Deste modo, será possível responder as questões sob a ótica qualitativa, 

visto que, de acordo com Flick (2004), essa modalidade norteia o estudo e os 

objetos, permitindo a análise do objeto de estudo em sua complexidade e 

totalidade. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos de coleta de dados 

 

Para o desenvolvimento e aplicação de métodos e técnicas, a fim de 

responder aos questionamentos desta investigação, foram estabelecidas os 

seguintes procedimentos metodológicos: inicialmente foi efetuada a pesquisa 

bibliográfica, documental e iconográfica através da busca em livros, revistas 
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científicas, trabalhos científicos e outros tipos de publicações que denotem a 

pertinência da pesquisa e embasá-la de maneira adequada consolidando e 

incrementando os conhecimentos em torno do assunto. Assim, este 

procedimento foi utilizado para descrever o cenário anterior remetido à criação 

do parque em comparação com as atuais modificações que configuram o novo 

cenário do Parque Barigui e seu entorno. 

Quanto à pesquisa documental, assemelha-se a pesquisa bibliográfica, 

no entanto, o que as difere é a natureza da fonte. De acordo com Gil (2009), 

existem dois tipos: os documentos de primeira mão, que não receberam 

qualquer tratamento analítico (documentos oficiais, reportagens de jornal, 

cartas, contratos, fotografias, filmes, etc.) e os documentos de segunda mão, 

que de alguma forma já foram analisados (relatórios de pesquisa, relatórios de 

empresas, etc.). Desta forma foram privilegiados os documentos de primeira 

mão tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, etc., e ainda os 

documentos de segunda mão tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de 

empresas, calendários de eventos, autorizações de eventos, etc. 

Para mapear os atrativos e a infraestrutura do Parque Barigui e 

caracterizar as atividades de eventos realizadas no Parque, segundo e terceiro 

objetivo específico respectivamente, foram utilizados a pesquisa documental 

em variadas fontes: Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC), IBGE, Prefeitura Municipal de Curitiba em especial a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, Instituto Municipal de Turismo, Paraná Turismo, 

Urbanização Curitiba S/A (URBS), Curitiba Convention & Visitors Bureau e 

outros órgãos e instituições que permitam suprir as informações pertinentes a 

esse estudo. 

No quarto objetivo específico, analisar a influência deste espaço de 

eventos e lazer no contexto do turismo de Curitiba, optou-se pela observação 

direta com registro fotográfico e anotação de diário de campo, dados da história 

oral do parque através de entrevista com a gerente de parques da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, além de pesquisas documentais, especificamente 

relatórios e dados estatísticos recentes, relacionados aos eventos realizados e 

ao turismo em Curitiba, pesquisa de demanda, artigos e pesquisas 

acadêmicas. 
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3.3 Análise de dados 

 

Os dados foram analisados segundo a luz do conceito e dos métodos 

desenvolvidos por Boullon (2002), que trata a forma como a linguagem da 

cidade e onde sua leitura está apoiada nos signos que a melhor representam. 

Dessa maneira, as formas são dividas em dois grupos: os edifícios e os 

espaços abertos, sendo que os que se sobressaem são chamados de pontos 

focais urbanos, que por sua vez, são classificados pelo autor em seis 

elementos: os logradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros. 

Os logradouros para Boullón (2002) tratam-se de espaços abertos ou 

cobertos de uso público, em que o morador da cidade e o turista podem entrar 

e percorrer livremente. Como exemplos podem ser citados: um parque, um 

zoológico, uma praça, uma galeria, um centro comercial, uma feira, um 

mercado, o átrio de uma igreja ou uma estação de ônibus. 

Para Boullón (2002, p. 196-197) os marcos são objetos, artefatos 

urbanos ou edifícios que, pela dimensão ou qualidade de sua forma, destacam-

se do resto e atuam como pontos de referência, tais como: um edifício enorme, 

um monumento, uma fonte, um cartaz de propaganda, uma igreja ou um 

quiosque de informação ao público.  

Os bairros para Boullón (2002) são seções da cidade relativamente 

grandes, nos quais o turista pode entrar e se deslocar. Como os logradouros e 

marcos, alguns bairros integram a lista de atrativos turísticos mais visitados em 

um centro turístico, porque têm a vantagem de possibilitar que, em seu interior, 

vejam-se outros atrativos turísticos, como uma igreja (marco), ou uma praça e 

um mercado (logradouros). 

Os setores são para Boullón (2002) partes da cidade substancialmente 

menores que os bairros, mas que têm as mesmas características destes. Às 

vezes eles não têm mais do que três ou quatro quadras. Em geral, os setores 

são os restos que permanecem de um antigo bairro, cujas edificações originais 

foram suplantadas por outras mais modernas, quando essa parte da cidade 

alcançou um novo valor comercial. Do ponto de vista turístico, os setores são 

muito importantes porque, se forem valorizados, podem servir para mostrar 
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como foi, um dia, uma cidade ou um povoado em sua etapa de máximo 

esplendor arquitetônico.  

As bordas apontadas por Boullón (2002) tratam-se de elementos 

lineares que marcam o limite entre duas partes de uma cidade. Uma borda é 

um elemento fronteiriço que separa bairros diferentes, quebra a continuidade 

de um espaço homogêneo ou define os extremos ou margens de partes da 

cidade. As bordas podem ser fortes, como um rio, uma via férrea ou uma 

autoestrada, separando as partes fisicamente, mas podem também ser fracas, 

como uma avenida, edifícios de alturas ou idades diferentes e ruas de larguras 

diferentes, separando as partes apenas visivelmente.  

Os roteiros, elementos apontados por Boullón (2002), são as vias de 

circulação selecionadas para o trânsito turístico de veículos e de pedestres, 

tendo em vista seus deslocamentos para visitar os atrativos turísticos. Os 

roteiros de passeio em veículo são aqueles que devem ser selecionados para 

compor o percurso de city tours e os roteiros para pedestre são os que 

conectam os atrativos turísticos próximos e definem os circuitos dentro dos 

bairros. 

Assim, sob a ótica de Boullón (2002), define-se o objeto de estudo, o 

Parque Barigui, como “logradouro” onde o turista pode circular e se movimentar 

livremente, a escolha do logradouro se justifica pelo seu valor histórico e 

simbólico e também por ser considerado um “marco ou ponto de referência” na 

história da cidade e do seu planejamento.  Além das análises dos elementos 

logradouro e marco serão analisados os demais elementos inseridos nesse 

entorno: “bairro, setores, bordas e roteiros” para configurar o planejamento 

urbano local. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

4.1 Localização e dados socioeconômicos 

 

A capital do Estado do Paraná está localizada na Região Sul do Brasil, 

no Primeiro Planalto Paranaense. Ocupa um espaço geográfico de 434,967 

km² de área na latitude 25º25´40”S e longitude 49º16´23”W. Possui como 

limites territoriais as cidades de Almirante Tamandaré, Campo Magro e 

Colombo (N), Fazenda Rio Grande (S), Pinhais e São José dos Pinhais (L), 

Campo Largo e Araucária (O).  

 

Figura 6: Localização Geográfica do Município de Curitiba - PR 

Fonte: IPPUC, 2008 
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O acesso à Curitiba pode ser feito pelas rodovias BR-116, BR-277 e BR-

376 ou aéreo através do aeroporto internacional Afonso Pena (Figura 7). 

 

Figura 7: Carta Rodoviária de acesso ao Município de Curitiba - PR 

    

Fonte: SMMA e DER 2007 

 

Curitiba é dividida em 75 bairros e é considerada a sétima cidade mais 

populosa do Brasil e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2010 sua população é de 1.751.907 habitantes, 100% urbana e uma 

densidade demográfica de 4.024,84 hab/km² (IBGE, 2010). Sua formação 

demográfica é o resultado da miscigenação de várias etnias: índios, negros, 

poloneses, ucranianos, italianos, alemães e japoneses. 

A chegada destes imigrantes para a região foi um dos fatores que 

influenciaram no desenvolvimento da economia curitibana, que inicialmente 

tinha como atividades a mineração e a agricultura de subsistência, mais tarde 

pelo tropeirismo e pelo beneficiamento da erva-mate e da madeira. 

O processo de urbanização ocorrido entre as décadas de 1950 e 1970 

juntamente com o crescimento industrial no Brasil, foi criado um polo 

denominado Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Localizado a 10 km do centro 
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comercial da cidade tinha como objetivo principal o desenvolvimento de um 

bairro a qual abrigaria empresas e indústrias ligadas à malha urbana e à 

preservação ambiental. 

Curitiba é o centro econômico do Estado do Paraná e o quarto maior 

Produto Interno Bruto (PIB) do país com R$ 43,31 bilhões e um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,856; índice considerado elevado (IBGE, 2008). 

Dentre outros aspectos que são determinantes para este 

desenvolvimento, destaca-se a localização estratégica que facilita o acesso aos 

países do Mercosul e às principais cidades da região sul e sudeste do Brasil, o 

incremento dos setores de serviços e comércio, o turismo de negócios, além do 

perfil socioeconômico da população. 

 

4.2 O Processo histórico da inserção dos parques públicos em Curitiba-

Paraná 

 

A colonização da região de Curitiba teve início com a chegada dos 

portugueses nos espaços ocupados pelos grupos indígenas Tupi-Guarani e Jê 

em 1649, pelo Administrador das minas Eleodoro Ébano Pereira que organizou 

uma expedição partindo de Paranaguá, incentivado pela busca do ouro 

existente no local.  

No final do século XVII, a povoação de Nossa Senhora da Luz e Bom 

Jesus dos Pinhais contava com 90 homens, que construíram suas casas ao 

redor da capelinha existente, iniciando assim o povoado central de Curitiba 

(WESTPHALEN, 1995). 

Diante do crescente aumento populacional, foi necessário o 

estabelecimento de normas para convivência da vida em sociedade. Realizou-

se, a pedido de alguns moradores, a eleição e a criação da Justiça e da 

Câmara, conforme exigiam as Ordenações Portuguesas, pelo então Capitão-

Povoador Matheus Martins Leme, fundando assim a Vila Nossa Senhora da 

Luz dos Pinhais em 29 de março de 1693. A vila foi se desenvolvendo com o 

aparecimento de uma pequena quantidade de comércio e casas de pau-a-

pique onde a população tirava seu sustento na agricultura e na pecuária. 
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Em 1721, sua população era de 1.400 habitantes e a vila recebeu a 

visita do Ouvidor Rafael Pires Pardinho, que foi responsável por constituir o 

primeiro documento de organização territorial urbana, evidenciando assim a 

preocupação em administrar os prováveis conflitos urbanos (DEL SANTORO, 

2002). 

Apesar dos cuidados urbanísticos até a metade do século, Curitiba era 

pouco favorecida e sem comércio, vivendo basicamente da agricultura e da 

criação de gado, mas com a abertura da estrada de Viamão, que ligava o Rio 

Grande e Sorocaba, em 1731, iniciou-se o tropeirismo, transformando a 

pequena vila em um importante ponto de comércio para os tropeiros. 

No início do século XIX o progresso manifestava-se com o comércio do 

gado e a exploração da erva-mate. Em 1812 a sede da Comarca (a 5ª 

Comarca de São Paulo) foi transferida de Paranaguá para Curitiba. Devido ao 

significativo desenvolvimento econômico em fevereiro de 1842, Curitiba foi 

elevada a categoria de cidade e na década seguinte (1853), o Paraná deixava 

de ser a 5ª Comarca de São Paulo para se tornar uma província com o governo 

independente. Assim sendo, no dia 26 de julho de 1854, Curitiba foi 

oficialmente declarada capital da Província do Paraná. (CASA DA MEMÓRIA, 

2000). 

O progresso emergia e com o crescimento populacional problemas de 

infraestrutura surgiram, como falta de segurança pública, de escolas, 

iluminação, precariedade nas vias de acesso entre as colônias e o núcleo 

urbano. 

Preocupados com a situação, as autoridades locais tomaram algumas 

medidas para evitar a desordem da cidade criando em 1895 o Código de 

Posturas de Curitiba, na qual previam normas e padrões urbanos para um 

desejado desenvolvimento ordenado. A concepção era a inserção de Curitiba 

nos ideais progressistas, tendo como preceitos a democracia, cultura, virtude, 

beleza, bem-estar, confraternização, movimento, trabalho e lazer (MENEZES, 

1996 apud SCHAAF e GOUVÊIA, 1991, p. 71). 

No início do século XX, em suas primeiras décadas, ocorreram 

modificações na busca de reformar a cidade. Foram instaladas as primeiras 

redes de distribuição de água e coleta de esgotos, construção e pavimentação 
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de avenidas largas, a implantação dos bondes elétricos, a remodelação do 

Passeio Público, primeiro parque da cidade criado em 1885, a divisão da 

cidade em zonas conforme sua função, nível sócio econômico da população e 

a preocupação em ordenar a paisagem da cidade. 

Curitiba entrou na década de 1940 com aproximadamente 140.656 mil 

habitantes e iniciou sua história formal de planejamento urbano com o Plano 

Agache, com o intuito de realizar uma significativa modificação na estrutura 

urbana. 

O projeto apresentado pelo urbanista francês Donat Alfred Agache, 

contratado pela empresa Coimbra & Cia. Ltda., propunha as seguintes 

diretrizes: 

 
1) Saneamento: drenagem dos “banhados”, canalização dos 
rios e ribeirões, esgotos pluviais, rede de abastecimento de 
água; 2) Descongestionamento: tráfego urbano, vias de acesso 
externo, circulação da produção, abastecimento urbano; 3) 
Órgãos funcionais: centralização dos edifícios apropriados para 
sede do governo do estado (Centro Cívico), vários centros de 
irradiação da vida comercial e social. (MENEZES, 1996, p. 66) 

 

No início da década de 50, a cultura cafeeira era que impulsionava a 

economia do Estado do Paraná, e Curitiba contava com 180 mil habitantes. 

Devido ao rápido crescimento começaram a surgir novos problemas na cidade 

como desordenada construção de prédios altos em áreas impróprias, fábricas e 

comércio em áreas residenciais e loteamentos clandestinos. Diante desta nova 

problemática foi elaborado, em 1953, um novo Código de Posturas, na qual 

visava o acompanhamento do desenvolvimento da cidade pelo controle do 

meio ambiente. 

Ao longo de sua história, anos 60, 70, 80, 90, como também no século 

XXI, Curitiba ainda busca alternativas para desenvolver e alcançar metas 

elaborando diretrizes para o seu ordenamento espacial, como pode ser 

observada na Linha do Tempo (Tabela 1) apresentada por Ribeiro (2005): 
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Tabela 1 – Linha do tempo das ações de planejamento em Curitiba 

ANO ACONTECIMENTO 

1693 Fundação 

1721 Uniformidade das Ruas 

1812 Prosperidade no Comércio (tropeirismo) 

1853 A cidade torna-se capital 

1886 Criação do Passeio Público (1º Parque da Cidade 

1895 1º Código de Posturas 

1905 Calçamento das ruas centrais 

1913 Implantação de bondes elétricos 

1929 Alargamento de ruas 

1940 Plano Diretor de Curitiba (Agache) 

1953 Novo Código de Posturas – controle do meio ambiente 

1962 

Revisão do Plano Agache com a pretensão de contribuir com 

inovações do planejamento urbano com o auxílio de bases 

teóricas e aplicação prática 

1971 Criação de Parques 

1984 Promoção do Plano Integrado e Participativo 

1990 Estratégias de desenvolvimento visando o meio ambiente 

2000 Projeção da cidade para receber visitantes 

Fonte: Ribeiro, 2005, p. 46 

É importante ressaltar que, aliado a estas preocupações, as questões 

ambientais fazem parte do cotidiano da população curitibana, que já tem como 

hábito a separação do lixo orgânico do lixo reciclável e leva em seu currículo os 

títulos de referência nacional e internacional de planejamento urbano e 

qualidade de vida, como a melhor capital do Brasil pelo índice de Condições de 

Vida, a melhor cidade brasileira para negócios, entre outros. 

Desde a formação e evolução urbana de Curitiba as áreas verdes já 

existiam, como a criação do Passeio Público, no final do século XIX. Esta 

intervenção foi motivada devido à necessidade de sanear às margens do Rio 

Belém (CASTELNOU, 2006) e esta obra proporcionou à população da época a 

principal opção de lazer nos finais de semana. 
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No entanto, a partir da década de 1970 que a utilização das áreas 

verdes foi assimilada como espaços de lazer e recreação e principalmente a 

“institucionalização da tradição curitibana na preservação de áreas verdes” 

(MENEZES, 1996 p. 101), período este que corresponde com a primeira gestão 

de Jaime Lerner como prefeito de Curitiba. 

 
Dessa necessidade de assegurar conteúdo humano ao 
progresso, agora e amanhã, é que decorrem as obras que 
pretendemos realizar. Realce especial, por isso, será dado à 
recreação, que envolve não apenas a criação de uma estrutura 
de animação da cidade, do ponto de vista social e cultural, 
como também a construção de novas praças e de grandes 
parques, a preservação das áreas verdes expressivas, a 
execução de um plano de arborização da cidade e uma nova 
política de ocupação do solo, destinada a coibir o processo de 
intensificação da poluição do ar e a água. (MENEZES (1996) 
apud JAIME LERNER) 

 

Nesta época a cidade enfrentava problemas de enchentes e inundações 

e o índice de área verde por habitante era inferior a 1m². Segundo Andrade 

(2001), estudos realizados demonstraram que a maior parte das nascentes dos 

rios e córregos que passavam pela área urbana estava na região norte da 

cidade e identificaram também que havia riscos de inundações e alagamentos 

e, portanto, solicitaram medidas de proteção destas nascentes. Foram 

propostas as seguintes ações: 

 
Inicialmente sugeriu-se medidas de proteção de quatro rios: o 
Atuba, o Bacacheri, o Belém e o Barigui, que tinham suas 
nascentes à montante do centro urbano. Cada um desses rios 
deveria receber lagos visando funcionar como reguladores de 
vazão e amortecedores de cheias, dificultando que enchentes 
chegassem ao Centro da cidade. Ao redor desses lagos seriam 
implantados parques evitando que suas margens fossem 
ocupadas e preservando-os da poluição. (ANDRADE, 2001, p. 
46). 

 

A partir destas sugestões iniciaram as transformações urbanas, criando-

se três parques públicos da cidade: o Parque Barreirinha com 275.380 m², 

Parque São Lourenço com 203.918 m² e o Parque Barigui com 1.400.00 m². 

Atualmente, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba – IPPUC (IPPUC, 2011), Curitiba possui 1.053 áreas verdes 

de lazer, em uma área total de 23.614.533 m², atingindo o índice de 51 m² de 
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área verde por habitante. Dentre estas áreas foram criados 22 parques (ver 

Tabela 2), que possuem características comuns na sua criação, ou seja, muitos 

destes parques localizam-se na região norte da cidade e atendem causas 

variadas como solução dos problemas relacionados ao saneamento, controlar 

e reduzir as enchentes, impedir a ocupação indevida da área, além de cumprir 

funções de lazer e preservação do meio ambiente. (ANDRADE, 2001). 

 
Tabela 2 – Parques em Curitiba- 2011 

Denominação Área (m²) Inauguração/implantação 

Passeio Público 69.285 02/05/1886 

Parque São Lourenço 203.918 1972 

Parque Barreirinha 275.380 1972 

Parque Barigüi 1.400.000 1972 

Parque Iguaçu  8.264.316 1976 

Parque General Iberê de Mattos 152.000 05/11/1988 

Parque das Pedreiras 103.500 30/09/1990 

Parque Municipal Passaúna 6.500.000 10/03/1991 

Jardim Botânico Municipal 278.000 05/10/1991 

Parque dos Tropeiros 173.474 25/09/1994 

Parque Caiuá 46.000 25/09/1994 

Parque Diadema 112.000 25/09/1994 

Parque Tingüi 380.000 01/10/1994 

Parque Tanguá 235.000 23/11/1996 

Parque Nascentes do Belém 11.178 24/11/2001 

Parque Linear Cajuru 104.000 29/03/2003 

Parque Atuba 173.265 28/03/2004 

Parque Tulio Vargas 65.073 2008 

Cambuí 99.301 12/04/2008 

Parque Italiano 82.600 16/03/2010 

Parque Lago Azul 126.615 09/12/2008 

Parque Centenário da Imigração Japonesa 271.000  

Total   19.125.905   

Fonte: IPPUC, Banco de Dados (2011) 
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Para tornar o ambiente de um parque mais valorizado e fazer com que 

as pessoas sintam-se atraídas para desfrutar das atividades benéficas que o 

lazer proporciona um combinado de atributos são considerados: “atividades 

sociais, acesso adequado, conforto e imagem marcante, tornando-o um 

ambiente atrativo para as pessoas” (KAICK, HARDT e OBA, 2006, p. 4). 

A implantação destes espaços contribuiu para que Curitiba fosse 

conhecida nacional e internacionalmente como “Capital Ecológica” e referência 

em qualidade de vida. 

Muitas destas obras foram criadas visando a melhoria da cidade e 

acabaram tornando-se atrativos a população despertando a preocupação com 

o meio ambiente e usufruem deste espaço para a melhoria da sua qualidade de 

vida, todavia muitas destas áreas verdes públicas acabaram tornando-se 

turísticas. 

Diante desta nova atividade, em 1999 a Secretaria Municipal de Turismo 

de Curitiba e a Urbanização de Curitiba S/A (URBS), implantou a Linha 

Turismo: é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos da 

cidade. Percorre aproximadamente 45 km em cerca de duas horas e meia. Em 

cada ponto do roteiro existe uma breve parada para embarque e desembarque. 

Comprando a cartela com 5 tíquetes tem o direito a um embarque e quatro 

reembarques, permitindo ao turista a escolha de até quatro atrativos com 

paradas prolongadas (URBS, 2011). 

Esta linha percorre 24 (vinte e quatro) atrativos: Praça Tiradentes, Rua 

das Flores, Rua 24 Horas, Museu Ferroviário, Teatro Paiol, Jardim Botânico, 

Estação Rodoferroviária / Mercado Municipal, Teatro Guaíra / Universidade 

Federal do Paraná, Passeio Público / Memorial Árabe, Centro Cívico, Museu 

Oscar Niemeyer, Bosque do Papa / Memorial Polonês, Bosque do Alemão, 

Universidade Livre do Meio Ambiente, Parque São Lourenço, Ópera de Arame / 

Pedreira Paulo Leminski, Parque Tanguá, Parque Tingui, Memorial Ucraniano, 

Portal Italiano, Santa Felicidade, Parque Barigui, Torre Panorâmica e Setor 

Histórico.  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Municipal de Turismo o 

número de embarques em 2010 foi de 537.871 e em 2011 houve um aumento 

de 12,41%, totalizando 604.652 embarques. A lista dos 10 (dez) locais com 
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mais desembarques inclui, o Jardim Botânico (com 47,2%), Ópera de Arame 

(43,2%), Parque Tanguá (36,4%), Praça Tiradentes (34,5%), Parque Tingui 

(12,8%), Parque Barigui (11,7%), Torre Panorâmica (11,3%), Museu Oscar 

Niemeyer (11,2%), Bosque do Alemão (10,2%) e Unilivre com10% de 

desembarque (PANROTAS, 2012). 

Constata-se que os parques e bosques são os atrativos predominantes, 

demonstrando, portanto, a importância das áreas verdes como pontos de 

interesse turístico na cidade de Curitiba. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Os Cenários anteriores e atuais do Parque Barigui e seu entorno 

 

O nome Barigui tem origem indígena e significa “Rio do Fruto 

Espinhoso”, em menção às pinhas das araucárias, árvore nativa da região. O 

local onde foi instalado o parque era a antiga sesmaria pertencente a Matheus 

Martins Leme e em 1972 na gestão do prefeito Jaime Lerner, período este que 

iniciou a implementação de várias transformações urbanas, criou neste espaço 

um parque, que atualmente é um dos mais frequentados devido a sua 

localização próxima ao centro de Curitiba e também pela sua diversidade de 

infraestrutura (CORREIA,SILVA E MAGNABOSCO, 2007). 

 

Figura 8: Imagem aérea do Parque Barigui 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Google Earth (2012) 

A análise deste logradouro, considerado um atrativo turístico da cidade 

(Kaick, 2007), é realizada com base nos estudos de Roberto Boullón (2002), 

onde o autor compreende que a forma é a linguagem de uma cidade e, por 

conseguinte, sua leitura está sustentada nos signos que a melhor representam. 

Estas formas são dividas em dois grupos distintos, os edifícios e os espaços 

abertos, sendo que os que se sobressaem são chamados de pontos focais 

urbanos, que por sua vez, são classificados pelo autor em seis elementos: os 

logradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros. 
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Localiza-se na porção noroeste com latitude 25° 13’ 23” e 25° 38’ 23” e 

longitude 49° 15’ 00” e 49° 22’ 20” W-GR (Figura 9). 

O Parque Barigui está inserido no município de Curitiba, integrante da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e representa 0,32% da área do 

município e 0,52% da bacia hidrográfica (Figura 10).  

 

Figura 10: Carta dos municípios componentes da região metropolitana de Curitiba e detalhe do 
Parque Barigui em relação à bacia hidrográfica e município de Curitiba 

 

Fonte: SMMA e COMEC, 2007 
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Fonte: SMMA, 2007 

Figura 9: Localização Regional do Parque Barigui 
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Segundo Siviero (2005) a delimitação dos bairros facilita a gestão da 

administração pública além da importante função para que os moradores e 

visitantes localizem-se no espaço urbano. Curitiba é dividida em 75 bairros, 

onde desde 1986 foram agrupados em 08 Administrações Regionais (Figura 

11). 

Figura 11: Bairros segundo as Administrações Regionais de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPPUC, 2008 

O Parque Barigui encontra-se na confluência de quatro bairros: Santo 

Inácio, Bigorrilho, Mercês e Cascatinha e é delimitado ao norte pela Avenida 
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Manoel Ribas, ao sul pela rodovia BR-277 e interceptado em sua porção 

central pela Avenida Cândido Hartmann (Figura 12). 

Fugura 12: Carta da região do Parque Barigui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fonte: SMMA, 2007 
 

Os quatro bairros totalizam uma área de 12,07 km², que representa 

2,79% da área total do município de Curitiba. Segundo dados do censo 

demográfico do ano de 2000 e 2010, demonstrados na Tabela 3, o bairro Santo 

Inácio teve um aumento populacional de 7,6%, o Bigorrilho 4,5% e o bairro 

Cascatinha 4,9%. Já o bairro Mercês apresentou um crescimento negativo de – 

8,4%, que, segundo IPPUC (SMMA, 2007), esta redução pode indicar um 

processo de transformação do uso das edificações, de residenciais para 

comerciais. 
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Tabela 3: Características dos bairros do entorno do Parque Barigui – 2010 

BAIRRO ÁREA 

(Km²) 

POPULAÇÃO 

(Habitantes) 

LOCALIZAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

PARQUE 

Censo 2000 Censo 2010 

Santo Inácio 2,72 6.037 6.494 Leste 

Bigorrilho 3,50 27.127 28.336 Noroeste 

Mercês 3,28 14.907 12.907 Noroeste 

Cascatinha 2,57 2.061 2.161 Sul  

Fonte: Elaborado com base em SMMA (2007) e IPPUC (2010). 

 

De acordo com a Lei Municipal Nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000 

(Curitiba, 2000) – que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo – 

enquadra o Parque Barigui no Setor Especial de Áreas Verdes e a área do 

entorno de 1 km do parque integram as seguintes zonas urbanísticas: Zona 

Residencial (ZR-1) engloba parte dos bairros Santo Inácio, Cascatinha, Mercês 

e Bigorrilho. 

Abrange, portanto, a porção leste-oeste do parque com habitações 

unifamiliares predominantemente em lotes de 600 m²; Zona de Serviço 1 (ZS-1) 

ocorre na porção sudoeste do parque atravessando a BR-277. O lote mínimo é 

de 450 m², com predominância de habitações transitórias e alguns comércios e 

serviços e a Zona Residencial Santa Felicidade (ZR-SF) envolve parte do 

bairro Cascatinha, abrangendo a porção norte e noroeste do parque. São 

permitidas várias tipologias de habitação e usos comunitários, com um lote 

mínimo de 600 m² (Figura 13). 

Todavia, problemas ambientais decorrentes do uso e a ocupação da 

terra tais como: contaminação da qualidade da água e do solo decorrente do 

lançamento de resíduos poluentes tanto de residências quanto de indústrias é 

verificada na área de influência direta do Parque Barigui, que corresponde à 

bacia hidrográfica o rio Barigui. Aproximadamente 30% da população curitibana 

– equivale a mais de 450.000 habitantes - estão concentradas na bacia do Rio 
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Barigui, que abrange desde a nascente no município de Almirante Tamandaré 

até a sua foz na confluência do Rio Iguaçu na porção sul de Curitiba (SMMA, 

2007). 

Figura 13: Carta de zoneamento de Curitiba com detalhe da bacia do rio Barigui e área do 
entorno do parque. 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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Ainda de acordo com SMMA (2007), na área do entorno do parque (raio 

de 1 km) se destacam usos com influência sobre o Parque Barigui (Tabela 4 e 

Figura 14): 

Tabela 4: Usos com influência sobre o Parque Barigui na área do entorno (raio 1 km) 

Local Tipo de influência 

Rodovia Federal BR-277 e Avenida 

Manoel Ribas 

Exercem influência no fluxo de veículos 

Avenida Cândido Hartmann Exerce influência no fluxo de veículos e 

pessoas, além de dividir o parque em 

duas porções (norte e sul) 

Terminal de transporte coletivo 

Campina do Siqueira 

Exerce influência no fluxo de pessoas 

Park Shopping Barigui Exerce influência na circulação e fluxo de 

pessoas 

Universidade Tuiuti do Paraná Exerce influência sobre o potencial de 

esgoto sanitário que pode chegar aos 

córregos, afluentes do rio Barigui 

Residências da área do entorno do 

parque (raio 1 km) 

Exercem influência quanto ao esgoto 

sanitário não coletado por rede coletora 

de esgotamento sanitário e quanto a 

existência de fossas sépticas sem 

manutenção periódica 

Cemitério Parque Iguaçu Exerce influência sobre o potencial 

iminente de contaminação do nível 

freático. Está licenciado e possuem sete 

poços de monitoramento, responsáveis 

pelo controle da qualidade do nível 

freático 

Fonte: Extraída do Plano de Manejo do Parque Barigui – SMMA (2007) 
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Figura 14: Carta das tipologias de uso na área de entorno do parque Barigui 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 

O Parque Barigui possui a área de 1,40 km² e é administrado pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). No contexto urbano o parque 

possui uma localização bastante estratégica, devido à facilitação do seu acesso 

por uma rodovia nacional e vias setoriais e de rápido escoamento (Figura 15). 

Os acessos são pelas seguintes vias: Rodovia BR-277 - saída para 

Ponta Grossa e Rua General Mário Tourinho (sentido leste); Avenida Manoel 
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Ribas - permite acesso pelos bairros Santa Felicidade (sentido oeste) e Mercês 

(sentido leste); Avenida Cândido Hartmann. 

O acesso também pode ser feito por ônibus em linhas convencionais, 

metropolitanas e de turismo, destacando-se: Curitiba/Campo Largo; Bigorrilho; 

Faculdades Espítita/Tuiuti; Montana; Mossunguê;Jardim Pinheiros; Santa 

Felicidade; Saturno; Savóia; São Braz; Tuiuti/Bariqui; Capão da Imbuia/Parque 

Barigui e a Linha Turismo (SMMA e URBS, 2007). 

 

Figura 15: Acessibilidade ao Parque Barigui 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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Tendo em vista que as bordas são elementos lineares e fronteiriços “que 

separa bairros diferentes, quebra a continuidade de um espaço homogêneo ou 

define os extremos ou margens de partes da cidade” (BOULLÓN, 2002, p. 

208), observa-se na área do objeto de estudo a existência de bordas fortes - 

quando as partes ficam completamente separadas e desconectadas, mesmo 

visualmente, que pode ser uma via férrea ou uma autopista urbana; e as 

bordas fracas - permitem o trânsito fácil de um lado para outro, tanto física 

como visualmente. 

São importantes características organizacionais, principalmente devido a 

sua função de conferir unidade e áreas diferentes, como no caso dos acessos 

ao parque na porção norte com a Rodovia Federal BR 277 onde separa o 

Parque Barigui (lado direito da Figura 16 e Figura 17) e o ParkShopping Barigui 

e ao sul a Avenida Manoel Ribas, a qual ao lado direito da Figura 18 localiza-se 

o Parque Barigui e o lado esquerdo a sede do Departamento de Parques e 

Praças da SMMA identificadas, portanto, como bordas fortes. 

Figura 16: Borda forte.  Vista da BR 277  Figura 17: Borda forte. Vista da BR 277 

   
 

 
Figura 18: Borda forte. Vista da Avenida Manoel Ribas 

 

 

Fonte: www.passarelaecologica.com.br 

Fonte: Google Earth 

Fonte: www.passarelaecologica.com.br 
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Nestes dois casos a marcação do limite é bastante nítida 

desconectando-se visualmente devido ao desnível em que se encontra o 

parque e as respectivas vias. 

Embora as bordas fracas também tenham como função a separação, 

permite que a passagem seja de fácil acesso, como se identificou na Avenida 

Cândido Hartmann que corta o parque dividindo-o ao meio (Figura 19). Apesar 

de ser uma avenida de mão dupla, o trânsito de veículos não é muito denso e é 

possível visualizar a continuidade devido à presença da vegetação e unidade 

das cores das edificações nas duas partes divididas. 

Figura 19: Borda Fraca. Vista da Av. Cândido Hartmann 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Namisaki, 2011 

Diante desta caracterização, e para dar prosseguimento ao estudo 

proposto, faz-se necessário compreender o surgimento do Parque Barigui. Em 

2000, por intermédio da Lei Municipal N° 9.804, de 03 de janeiro, a Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC) instituiu o Sistema de Unidades de Conservação 

do Município de Curitiba seguindo as diretrizes federais - Lei Federal Nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) - classificando assim as áreas verdes do 

município, sendo que até então não existia nenhum documento oficial que 

diferenciasse parques e bosques. 

De acordo com a Lei Municipal as Unidades de Conservação são: 

 
Áreas no município de propriedade pública ou privada, com 
características naturais de relevante valor ambiental ou 
destinadas ao uso público, legalmente instituídas, com 
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objetivos e limites definidos, sob condições especiais de 
administração e uso, as quais aplicam-se garantias de 
conservação, proteção ou utilização pública (PMC, 2000) 

 

Estas Unidades de Conservação são classificadas em nove tipos 

distintos: Área de Proteção Ambiental (APA); Parques de Conservação; 

Parques Lineares; Parques de Lazer; Reservas Biológicas; Bosques Nativos 

Relevantes; Bosques de Conservação; Bosques de Lazer e as Específicas 

(Jardim Botânico, Pomar Público, Jardim Zoológico e Nascentes). 

Segundo Souza (2010), embora algumas destas categorias citadas 

acima sejam consideradas mais importantes para a proteção ambiental que as 

outras, não evidenciam uma ordem hierárquica ou relacionam esta 

classificação em níveis. “Os conceitos adotados têm por objetivo definir a 

caracterização das categorias, tendo em vista o interesse ou a necessidade de 

cada uma e a implementação do processo de gestão como instrumento de 

proteção para estas áreas públicas ou privadas dentro do município” (SOUZA, 

2010, p. 29). 

Esta política ambiental de criação de áreas verdes na cidade vem sendo 

priorizada pela Prefeitura de Curitiba desde a década de 1970, quando iniciou o 

ciclo dos grandes parques. Andrade (2001) ressalta ainda que, embora cada 

administração tenha conduzido a produção destas áreas verdes com diferentes 

abordagens, algumas características comuns são encontradas na produção da 

maior parte dos parques e bosques como a localização destas áreas na região 

norte da cidade idealizados com a função de amenizar as enchentes na região 

central da cidade, onde foram criados lagos de contentores, pois as nascentes 

dos rios encontram-se neste região; a intenção de proteger fundos de vale; 

preservar a qualidade da água para abastecimento e evitar a ocupação 

irregular de áreas ribeirinhas, ocasionando a concentração de quase todos os 

parques e bosques às margens dos rios (Figura 20). 
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Figura 20: Cartas das áreas verdes presentes na área de influência indireta do 
Parque Barigui - 2005 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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Existem cadastradas, na cidade de Curitiba, trinta e três (33) unidades 

de conservação (SMMA, 2007), dentre elas os parques: Parque Natural 

Municipal Atuba, Parque Natural Municipal Barigui, Parque Natural Municipal 

Barreirinha, Parque Natural Municipal Caiuá, Parque Natural Municipal 

Diadema, Parque Natural Municipal Iguaçu, Parque Natural Municipal Linear 

Cajuru, Parque Natural Municipal Nascente do Rio Belém, Parque Natural 

Municipal Passaúna, Parque Natural Municipal das Pedreiras, Parque Natural 

Municipal São Lourenço, Parque Natural Municipal Tanguá, Parque Natural 

Municipal Tingui, Parque Natural Municipal dos Tropeiros, Parque Natural 

Municipal de General Iberê de Matos, Jardim Botânico e Passeio Público. 

Complementando estas unidades de conservação os bosques e outras 

áreas similares são: Bosque Alemão, Bosque da Boa Vista, Bosque do Capão 

da Imbuia, Bosque da Fazendinha, Bosque Gutierrez, Bosque Italiano, Bosque 

João Paulo II, Bosque do Pilarzinho, Bosque de Portugal, Bosque Reinhard 

Maak, Bosque São Nicolau, Bosque do Trabalhador, Bosque Zaninelli, Estação 

Ecológica do Cambuí, Área de Proteção Ambiental do Iguaçu e Área de 

Proteção Ambiental do Passaúna. 

Portanto, o mapeamento destes setores em Curitiba é constantemente 

atualizado, servindo de instrumento para a regulamentação de uso e ocupação 

do solo e também para o monitoramento da conservação ambiental. 

O Parque Barigui, objeto deste estudo, enquadra-se no Artigo 3° da 

citada lei como “Parque de Conservação”. Conforme se observa na Figura 20, 

a maior concentração destas unidades de conservação ocorre nos arredores 

do Parque Barigui, ou seja, na porção norte e nordeste da cidade de Curitiba. 

(SMMA, 2007) 

De acordo com SMMA (Plano de Manejo do Parque Barigui, 2007), no 

Plano Agache (1941–1943) a criação de um parque com um lago represando o 

rio Barigui, já havia sido proposto com o objetivo para a prática de esportes e 

lazer para a elite da época, como regatas e passeios de automóveis. O lago 

serviria para regatas e passeios de lanchas e para os passeios de automóveis 

previa-se que o lago seria circundado por vias de mais ou menos 20 metros de 

largura, isolando-o da mata. 
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No início da década de 1970, retomou-se a ideia de dar execução ao 

plano de construir um parque em torno das águas represadas do rio Barigui 

com outros objetivos, trabalhar com um conceito de lazer urbano próximo à 

natureza. A nova geração de planejadores passou a tratar a inexistência de 

espaços adequados de maneira incomum, formularam a hipótese de que 

Curitiba era carente de paisagens horizontais. 

 
Lembro que uma vez o Jaime disse para mim: “Nicolau, o que 
falta nesta cidade é água”. E eu retruquei, ainda com a 
mentalidade de engenheiro: “Mas tem, a cidade é bem servida”. 
E o Jaime explicou: “Não. A água que eu digo é mar, lagoa, 
rio”. Aí concordei que isso, realmente faltava. Ele quis saber se 
não tinha como fazer. “Tem, mas precisa ser com lagos, como 
o do antigo Bacacheri”. Então o Jaime, que ainda era um 
simples funcionário do IPPUC, mas que já tinha aquela visão 
de dar a Curitiba coisas diferentes, propôs que estudássemos a 
ideia. 
Foi quando começamos a pensar no Parque São Lourenço, no 
Parque Barigui, no Parque Iguaçu, etc., onde criamos lagos e 
ao longo dos rios estabelecemos as faixa de preservação de 
fundo de vale, resolvendo o problema das enchentes e 
implantando áreas de lazer. (KLUPPEL, NICOLAU IMTHON 
apud MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA, 1990, p. 30) 

 

Assim sendo, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC) e a Urbanização de Curitiba S.A. (URBS) apresentaram um novo 

projeto para o Parque Barigui com as seguintes premissas: ecologia, lazer 

urbano próximo à natureza e um projeto de paisagem urbana inédita em 

Curitiba.  

Este projeto foi enviado para o Governo Federal com um pedido de 

financiamento, no entanto, para que não ocorresse à recusa do pedido foram 

feitas algumas alterações na argumentação. Em vez de enfatizar lazer, 

recreação e ecologia, foi substituída por saneamento e contenção de 

enchentes. Todavia as fases de sanear e conter enchentes já estavam 

inseridos no projeto anterior, mas eram tratadas como intermediárias. Diante 

desta nova redação, os recursos foram aprovados: 

 
(...) Nós entramos com um pedido de financiamento junto ao 
BNH e obtivemos recursos do Fidren, que era um programa 
específico para projetos de drenagem. O BNH não tinha 
recursos para fazer parque, mas nós conseguimos o dinheiro 
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justificando que os lagos iriam regular a drenagem e, ao invés 
de fazermos obras, fizemos parques. 
O São Lourenço ficou com mais ou menos 360 mil metros 
quadrados de área verde e o Barigui com 1,5 milhão de metros 
quadrados, porque o Jaime englobou nas desapropriações as 
florestas nativas do entorno. Para o problema do saneamento 
propriamente dito, não precisavam ser áreas tão grandes. Mas 
foi a sorte, porque hoje Curitiba tem a três quilômetros do 
centro dois grandes parques. (KLUPPEL, NICOLAU IMTHON 
apud MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA, 1990, p. 33). 

 

Provavelmente, se a redação não fosse alterada a área do parque 

Barigui teria sido entregue aos negociantes e especuladores imobiliários. 

Segundo Andrade (2001) a introdução de uma metodologia de produção 

de parques teve início a partir da implantação do parque Barigui, parque São 

Lourenço e o parque Barreirinha. Esta metodologia estabelecia que a 

localização dos parques deveriam ser às margens de rios para a criação de 

lagos e paralelamente ao projeto de implantação, em parceria com a Fundação 

Cultural eram realizados projetos de animação, como o parque São Lourenço, 

que abrigou o Centro de Criatividades, o parque Barigui o Centro de 

Exposições e o parque Barreirinha uma biblioteca. 

Portanto, para a formação do parque foram desapropriados 15 alqueires, 

pertencentes a Jaime de Paula França, Miguel Bacardt, entre outros 

proprietários (AMIGOS DO PARQUE BARIGUI, 2009) além das florestas 

nativas do entorno, totalizando assim uma área de 1,5 milhão de metros 

quadrados. Não havia a necessidade de áreas tão grandes para resolver os 

problemas de saneamento, no entanto, Curitiba possui a três quilômetros do 

centro dois grandes parques: o Parque São Lourenço com mais ou menos 360 

mil metros quadrados de área verde e o Parque Barigui com 1,5 milhão de 

metros quadrados. (KLUPPEL apud MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA, 

1990). 

Segundo pesquisa realizada por Correia, Silva e Magnabosco (2007), 

afirma-se que é possível avaliar os efeitos das intervenções realizadas na 

localidade por meio de imagens da ocupação do entorno do lago, logo no início 

da implantação do parque (Figura 21) em comparação com as imagens atuais 

já ocupadas (Figura 22).   
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Figura 22: Vista aérea do Parque Barigui –atual         Figura 21: Vista aérea - 1972 

Fonte: IPPUC, 2011 

 

Os autores citam ainda uma história de um dos descendentes de antigos 

proprietários como o “seu” Foltran, que trocou uma parte de área de terreno de 

frente, que hoje corresponde ao lago, equivalente a 600m², por uma geladeira. 

Hoje teria de ser trocada por algo em torno de 200.000 geladeiras. Esta 

comparação foi realizada para demonstrar que a valorização não ocorreu 

somente ao redor do lago, mas as outras áreas vizinhas ao parque como é 

visto pelas imagens acima. 

 
A implantação da obra [Parque Barigui] eliminou a conturbação 
na área e acrescentou aos imóveis localizados na zona oeste 
de Curitiba uma valorização jamais esperada em tão curto 
prazo de tempo. Solucionou-se também e de maneira definitiva 
o problema das enchentes, assegurando, outrossim, um 
equilíbrio ecológico na zona (PLANO DE AÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DOS FUNDOS DE VALE, PMC/IPPUC, 1975 
p. 21 apud ANDRADE, 2001) 

 

Para melhor entendimento, a SMMA (2007) por intermédio da 

elaboração do plano de manejo do parque Barigui, identificou alguns aspectos 

físicos e demográficos desta localidade, a partir de fotointerpretações 

mostradas a seguir. Complementando esta análise demonstram-se também os 

tipos de estabelecimentos fixos instalados no parque, que de modo geral 

iniciou-se a partir de 1985, movimentando a atividade econômica no parque. 

 

 

Fonte: IPPUC, 2011 
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a) Foto aérea do ano de 1972 

 

Delimitaram-se os limites da quebra de relevo (cor marrom-clara) entre a 

área aluvionar e os morros adjacentes evidenciando a várzea do rio Barigui 

antes da criação do lago do parque. Devido ao intenso grau de ocupação 

urbana que ocorreu nesta área ao longo das últimas três décadas, muitas 

drenagens foram suprimidas, canalizadas ou redirecionadas. Foram 

demarcadas também as áreas que naquele ano estavam sendo terraplanadas 

ou mesmo servindo como áreas de empréstimo de material para aterros 

(Figura 23). 

Figura 23: Fotoaérea de 1972. Detalhe da área da várzea do rio Barigui, anterior a criação do 
parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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Em 1973 foi instalado o Museu do Automóvel com o objetivo de expor ao 

público o acervo de mais de 150 veículos pertencentes aos sócios do Clube de 

Automóveis e Antiguidades Mecânicas do Paraná – CAAMP e em 1976 foi 

inaugurado o Pavilhão de Exposições com 8.700 m² com o objetivo de realizar 

diversos tipos de feiras e exposições sob a administração e permissionária a 

Urbanização de Curitiba S/A – URBS (Figura 24). 

 

Figura 24: Localização do Pavilhão de Exposições e do Museu do Automóvel após 
implantação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da foto aérea do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, 1980. 
 

 

b) Foto aérea do ano de 1980 

 

Identificou-se os limites da área aluvionar, em relação à ocupação que 

se sucedeu na área do parque. Nesta época já existia o lago, cuja configuração 

da época é semelhante à atual. É possível notar o adensamento da ocupação 

urbana nessa região ao longo dos dez anos. (Figura 25) 
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Figura 25: Foto aérea de 1980. Detalhe da conformação da área após a criação do parque; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SMMA, 2007 

Em 1980 foi criado o parque de diversões Alvorada Barigui (Figura 26), 

na porção sul do parque próximo à BR-277 (Figura 28), cujo permissionário foi 

o senhor Milton França Ribeiro com permissão de uso por tempo 

indeterminado. 

Figura 26: Vista do Parque de diversões Alvorada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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c) Fotoaérea do ano de 1990 

 

Identificou-se que o lago já apresentava problemas de assoreamento e 

demonstra mudanças no formato do lago em relação à imagem anterior (ano 

de 1980). É marcado pelo surgimento de três ilhas no lago e o aumento de uma 

península na margem direita do lago. Nota-se também o adensamento da 

ocupação urbana nessa região entre os anos de 1980 e 1990, que se deram na 

porção leste do parque, sentido centro de Curitiba. (Figura 27). 

 

Figura 27: Fotoaérea de 1990. Escala 1: 8.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 
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Em 1994, obtiveram a permissão de uso por tempo indeterminado os 

seguintes estabelecimentos: lanchonete, sendo seu permissionário Sr. Alduir F. 

Dartora; a Lanchonete do Lago – permissionário Sr. Francisco A. Maestrelli; 

Restaurante Maggiore – permissionário Zambon & Cia Ltda; Heliporto - 

permissionário Yapó Aerotaxi Ltda (Figura 28). 

 

Figura 28: Localização do Parque Alvorada, heliponto, lanchonete, lanchonete do Lago e 
Restaurante Maggiore 

 
Fonte: Elaborado a partir do Google Earth, 2012. 

 

 

d) Foto aérea do ano de 1996 

 

Observa-se que as ilhas existentes no lago aumentaram o seu tamanho, 

surgiu uma nova ilha e a península da margem direita também aumentou. Em 

relação ao adensamento da ocupação urbana, entre os anos de 1990 a 1996, 

nota-se que ocorreu principalmente na porção oeste do parque em direção ao 

bairro de Santo Inácio. (Figura 29). 
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Figura 29: Fotoaérea de 1996. Escala 1: 8.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 

 

Em 1997 receberam permissão de uso o senhor Reinaldo de J. Moraes 

para a Lanchonete Farol - permissão de uso nº 164/97 e em 1998 a Fundação 

de Ação Social – Instituto Pró-Cidadania de Curitiba para gerenciar do Bistrô - 

permissão de uso Decreto nº 552/98 (Figura 30). 
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Figura 30: Localização Lanchonete Farol e Bistrô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir do Google Earth, 2012. 

 

 

e) Foto aérea do ano de 2002 

 

O principal aspecto interpretado na imagem corresponde à criação de 

um canal paralelo à margem esquerda do lago. Este canal faz parte do projeto 

do departamento de parques e praças da SMMA com o objetivo de propiciar 

um fluxo direcionado do rio paralelamente ao lago, diminuindo assim o 

assoreamento do lago. Com relação ao adensamento da ocupação urbana, 

nota-se que não ocorreram significativas alterações. (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

Figura 31: Foto aérea de 2002. Escala 1: 8.000. 

 

Fonte: SMMA, 2007 

 

A maioria dos estabelecimentos fixos comerciais e prestação de 

serviços, citados acima, continuam em funcionamento, exceto o parque de 

diversões que foi desativado em 2007. 

No ano de 2012 iniciou-se o processo de revitalização do Parque 

Barigui, onde serão investidos R$ 26,4 milhões pelo consórcio Positivo/J. 

Malucelli, vencedora da licitação de concessão do Centro de Eventos do 

Parque Barigui, para a construção do novo espaço para a realização de 
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eventos, de uma galeria subterrânea que integrará os dois lados do parque por 

baixo da Rua Cândido Hartmann, além de uma nova pista de corrida. 

É importante ressaltar que este parque, assim como as demais áreas de 

parques implantadas na cidade, é parte de uma política municipal de 

preservação de fundos de vales, com objetivos já mencionados anteriormente 

como evitar o assoreamento e a poluição dos rios, proteger a mata ciliar e 

impedir a ocupação irregular das margens, transformando estas áreas abertas 

à população para lazer. 

Assim sendo, pelos fatos e dados apresentados do Parque Barigui, é 

perceptível notar que este espaço criado a partir de uma necessidade de 

melhorias para a cidade, com investimentos do poder público municipal, tornou-

se uma área de lazer mais frequentada de Curitiba, que foi apropriada tanto 

pelos residentes como também pelos turistas. 

 

5.2. Mapeamento dos atrativos, equipamentos, instalações e a 

infraestrutura do Parque Barigui. 

 

O Parque Barigui em seus 1.400.000 m² abriga três bosques formados 

por capão de floresta primária nativa e por florestas secundárias onde existem 

animais nativos e migratórios, como garças-brancas, preás, quero-queros, tico-

ticos, gambás, entre outros. É considerada uma grande área de preservação 

natural da região central de Curitiba onde seus bosques auxiliam a regular a 

qualidade do ar e o lago com 230 mil m², ajuda a conter as enchentes do Rio 

Barigui.  

Nesta área estão disponíveis várias estruturas e equipamentos (Figura 

32) que atendem às necessidades tanto da população curitibana como dos 

turistas, sendo que serão descritos a seguir. 
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Figura 32: Carta das estruturas e equipamentos do Parque Barigui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 

 

5.2.1 Fauna e flora 

A área do Parque Barigui situa-se em uma região caracterizada pelo 

predomínio das Florestas com Araucária e pelos campos limpos. Nesta área 

não existe uma uniformidade da cobertura florestal, “mas um mosaico de áreas 

secundárias que variam de um tipo florestal bem estruturado e diversificado em 

espécies, até locais em fase de sucessão ainda não florestal (capoeirinhas)” 

(Souza, 2010, p. 56). Portanto, observa-se a seguinte composição florística: 

aroeira, araucária, vassoura, carqueja, xaxim, vassourão-branco, vassourão-

preto, quaresmeira, bracatinga, guaviroba, pitanga, araçá, pinus, pinheiro-

bravo, pessegueiro, erva-mate, dentre outros (Figura 33 e Figura 34). É 
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possível verificar também espécies exóticas em grupos ou isoladas, na maioria 

das vezes plantadas pela Prefeitura Municipal (SMMA, 2007). 

 

  

             

 

Devido ao processo de urbanização as áreas de vegetação foram 

extintas restando apenas, em sua maioria, os que integram o sistema de 

parques e praças de Curitiba, sendo que o parque Barigui concentra uma das 

maiores e mais representativas áreas de floresta urbana existentes no 

município (SMMA, 2007).  

Todavia, a descaracterização do ambiente local ocorreu quase por 

completo e como consequência dificulta a caracterização da fauna primitiva. 

Dentre os habitantes da fauna no parque destacam-se: gambá, cuíca, tatu, 

morcego, lebre, cutia, paca, camundongo, preá, capivara, furão, lontra, 

jaguatirica, marreca, mergulhão-caçador, biguá, garça branca, gansos, quero-

quero, coruja, beija-flor, anu, pica-pau, joão-de-barro, bem-te-vi, sabiá, 

andorinha, tico-tico, pardal, lambari, bagre, traira, cascudo, tilápia, carpa, 

cágado, jacaré de papo amarelo, cobra, lagarto, lagartixa, dentre outros 

(SMMA, 2007). 

 

 

 

 

Fonte: Namisaki (2011) Fonte: Namisaki (2011) 

Figura 33: Vista do Pinheiro do 
Paraná no Parque 

Figura 34: Vista da mata no Parque 
Barigui 
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Figura 35: Vista de espécie: capivara. 
Registrada na ilha do lago do parque Barigui. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Namisaki, 2012 

Figura 36: Vista de espécie: gansos       Figura 37: Vista de espécie: garça 

Fonte: Namisaki, 2012         

Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.2 Lago 

 

O lago artificial localiza-se na porção sul do parque e é formado pelo 

represamento de parte das águas do rio Barigui. Além de compor a paisagem, 

tem como função auxiliar na contenção de enchentes do rio Barigui. O volume 

médio do lago é de aproximadamente trezentos e cinquenta e seis (356) mil m³, 

com uma área de duzentos e setenta (270) mil m², que corresponde a 16,43 % 

da área total do parque e sua profundidade média é de um (1) metro. O 

assoreamento do lago ocorre devido ao depósito de material sedimentar como 

areia, resíduos sólidos urbanos, entulho e esgoto sanitário que são carregados 
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pelo rio Barigui até se concentrarem no lago. Isto acarreta a diminuição do nível 

do lago, favorece a proliferação de algas e outros organismos provocando mau 

cheiro, por isso, o processo de limpeza e desassoreamento é realizado 

constantemente, evitando que a qualidade visual e estética do parque seja 

prejudicada. Além de servir de habitat para peixes e aves aquáticas o lago 

também é utilizado para passeios com pedalinho (SMMA, 2007). 

 

Figura 38: Vista do lago do parque Barigui com os pedalinhos 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IPPUC, 2011 

 

5.2.3 Bosques e Trilhas 

 

O parque apresenta cerca de 500.000 m² (quinhentos mil) de bosque, 

constituídos por capões de floresta nativa, configurando grandes áreas de 

preservação natural que ajuda a regular a qualidade atmosférica, além de 

refúgio para animais nativos e migratórios. O bosque é cortado por ruas e 

trilhas, localizadas na porção norte do parque (entre a Avenida Manoel Ribas e 

Avenida Cândido Hartmann) com 920,81 m² e na porção oeste (entre a 

Avenida Manoel e Avenida Cândido Hartmann) com 450,00 m², a qual 

possibilita a realização de caminhadas e também a existência de áreas de lazer 

com churrasqueiras. 

A predominância das trilhas concentram-se na porção norte, com 

revestimento em anti-pó, utilizado para fluxo de pedestres, totalizando um 

percurso de 1.370,81 m. Na porção oeste todas as trilhas são em leito natural, 

sendo que era utilizada para o Programa de Educação Ambiental “Trilha da 
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vida”, no entanto, com a desativação do programa, o acesso a estas trilhas não 

possui monitoramento, gerando assim problemas de vandalismo e depredação 

contra a natureza (SMMA, 2007). 

Figura 39: Vista da trilha na porção nordeste do parque 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Quiosques com churrasqueiras 

Os quiosques com churrasqueiras (Figuras 41 e 42) concentram-se em 

pontos das trilhas do bosque do parque, na porção centro-oeste - ao sul da 

Avenida Cândido Hartmann e na porção norte do parque - próximas à Avenida 

Manoel Ribas, totalizando 27 (vinte e sete) churrasqueiras. São bastante 

utilizados principalmente nos dias de domingo (SMMA, 2007). 

Figura 41: Vista da churrasqueira  
(próxima à Avenida Cândido Hartmann)  

Figura 42: Vista da churrasqueira na porção 
centro-oeste do parque 

 

 

 

 

 

 

 

FFigura 40: Vista da trilha em leito natural 
na porção sudoeste do parque 

Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 

FFonte: SMMA, 2007 FFonte: SMMA, 2007 
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5.2.5 Pista de caminhada, cooper e ciclovias. 

As vias da pista de caminhada, cooper e ciclovias são largas e com 

revestimento em anti-pó. Em alguns pontos a via é compartilhada por 

pedestres e ciclistas (Figura 43) e em outras com vias exclusivas (Figura 44) 

devidamente sinalizadas. 

 

Figura 43: Vista da pista compartilhada  
(pista da ciclovia e a pista de caminha/cooper) 

  
Figura 44: Vista da pista da ciclovia em primeiro 

plano e na margeando o rio Barigui a pista de 
caminha/cooper. 

 

 

A pista de caminhada/cooper, concentra-se na porção noroeste do 

parque (entre a Avenida Manoel Ribas e Avenida Cândido Hartmann) com 

1.410,53 metros, na porção sul (entorno do lago) com 3.481,46 metros e na 

porção leste (acima da Avenida Cândido Hartmann com acesso à academia de 

ginástica) com 473,94 metros, totalizando 5.365,93 metros de extensão. Já a 

ciclovia se estende na porção sul do parque (porção leste do lago) com 

1.914,83 metros e na porção leste (acima da Avenida Cândido Hartmann, 

Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2011 
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acesso à academia de ginástica) com 473,94 metros, totalizando 2.388,77 

metros (SMMA, 2007) 

 

Figura 45: Vista da pista de caminhada, cooper  Figura 46: Vista da pista de caminhada,  
e ciclovia na porção leste do parque        cooper e ciclovia entorno do lago 

   

 

Devido ao processo de revitalização do Pavilhão de Exposições do 

Parque Barigui, também iniciou no ano de 2011, as obras para a construção de 

uma galeria que passará por baixo da Avenida Cândido Hartmann, facilitando a 

travessia dos usuários da pista de caminhada/cooper, não havendo mais a 

necessidade de atravessar a avenida movimentada, além da construção de 

uma terceira pista de caminhada. Esta galeria subterrânea terá 30 metros de 

largura por 35 de extensão, com iluminação privilegiando principalmente a 

natural e a ventilação permanente, as paredes de um lado terá uma cascata e 

na outra um paredão de pedras. 

 

Figura 47: Galeria subterrânea da Avenida Cândido Hartmann 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Namisaki, 2011 Fonte: Namisaki, 2011 

Fonte: Namisaki, 2011 
Fonte: Gazeta do Povo, 
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Figura 48: Passarela subterrânea da Avenida Cândido Hartmann 

 
Fonte: Gazeta do Povo, 2012 

 

5.2.6 Pistas de aeromodelismo e patinação 

Próximas à Avenida Cândido Hartmann, o parque conta com uma pista 

de aeromodelismo e uma de patinação, conforme figura abaixo: 

 

Figura 49: Vista da pista de aeromodelismo (à direita)  
e vista da pista de patinação (à esquerda). 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.7 Canchas poliesportivas e equipamentos de ginástica 

As canchas poliesportivas (futebol de areia, vôlei, basquete) estão 

concentradas na porção norte da Avenida Cândido Hartmann (Figura 50, 

Figura 51) e os equipamentos de ginástica espalhados pelo parque (Figura 52). 
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Figura 50: Vista da cancha de basquete e futebol Figura 51: Vista da cancha de futebol de 
areia 

 

   
 

Figura 52: Vista da academia de ginástica  
ao ar livre às margens do lago 

 
 

Situada na porção central do parque, a estrutura que abrigava até 1980 

uma olaria (construída em 1949), passou por readequações e em 1988 foi 

instalada a academia pública de ginástica, administrada pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Dentre as atividades disponíveis 

destacam-se musculação, alongamento, condicionamento físico, ginástica e 

reestruturação corporal. Horário de funcionamento de segunda à sexta das 7h 

às 21h. Fechado aos sábados e domingos (Figura 53). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 
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Figura 53: Vista da Academia Pública de Ginástica 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.8 Salão de eventos / restaurante 

 

O salão de eventos e restaurante Maggiore localiza-se próximo às 

margens do lago (Figura 54), tendo como permissionário a empresa 

Michelangelo Zambon – Zambon & Cia Ltda. Oferece uma estrutura com dois 

ambientes, sua capacidade é para 450 pessoas, com pista de dança e palco 

abrigando os mais variados tipos de eventos como casamentos, formaturas, 

aniversários, festas temáticas, dentre outros. Por isso, este local é bastante 

utilizado no período noturno. Nos finais de semana, das 11h às 20h o 

restaurante funciona oferecendo um variado cardápio e especialmente aos 

sábados é servido o buffet de feijoada.  

 

Figura 54: Vista do Restaurante Maggiore 

 
Fonte: Namisaki, 2012 
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5.2.9 Lanchonete, bar e petiscaria 

 

A Lanchonete do Lago localiza-se sobre o lago artificial com uma vista 

privilegiada do parque (Figura 55 e Figura 56). Aberto todos os dias da semana 

com capacidade para 180 pessoas, com mesas em ambiente coberto e ao ar 

livre. Logo à frente da Lanchonete do Lago encontra-se o Bar do Lago (Figura 

57). 

Figura 55: Vista da Lanchonete do Lago  Figura 56: Vista da Lanchonete do Lago (piêr 
em cima do lago artificial) 

      

 

 

Figura57: Vista do Bar do Lago 

 

 

 

 

5.2.10 Bistrô 
 

O Bistrô “Casa Amarela” está instalado em uma casa histórica que 

passou por readequações, localizada em frente a uma das áreas de 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2011 

Fonte: Namisaki, 2011 
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alongamento do parque, próximo à Avenida Cândido Hartmann (Figura 58). É 

administrada pela Fundação de Ação Social - Instituto Pró-Cidadania de 

Curitiba. O atendimento é diário das 9h às 18h e o que é consumido no Bistrô é 

revertido para projetos de ações sociais do Instituto Pró-Cidadania. 

 
Figura 58: Vista do Bistrô 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 
5.2.11 Museu do Automóvel 

 
O Museu do Automóvel (Figura 59) encontra-se na área central do 

parque, onde o acesso se dá pela Avenida Cândido Hartmann. Foi instalado no 

parque em 1973 e possui um acervo com dezenas de veículos antigos, além de 

outras antiguidades mecânicas e uma biblioteca especializada no assunto 

(SMMA, 2007). 

Figura 59: Vista do Museu do Automóvel 

 
Fonte: Namisaki, 2012 
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5.2.12 Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 

A sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Figura 60) está 

localizada na porção nordeste do parque, onde seu acesso se dá pela Rua 

Manoel Ribas. Em 1982 ocorreu o início da instalação dos edifícios sediando o 

Departamento de Parques e Praças e Preservação Ambiental, vinculado à 

Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Em 1986 foi instalada oficialmente a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente órgão responsável pela administração do Parque Barigui. 

 

Figura 60: Vista da SMMA 

 
Fonte: SMMA, 2007 

 

5.2.13 Sede do Grupo Escoteiro Tapejara 

 

Localiza-se dentro do perímetro do Parque Barigui há 11 anos, 

amparada pela Lei Municipal Nº 12.064, de 14 de dezembro de 2006, e pelo 

convênio nº 16.165/05. Desenvolve atividades com forte apelo à proteção da 

natureza inclusive voltada para o próprio parque (SMMA, 2007). 

 

5.2.14 Casa da Leitura 

 

Por iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba, e sob a responsabilidade 

da Coordenadoria de Literatura, a criação da Casa da Leitura, teve o apoio de 
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várias empresas, como Grupo Positivo, Livrarias Curitiba, Clear Channel, 

Editora Travessa dos Editores e Jornal de Literatura Rascunho. Possui um 

acervo de obras literárias à disposição do público, além do empréstimo de 

jornais, revistas e cadeiras para leitura no parque, sem nenhuma taxa. 

Localiza-se em frente ao estacionamento, pela entrada da BR-277 e 

iniciou suas atividades em 2006, após sua sede passar por reformas 

patrocinadas pela empresa Cimento Itambé. Promove atividades voltadas à 

literatura como rodas de leituras, oficina de conto de histórias, teatro de 

bonecos, além de receber doações de livros (Figura 61). 

 

Figura 61: Vista da Casa da Leitura 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.15 Memorial das Vítimas de Trânsito 

 

Inaugurado em 08 de março de 2010, com o objetivo de marcar a data 

do lançamento oficial da Década Mundial de Ações para a Segurança no 

Trânsito pela Organização das Nações Unidas (Figura 62 e 63). 

O memorial foi construído em parceria com a Prefeitura de Curitiba, 

Confederação Nacional de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização e pela Federação Nacional dos Corretores de 

Seguros. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Fernando Canalli da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Este espaço compõe um lago de 300 m² com peixes, uma cascata que 

oferece ao visitante o som da natureza, a implantação de uma área de 2.000 

m² de espécies vegetais nativas de pequeno e médio porte envolvendo o lago e 
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as pedras, além de uma calçada de 40 m de comprimento feita de tijolos 

maciços iguais aos da chaminé da antiga Olaria (IPPUC, 2010) 

 

 

Figura 62: Vista do Memorial às vítimas de trânsito 

 
 

 
 

Figura 63: Vista do Memorial às vítimas 
 de trânsito (ao fundo a Olaria) 

 

 

5.2.16 Salão de Atos - Centro de Capitação Permanente 

 

O Salão de Atos do Parque Barigui é gerenciado pelo Instituto Municipal 

de Administração Pública (IMAP) e este espaço é destinado a eventos, 

palestras, reuniões, seminários, treinamentos, workshops, exposições de 

pequeno e médio porte e apresentações diversas (Figura 64). Localiza-se ao 

Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 
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lado do restaurante Maggiore e sua estrutura conta com os seguintes 

ambientes: Salão de Atos com capacidade para 380 pessoas, o Salão Barigui 

para 200 pessoas, o Salão do Lago para 160 pessoas, o mini auditório para 30 

pessoas, a sala vip e a secretaria para 10 pessoas além de um espaço para 

coffee-break (Prefeitura de Curitiba, 2011). 

 

Figura 64: Vista do Salão de Atos 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.17 Pavilhão de Exposições 

 

O Pavilhão de Exposições foi inaugurado em 1976 e possui uma área de 

9.750 m², sendo que em torno de 5.000 m² são de áreas comercializáveis e o 

restante corresponde a corredores, administração, sanitários, hall e praça de 

alimentação (Figura 65 e 66). 

 

Figura 65: Vista do antigo Pavilhão de Exposições do Parque Barigui 

 
Fonte: Namisaki, 2011 

 



112 

 

 

 

Neste espaço são realizados diversos eventos como feiras e exposições 

de âmbito nacional e internacional. Seu acesso se dá pela BR-277 e sua 

estrutura contempla ainda um estacionamento para 2.000 veículos, dois 

estacionamentos para carga e descarga, acesso ao interior do pavilhão para 

caminhões com até dez toneladas, um vão livre de 5,50 metros de altura, 

infraestrutura de sanitários com berçários, salas de apoio, instalação hidráulica 

e elétrica flexível com tensão de 127v, 220v e 380v com distribuição 

subterrânea, acesso à internet conforme a demanda (URBS, 2011). 
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Figura 66: Planta padrão do Parque de Exposições 

Fonte: URBS, 2011 
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A construção do pavilhão de exposições foi permitida por meio de concessão 

pública entregue à iniciativa privada para exploração, a qual somente uma empresa 

estava interessada em participar. Este espaço foi administrado por um período de 30 

anos pela empresa permissionária Diretriz Empreendimentos, tendo o término deste 

contrato de concessão em 2006. Devido ao intenso uso da estrutura, o pavilhão 

retornou ao município com deficiência em suas instalações elétricas, sanitárias, de 

alimentação e apoio. 

Com isso, por iniciativa da Prefeitura de Curitiba, ainda no ano de 2006, foi 

criada uma comissão mista composta por órgãos da Prefeitura Municipal e Câmara 

Municipal e também pela Sociedade Civil Organizada, com o objetivo de realizar 

estudos sobre a destinação, utilização e exploração do Pavilhão de Exposições do 

parque Barigui. Foi definido por esta comissão que deveriam ser realizados estudos 

com o objetivo de subsidiar uma nova concessão, dentre eles a adequação do 

prédio à paisagem do parque com maior e melhor integração dos espaços, maior 

integração do usuário do parque às atividades a serem desenvolvidas no pavilhão, 

integrar à política ambiental do município e adequar à atual legislação ambiental, 

realizar uma análise de mercado, definir o pagamento de valores para a manutenção 

do parque e definir atividades compatíveis ao parque (IPPUC, 2012). 

A administração do pavilhão até o primeiro semestre do ano de 2011 estava 

sob a responsabilidade da URBS e a partir de julho de 2011 o pavilhão foi fechado 

para a construção de um novo centro de eventos a cargo do Consórcio Positivo/J. 

Malucelli, vencedor da concorrência referente à concessão onerosa de uso e 

exploração da área correspondente (Figura 67 e 68). O contrato desta concessão 

contempla ainda a construção de uma galeria que integrará os dois lados do parque 

por baixo da Avenida Cândido Hartmann, a terceira pista de caminhada, paisagismo, 

ciclovia e sinalização com a previsão de conclusão das obras no ano de 2012 

(URBS, 2011). 

O arquiteto responsável pelo novo centro de eventos, Manoel Coelho, 

comenta que o espaço terá um vão livre de cinco mil m², sem nenhuma pilastra, o 

que garante o aproveitamento total da área.  
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Figura 67: Novo Centro de Eventos 
do Parque Barigui Figura 68:  Figura 68: Vista da construção do novo Centro 

de Eventos do Parque Barigui 

          

 

 

O pé direito terá dez metros e as paredes divisórias movediças. A parede de 

vidro permitirá a visão do lago proporcionando assim a integração com o parque 

(Figura 69 e Figura 70). A água da chuva será reaproveitada, o espaço contará com 

um sistema de ventilação natural, o que garantirá o consumo menor da energia será 

o aproveitamento da iluminação natural. As paredes externas, em alguns pontos 

totalizando 1.500 m², constituirão paredes vegetais com 14.700 plantas (GAZETA 

DO POVO, 2012). 

 

Figura 69: Novo Centro de Eventos do Parque  
Barigui  Figura 70: Novo Centro de Eventos do Parque 

Barigui 

    
 
 

 

 

 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 
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5.2.18 Linha Turismo 

 

A Linha Turismo, segundo pesquisa realizada por Custódio (2006), é citada 

como atrativo turístico da cidade de Curitiba, no entanto, é uma linha especial de 

transporte coletivo que percorre um trajeto de 44 quilômetros da cidade de Curitiba, 

passando por vinte e cinco atrativos, dentre eles o Parque Barigui, portanto, os 

locais onde o ônibus para é o atrativo. 

Os veículos são equipados com sistema de som para fornecer informações 

gravadas sobre os locais visitados nos idiomas português, inglês e espanhol (URBS, 

2011). Esta Linha foi criada em 1990 com o nome de ProParque e era atendida por 

ônibus tipo jardineira. Em 2008 os ônibus de dois andares, double deckers, 

passaram a fazer parte da frota de ônibus da Linha Turismo (Figura 71) . 

 

Figura 71: Vista do ônibus da Linha  
Turismo no Parque Barigui 

 
Fonte: Instituto Municipal de Turismo, 2011 

 

Esta linha funciona de terça à domingo das 9h às 17h30, e circula a cada 

trinta minutos, em um passeio com duração total de 2h e 30min, permitindo aos 

passageiros cinco paradas diferentes por meio de tickets, que lhe dá o direito a um 

embarque e quatro reembarques (SMMA, 2007), de acordo com o trajeto 

demonstrado na Figura 72. 
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Figura 72: Trajeto da Linha Turismo 

 

Fonte: IPPUC – Banco de Dados, 2011 

 

5.2.19 Heliponto 

 

O heliponto oferece serviços de voos panorâmicos pela cidade de Curitiba. O 

passeio tem a duração de cerca de dez minutos e a definição da rota depende das 

condições climáticas e da liberação do espaço aéreo (SMMA, 2007). 
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Figura 73: Vista do heliponto no Parque Barigui 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.20 Portal do Parque Barigui 

 

Localiza-se perto do estacionamento da entrada pela BR-277, em frente ao 

centro de exposições (Figura 74). 

 

Figura 74: Vista do portal do Parque Barigui 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

 

5.2.21 Outros equipamentos e mobiliários do parque Barigui 

 

Segundo levantamento da SMMA (2007), cuja é de sua responsabilidade o 

zelo e a manutenção, relacionam ainda os seguintes equipamentos e mobiliários: 

quarenta e cinco bancos de madeira (Figura 75), sessenta bancos de tronco (Figura 

76). 
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Figura 75: Vista das lixeiras, postes de iluminação  
e bancos no percurso da pista da caminhada 

Figura 76: Vista do mobiliário: banco de tronco 

     
 

 

 

Além dos mobiliários citados acima, estão disponíveis também sessenta e 

uma lixeiras separativas (Figura 77), um escorregador de ferro, duas gangorras de 

ferro, um trepa-trepa de ferro (Figura 78), quatro sanitários (Figura 79), cento e trinta 

e duas placas de comunicação visual (Figura 80) e cento e treze postes de 

iluminação (SMMA, 2007). 

 

Figura 77: Vista das lixeiras separativas 

      
Fonte: Namisaki, 2012  

 
 

 

 

Fonte: Namisaki, 2011 Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 

Figura 78: Vista do playground próximo à 
academia de ginástica 
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Identificou-se também a existência de três pontes para travessia de pedestres 

no percurso da pista de caminhada/cooper e ciclovia, sendo que uma localiza-se na 

Avenida Cândido Hartmann (Figura 81), a outra próxima ao Restaurante Maggiore 

(Figura 82) e a outra próxima à BR-277 (Figura 83). 

 

Figura 81: Vista da ponte de madeira paralela   
à Avenida Cândido Hartmann 

        
 

Figura 83: Vista da ponte de concreto paralela à BR-277 

 
 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 

Figura 79: Vista dos sanitários 
próximos à BR-277 

Figura 80: Vista de placas de 
comunicação visual 

Figura 82: Vista da ponte de madeira 
próxima ao Restaurante Maggiore 
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5.2.22 Segurança 

 

A Guarda Municipal é a responsável pela segurança física do Parque Barigui, 

zelando pelo patrimônio público do parque e sua sede localiza-se na Avenida 

Cândido Hartmann (Figura 84). Durante o dia são realizadas rondas por guardas 

com bicicletas e motocicletas e no período noturno estas rondas são realizadas em 

veículos e motocicleta. Nos finais de semana aumenta o número de efetivos devido 

ao aumento de pessoas que frequentam o parque e ainda eventualmente há um 

suporte da Polícia Militar. Câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos 

do parque também auxiliam no monitoramento da segurança (Figura 85). (SMMA, 

2007) 

Figura 84: Vista da sede da Guarda Municipal Figura 85: Vista da câmera de segurança localizado 
nas mediações do restaurante Maggiore 

       
 
 

5.2.23 Abastecimento de água 

 

O abastecimento de água no Parque Barigui é realizado pelo sistema público 

de abastecimento de água da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 

Na região em que se encontra o parque existem vários centros de reservação (CR’s) 

de água instalados, bem como as respectivas adutoras de água tratada de 

interligação. Duas estações de tratamento de água (ETA) atendem a região do 

entorno do parque, são eles a ETA Passaúna e ETA Iraí. 

Na área interior do parque Barigui a SANEPAR atende as lanchonetes, 

restaurante, pavilhão de exposições e sanitários instalados em vários pontos do 

parque. A extensão total da rede de abastecimento de água inserida dentro do 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 
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perímetro do parque é de aproximadamente 2.205 metros, conforme demonstra a 

Figura 86 (SMMA, 2007). 

Figura 86: Abastecimento de água do Parque Barigui 

 

 

Fonte: SMMA, 2007 



123 

 

 

 

5.2.24 Esgoto 

 

Na área específica do Parque Barigui redes coletoras de esgoto foram 

implantadas em sua totalidade, sendo, portanto, na porção norte para que atende a 

Secretaria Municipal de meio Ambiente e o Grupo Escoteiro Tapejara, na porção 

oeste e sul que atende o escritório do heliponto, sanitários públicos, pavilhão de 

exposições, restaurante e lanchonetes e próximo à Avenida Cândido Hartmann 

atendendo o Museu do Automóvel, Guarda Municipal, Academia de ginástica, dentre 

outras (SMMA, 2007). 

 

5.2.25 Coleta de resíduos 

 

A coleta dos resíduos orgânicos e a varrição e capina do Parque Barigui é de 

responsabilidade da empresa CAVO Serviços e Meio Ambiente. A coleta de resíduos 

sólidos no parque é no período noturno ocorrendo três vezes por semana. 

Semanalmente, às segundas-feiras, ocorre a “operação especial” onde os 

funcionários da CAVO dão suporte e auxiliam os funcionários de manutenção do 

parque na poda, capina e varrição. 

Em decorrência do grande movimento aos domingos nas lanchonetes, 

restaurante, pavilhão de exposições e sanitários, aumenta consideravelmente a 

geração de resíduos sólidos sendo, portanto, reforçada a coleta de lixo sólido para a 

imediata limpeza na segunda-feira. Já a coleta de resíduos recicláveis é realizada 

pela Prefeitura Municipal de Curitiba pelo Programa Lixo Que Não É Lixo, feita uma 

vez por semana, no período diurno (SMMA, 2007). 

 

5.2.26 Circulação 

 

O acesso ao Parque Barigui se dá ao norte pela Avenida Manoel Ribas, ao 

sul pela BR-277 e em sua porção central pela Avenida Cândido Hartmann, todas 

com pavimentação asfáltica, conforme visto anteriormente. 

No interior do parque a circulação é configurada por trilhas, pistas de 

caminhada/cooper, ciclovias e ruas (Tabela 5 e Figura 87) . 
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Tabela 5: Tipologia de  circulação na área do Parque Barigui 
Tipologia da via Tipologia de 

fluxo 
Localização Extensão 

Rua interna veículos Porção norte do parque (entrada pela Av. 
Manoel Ribas, acesso Grupo Escoteiro) 

405,34 m 

Rua interna veículos Porção norte do parque (entrada pela Av. 
Manoel Ribas, acesso SMMA) 

288,00 m 

Rua interna veículos Porção centro-norte do parque (acesso 
pela Av. Cândido Hartmann) 

406,90 m 

Rua interna veículos Porção sul do parque (entre Av. Cândido 
Hartmann e BR-277) 

1.366,93 
m 

Subtotal rua interna 2.467,17 
m 

Trilha  pedestres Porção norte do parque (entre a Av. 
Manoel Ribas e Av. Cândido Hartmann) 

920,81 m 

Trilha  pedestres Porção oeste do parque (entre a 
Av.Manoel Ribas e Av. Cândido 
Hartmann) 

450,00 m 

Subtotal trilhas 1.370,81 
m 

Pista de cooper / 
caminhada 

pedestres Porção noroeste do parque (entre a Av. 
Manoel Ribas e Av. Cândido Hartmann) 

1.410,53 

Pista de cooper / 
caminhada 

pedestres Porção sul do parque (entorno do lago) 3.481,46 
m 

Pista de cooper / 
caminhada 

pedestres Porção leste do parque (acima da Av. 
Cândi Hartmann acesso à academia de 
ginástica) 

473,94 m 

Subtotal pista de cooper / caminhada 5.365,93 
m 

Ciclovia  bicicletas Porção sul do parque (porção leste do 
lago) 

1.914,83 

Ciclovia  Bicicletas Porção leste do parque (acima da Av. 
Cândi Hartmann acesso à academia de 
ginástica) 

473,94 m 

Subtotal ciclovia 2.388,77 
m 

Fonte: SMMA, 2007 
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A Tabela acima demonstra os tipos de circulação na área do parque, identificando 

também o seu fluxo, localização e extensão. 

 

Figura 87: Tipologias de fluxos no Parque Barigui 

 

Fonte: SMMA, 2007 

 

 

O trecho em que é permitido o fluxo de veículos no interior do parque - entre a 

BR-277 e Avenida Cândido Hartmann - com extensão de 1.366,93 m (Figura 88) e 

um pequeno trecho com acesso pela Avenida Cândido Hartmann em direção à 

academia de ginástica - antiga olaria – (Figura 89) é denominada Alameda Ecológica 

Burle Marx (SMMA, 2007) 
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Figura 88: Vista do trecho da Alameda Burle Marx  

(Av. Cândido Hartmann em direção à BR-277) 

Figura 89: Vista da Alameda Burle Marx  

(Av. Cândido Hartmann em direção à academia de 
ginástica) 

    
 

5.2.27 Estacionamento 

 

A área para estacionamento de veículos de passeio no parque é ampla e se 

concentram entorno de algumas estruturas de serviços. Na Tabela 6 verificam-se as 

áreas destinadas para estacionamento e seus respectivos números de vagas. 

 

Tabela 6: Capacidade de estacionamento do Parque Barigui 

Localização da área de estacionamento Número de vagas 

Entrada pela BR-277 (Rodovia do Café) 1.377 

Junto ao centro gastronômico 72 

Junto às churrasqueiras 25 

Na Estação 2 (próximo a lanchonete) 47 

Avenida Cândido Hartmann 324 

Rua Aluízio França Pente nº 1 = 20 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 
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Com quatro pentes de estacionamento Pente nº 2 = 35 

Pente nº 3 = 20 

Pente nº 4 = 30 

TOTAL 1.950 

Fonte: SMMA, 2007 

 

Além das áreas para estacionamento de veículos de passeio (Figura 90 e 

Figura 91), existem áreas para estacionamento exclusivo para motocicletas 

localizada ao lado do Bar do Lago e logo à frente um estacionamento para bicicletas 

(Figura 92). 

 

Figura 90: Vista do estacionamento do parque  
(acesso pela BR-277)  

Figura 91: Vista do estacionamento  
Avenida Cândido Hartmann 

     
 

Figura 92: Vista do estacionamento para bicicletas do parque 

 
Fonte: Namisaki, 2012 

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 
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5.2.28 Sinalização 

 

As placas de sinalização no Parque Barigui estão em locais de fácil 

visualização e com temas pertinentes ao uso do parque (Figura 93 e Figura 94) 

 

Figura 93: Vista de detalhe da sinalização vertical  
referente à proibição de som alto no parque 

Figura 94: Vista de detalhe da sinalização  
vertical referente à circulação no parque 

        
 

 

Observa-se, portanto, que o Parque Barigui além de possuir uma função 

ecológica e estética, pois abrigam diversas espécies da flora e da fauna, constitui 

também, em um espaço de lazer, recreação e realização de eventos com 

equipamentos para este fim, e conta com um tratamento paisagístico a fim de 

proporcionar uma visitação agradável tanto para a comunidade local quanto para os 

turistas. 

 

5.3 Caracterização das atividades de eventos realizados no Parque Barigui. 

 

A análise que permite desempenhar a caracterização das atividades de 

eventos realizados no Parque Barigui deve partir de algumas considerações iniciais 

que dizem respeito ao que já foi apresentado, tanto em termos teóricos, quanto na 

questão espacial do próprio Parque Barigui. No que diz respeito às atividades de 

eventos que podem ser consideradas, é preciso desempenhar uma primeira divisão 

para facilitar a própria análise.  

Fonte: Namisaki, 2012 Fonte: Namisaki, 2012 
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O Parque Barigui comporta não apenas a área ecologicamente recreativa, 

mas também engloba uma série de construções que compõem uma infraestrutura 

bastante extensa, não podendo limitar o Parque às suas potencialidades externas. 

Em outras palavras, o Parque Barigui, ao contar com espaço de estacionamento, 

museu do automóvel, área de aeromodelismo, bistrô, centro de exposição, entre 

tantos outros pontos de destaque, acaba permitindo uma variedade de atividades 

que vai além da ideia habitual que se confere a um parque.  

As atividades esportivas e ecológicas são um ponto forte do parque, mas não 

podem ser cotadas como as únicas atividades de eventos a que o Parque Barigui 

está disponível. Nesse sentido, é preciso diferenciar as atividades externas entre 

aquelas que possuem um caráter esportivo e ecológico daquelas outras atividades 

voltadas para outros interesses, como comércio, negócios e demais temáticas. 

Além disso, as muitas atividades de eventos que podem ser analisadas não 

recaem, necessariamente, em um âmbito turístico, ou seja, não é possível afirmar 

que todas as atividades de eventos ocorridas no Parque Barigui devem compor uma 

intenção turística. Isso remete a segunda diferenciação que deve ser feita, em que é 

necessário considerar que parte das atividades de eventos ocorrida dentro do 

Parque Barigui possui um enfoque comunitário. 

Sobre a ocupação do espaço urbano pelo turismo os estudiosos afirmam 

(RAMOS; GÂNDARA; TRAMONTIM, 2008): 

 

Há uma diferença entre o espaço urbano produzido pelo e para o 
turismo e o espaço urbano propriamente dito. O espaço urbano se 
constitui em base, suporte para a vida dos cidadãos, e algumas 
vezes se converte em atrativo para o turismo. Enquanto o espaço 
turístico envolve a criação de um espaço produtivo e, para isso, 
utiliza-se do espaço urbano. Dessa forma, no turismo urbano o 
planejamento urbano e a atividade turística podem ser considerados 
inseparáveis.  

 

Por possuir uma amplitude espacial e uma variedade de pontos de atividades 

muito grande, o Parque Barigui oferece uma série de possibilidades de eventos para 

os moradores de Curitiba e, principalmente, para a comunidade mais próxima do 

Parque. É bastante recorrente o fato de que os moradores mais próximos 

aproveitem das imediações do Parque, bem como de sua estrutura, para 
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desempenhar atividades coletivas. Por vezes essas atividades se dão sob forma 

isolada, como as atividades físicas que ocorrem diariamente, sem que isso resulte 

de um evento. 

Contudo, atividades coletivas que são resultado de eventos advêm, em 

grande medida, de um esforço comunitário. Assim, conjuntamente com a divisão 

entre as atividades de eventos que buscam um determinado enfoque temático, é 

também preciso analisar sob a perspectiva de que há eventos essencialmente 

turísticos e eventos de caráter comunitário. Apenas com essas divisões a análise se 

mostra capaz de atingir o objetivo do presente trabalho. 

Deve ser pontuado que, embora a extensão espacial do Parque Barigui seja 

bastante relevante, os pontos específicos dentro do Parque, como o bistrô, o centro 

de exposição ou as quadras esportivas, acabam delimitando as atividades de 

eventos que podem ser realizadas, seja para questões comunitárias ou para 

questões turísticas.  

Além disso, deve também ser considerado o espaço urbano em que o Parque 

Barigui se encontra inserido, ou seja, quais as cercanias que acabam determinando 

as atividades realizadas no Parque bem como o público alvo que tais atividades 

podem atingir. Por sua dimensão e por se tratar de uma área de preservação o 

Parque Barigui não está localizado no centro da cidade, estando, em verdade, 

afastado do centro, sendo que o acesso pode ser feito por vias urbanas seja com 

automóveis seja com transporte coletivo. No caso dos turistas o transporte coletivo 

se mostra como uma opção viável, já que há linhas de ônibus próprias para a 

locomoção de turistas e esses ônibus possuem passagem pelo Parque Barigui.  

Embora afastado do centro o Parque é cercado por uma região em que a 

predominância é residencial, havendo condomínios residenciais ou apenas 

residenciais individuais. Apesar da predominância residencial é necessário frisar que 

próximo ao Parque Barigui está localizado o Parque Shopping Barigui, 

complementando a análise da cercania urbana do Parque. Em suma, o Parque está 

localizado entre uma região com predominância residencial e alguns pontos de 

comércio, como é o caso do Shopping. O espaço urbano se dá pela totalidade de 

elementos, como se apresenta nas proximidades do Parque Barigui. Sobre essa 
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definição de espaço urbano é possível encontrar respaldo nos estudos já realizados 

(RAMOS; GÂNDARA; TRAMONTIM, 2008): 

 
O espaço urbano aparece como concentração através da cidade, 
sendo essa, uma condicionante histórica necessária para seu 
aparecimento o que transcende a concepção econômica. O processo 
de produção do espaço urbano refere-se às questões sociais, 
políticas, ideológicas e jurídicas, articuladas em sua totalidade na 
formação econômica e social, constitui-se no conjunto de diferentes 
usos da terra (comerciais, de serviços, industriais, residenciais, de 
lazer etc.) justapostos entre si que, apesar de ser fragmentado, é 
articulado uma vez que todas as partes se inter-relacionam.  

 

A presença de residências no entorno do Parque Barigui leva a uma 

consideração de relevante importância. O nível das classes sociais que vivem nas 

redondezas do Parque, bem como o nível das classes sociais que freqüentam o 

comércio existente nas proximidades acaba por determinar as classes sociais que 

mais preponderantemente acessam e utilizam da infraestrutura do Parque Barigui 

para suas atividades de eventos. Essa delimitação das classes sociais é importante 

não apenas para a análise dos eventos comunitários, mas sobretudo para demarcar 

qual o potencial turístico do Parque Barigui.  

Dessa forma, é prudente partir da análise das cercanias e avançar até a 

especificidade das atividades de eventos realizados no Parque, pois assim acaba 

por ser facilitada a análise que busca alcançar o potencial turístico do Parque 

Barigui. 

 

5.3.1 A influência externa nas atividades de eventos do Parque Barigui  

 

O Parque Barigui é notoriamente uma área de preservação que, embora em 

uma parte afastada do centro da cidade, está ainda assim situada no âmbito urbano. 

A formação do Parque, como foi demonstrado quando foi feita a apresentação 

histórica do Parque, como a construção e ampliação do Parque, ocorreu, em grande 

parte, pela desapropriação e pela participação de particulares que fizeram doações 

ou que obtiveram pequenos benefícios em troca das áreas disponibilizadas ao 

Parque.  
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Demonstra-se que houve uma ampla participação por parte dos particulares e 

que, sobretudo, o entorno do Parque Barigui já era habitado por ocupações 

residenciais antes mesmo da sedimentação do Parque como se encontra no 

presente momento.  

A expansão do Parque ocorreu, como pode conformar a pesquisa realizada 

por Correia, Silva e Magnabosco (2007), em função do retraimento, mesmo que não 

exagerado, do avanço residencial. Isso significa que o Parque Barigui foi criado e 

mantido conjuntamente com a coabitação residencial em suas proximidades, 

havendo, principalmente, um esforço por parte desses particulares para fixar os 

limites do Parque. 

Essa parcela residencial que existe no entorno do Parque Barigui acaba 

definindo o aproveitamento do espaço disponibilizado pelo Parque, mas também 

delimita o público que acessa a infraestrutura disponível. Isso pode ser analisado, 

por exemplo, sob a perspectiva de que o nível das classes sociais que envolvem a 

região do Parque acaba por alterar não apenas a infraestrutura do próprio Parque, 

mas o próprio aproveitamento e as atividades que são desenvolvidas no Parque. 

Segundo pesquisa que consta no Plano de Manejo, realizada pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (2007), demonstra-se que a maior parte dos moradores 

do entorno que frequentam o parque apresentam rendimento médio mensal entre 4 

a 6 salários mínimos (38,23%) seguido pelo rendimento médio com mais de 8 

salários mínimos (Figura 9). 

Figura 95: Gráfico de rendimento médio mensal dos moradores do entorno e frequentadores do 
Parque Barigui. 

 
Fonte: SMMA, 2007 
NOTA: SM = salário mínimo 
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O fato de haver uma área residencial em que predomina uma classe social de 

médio a alto poder aquisitivo faz com que o Parque Barigui disponibilize áreas para 

atividades esportivas que se ajustam ao cotidiano dessa classe. De certa forma, as 

atividades de eventos realizadas em pontos específicos do Parque estão voltadas 

para o público que frequenta o Parque com assiduidade, sendo que esse público é 

definido, em grande parte, pela parcela residencial que se encontra no entorno do 

próprio Parque, conforme é verificado na pesquisa realizada por Souza (2010) 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7: Região de residência dos usuários do Parque Municipal Barigui 

ITEM BAIRRO NÚMERO DE 
USUÁRIOS 

1 Bigorrilho 27 

2 Mercês 21 

3 Santa Felicidade 21 

4 Cascatinha 19 

5 Santo Inácio 19 

6 Santa Quitéria 14 

7 Batel  13 

8 Campo Comprido e Vista Alegre 12 

9 Centro, Vila Isabel e Mossunguê 11 

10 Campina do Siqueira, Centro Cívico, Guaíra, Pilarzinho, São 
Francisco e São Braz 

9 

11 Barreirinha e Bom Retiro 8 

12 Bacacheri, Bairro Alto, Cristo Rei, Juvevê, Portão, Rebouças, 
Seminário e Taboão 

7 

13 Prado Velho 6 

14 Ahú, Capão Raso, Jardim Botânico e Parolin 5 

15 Água Verde, Alto da Glória, Atuba, Boa Vista e Cajuru 4 
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16 Santa Cândida 3 

17 Boqueirão, capão da Imbuia, Centro (Almirante Tamandaré), 
Fazendinha, Ferraria (Campo Largo), Guabirotuba, Maracanã 
(Colombo) Pinheirinho, São Pedro (São José dos Pinhais), 
Sítio Cercado, Tingui, Uberaba 

2 

18 Cidade Industrial, Pinhais, São Gabriel, Tatuquara e Xaxim 1 

Total de entrevistados (desconsiderados os turistas) 395 

Fonte: Adaptado de Souza (2010) 

Ressalta-se, portanto, a predominância de residentes dos bairros que fazem 

limite com o Parque: o bairro Bigorrilho, citado por 27 usuários, Mêrces citado por 

21, Cascatinha  citado por 19 e Santo Inácio citado também por 19 usuários. 

É inegável o fato de que a habitação residencial com predominância de médio 

e alto poder aquisitivo no entorno do Parque produz uma alteração, sendo uma 

influência externa nas atividades de eventos do Parque Barigui.  

A presença de uma determinada classe social no Parque gera um atrativo 

para um público que, mesmo que não habitando as redondezas do Parque, tenha 

uma mesma capacidade aquisitiva, ou seja, um público pertencente a uma mesma 

classe social, ainda que advindo de outras regiões da cidade. 

O mesmo ocorre em função do comércio que há nas proximidades do Parque 

Barigui. A existência de um polo comercial como é o Parque Shopping Barigui, em 

que o próprio nome do Parque é utilizado para designar o centro comercial, pode ser 

constatada como uma influência externa relevante para as atividades de evento do 

Parque. O elemento do nível aquisitivo das classes sociais que circundam o Parque 

Barigui acaba sendo acentuado pelo próprio centro comercial representado pelo 

Shopping Center que fica nas proximidades do Parque. O atrativo do Parque, 

enquanto espaço verde com apelo ecológico, com uma variedade de atividades de 

eventos possíveis de serem realizadas, aumenta quando em conjunto com o 

Shopping Center, já que o centro comercial é também um atrativo. Conforme 

especialistas (RAMOS; GÂNDARA; TRAMONTIM, 2008), “o turismo, ao se apropriar 

do espaço urbano, utiliza toda a infraestrutura existente e todas as facilidades 

geradas para, dessa forma, poder se desenvolver completamente”, sendo que tal 

apropriação, como ocorre com centros comerciais, acaba “dependendo da 
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intensidade e da ocorrência da atividade pode se tornar um agente responsável pela 

(re)produção do espaço urbano”.    

Muito possivelmente o público que acessa o Shopping Center que está 

localizado nas proximidades do Parque Barigui acaba frequentando, igualmente, o 

próprio Parque. Isso remete, novamente, à classe social predominante, para quem 

as atividades de eventos são designadas. O poder aquisitivo determina as formas de 

atividades ocorridas no Parque Barigui quando o público alvo é a comunidade ao 

invés do turismo. A influência externa nas atividades de eventos do Parque Barigui 

não advém unicamente do fato de haver uma ampla ocupação residencial nas 

proximidades do Parque, mas também é resultante do nível econômico tanto dessa 

ocupação residencial quanto do polo comercial. 

Portanto, a hipótese de que a influência externa, como a presença de área 

residencial e um centro comercial nas proximidades do Parque, acaba produzindo 

uma cultura que determina os eventos desenvolvidos no Parque Barigui, não apenas 

em nível comunitário, mas também turístico, pode ser comprovada com a 

apresentação dos dados em que constam as várias atividades de eventos ocorridas 

nos últimos anos. 

 

5.3.2 Atividades de eventos ocorridos no espaço ocasional 

 

Em decorrência da pluralidade de espaços específicos presentes no Parque 

Barigui a análise das atividades de eventos ocorridas no espaço ocasional, ou seja, 

em pontos determinados do Parque acaba sendo bastante ampla. Contudo, é 

possível fazer uma delimitação prévia que garante a observação da variedade de 

atividades, bem como quais são os eventos que predominam ao longo do parque e 

qual é o teor desses eventos, tanto na temática quanto no público a que são 

destinados. 

As informações foram coletadas com base nas autorizações fornecidas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente nos anos de 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 e 

2011. A Gerência de Parque e Bosques da SMMA é responsável pela avaliação e 

autorização de todas as atividades e eventos solicitadas para o uso dos parques. 

Ressalta-se ainda que não existe prática de cobrança de nenhuma taxa para a 
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realização de qualquer atividade solicitada, e dentre os parques existentes, o mais 

solicitado é o Parque Barigüi, 

É possível notar, quando se analisa um histórico das atividades de eventos 

realizadas no espaço ocasional do Parque, que grande parte dessas atividades se 

dá na proximidade de pontos específicos. Algumas divulgações de informações e 

várias apresentações ocorrem nas proximidades de pontos referenciais do Parque, 

como é o caso das diversas apresentações, como a apresentação de capoeira e 

atividades de recreação, lazer e cultura, que ocorrem nas proximidades do bistrô ou 

próximo ao parque nas canchas de areia. O mesmo ocorre com caminhadas, 

passeios ciclísticos e projetos com os mais variados temas, que se desenvolvem por 

vezes ao longo do Parque, mas que tem início nas proximidades de pontos 

específicos, como a pista de Cooper, em frente ao bistrô ou junto aos equipamentos 

de ginástica (Ver anexo 1).  

No ano de 2004, foram realizadas 33 atividades físicas e esportivas em um 

total de 77 atividades, sendo que essas atividades consideradas esportivas 

acabaram sendo alternadas entre caminhadas, passeios ciclísticos, gincanas e 

outras atividades específicas, como apresentações de grupos de capoeira ou grupos 

de prática de yoga. No ano de 2006, em um total de 82 atividades é possível 

considerar que 45 atividades de eventos tiveram o teor de atividades físicas e 

esportivas.  

Esses dados demonstram que o potencial e o espaço do Parque Barigui é 

amplamente aproveitado para atividades físicas e esportivas, sendo que tais 

atividades de eventos respeitam a ordem que antes havia sido postulada, em que 

essas atividades são realizadas em pontos específicos do Parque. O alto número de 

atividades físicas e esportivas possui, em geral, um teor comunitário. Atividades 

como caminhadas, passeios ciclísticos e encontros de grupos específicos, como 

grupos de prática de determinados esportes ou grupos de determinadas idades só 

reforça a análise de que se trata de atividades voltadas para um público específico e 

majoritariamente comunitário.  

Por se tratar de uma Unidade de Conservação, algumas das atividades de 

eventos realizadas no Parque Barigui possuem a temática da preservação, cuidado 

e ensino ecológico, focando assim não apenas a manutenção, mas também o 
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aprendizado das novas gerações com as questões que envolvem a natureza. 

Contudo, deve ser frisado que no ano de 2008 foi realizado apenas 1 evento com 

teor ecológico, entre os anos de 2009 e 2010 foram realizados tão-somente 3 

eventos que podem ser enquadrados como ecológicos. O aproveitamento nesse 

setor é muito menor do que o esperado de um Parque que tem como um ponto de 

referência a questão ecológica. 

As atividades de evento realizadas por iniciativa privada, como encontro e 

confraternizações de empresas, por exemplo, são mais recorrentes do que os 

próprios eventos com teor ecológico. Grande parte das atividades de evento 

realizada no espaço ocasional do Parque é resultado da iniciativa privada, que se 

vale da infraestrutura do Parque, em pontos específicos, para desenvolver eventos 

de interesse privado. Em 2009 foram realizados 9 eventos com teor privado, em que 

buscava a confraternização de funcionários, clientes ou associados. A utilização da 

iniciativa privada para a realização de eventos em espaço ocasional é bastante 

marcante e notoriamente comunitária, em que o âmbito turístico parece ter pouca ou 

quase nenhuma influência.  

O espaço ocasional também é amplamente utilizado pela iniciativa pública, ou 

seja, o poder público se vale do Parque Barigui para realizar atividades de evento 

que são de interesse geral, seja para questões de educação ou para a transparência 

de eventos públicos. São diversos os eventos que visam preencher o calendário, 

sobretudo com datas comemorativas. Eventos que comemoram, por exemplo, o “dia 

dos pais”, são realizados em pontos específicos do Parque e possuem, além do 

caráter comunitário, um caráter público.  

A análise possível de ser feita, conforme os dados apresentados, resulta no 

fato de que as atividades de eventos realizadas nos espaços ocasionais do Parque 

Barigui possuem um caráter comunitário e servem para preencher campos 

específicos, como é o caso das atividades físicas e esportivas e os eventos advindos 

da iniciativa privada. Embora algumas feiras e pequenas exposições sejam 

realizadas em espaços específicos do Parque, a maior parte das atividades de 

eventos realizadas em espaços abertos não possui um caráter comercial, mas 

servem antes às intenções da própria comunidade.  
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A identificação de um caráter turístico nessas atividades de eventos que se 

utilizam de espaços ocasionais do Parque é bastante difícil de ser feita, já que, como 

deve ser frisado, são eventos voltados para temáticas específicas que dizem 

respeito antes à comunidade que circunda e frequenta cotidianamente o Parque do 

que o público turístico. Não se exclui a possibilidade de explorar o potencial turístico, 

pois, como já foi apontado, as atividades de eventos que usam de espaços 

ocasionais não limitam o Parque como um todo, mas apenas pontos específicos, 

podendo haver a concomitância de eventos.  

 

5.3.3 As atividades de evento do pavilhão de exposições do Parque Barigui 

 

Dentre a infraestrutura do Parque Barigui é relevante mencionar de forma 

pormenorizada a importância do pavilhão de exposições, não apenas por seu 

impacto na organização de atividades de evento, mas sobretudo pelo diferencial que 

ele oferece em comparação com restante das estruturas do Parque. Enquanto as 

diversas atividades de evento que são realizadas em espaço ocasionais acabam por 

se aproveitar de espaços aleatórios, mas não especializados, para a organização 

dos eventos, as atividades realizadas no pavilhão de exposições contam com a 

especialidade dessa infraestrutura. Em outros termos, o pavilhão comporta eventos 

específicos, em que sua estrutura é amplamente utilizada para o desenvolvimento 

desses eventos. Nesse sentido, tanto na análise do potencial turístico do Parque 

Barigui, quanto na análise do potencial turístico do pavilhão de exposições 

isoladamente, a observação que deve ser feita é sob a temática, o tamanho e a 

composição dos eventos organizados nesse ponto específico do Parque. 

A pesquisa dos eventos que ocorreram neste espaço foi realizada com base 

nos calendários dos anos de 2002 a 2011 do Curitiba Convention & Visitors Bureau, 

de 2003 a 2007 da Empresa Diretriz Feiras e Eventos Ltda (concessionária 

responsável pelo pavilhão de eventos desde a criação até o ano de 2006) e de 2007 

a 2011 da URBS – Urbanização de Curitiba S.A. entidade executiva municipal 

responsável pelas ações estratégicas de planejamento, operação e fiscalização que 

envolvem os serviços essenciais de transporte e trânsito, além do gerenciamento e 



139 

 

 

 

administração de equipamentos urbanos de uso comercial da cidade, instalados em 

bens públicos, a qual ficou responsável pelo espaço a partir de 2007. 

Quando se observa o calendário dos eventos realizados no pavilhão de 

exposições dos últimos anos a primeira percepção que se tem é a reiterada 

realização de feiras. Entre o ano de 2002 e o ano de 2011 foram realizadas 146 

feiras, chegando a haver a organização de 25 feiras apenas no ano de 2007. Em 

2006, ano em que houve a alteração da administração do pavilhão de eventos, 

registrou-se a organização de 6 feiras, um número que, embora pequeno na 

comparação com os outros anos, é ainda assim considerável (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Tipos de eventos/ano no Pavilhão de Exposições do Parque Barigui 

ANO TIPO DO EVENTO 

Feira Encontro Salão Eleição Baile Show Semana Festival Campeonato 

2002 5 1 1       

2003 16   1      

2004 12  1       

2005 23 3 1  1 1    

2006 6      1   

2007 25  1  1     

2008 15    1   1 1 

2009 14 1  1    2  

2010 21 1   1   1  

2011 9         

 146 6 4 2 4 1 1 4 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2012) 

 

A organização dessas feiras não segue uma temática fixa, havendo uma 

variedade que ressalta o espaço físico do pavilhão de exposições como apto a 
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receber uma ampla gama de eventos comerciais. Entre o ano de 2002 e 2011 foram 

realizadas feiras de imóveis, feiras de móveis, de indústria metal-mecânica, de 

decoração, de filhotes de animais, entre outras tantas temáticas (Anexo 2). 

O cunho comercial é evidente nas feiras, havendo algumas com especificação 

de público, como as feiras de produtos hospitalares, enquanto outras feiras ampliam 

o público alvo, como a feira internacional de artesanato. Enquanto as atividades de 

evento organizadas em espaços ocasionais do Parque Barigui reúnem um público 

comunitário e mais restrito, tanto na capacidade econômica, quanto na extensão 

urbana que acessa o Parque, as feiras atraem um público variado e mais amplo.  

A distribuição no espaço anual é bem equilibrada, havendo feiras sendo 

realizadas em praticamente todos os meses do ano, com exceção dos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, nos quais se realizam um número restrito de feiras, 

conforme se verifica na tabela abaixo: 

 

Tabela 9: Distribuição anual por tipos de eventos no Pavilhão de Exposições do Parque 

Barigui 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro       1cam
p 

 1 f 2 f 

Fevereiro      1 f     

Março  1 f 2 f 2 f 1 f 3 f 1 f  2 f  

Abril  2 f 3 f 3 f 1 f 2 f 1 f 1 f 1 f 2 f 

Maio  2 f 1f 2 f 1 f 2 f 3 f 2 f 3 f 

1 fest 

2 f 

Junho  2 f 1f 1 f  3 f 

1 fest 

1 f 

1 fest 

2 f 

1fest 

2 f 2 f 

Julho  1 f  4 f 2 f 3 f 2 f 1 f 2 f 1 f 

Agosto 1 f 2 f 1f 3 f 1 f 

1se

3 f 

1 sal 

2 f 1 f 2 f  
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m 

Setembro 1 f 2 f 2 f 2 f 

1 enc 

1 bail 

1 sal 

 1 f 

1 bail 

 

1 f 

1 bail 

2 f 2 f 

1 bail 

 

Outubro 1 f 2 f 1 f 

1 sal 

1 f 

1sho
w 

1 enc 

 3 f 2 f 1 f 

1 fest 

2 f 

 

 

Novembro 2 f 

1 
enc 

2 f 

1 
elei 

1 f 3 f 

1 enc 

 3 f 1 f 2 f 

1 elei 

1 enc 

3 f 

1 enc 

 

Dezembro    1 f   1 f 2 f 1 f  

Fonte: Elaborado pela autora (2012) 
Nota:  
f =feira 
enc = encontro 
elei = eleição 
sal = salão 
fest = festival 
camp = campeonato 

 

Esse espaçamento temporal no calendário, com exceção para os meses de 

recesso em razão das festividades de final e início de ano, só faz ficar ainda mais 

evidente que o intuito das feiras é estabelecer uma relação de comércio com o 

público frequentador. Razão pela qual é possível identificar, no pavilhão de 

exposições, no que diz respeito à realização de feiras, um potencial turístico que 

vem sendo aproveitado.  

É certo que eventos específicos, como feiras de tecnologia ou feiras de 

produtos têxteis, acabam atraindo um público que não se limita ao centro urbano no 

qual está inserido o Parque Barigui. Muitos turistas visitam Curitiba em razão das 

feiras comerciais realizadas no pavilhão de exposição do Parque Barigui, pavilhão 

esse que parece ser um dos pontos econômicos de maior relevância turística para a 

organização de atividades de evento no Parque. 
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Embora o pavilhão de exposições cumpra satisfatoriamente sua função ao 

permitir a organização de diversas feiras comerciais anualmente, essa infraestrutura 

não está limitada a esse potencial, podendo ser utilizada de outras formas. Contudo, 

o que a prática demonstra é um leve descaso com as outras potencialidades do 

pavilhão de exposições, principalmente se comparadas às diversas atividades que 

foram realizadas com o número de feiras. Entre o ano de 2002 e o ano de 2011 

foram realizados 169 eventos no pavilhão de exposições, sendo que as feiras foram 

responsáveis pela realização de 146 desses eventos, uma parcela demasiado 

considerável.  

Na pequena parcela de eventos que foram realizados, com exceção das 

feiras, se encontram os encontros, os salões, as eleições, shows, semanas 

temáticas, festivais e campeonatos. De forma esparsa essas atividades de evento 

ocorreram ao longo desses anos, comprovando que o pavilhão de exposições 

possui um potencial de atividades que não vem sendo aproveitado. 

Na análise dos eventos realizados no pavilhão de exposição, mesmo que seja 

feita a exceção das feiras, a maior parte das atividades possui um âmbito 

econômico. Isso é comprovado, por exemplo, que dentre os salões realizados, a 

temática, embora varie, acaba focando uma intenção de realização de negócios, 

como o salão de interiores e paisagismo, realizado em 2005. Foram realizados 4 

salões entre o ano de 2002 e 2011, dentre os quais estiveram presentes as 

temáticas de veículos, paisagismo, móveis e motores automotivos. Isso demonstra o 

fato de que os salões são um potencial de atividades de evento, sobretudo pelo 

potencial turístico e comercial, havendo infraestrutura no pavilhão de exposições 

para organizar tais eventos. A pequena ocorrência denota a possibilidade de 

crescimento para os salões, principalmente por já haver temáticas que 

demonstraram essa viabilidade. 

O mesmo ocorre com os encontros, semanas temáticas e festivais, que 

embora pouco aproveitados também possuem infraestrutura suficiente para sua 

realização. Foram realizados 6 encontros, 4 festivais e 1 semana temática em 10 

anos, significando um baixo aproveitamento. Os encontros, festivais e semanas 

temáticas podem não possuir o impacto econômico que possuem as feiras e os 

salões, mas com certeza possuem um impacto turístico, atraindo um público que, 
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embora não diretamente intencionado a estabelecer relações econômicas, acaba 

gerando uma relação de turismo com o Parque Barigui e com Curitiba, em função do 

atrativo.  

Tendo um caráter mais privado e talvez menos turístico, foram realizadas 

atividades de evento variadas, como os 4 bailes organizados, 2 eleições, 1 show e 1 

campeonato. Não se pode esperar, por exemplo, que o pavilhão de exposições seja 

utilizado reiteradamente para a realização de eleições e campeonatos, porém tais 

eventos demonstram a possibilidade de ampliar os eventos organizados neste ponto 

específico do Parque Barigui. Os shows poderiam ser mais reincidentes, dada a 

infraestrutura, como também a organização de eventos culturais, que praticamente 

não figuram nesse espaço do Parque. 

Com a revitalização do pavilhão que a partir da inauguração, ocorrida no dia 

21 de junho de 2012 será chamado de Expo Renault Barigui, já estão agendados 

para o segundo semestre de 2012, 8 feiras, 1 exposição, 2 salões e 1 eleição. E 

para 2013 6 feiras e 1 festa (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Calendário de eventos Expo Renault Barigui 

AGENDA DE EVENTOS CONFIRMADOS 

JULHO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

20 a 31 25 a 29 FEIRA "SABORES DO PARANÁ" 

AGOSTO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

01 a 13 03 a 12 FEIARTE 2012 

14 a 21 16 a 19 FEIRA MUNDO GASTRONÔMICO CURITIBA 

26/08 a 04/09 29/08 a 02/09 FEIRA DE IMÓVEIS 2012 

SETEMBRO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

11 a 25 14 a 23 DECORECOM 2012 
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26 a 30 28 a 30 HABITACON E HAB-HOTEL2012 

OUTUBRO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

01 a 06 03 a 05 EXPO GF 2012 

15 a 23 18 a 21 FAÇA FESTA 

NOVEMBRO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

05 a 13 09 a 11 SALÃO MOTO BIKE PARANÁ 

18 a 20 19 ELEIÇÕES OAB PARANÁ GESTÃO 2013-2015 

20/11 a 04/12 24/11 a 02/12 SALÃO DO AUTOMÓVEL 

DEZEMBRO / 2012 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

05 a 18 08 a 15 MEGA NATAL BARIGUI 2012 

MARÇO / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

19/03 a 02/04 23 a 31 
MÓVEL A – FEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
DE ALTO PADRÃO 

ABRIL / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

08 a 15 12 a 14 
FENAVID – FEIRA NACIONAL DO VIDRO, 
ALUMÍNIO, MOLDURAS & CIA 

MAIO / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

02 A 14 04 A 12 EXPO BRASIL MODA SHOW SUL 

28/05 a 11/06 30/05 a 11/06 FEIRA DE LÃS E MALHAS 2013 

JUNHO / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 
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28/05 a 11/06 30/05 a 11/06 FEIRA DE LÃS E MALHAS 2013 

JULHO / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

02 a 16 05 a 14 FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 

NOVEMBRO / 2013 

Data Locação Data Evento Nome do Evento 

16 e 17 16 e 17 
FESTA DO 45º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 

Segundo Helio Rotenberg, presidente do grupo Positivo, que venceu a 

licitação a concessão para utilização do espaço juntamente com a empresa 

JMalucelli, a expectativa é receber 760 mil pessoas nos primeiros dozes meses 

(Gazeta do Povo, 2012). 

Em suma, o pavilhão de exposições é a infraestrutura mais bem sedimentada 

no Parque Barigui, sendo um atrativo pela realização de eventos de cunho 

econômico, como é o caso das feiras, que acontecem com bastante frequência. Para 

além dos eventos de cunho econômico o pavilhão de exposições oferece ainda a 

possibilidade de realização de outros eventos que são igualmente turísticos e podem 

servir como atrativo tanto para o Parque Barigui quanto para Curitiba. 

 

5.3.4 As atividades de evento em infraestruturas específicas do Parque Barigui 

 

Para além do pavilhão de exposições há também algumas estruturas e 

construções que são utilizadas na realização de atividades de evento, sendo que 

algumas dessas atividades podem remeter à atração turística para o Parque Barigui. 

Essa infraestrutura, que conta com algumas construções, pode ser utilizada de 

forma variada, sendo possível, inclusive, uma realização conjunta entre esses 

espaços.  

O salão de atos é o primeiro espaço que merece menção pela realização de 

alguns eventos que ocorreram nos últimos anos, bem como pelo potencial que tem 
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demonstrado. Entre os anos de 2002 e 2011 foram realizados 11 eventos, todos 

com uma organização de cunho privado. A utilização desse espaço para eventos 

com um caráter acadêmico, como congressos e seminários, bem como a utilização 

para espaços de relações econômicas, como encontros, leilão e simpósios, só 

reforçam o fato de que é uma possibilidade bastante vantajosa para a organização 

de eventos de médio-porte (Tabela 11).  

 

Tabela 11: Calendário de eventos no Salão de Atos do Parque Bairgui 

EVENTOS NO SALÃO DE ATOS DO PARQUE BARIGUI 

EVENTO DATA 

2002 

Leilão De Imóveis 
 

16/12/02 A 
10/01/03 

2003 

Jornada Paranaense De Qualidade De Vida  01/08 

2004 

IV Simpósio De Prática De Engenharia Geotécnica Da 
Região Sul GEOSUL’ 2004 
 

20/05 A 22/05 

2007 

Mayor's Meeting  On The Contribution Of Cities To The 
Achievement Of The 2010 Biodiversity Target  26/03 A 28/03 

Cidades E Biodiversidade: Atingindo A Meta 2010 26/03 A 28/03 

III Congresso Sul Brasileiro De Câncer Bucal / III 
Jornada De Cirurgia E T.Buco-Maxilo-Facial 19/04 A 20/04 

VII Conemi Congresso Nacional De Engenharia 
Mecânica E Industrial 03/11 A 05/11 

III Encontro Brasileiro De Viaturas Militares Aintigas 08/11 A 12/11 

2010 
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4º Congresso Sul Brasileiro De Cancêr Bucal / Jornada 
De Cirurgia ET. Buco Maxilo Facial 22/04 A 23/04 

2º Seminario Cultura, Cidade E Desenvolvimento 03/05 A 07/05 

2011 

I Encontro Internacional De Curitiba Em Gestão Pública 
Para Resultados 14/04 E 15/04 

XI Seminário Internacional Sobre Atividade Físicas Para 
A Terceira Idade 23/06 A 25/06 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 

Todavia, de acordo com a senhora Walquiria Pizatto Lima, gerente de 

parques e praças da SMMA, este espaço é também bastante utilizado para cursos e 

treinamentos para servidores da prefeitura de Curitiba. 

Enquanto o pavilhão de exposições tem estrutura suficiente para servir aos 

grandes eventos, nas mais variadas temáticas, o salão de atos se presta aos 

eventos menores, podendo comportar atividades de evento de pequeno e médio-

porte. A variedade da temática não é um problema para o salão de atos, que já teve 

a realização de congressos da área da saúde, de engenharia, cultura e gestão 

pública. A atração turística do salão de atos é, por sua disposição espacial, menor 

do que o pavilhão de exposições, mas ainda assim é um atrativo.  

Os outros vários espaços devem constar como um complemento às 

atividades de evento que podem ser realizadas no Parque Barigui, sobretudo 

quando a intenção é o aporte turístico. O restaurante e o bistrô podem ser usados 

conjuntamente com o pavilhão de exposições ou com o salão de atos, bem como a 

Casa da Leitura e o Museu do Automóvel podem servir como estrutura para 

organização de eventos principais ou subsidiários, ou seja, eventos culturais 

específicos podem ser feitos de forma conjunta. Essas estruturas, embora não 

comportem grandes eventos, podem servir como complemento e, principalmente, 

para a realização de pequenos eventos, que, embora possuam um caráter 

comunitário, podem servir à atração turística. 
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5.3.5 Análise conjunta do potencial de atividades de evento no Parque Barigui 

 

A caracterização da estrutura presente no Parque Barigui que permite a 

realização de atividades de evento perpassa uma série de elementos que poderiam 

ser abordados das mais diversas formas. A consideração não é limitada, por 

exemplo, à infraestrutura presente no Parque, já que esse é apenas um dentre os 

tantos elementos. Tal variedade é ainda mais ampliada quando a análise pretende 

identificar os potenciais turísticos do Parque, como é o caso do presente trabalho. 

Assim sendo, brevemente foram apresentados pontos que parecem ser pertinentes 

a tal análise, como a influência externa ao Parque, a análise dos eventos realizados 

em pontos específicos do Parque, a análise da grande estrutura identificada como o 

pavilhão de exposições, como também a análise de construções de médio-porte. 

Contudo, para que seja possível dimensionar o tamanho do potencial turístico 

do Parque Barigui é necessário buscar compreender como todos esses elementos 

se enquadram de forma conjunta, pois o Parque possui uma unidade, em que os 

diversos atrativos turísticos compõem conjuntamente.  

Em uma observação precipitada poderia muito facilmente recair no fato de 

que o Parque Barigui possui dois pontos extremamente fortes e em maior destaque: 

o espaço natural, apto para as atividades físicas e esportivas, como na ciclovia, nas 

quadras esportivas, nas proximidades do lago, na pista de corrida, entre outros 

pontos; bem como o pavilhão de exposições, que vem apresentando reiteradas 

organizações de feiras nas mais diversas temáticas, bem como a organização de 

outros eventos, como salões, festivais, encontros, entre outros eventos. De fato são 

esses os dois potenciais em destaque, sendo que o espaço ecológico vem 

demonstrando um maior potencial para atender a comunidade, enquanto o pavilhão 

de exposições apresenta uma maior potencialidade para a organização de eventos 

com teor comercial, ou seja, focado nas relações econômicas. A primeira análise 

que pode ser feita vai no sentido de que em nenhum momento é apresentada uma 

ação conjunta entre esses que são considerados os dois pontos mais fortes para a 

organização de atividades de evento no Parque Barigui.  

O enfoque comunitário das atividades físicas e esportivas não está em 

consonância com as atividades econômicas desenvolvidas no pavilhão de 
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exposições, bem como não há indicações que as atividades de evento realizadas no 

pavilhão de exposições, como as feiras, encontram alguma proximidade com o 

amplo espaço do restante do Parque Barigui. 

Esse distanciamento entre os diversos espaços para realização de eventos do 

Parque está presente em todas as instâncias. O bistrô não realiza atividades 

conjuntas com o pavilhão de exposições, bem como os espaços abertos não 

realizam atividades conjuntas com construções fechadas, como o restaurante, o 

salão de atos, a casa da leitura, ou outros tantos pontos. O que se percebe é uma 

organização isolada nas atividades de evento, mesmo para os eventos de maior 

porte que são realizados por vezes no pavilhão de exposições, por vezes nas áreas 

externas do Parque.  

A falta de conjunção no aproveitamento do Parque é uma das características 

que implicam em diminuição do aproveitamento do Parque como um todo. Mais 

eventos de cunho turístico poderiam ser realizados se observado o fato de que há 

um distanciamento entre os pontos de infraestrutura do Parque. A predominância de 

atividades comunitárias no espaço externo, bem como a predominância de eventos 

econômicos no pavilhão de exposições ou no salão de atos poderiam ser 

amenizadas em um aproveitamento conjunto, sendo que a análise identifica, em 

verdade, uma utilização de pontos isolados do Parque Barigui para a organização de 

eventos, sejam turísticos ou não. Para uma análise da influência do espaço de 

eventos do Parque Barigui em um contexto turístico na cidade de Curitiba, é 

necessário considerar essa utilização isolada que se vem fazendo do Parque 

Barigui, sobretudo pelo impacto que há na estrutura da organização de atividades de 

evento. 

 

5.4 Análise da Influência do espaço de eventos e lazer do Parque Barigui no 

contexto do turismo em Curitiba. 

 

Para se fazer possível uma análise da influência do espaço de eventos e lazer 

do Parque Barigui no contexto do turismo em Curitiba tem que ser feita, 

anteriormente, uma breve abordagem sobre alguns fatores que, embora não 



150 

 

 

 

diretamente ligados ao Parque, determinam o movimento turístico da cidade, 

afetando consequentemente ao próprio Parque.  

O primeiro fator que deve ser observado, antes de adentrar no potencial 

turístico do Parque em si, é o perfil geográfico da cidade Curitiba em termos 

turísticos, ou seja, qual o potencial geográfico em termos de turismo para Curitiba. 

Tal fator, por certo, acaba definindo a forma de realização do turismo na cidade. Da 

mesma forma que uma cidade litorânea aproveita de sua geografia para o 

desempenho do turismo, Curitiba possui peculiaridade geográfica que destaca 

perante as outras capitais brasileiras.  

O clima montanhoso, com demarcação nítida das estações, sobretudo com 

enfoque no inverno, Curitiba acaba oferecendo uma forma de turismo que outras 

capitais brasileiras não podem dispor. Conforme Maack (1968), o Paraná sofre uma 

variação climática devido às diferenças de altitude, como é o caso do planalto 

paranaense, bem como o ângulo de incidência solar, ocasionando a diferença de 

estações bem demarcada. Esse fator geográfico é um diferencial que, de forma 

indireta, pode exercer influência nas atividades de evento realizadas na cidade e, 

por conseguinte, no Parque Barigui. 

O fator histórico-cultural também é fundamental para a delimitação de 

diferenciais na realização de atividades de evento. Curitiba foi colonizada 

majoritariamente por imigrantes europeus, havendo uma forte influência dessa 

colonização na construção cultural e histórica da cidade, refletindo nas 

características presentes na capital no potencial turístico. A alimentação própria 

dessas colonizações, a estrutura econômica e a cultura estabelecida em Curitiba são 

elementos que podem ser aproveitados na organização de atividades de evento em 

toda a extensão da cidade, incluindo nesse caso o Parque Barigui.  

Há também que se considerar o aspecto socioespacial, havendo nesse caso 

um enfoque voltado para a região em que se encontra o Parque Barigui. Curitiba, de 

modo geral, é considerada uma capital promissora em termos econômicos, com uma 

organização que outras cidades brasileiras do mesmo porte dificilmente alcançam. O 

desenvolvimento econômico da cidade é um atrativo para uma espécie particular de 

turismo, àquele voltado para a realização de eventos conhecidos pela temática do 

business. Os negócios financeiros atraem pessoas à cidade e a localização do 
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Parque Barigui, bem como sua infraestrutura, pode ser um fator relevante nesse 

enfoque turístico.  

Já foi mencionado o fato de que o Parque Barigui está localizado em um 

ponto que, para além do teor ecológico, acaba concentrando comércio e residência 

cotada como em uma classe de alto poder aquisitivo. O turismo de eventos e de 

negócios que Curitiba pode fornecer, pelas próprias particularidades que a cidade 

oferece em termos econômicos, podem ser reforçados e aproveitados pelo Parque 

Barigui não apenas pela infraestrutura, mas por ser um emblema desse fator 

socioeconômico da cidade, dada sua localização socioespacial. Os Parques são um 

atrativo de Curitiba, apontamento esse que é feito inclusive pelos estudiosos 

(PEDRON; GÂNDARA; HORODYSKI, 2012. p. 9): 

 

Em Curitiba, os principais atrativos turísticos são os parques 
urbanos. Os parques urbanos são territórios abertos às mais 
variadas manifestações. Eles constituem marcos na paisagem 
urbana, são espaços de sociabilização e vivência da comunidade. 
(...) Os parques são espaços públicos de preservação, 
entretenimento, convivência da população local e dos visitantes no 
meio urbano. O patrimônio natural faz parte da memória social.  

 

Desse modo, esses três fatores (geográfico, histórico-cultural e socioespacial) 

acabam gerando impacto no potencial turístico de Curitiba e, por conseguinte, no 

potencial de organização de atividades de eventos turísticos do Parque Barigui. A 

análise que busca estabelecer o nível de influência do espaço de evento e lazer do 

Parque Barigui no contexto turístico de Curitiba deve estar pautada pelo 

aproveitamento dos potenciais turísticos presentes tanto na cidade quanto no próprio 

Parque. 

 

5.4.1 O potencial das atividades de evento de teor econômico do Parque Barigui 

 

Pela infraestrutura de construções e pelo entorno tanto comercial quanto 

residencial de alto poder aquisitivo que possui o Parque Barigui, é notório o potencial 

do Parque para a realização de eventos de cunho econômico. Os dados 

apresentados anteriormente denotam o fato de que o pavilhão de exposições, a 

maior construção presente no Parque Barigui, comporta anualmente uma série de 
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atividades de evento, sendo que dentre todas as atividades de evento realizadas a 

predominância é bastante destacada no quesito feiras.  

Ao que tudo indica o potencial do Parque Barigui, tanto em sua localização 

quanto em sua infraestrutura, vem sendo bem aproveitado na organização de 

eventos de cunho econômico com foco nas exposições, tal como se caracterizam as 

feiras. A variedade dos temas presentes nas feiras reforça o fato de que o Parque 

Barigui, por meio do pavilhão de exposições, figura como um importante espaço da 

cidade nesse setor. O entendimento mais recente aponta que contemporaneamente 

os consumidores não se restringem a buscar produtos ou serviços, mas experiências 

para além do consumo, que os façam sentir emoções e situações para além do 

cotidiano (PEDRON; GÂNDARA; HORODYSKI, 2012. p. 5).   

O fato de que os Parques, conjuntamente com os Shoppings, estão entre os 

pontos turísticos mais visitados da cidade faz crescer o interesse de realizar, no 

Parque Barigui, atividades de evento com teor econômico e de consumo. Se os 

Parques já são habitualmente procurados pelos turistas pela beleza natural e pela 

organização ecológica, o atrativo de consumo aparece como um aditivo, somando 

atrações em um só lugar.  

O Parque Barigui parece conseguir realizar essa conjunção, em que os 

turistas visitantes possuem, ao longo de todo o ano, o atrativo das belezas naturais 

do Parque somado à presença de feiras com as mais variadas temáticas. O 

potencial econômico é bem realizado quando é utilizada a infraestrutura do Parque 

para a organização de atividades de evento que se enquadram na perspectiva 

turística da cidade.  

As feiras, no entanto, não são os únicos eventos que podem ser realizados, 

como já foi demonstrado anteriormente. Festivais, shows, encontros e conferências 

também podem ser realizados na infraestrutura do Parque Barigui, efetivando a 

mesma conjunção, da beleza ecológica com o atrativo econômico, em um só tempo. 

O que a prática e os dados demonstram é, contudo, uma menor incidência desses 

eventos, havendo organizações esparsas que não parecem aproveitar inteiramente 

do potencial do Parque. O salão de atos, por exemplo, poderia ser mais 

reincidentemente utilizado para a realização de conferências, encontros e outras 
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atividades de evento com teor econômico, produzindo assim um atrativo turístico 

para o Parque e, como consequência, para Curitiba.  

Além disso, deve ser frisado que a conjunção de atrativos, entre as belezas 

naturais e ecológicas do Parque e a organização de eventos de cunho econômico, 

ocorre muito mais em função de uma expectativa já presente no turismo curitibano 

do que por um esforço das organizações de evento. O fato de que os Parques são 

amplamente procurados pelos turistas, e o Parque Barigui figura como um dos mais 

visitados, só acresce à organização dos eventos de cunho econômico sem que para 

isso seja feito algum esforço ou alguma forma de organização.  

Os eventos realizados no pavilhão de exposição, por exemplo, não parecem 

buscar desempenhar nenhuma conjunção com os outros atrativos do Parque. Uma 

organização conjunta de eventos poderia ser ainda mais atrativa para os turistas e 

aproveitar com maior ênfase o potencial de organização de atividades de evento 

com teor econômico nas imediações do Parque Barigui. 

 

5.4.2 O potencial das atividades de evento de teor ecológicos do Parque Barigui 

 

Em tempos em que a ecologia vem se tornando um dos assuntos mais em 

voga no mundo, mobilizando pessoas em conferências, governos em ações de 

grandes proporções e despertando uma nova consciência, o turismo, como parte da 

cultura contemporânea, acaba recebendo os reflexos desse novo mote ecológico. O 

turismo, mesmo quando urbano, pode acabar recebendo essa influência, 

principalmente em cidades que possuem uma característica de preservação 

ambiental. Para Gândara esse caráter é evidenciado no que buscam as pessoas 

com as atividades de turismo (GÂNDARA, 2011, p. 07 apud GÂNDARA, 2012): 

 

A experiência no turismo é uma vivência pessoal que interfere no 
cotidiano do sujeito, reflexo de aspectos tangíveis e intangíveis que, 
em diferentes graus, impactam e sofrem impacto de acontecimentos 
únicos e memoráveis gerando emoções, encantamento, histórias, 
sonhos e vivências que são utilizados para, entreter, fascinar e 
cativar o turista, resultando em conhecimento e valores.  

 

Curitiba é uma cidade em que a preservação ambiental é evidente, como é 

possível ser identificado pela escolha feita pelos turistas que visitam a cidade. 



154 

 

 

 

Segundo pesquisa realizada por Kaick (2007) o primeiro ponto turístico na escolha 

dos visitantes usuários da Linha turismo é o Jardim Botânico. Na sequência está a 

Ópera de Arame, e logo em seguida o Parque Barigui. Já para os entrevistados nos 

hotéis o Parque Barigui é o principal citado. Os três pontos turísticos na preferência 

do público visitante possuem um fator em comum, o predomínio do elemento natural, 

ou seja, a existência de um espaço natural como atrativo para o turismo.  

O Parque Barigui é, dentre esses três atrativos turístico, o maior em extensão 

espacial, bem como é o parque que fornece uma maior variedade de possibilidades 

na organização de atividades de evento. O Jardim Botânico é um evidente “cartão-

postal”, muito em razão da estrutura arquitetônica que oferece na forma de 

paisagismo. A Ópera de Arame tem o mesmo produto, em que uma estrutura 

arquitetônica mescla-se com a natureza para a produção de uma paisagem atrativa 

aos turistas.  

O Parque Barigui, no entanto, até possui construções como forma de 

infraestrutura para a utilização na organização de atividades de evento, mas é 

predominantemente, em seu tamanho, propriamente ecológico. Esse teor ecológico 

é evidenciado pela longa extensão de preservação ambiental, pelo comprimento da 

pista de caminhada, pelo lago, entre outros tantos atrativos. O Parque Barigui, em 

sua totalidade, apresenta um conjunto ecológico que muitos parques não podem 

apresentar pela limitação espacial. Por sua larga extensão o Parque Barigui permite 

a organização de atividades de evento com um teor ecológico que outros parques 

não permitem.  

O que se percebe, mesmo que em uma breve análise, é que as atividades de 

evento realizadas no Parque Barigui, que tem uma temática ecológica como base, 

são destinadas antes a um público comunitário do que ao público turístico. A 

extensão do Parque, embora visitada por turistas, não apresenta outros atrativos do 

que aqueles proporcionados pela própria preservação da natureza, havendo uma 

infraestrutura e eventos limitados para a visitação de turistas. Esse viés comunitário 

tem seu lado positivo, já que a preservação comunitária abre a possibilidade de uma 

abordagem turística. É esse o entendimento dos estudiosos (PEDRON; GÂNDARA; 

HORODYSKI, 2012. p. 12) que afirmam que “o fato de a população local utilizar e 
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cuidar dos parques, faz com que a vivacidade destes locais seja também observada 

pelos turistas”.   

Enquanto o pavilhão de exposições vem sendo bem aproveitado em seu 

potencial na organização de eventos, o potencial ecológico do Parque Barigui serve 

muito bem à comunidade curitibana, mas não oferece grande impacto sobre o 

interesse turístico. O interesse turístico pelo Parque Barigui, embora notoriamente 

aconteça em razão da preservação ecológica, não depende do esforço na 

organização de eventos que se aproveitem dessa mesma preservação ecológica. O 

potencial poderia ser expandido, fazendo o aproveitamento do espaço que é 

enfocado para atividades de evento comunitárias também para as atividades de 

evento voltadas para o turismo.  

Diversos eventos que busquem a realização de atividades esportivas, 

atividades externas, atividades ecológicas, bem como qualquer aproveitamento do 

longo espaço externo do Parque Barigui, todos direcionados para o público turístico, 

poderiam ter uma maior atenção do que é desempenhada atualmente. A análise 

identifica que o potencial ecológico, ou seja, o potencial externo, em toda a extensão 

do Parque Barigui, não vendo sendo aproveitado para a realização de atividades de 

eventos turísticos.  

O atrativo turístico que o Parque Barigui representa, por sua conservação da 

natureza, é por si só suficiente para receber um grande número de turistas e para 

servir à cidade de Curitiba como um benefício, mas tal atrativo não é aproveitado por 

eventos que poderia ser realizados com tal potencial.  

 

5.4.3 O potencial das atividades de evento de teor cultural do Parque Barigui 

 

Um atrativo turístico que sem dúvida tem relevante importância no 

aproveitamento de um Parque com a infraestrutura que possui o Parque Barigui são 

as atividades de evento com teor cultural. Abrange-se, nesse quesito, uma variedade 

de atividades de evento que perpassam tanto eventos históricos, eventos de 

literatura, de artes cênicas, sociais, ecológicos, pedagógicos, todos aproveitando do 

espaço e infraestrutura fornecida pelo Parque.  
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A análise dos eventos organizados no Parque leva à observação de que mais 

uma vez o potencial do Parque é aproveitado em pequenos eventos que, em sua 

maioria, são voltados para a comunidade mais próxima e mais habitual ao Parque, 

enquanto quase não é possível identificar eventos culturais voltados ao turista. 

Geralmente não se atribui aos Parques a função de espaço para organização de 

eventos culturais, reservando essa organização para pontos específicos do espaço 

urbano, como teatros, pavilhões e casas voltadas para essa temática. Contudo, em 

um aproveitamento comunitário, mas também turístico, os estudos demonstram que 

a organização de atividades culturais nos Parques pode ser um atrativo e um 

potencial a ser explorado, conforme é possível observar (PEDRON; GÂNDARA; 

HORODYSKI, 2012. p. 14): 

 

Apesar de a idéia inicial dos parques de Curitiba ser do lazer 
contemplativo, é importante que existam opções para turistas em 
busca de outras atividades. Essas ações podem incluir alguma 
encenação cultural que os envolva como atores do espetáculo, visto 
que a maioria dos parques da cidade possui um memorial em 
homenagem a alguma etnia. Além da inserção do turista, a 
apresentação poderia reforçar o aprendizado sobre a história local e 
fazer com que o visitante, por ao menos um momento, fizesse parte 
da história.  

 

Em uma breve observação dos eventos realizados em espaços ocasionais do 

Parque Barigui, por exemplo, e notório o fato de que há uma variedade de atividades 

como apresentações, festas, homenagens, demonstrações e comemorações. Há, 

por exemplo, homenagem às mães pela data comemorativa, ou apresentação de um 

grupo de capoeira, bem como atividades realizadas pelo SESC denominadas de 

“recreação, lazer e cultura”. Contudo, são atividades voltadas para a comunidade e 

com nenhum enfoque no turismo.  

O mesmo padrão é identificado no pavilhão de exposições, que em todos os 

eventos organizados teve apenas um show nos últimos anos, denotando o pouco 

aproveitamento do potencial de infraestrutura para a organização de atividades de 

evento de teor cultural. Como já foi apontado, o atrativo cultural é um potencial não 

apenas do Parque Barigui, mas de Curitiba como um todo. A utilização do Parque 

Barigui, em seu espaço físico e em sua infraestrutura, para a realização de eventos 
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culturais é uma possibilidade que não vem sendo aproveitada. O maior 

aproveitamento poderia atrair maior incidência de turistas não apenas para o Parque 

Barigui, mas para Curitiba, já que o Parque é representativo como atrativo turístico 

da cidade.  

 

5.4.4 Breve consideração sobre a análise da influência do espaço de eventos e lazer 

do Parque Barigui no contexto do turismo em Curitiba. 

 

Ao deparar-se com os vários potenciais turísticos presentes no Parque 

Barigui, em confronto com a efetiva realização de eventos de cunho turístico, 

algumas considerações puderam ser feitas, obtendo assim resultados parciais sobre 

a influência do espaço de eventos e lazer do Parque Barigui no contexto do turismo 

em Curitiba. A inserção do Parque Barigui em um espaço urbano como Curitiba só 

faz acrescer ao potencial já que a capital paranaense figura como uma das cidades 

de grande porte com maior índice de renovação do potencial urbano e, 

consequentemente, do potencial turístico. Assim é também o entendimento dos 

estudiosos (RAMOS; GÂNDARA; TRAMONTIM, 2008):  

 

Curitiba é uma cidade que pode ser caracterizada pela constante 
inovação urbana, com a qual se procura permanentemente a 
satisfação e bem-estar social de seus moradores. Verifica-se que nos 
últimos quarenta anos, seus planejadores e gestores almejaram uma 
convivência equilibrada e homogênea, dentro do ambiente 
heterogêneo da cidade. A capital paranaense incorporou, fortemente, 
os efeitos das ações planejadas do seu espaço urbano e obteve, por 
isso, reconhecimento nacional e internacional pelas intervenções 
adotadas. (...) Tais intervenções são notadas pela população, 
divulgadas nos meios de comunicação e reconhecidas pelos turistas, 
constituindo-se em fortes elementos na composição da percepção 
que moradores e visitantes tem da cidade.  

 

A preservação ambiental e ecológica é o primeiro tópico notório no que diz 

respeito à atração turística do Parque Barigui, já que a procura dos turistas se dá, 

em grande parte, pelo potencial natural presente no Parque. Esse potencial turístico, 

segundo a análise feita, vem sendo aproveitado em um limite muito restrito, já que 

poucos são os eventos destinados aos turistas que visam aproveitar do elemento 

natural e ecológico do Parque Barigui. Por ser Curitiba uma cidade com histórico na 
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construção e aproveitamento de Parques, e por ser o Parque Barigui um dos 

atrativos turísticos mais visitados da cidade, esperava-se um melhor aproveitamento 

desse potencial. O turismo, nesse caso, se valeria do já existente potencial da 

cidade em termos de Parques, conforme ensinam os estudos recentes (BELEM; 

GÂNDARA, 2012): 

 

O município de Curitiba apresenta um histórico antigo quanto a 
criação de parques urbanos, alguns com representativa quantidade 
de verde, outros voltados fortemente para atividades de lazer e 
turismo. Quando pensados ao longo da história tiveram diferentes 
funções prioritárias, foram de obras de saneamento até o marketing 
verde para o município. (...) À medida que o turismo – como uma 
prática social – impacta diretamente no espaço geográfico criando, 
recriando ou apenas se utilizando das formas espaciais, a geografia 
e suas categorias de análise aparecem úteis ao planejamento e 
gestão do mesmo, mas sem perder o caráter multidisciplinar da 
questão.  

 

A apropriação do espaço geográfico como aproveitamento turístico pela 

preservação natural é aumentada no caso do Parque Barigui, porque conjuntamente 

à ecologia soma-se a infraestrutura presente no Parque. Com destaque para o 

pavilhão de exposições como a maior construção do Parque, diversos eventos são 

identificados como organizados nesse espaço, dando um aproveitamento relevante 

ao potencial turístico nesse quesito. A inserção do Parque Barigui em um setor de 

turismo de negócios e eventos, em que o consumo se faz presente, acontece em 

grande parte em função dos eventos realizados no pavilhão de exposições, com 

destaque para as várias feiras. 

É possível identificar, nas infraestruturas que comportam eventos de cunho 

econômico, uma possibilidade de ampliação da temática, sendo que embora exista 

uma reiterada organização de feiras, mais eventos poderiam ser realizados sem o 

prejuízo dos que já vem ocorrendo.  

Igualmente deve se destacar para a questão cultural, que é muito pouco 

aproveitada no Parque Barigui, tanto em termos de espaço externo quanto nas 

construções e infraestruturas existentes. Os eventos culturais existentes possuem 

um enfoque quase totalmente voltado para o público comunitário, sendo que o 

enfoque poderia ser ampliado também para o público turístico.  
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Em suma, a análise identifica a realização de diversos eventos no Parque 

Barigui, sendo que majoritariamente esses eventos são voltados para o público 

comunitário. Com exceção dos eventos de teor econômico, que também buscam 

alcançar o público de outras localidades, o Parque Barigui possui um potencial que 

vem sendo relativamente aproveitado e que poderia representar uma maior 

relevância no turismo existente em Curitiba, já que o Parque consta entre os mais 

procurados pelos turistas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação do espaço urbano é uma das maiores preocupações nos últimos 

tempos, em que a predominância da população mundial em grandes centros 

urbanos faz com que a qualidade de vida dependa em grande medida da forma de 

distribuição, a capacidade de acessibilidade e a estrutura organizacional do espaço 

urbano. Conforme as cidades foram crescendo ao longo do século XX, alcançando 

tamanhos sem precedente no início do século XXI, aumentou conjuntamente a 

necessidade de estabelecer um planejamento que permitisse o crescimento sem que 

isso implicasse no descaso com a natureza e, por conseguinte, que o crescimento 

urbano estivesse aliado à manutenção da qualidade de vida dos cidadãos.  

Os parques urbanos foram uma solução bastante eficiente, já que em pleno 

espaço urbano esses espaços naturais buscavam preservar uma certa área 

ecologicamente estabelecida, bem como forneciam aos cidadãos um espaço de 

aproveitamento e lazer, onde eventos poderiam ser realizados para além da 

limitação urbana, quebrando com a cotidianidade e aumentando consideravelmente 

o padrão de qualidade de vida.  

Desde suas primeiras idealizações os parques urbanos visavam ser e ter uma 

participação ativa da comunidade mais próxima a eles, de forma que a ocupação do 

espaço público que representam esses parques foi inicialmente feita pelos 

moradores mais próximos aos próprios parques em uma tentativa de não apenas 

desfrutar da natureza proporcionada pelos parques, mas também buscando a 

preservação que é tão cara ao espaço urbano, como já foi frisado. Assim, 

inicialmente os parques, sobretudo em grandes centros urbanos, foram utilizados e 

mantidos para a comunidade, em que moradores das proximidades desses parques 

se valiam da preservação ecológica para a realização de atividades que melhoravam 

as condições de vida e quebravam um ritmo cotidiano. 

Algumas cidades, no entanto, avançaram no aproveitamento feito sobre os 

parques urbanos, incrementando esses espaços de preservação natural a tal ponto 

que a própria cidade passa a ser destaque em função dos parques urbanos. 

Construções arquitetonicamente pensadas são implementadas nos parques 

urbanos, bem como novas noções de paisagismos, infraestruturas para o 
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aproveitamento dos visitantes e um início de comércio começa a ser despertado 

dentro e nas proximidades desses parques. Ao estabelecer esses melhoramentos 

em espaços que já eram aproveitados pela comunidade as cidades obtiveram 

benefícios que vão além do aproveitamento por parte da comunidade, sendo que os 

parques urbanos se tornam atrativos turísticos de relevo para a cidade, não apenas 

servindo como ponto de visitação, mas atraindo uma nova gama de turistas. 

Curitiba é uma dentre as cidades em que os espaços urbanos dedicados à 

natureza servem como atrativo aos turistas, sendo que os parques urbanos são 

apresentados como significativamente importantes na vida da cidade não apenas 

pelo aproveitamento dos cidadãos, mas também por servir como atração turística. 

Alguns parques recebem maior atenção dos turistas, como é o caso do Jardim 

Botânico, tanto por suas belezas naturais quanto por suas implementações 

arquitetônicas. É também esse o caso do Parque Barigui. 

O presente estudo buscou analisar de que forma as atividades de evento 

realizadas no Parque Barigui podem servir como uma maneira de contribuir com o 

turismo na cidade de Curitiba, observando-se assim tanto os potenciais presentes no 

Parque Barigui quanto as atividades de evento que já vem sendo realizadas ao 

longo dos anos em aproveitamento do espaço externo e natural, como também a 

utilização da infraestrutura presente no parque.  

Dentre os parques curitibanos o Parque Barigui possui diferenciais que o 

colocam em destaque no seu potencial para a atração turística. A extensão do 

Parque Barigui é considerável quando em comparação com outros parques, já que a 

área de preservação, razão pela qual o parque foi criado, é suficientemente grande 

para incluir o Parque Barigui em uma caracterização de preservação ecológica. 

Porém, para além de seu importante papel como preservação natural o Parque 

Barigui disponibiliza inúmeros pontos focais, diversas construções e infraestruturas 

que podem servir como mote para a organização de atividades de evento que visam 

à atração turística.  

A análise desenvolvida identificou no Parque Barigui uma variedade de 

potenciais que poderiam ser amplamente exploradas com maior profundidade e em 

um estudo mais minucioso. O que cabe ressaltar é, primeiramente, o já evidente 

potencial do Parque Barigui em sua característica de ponto de referência pela 
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preservação ecológica, sendo que esse ponto, embora venha sendo explorado, 

poderia receber mais atenção, sobretudo no enfoque turístico que pode ser dado à 

organização de atividades de evento com cunho ecológico. Os amplos espaços 

externos do parque, como ciclovia, pista de corrida e caminhada, o lago, a faixa de 

preservação ambiental de fauna e flora, poderiam servir às atividades turísticas em 

que se vale do potencial ecológico do parque para, por exemplo, criar atividades de 

educação ecológica, com destaque para a fauna e flora paranaense. 

O mesmo pode ser referido sobre o potencial do Parque Barigui para a 

organização de eventos culturais e sociais, em que diversas infraestruturas poderiam 

servir aos propósitos de atração turística no auxílio desses eventos. Embora possua 

uma Casa da Leitura e um Museu dentro do próprio parque, quase não foi possível 

identificar uma tentativa de organização de eventos culturais e sociais voltados ao 

público turístico. Eventos voltados à comunidade acontecem com uma grande 

incidência e com grande variedade, contudo são eventos isolados e de pequeno 

porte, servindo especificamente o interesse local. A análise encontra como ponto 

positivo o fato de que há o aproveitamento do espaço e infraestrutura do parque 

para a organização de eventos culturais e sociais para a comunidade urbana de 

Curitiba, contudo frisa o fato de que poderia haver a conversão do enfoque e incluir, 

na utilização do Parque Barigui, também eventos voltados para o turismo.  

O ponto em que o Parque Barigui parece ter sua infraestrutura mais bem 

aproveitada é, sem dúvidas, nas atividades de evento de cunho econômico, com 

destaque para os eventos que buscam estabelecer relações de consumo, tal como 

as feiras, que são o destaque mais evidente do pavilhão de exposições. O 

aproveitamento do espaço e da estrutura disponibilizada pelo pavilhão de 

exposições é um ponto positivo tanto para o Parque Barigui quanto para o turismo 

de Curitiba, já que as diversas feiras acabam atraindo um público turístico variado, 

que acessam o Parque Barigui em função da organização dessas feiras. Ressalta-se 

o fato de que o pavilhão de exposições, conjuntamente com o salão de atos e outros 

pontos específicos do parque, permite a organização de mais eventos de cunho 

econômico que não apenas as feiras. Alguns eventos foram realizados, como pode 

ser notado na análise. Porém, o predomínio é das feiras e, embora positiva a 

organização das feiras como forma de aproveitamento do espaço e como atrativo 
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turístico, o Parque Barigui disponibiliza espaços suficientes para um maior 

aproveitamento. 

O presente trabalho identificou, desse modo, que o Parque Barigui possui um 

potencial que outros parques da cidade não possuem, quer seja pela sua ampla 

extensão ecologicamente preservada, quer seja pela sua infraestrutura, um 

destaque de relevância, dada a possibilidade organização de atividades de evento 

que podem servir como atrativo para o turismo não apenas do próprio parque, mas 

para o turismo de Curitiba. Percebe-se que já há uma procura espontânea por parte 

dos turistas ao Parque Barigui, o que reforça o fato de que a organização de eventos 

poderia servir bem ao propósito turístico. Deve ser destacado que o presente 

trabalho não pretendeu esgotar o assunto, que requer o esforço contínuo de análise 

por parte de especialistas para constantemente atualizar o entendimento e 

averiguar, por vezes com mais profundidade, as dimensões do potencial turístico 

não apenas do Parque Barigui, mas também da cidade de Curitiba, que se 

evidencia, cada vez mais, como um destino turístico de relevância. 
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ANEXO 1 

EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO OCASIONAL DO PARQUE BARIGUI – 2004 A 2011 

(AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS 
NO PARQUE BARIGUI) 

2004 

Evento Data Local da atividade Característica Solicitante 

Toon Camp 17 a 21/11 Ao lado do centro 
gastronômico 

Atividades recreativas e de lazer. Evento 
organizado pela empresa  C41 Produtora De Eventos 

Apresentações De Capoeira 
Todo segundo 
domingo de cada 
mês 

Próximo a ponte de madeira Apresentação demonstrativa de roda de 
capoeira. 

Grupo Abadá De Capoeira 

Divulgação De Informações Sobre 
Eventos Esportivos Da Associação 

Sábados e 
domingos até 
dezembro/04 

Próximo ao bistrô  

Associação Das Corredoras De 
Curitiba 
 
 

Tric  -  Cortejo Circense De Curitiba 07/11 
Área gramada próximo 
centro gastronômico 
 

Demonstrações de arte circense 
Associação De Profissionais Da Área 
Artística Do Paraná - Aspart 

Apresentação Dos Parques E Bosques 
Municipais E Gravação De Imagens 03/12 Áreas externas 

Visitação aos parques e bosques de 
Curitiba do grupo de terceira idade e 
captação de imagens em equip.de audio e 
vídeo 

Clube Nissei Da Melhor Idade 
 
 

 
Projeto Do Ônibus Com Acesso À 
Internet Gratuita 

18/09 e 02/10 Estacionamento Atendimento a comunidade com acesso 
gratuito à internet 

Instituto Curitiba De Informática 

XII Passeio Ciclístico Da PMPR - 150º 
Aniversário Da PMPR 15/08 Ao lado do museu do 

automóvel 

Chegada do passeio - concentração dos 
participantes, distribuição de brindes e 
sorteios 

Polícia Militar Do Paraná 

Domingo No Parque - 150 Anos Da 
PMPR 15/08 Ao lado do centro 

gastronômico 
Recreação infantil, demonstração de 
equipamentos, cães adestrados 

Polícia Militar Do Paraná 
 
 
 

Dia De Alegria 15/08  Ao lado do centro 
gastronômico 

Brinquedos infláveis, camas elásticas, 
pernas de pau, bocas de palhaço, 
minhocões, volei, futebol 

Polícia Militar Do Paraná - Sesc 
Centro 
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Transpedágio - Rádio Transamérica 26 e 27/06 
 

Frente do centro de 
exposições  P.S.Pepê Comunicação S/C Ltda 

Atividades Recreativas 17/10/04 Ao lado do centro 
gastronômico 

Oficinas, equipamentos recreativos, 
literatura e campanhas de saúde 

Sesc Da Esquina  - Serviço Social Do 
Comércio 

Festa Para Crianças 17/10/04 Playground brincadeiras e degustação destinada à 
crianças 

Vica Eventos Ltda. 
 

Gincana Interna 10, 11 e 12/06/04 
Churrasqueiras  próximo a 
cancha polivalente e 
canchas 

Atividades recreativas e esportivas 
direcionadas a colaboradores da empresa Vita Sorriso - Ortodontia 

Domingo No Parque - Dia Do Dentista 24/10/2004 Centro gastronômico   Exames de saúde bucal - programa cárie 
zero Associação Brasileira De Odontologia 

Dia Do Exercício 27/11/2004 Estacionamento do bistrô Atividades como: spinning, jump, corrida, 
avaliação física, alongamento Academia Gustavo Borges 

2º Passeio Ciclístico 14/08/2004 Ciclovia Comemoração do dia dos pais Academia Gustavo Borges 

Ação Promocional Arisco 28 e 29/08/ 2004 Estacionamento 
Caminhão palco parado onde irá ser feita 
distribuição de brindes aos participantes 
que cantarem o jingle da maionese arisco 

Promoplus Marketing Promocional 

Moto Passeio 09/10/2004 Estacionamento heliponto Concentração de motocicletas com destino 
à Ponta Grossa Batalhão De Polícia De Trânsito 

Festa Para As Crianças 18/09/2004 Ao lado do salão de atos Distribuição de brindes e brinquedos Maurício Carraro 
Homenagem Ás Mães 16/05/2004 Próximo ás churrasqueiras Comemoração Centro Educacional Nova Geração 
Demonstração Do Clube Pecos E 
Esquadrilha Da Fumaça 21/08 até 06/12 Atrás do centro 

gastronômico 
Pouso de paraquedistas simultaneamente 
com evento do aeroporto do Bacacheri Clube Pecos De Paraquedismo 

Caminhada Pela Paz 31 de julho de 2004 Pista de cooper Caminhada Conselho Municipal Da Cultura Da 
Paz - Compaz 

Etapa De Curitiba Da Copa Troller 11/09  Estacionamento da BR 277 Prova de rally com largada no parque Troller Veículos Especiais S.A 

Recreação No Parque 26/11 Estacionamento do salão de 
atos 

Orientação demonstrativa ao público. 
Apresentação de peça teatral; abordagem 
educativa através da distribuição de 
material informativo (sacolas de lixo p/ 
carro). 

Criança Segura 

Caminhada - Transitando 
Com Saúde 18/09 Pista de cooper Caminhada e alongamento com idosos Diretran 

Blitz Educativa 25/07 Entrada da BR 277 Distribuição de material educativo - trânsito Detran 

Ação Educativa Do Trânsito 28/11 Estacionamento do salão de 
atos 

Orientações sobre documentação de 
motorista e veículos Detran 

Comemoração Da Semana De 
Trânsito 19/09 

Estacionamento do salão de 
atos Evento em parceria com o Sesc Detran 

Posse Responsável E Doação De 
Animais Domésticos 02 e 03/10 Ao lado do salão de atos Distribuição de cartilhas, exposição de 

animais 
Marcia Regina Nunes De Souza 
Valeixo 
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Semana De Trânsito 25/09/2004 Estacionamento do heliponto 

Montagem de circuito para manobras com 
motos com cones; demonstração de 
equipamentos de segurança para 
motociclistas e motos; sorteio de brindes 

Diretran 

Encerramento De Ano Letivo 04/12/ 2004 Ao lado do centro 
gastronômico 

Caminhada, atividades recreativas, papai 
noel Escola N. Sra  As Esperança 

Dia Do Quadro De Material Bélico 23 à 29/10/ 2004 Estacionamento heliponto 
Exposição de 40 carros antigos utilizados 
na 2 Guerra Mundial, chegada do 1º 
passeio ciclístico, sorteio de brindes 

5º Batalhão Logístico - Exército 
Brasileiro 

Prática De Estudo De Animais De 
Hábito Noturno 

31/08/2004 Áreas externas  Faculdades Integradas Espírita 

Observação Do Comportamento Dos 
Primatas 

3 x semana até 
dezembro de 2004 Áreas externas  Faculdades Integradas Espírita - 

Francisco Sallas 

Prática Com Quick Massagem 11/12/2004 Ao lado do centro 
gastronômico 

Divulgação da técnica de massagem em 
cadeira específica Faculdades Integradas Espírita 

Clube Do Coração - 3ª Idade 11/12/2004  Caminhada e atividades com bolas e 
bastões 

Hospital Cardiológico Costantini 

Clube Do Coração - 3ª Idade 27/11/2004  Caminhada e atividades com bolas e 
bastões Hospital Cardiológico Costantini 

Ônibus Com Acesso A Internet 
Gratuita Para A População 12/10/2004 estacionamento do salão de 

atos 
   Atendimento a comunidade com acesso 
gratuito à internet Instituto Curitiba De Informática 

Ônibus Com Acesso A Internet 
Gratuita Para A População 

12/06/2004 estacionamento do salão de 
atos 

Atendimento a comunidade com acesso 
gratuito à internet 

Instituto Curitiba De Informática 

Ação Promocional Tang Dia Das Mães  09/05/04 Play ground Degustação e atividades de pintura Kraft Foods Brasil S/A 
Almoço Servopa 29/05/2004 Ao lado do restaurante             Almoço Restaurante Maggiore 

"Caminhada Mundial Pelo Diabetes" 14/11/04 Pista de cooper Concentração de aproximadamente 120 
pessoas no estacionamento Novo Nordisk Farmacêutica Do Brasil 

Omo Multi Ação Aloe Vera 26 a 30/05/ 2004 ao lado do salão de atos 
 Recreação infantil, stands personalizados 
envolvendo a natureza F.C.P. Promotora De Eventos Ltda 

Lançamento Dos Novos Produtos Ouro 
Fino 

28/11; 12 e 
19/12/04 

Estacionamento do salão de 
atos Demonstração de produtos ouro fino Empresa De Águas Ouro Fino Ltda. 

Feira De Saúde 27/11/ 2004 Ao lado do salão de atos Verificação da pressão arterial, peso, 
orientações Pró Renal 

Domingo No Parque - 150 Anos Da 
Pmpr 15/08/2004 

Próximo ao centro 
gastronômico  

Recreação infantil, demonstração de 
equipamentos, cães adestrados, passeios 
de cavalos, viaturas, escalada 

Polícia Militar Do Paraná 

2° Hiper Feirão De Automóveis 20 e 21/11/2004 Frente ao pavilhão de 
exposição 

Feira de automóveis com transmissão ao 
vivo Pepe Comunicação Ltda 

Passeio Ciclístico Da Primavera 26/09/2004 Estacionamento Cândido 
Hartmann  Secretaria Municipal De Esporte E 

Lazer 
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Consciência Da Preservação 
Ambiental E Ecológica 27/11/2004 Próximo à academia Plantio de árvores e caminhada com 

distribuição de recipientes para lixo 

Rotary Club De Curitiba - 
Champnagnat 

 

Brincadeiras E Atividades De Saúde 27/06/2004 Ao lado do centro 
gastronômico  Fundação Nossa Senhora Do Rocio 

Recreação, Lazer E Cultura 01/08/2004 Ao lado do centro 
gastronômico 

Brinquedos infláveis, camas elásticas, 
pernas de pau, bocas de palhaço, 
minhocões, volei, futebol, biblioteca, 
stands de orientação, oficinas de artes, 
aulas abertas    

Sesc Centro 

Recreação, Lazer E Cultura 28/11/2004 Próximo ao parque a as 
canchas de areia 

Brinquedos infláveis, camas elásticas, 
pernas de pau, bocas de palhaço, 
minhocões, volei, futebol, biblioteca, 
stands de orientação, oficinas de artes, 
aulas abertas    

Sesc Centro  

Atividades Recreativas  26/05/2004 Pista de cooper 
Caminhada com os frequentadores dos 
parques e alongamento orientado aos 
participantes. 

Sesc Da Esquina - Serviço Social Do 
Comércio 

Passeio Ciclístico Infantil 17/10/2004    Passeio ciclístico destinado apenas à 
crianças 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Encerramento Do Passeio Ciclístico 11/12/2004 Pista de ciclismo Encerramento de gincana com  passeio 
ciclístico  e entrega de 50 bicicletas 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Projeto Centro De Educação Ambiental 
Itinerante 22, 23, 24 e 25/11 Estacionamento do salão de 

atos  Secretaria Municipal Da Educação - 
Unibanco  

Caminhada 23/10/2004 Em frente ao bistrô   Caminhada com alunos da academia, 
medição de pressão, buffet de frutas 

Academia Swimex Fitness & 
Wellness  

Caminhada E Café Da Manhã 27/03/2004 
Rua Pichinguinha  próximo 
ao grupo escoteiro Tapejara   Saída das churrasqueiras próximo ao deck Stimulus  

2° Breakfast Run 11/12/2004 Próximo ao museu do 
automóvel 

Saída das canchas de areia com chegada 
ao museu, onde será servido o  café da 
manhã, caça ao tesouro 

Stimulus  

Festa Do Dia Das Crianças 10/10/2004 Playground Degustação e brincadeiras com as 
crianças Vica Eventos Ltda 

Viva A Paz 15/11/ 2004 Ao lado do centro 
gastronômico 

Oficinas de teatro, dança, artes plásticas, 
criação de textos e confecção  de 
cataventos. Apresentação de corais e 
danças 

Iniciativa Das Religiões Unidas  

Dia Internacional Das Pessoas Com 
Deficência 04/12/2004 Ao lado do salão de atos Caminhada Unilehu 

Plantio De Mudas   E  Varal De 16/06/ 2004 Próximo a pista de cooper                             Plantio de 20 mudas de árvores e  varal de Grupo Escoteiro São Judas Tadeu 
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2005 (A Secretaria Municipal do Meio Ambiente não apresentou as informações deste ano porque os arquivos foram perdidos) 

 

2006 

Trabalhos trabalhos 
Programa Dança Curitiba,  Festa Do 
Dia Da Criança ( Nos Dias 11 E 12 De 
Outubro )  Passeio Ciclístico Infantil ( 
Em 17 De Outubro Das 8 Ás 15 H. ) 

24/04, 29/05, 19/06, 
31/07, 11 e                     
12 e 17/10/2004 

Áreas externas   Apresentações artísticas, atividades 
recreativas e esportivas e passeio ciclístico 

Sec. Mun. De Esporte E Lazer - 
Departamento De Lazer 

Práticas De Swáthya Yôga 07, 14, 21 e 28/08 Junto aos equipamentos de 
ginástica   Arrecadação de alimentos, prática de yôga Universidade De Yôga 

Exposição De Carros Antigos Do 
Exército 23 à 28/10/2004 Heliponto Exposição de fotos, cama elástica e cama 

inflável para as crianças Yapó Aerotáxi Ltda  

Exposição De Máquinas E 
Equipamentos De Médio Porte 3 a 6/03/2004 Estacionamento em frente 

ao pavilhão de exposições 
Colocação de máquinas e equipamentos 
de médio porte para exposição Diretriz Empreendimentos 

 Utilização De Internet 01/02/04 Ao lado do salão de atos Utilização de ônibus com terminais de 
computadores que dão acesso a internet Instituto Curitiba De Informática 

Acesso Gratuito À Internet   Com  
Ônibus 25/04/2004  Ao lado do salão de atos Utilização de ônibus com terminais de 

computadores que dão acesso a internet Instituto Curitiba De Informática 

Confraternização 14 e 16/12/2004 Fundos do restaurante 
Instalação de tendas de  10 x 10m sendo 
duas no dia 14 e seis no dia 16 Maggiore 

Chegada De Passeio Ciclistico Do 
Aniversário De Curitiba 28/03/2004 Estacionamento av.Cândido 

Hartmann 
Chegada de passeio ciclístico, utilização 
de 4 pentes do estacionamento 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Dia Mundial Da Saúde - Educação No 
Trânsito 04/04/2004 Ao lado do salão de atos, 

pista de veículos e outros 
Atividades recreativas, educação no 
trânsito. Secretaria Municipal De Saúde 

Festival Infantil De Corridas De Rua 
21/03, 25/04, 20/06, 
08/08 e 17/10/04 

Ao lado do museu do 
automóvel  Smel 

Capacitação Aos Professores De 
Educação Física 09/06/2004 Ao lado do salão de atos Ensino sobre corrida de orientação Secretaria Municipal De Educação  

Festival De Dança 29/08/2004 Ao lado do salão de atos Festival de dança Secretaria Municipal De Educação  

Caminhada E Corrida 03/04/2004 
Junto aos equipamentos de 
ginásticas e pista de cooper  Swimex Fitness & Wellhess 

Gincana Interna 10,11 e 12/06/04 Quadra polivalente ao lado 
da academia 

Jogos brincadeiras dança e teatro Vita Sorriso Ortodontia Ltda 
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Evento Data Local da atividade Característica Solicitante 

Projeto "Verão Saúde Unimed 2006" 16/01 a 22/01/2006 Áreas internas do parque 
Atividades ligadas ao esporte e a saúde 
nos parques de Curitiba. Unimed 

Projeto "Verão Saúde Unimed 2006" 06/03/2006 a 
11/03/2006 Áreas internas do parque Atividades ligadas ao esporte e a saúde 

nos parques de Curitiba. Unimed 

Programa Dança Curitiba Circuito 06/05/2006. Áreas internas do parque  Smel 
"Corrida Rústica Internacional - 101 
Anos" 19/02/2006. Uso do estacionamento e 

das demais depend.  Rotary Clube Curitiba Cinquentenário 

Projeto "Verão Saúde Unimed 2006" 06/02 a 12/02/2006 Áreas internas do parque Atividades ligadas ao esporte e a saúde 
nos parques de Curitiba. Unimed 

Brincadeiras Voadoras 25/03 e 26/03/2006 Áreas internas do parque  Sesc Centro 

Quermesse Beneficente 19/02/ 2006. Áreas externas do parque. 
Grande celebração, com barraquinhas 
para venda de artesanato e outras 
mercadorias beneficente. 

Rotary Internacional Distrito 4730 

Abertura Campanha Fraternidade 5/03/2006. Áreas internas do parque Fraternidade e pessoas com deficiência Paróquia São Francisco De Paula 

Dia Do Yôga. 18/02/2006. Área próxima ao bistrô. Apresentações, coreografias e mantras de 
Swásthia Yôga. Francisco Von Hartenthal 

1ª Corrida Rústica Rotary Club De 
Curitiba. 19/02/2006. Estacionamento da BR 277.  Rotary Club De Curitiba - Gilberto Da 

Silva 

Divulgação De Eventos Esportivos Da 
Associação. 

De janeiro a julho 
de 2006. Próximo ao bistrô. 

Divulgação de eventos esportivos e 
informações ligadas a prática de esportes 
para os usuários do parque. 

Associação Das Corredoras De 
Curitiba 

"Água Para Vida, Água Para Todos" 19/03 à 16/04/2006. Estacionamento da BR 277. 
Exposição itinerante: "água para vida, 
água para todos" da wwf brasil. WWF - Brasil 

Passeio Ciclístico Do Aniversário De 
Curitiba - 313 Anos. 

19/03/2006. Estacionamento da Candido 
Hartmann. 

O passeio ciclístico terá sua chagada à 
partir das 11h nos quatro primeiros pentes 
do estacionamento em frete ao museu do 
automóvel. 

Cretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

Gincana - "Juventude Positiva" 19/04/ 2006. Áreas externas ao lado do 
restaurante. 

Realização de uma gincana de 
encerramento de um projeto, "juventude 
positiva". 

Cepac - Centro Pranaense De 
Cidadania 

Festival De Balonismo - Aniversário De 
313 Da Cidade De Curitiba. 06 a 09/04/2006. Áreas externas. 

Festival de balonismo em comemoração 
ao aniversário de 313 anos da cidade de 
Curitiba. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - SMEL 

Mini-Maratona Do Condomínio Portal 
Do Lago. 01/04/2006. Pistas que circundas o lago 

do parque. 

A mini-maratona tem como projeto a 
utilização da pista circundante do lago (3,3 
km), onde os competidores terãi de dar 
três voltas completando 9,9 km. 

Edifício Portal Do Lago - Fernando C. 
F. De Souza 

Jogos Escolares Da Grande Curitiba. 08/04 e 10/06/2006. Canchas de areia localizado 
as lado da gm. 

Será realizado no local solicitado a 
modalidade de volêi de praia. Secretaria De Esporte E Lazer -SMEL 
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Exposições De Fords Bigodes 28/05/2006. Gramado entre o restaurante 
e estacionamento. 

Evento é tradicional e feito pelo clube do 
Fordinho. Restaurante Maggiore 

Rede Nacional "Luto Sim, Luto Não" 28/05/2006. 
Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

Estima-se a presença de 
aproximadamente 1000 (mil) pessoas. E 
será utilizado carro de som. 

Vereador Tico Kuzma 

Encontro Curitibano De Bicicletas 
Antigas. 14/05/2006. Áreas externas. 

Realização do encontro curitibano de 
bicicletas antigas que é um programa do 
departamento de lazer da secretaria 
municipal do esporte e lazer. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

Dia Do Desafio 31/05/2006. 
Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

Será realizada caminhada e aferição da 
pressão arterial dos participantes e 
usuários do parque. 

Sesc Da Esquina 

3ª Semana Profissional De Turismo 
New Line Operadora E Grupo Orinter 

 07/05/2006. Próximo ao restaurante. 
Apresentações culturais e grupos 
folclóricos, bamba meu boi do estado do 
maranhão. 

Viaje Curitiba - Instituto Municipal De 
Turismo 

"Dia Mundial Do Meio Ambiente" 29/05/2006. Bosques do parque.  Universidade Livre Do Meio Ambiente 

3ª Edição Da Caminhada Da Saude 04/06/2006 Ao lado do salão de atos 
Caminhada com aproximadamente 200 
pessoas, com apresentações de grupos 
musicais 

Caixa Econômica Federal 

1ª Fase Da Campanha De Vacinação 
2006 10/06/2006. Áreas externas do parque. 

Atendimento a crianças das imediações 
para a 1ª fase da campanha de vacinação 
2006. 

Sms - Secretaria Municipal De Saúde 

2º Festival De Balonismo De Curitiba 19 à 23/07/2006. Gramado ao lado do 
restaurante. 

Serão estalados equipamentos de 
infraestrutura como faixas, banner, 
infláveis, placas, stands de patrocínio e 
barraca para recolhimento de doações de 
alimentos. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

Campeonato Curitibano De Corridas 
Rústicas De Revezamento - Esafex 23/07/2006. Área externa do parque.  Smel - Secretaria Municipal De 

Esporte E Lazer 
3º Fórum Sae Brasil De Tecnologia De 
Motores Diesel 

31/08 a 01/09/2006 Em frente ao restaurante 
Maggiore 

Exposição de três máquinas/caminhão 
(apenas cavalo) 

Canal Marketing Promocional 

I Caminhada Atriu 22/07/2006. Áreas internas 

Trata-se de uma caminhada, que tem por 
objetivo, despertar hábitos saudáveis de 
vida, através da consciência da prática de 
atividades físicas e de alimentação 
saudável. 

Deise Leia Farias Hofmeister - Atriu 
Estação Do Bem Estar 

"Domingo No Parque" (Comemoração 
Ao 152º Aniversário Da PMPR) 06/08/2006. Áreas internas 

Haverá a presença da equipe 
recreacionista do Sesc, demonstração de 
equip., viaturas, apresentação da banda de 
música da PMPR e das unidades 

Polícia Militar Do Estado Do Paraná 
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especializadas. 
" Sacando Voleibol", Faz Parte Projeto 
"Rumo Ao Pan" Em Parceria C/ A 
Rede Paranaense De Televisão. 

15/07/2006. Áreas internas 
Equipes que disputarão os jogos em 
quadras montadas com fitas especiais na 
grama do parque. 

Neuri Barbieri 

"Corrida De Orientação" 26/08/2006. Pista de cooper 

Grupo escoteiro São Judas Tadeu "corrida 
de orientação" ao longo do percurso da 
pista, na qual participam cerca de 120 
jovens. 

União Dos Escoteiros Do Brasil - 
Região Do Paraná - Grupo Escoteiro 
São Judas Tadeu 

Homenagem Ao Dia Dos Pais 12/08/2006. Áreas internas 

Encontro com 130 pais e alunos. Terá 
brincadeiras, cantigas, dinâmica de grupo 
e por fim  piquenique   com todos os 
participantes. 

Escola Tocando No Mundo 

Passeio Ciclístico 26/08/2006. Lateral do museu do 
automóvel 

Promover o esporte e o lazer entre pais e 
filhos Colégio Marista Paranaense 

1ª Corrida De Orientação Do Clube 
Curitibano 03/09/2006. Bosque do parque  Clube Curitibano - Departamento De 

Esportes 

3º Fórum De Tecnologia De Motores A 
Diesel. 31/08 e 01/09/2006. Em frente o restaurante 

Maggiore. 

O fórum é uma realização da SAE 
(sociedade de engenharia da mobilidade) - 
seção Paraná e Santa Catarina. Será 
realizado no dia 30 de agosto uma 
confraternização entre os participantes no 
restaurante Maggiore no parque Barigui. 

Canal Marketing Promocional 

2º Encontro Nacional De Viaturas 
Militares Antigas 08 a 12/11/2006. Área de estacionamento 

junto ao bistrô 
Montagem e realização  da exposição de 
viaturas e de material militar. Exército Brasileiro - 5ª Rm 

"Literatura No Parque" 25 e 26/08/2006. Áreas externas. 

Evento em parceria com a FNAC , tendo a 
participação de autores de renome da 
literatura brasileira. Haverá montagem de 
tenda para 300 pessoas. 

Fundação Cultural De Curitiba 

"Dia De Fazer A Diferença" 27/08/2006. Áreas externas e tenda da 
fcc. 

Vento tem a finalidade de realiar 
caminhada com os voluntários 
participantes da Junior Achievement e da 
ação voluntária de Curitiba. Estes levariam 
um quilo de alimento não perecível que 
será doado as  casas  lares  da fundação 
iniciativa, que atua com crianças e 
adolescentes em risco. 

Junior Achievement - Paraná 

Caminhada Do Coração 2006 15/10/2006. Áreas internas Realização de alongamentos e 
aquecimento físico. Hospital Cardiológico Costantini 

Distribuição Gratuita De Água 16, 17, 23 e 24/09 Áreas internas Distribuição de água nas etapas das 
corridas infantis de Curitiba. Gloweventos / Font Life 
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Evento Em Comemoração Do Dia Dos 
Pais. 12/08/2006. Ao lado da Maria Fumaça Atividade roda de capoeira realizada com 

os pais, alunos e professores. Educação Infantil Pequeno Anjos 

14º Passeio Ciclistico Do Passeio 
Ciclístico Da Polícia Militar Do Paraná 06 ou 13/08/2006. 

Ao lado do museu do 
automóvel. 

O passeio será realizado no parque e na 
chegada será feita a distribuição e sorteio 
de brindes. 

Polícia Militar Do Paraná - Cap. 
Biscaia, Cap. Edson E Tem. Toledo. 

Rali Mitsubishi Motorsports 01 e 02/09/2006. Áreas internas Preparativos para largada e chegada dos 
veículos. Mmc Automotores Do Brasil Ltda 

Torneio Aberto De Beach Soccer 19/08/2006. Quadras de areia do parque  Smel - Secretaria Municipal Do 
Esporte E Lazer 

Passeio Ciclístico Da Primavera 17/09/2006. Em frente ao museu do 
automóvel  Smel - Scretaria Municipal De 

Esporte E Laser 
1ª Corrida De Orientação Do Clube 
Curitibano. 30/09/2006. Atrás do museu do 

automóvel. 
A corrida de 1ª corrida de orientação terá a 
participação de 100 pessoas. 

Clube Curitibano - Anderson 
Rampazzo 

"Dança Curitiba Festival" 23/09/2006. Toda a área externa do 
parque. Festival de dança de Curitiba. Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

Passeio Ciclístico 15 a 17/09/2006. Áreas internas 
Montagem de brinquedo alusivo ao 
passeio ciclístico. Smel - Departamento De Lazer 

Projeto Sesi - Bonecos Do Brasil 02 e 03/09/06 Área de eventos ao lado do 
salão de atos 

Apresentações de artistas com bonecos e 
músicos oficinas artísticas  - instalações 
visuais 

Sesi -Serviço Social Da Indústria E 
Ciclo Produções Artísticas 

"Casa De Brinquedos" 21/10/2006. 
Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

Evento alusivo ao dia das crianças, "casa 
de brinquedos", ação realizada entre a 
Smel e o hospital nossa senhora das 
graças e prevê ofertar atividades lúdicas 
ao público em geral. 

Smel - Regional Santa Felicidade 

"Caminhada Do Coração" 15/10/2006. Ponte de acesso ao parque. 
Com saída da Praça do Japão e chagada 
na ponte de acesso do parque Barigui. 

Hospital Cardiológico Constantine E 
Laboratório Frischmann Aisengardt 

"Festa Do Dia Da Criança" 12/10/2006. Toda a área externa do 
parque. 

Atividades e brincadeiras  utilizando   
brinquedos infláveis e equipamentos de  
sonorização. 

Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

II Caminhada Do Coração 2006. 15/10/2006. 
Áreas próximas ao 
restaurante (gramado e 
estacionamento). 

A caminhada terá a concentração 
realizada na Praça do Japão a partir das 
8h e chegada nas áreas ao lado do 
restaurante do parque Barigui, onde 
haverá um caminhão de som realizando 
sorteios de brindes e alongamento junto 
aos participantes e 2 ambulâncias estarão 
presentes. 

Hospital Cardiológico Constantine 

Campeonato Curitibano De Corridas 
Rústicas De Revezamento - Esafex 22/10/2006. Área externa do parque.  Smel - Secretaria Municipal De 

Esporte E Lazer 
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Tim Festival 17 a 30/10/2006. Próximo ao salão de atos. 
Será instalado um display 3d de 3 metros 
de diâmetro, no parque Barigui, para 
divulgação do evento TIM festival. 

Fundação Cultural 

"Cow Parede" 25/10 a 29/12/2006. Próximo ao centro de 
convenções 

Produção de vacas  pelos artistas urbanos 
da cidade, em tamanho natural. Fundação Cultural De Curitiba 

Serviços De Saúde 21/10/2006. Proximidades da av. 
Cândido Hartmann 

Conscientizar os usuários do parque da 
importância c/cuidados com a saúde 
através de serviços gratuitos como 
pesagem,verificação de medidas 
corporais,cálculo do imc e distribuição de 
informativos relacionados ao assunto  em 
questão. 

Maurício Aroldi/Juliana Romani 

Passeio Ciclístico Da Primavera 05 a 08/10/2006. 
Em frente ao museu do 
automóvel. 

A montagem de um brinquedo alusivo ao 
evento será no dia 05 de outubro no 
gramado próximo a ponte da av. Candido 
Hartmann. E o passeio será realizado dia 
08 de outubro das 7h às 11h 

Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

"Dia Das Crianças" 03 a 13/10/2006. 
Próximo à área de 
aeromodelismo.  Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

Recreação, Lazer E Cultura Ao Público 
Frequentador. 

29/10/2006. Áreas externas. 

Brinquedos infláveis, camas elásticas, 
pernas-de-pau, chinelões. Minhocões, 
boca de palhaço, biblioteca, stands de 
orientação de saúde e cultura. 

Sesc Centro - João Gilberto Manoel 
De Azevedo 

Encontro Curitibano De Bicicletas 
Antigas. 05/11/2006. Áreas externas. 

 Realização do encontro curitibano de 
bicicletas antigas que é um programa do 
departamento de lazer da secretaria 
municipal do esporte e lazer. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

IV Jogos Dos Servidores Públicos Do 
Paraná 2006 21 e 22/10/2006 2 canchas de vôlei de areia Realização de jogos de vôleibol de areia 

Associação Dos Servidores Públicos 
Do Paraná 

"3º Circuito De Treinamento No Parque 
Barigui." 28/10 Áreas externas do parque. 

O evento tem como objetivo proporcionar 
um dia diferente/divertido em ambiente 
externo, fugindo da rotina de atividades; 
aos alunos da academia e frequentadores 
do parque, promovendo a integração. 

Academia Super Ação 

Festa Em Comemoração Ao Dia Das 
Crianças 10 e 11/10/ 2006. Áreas internas  Smel - Departamento De Lazer 

"Dia Nacional De Combate Ao Cancer 
Infanto-Juvenil" 26/11/2006. Caminhada do portal ao 

gramado do lado da ponte 
Caminhada em comemoração ao dia 
nacional da criança com cancer. 

"Apacn - Associação Paranaense De 
Apoio À Criança Com Neoplasia" 

Aniversário Da Fundação Do Clube 
Feminino De Automóveis Especiais Do 26/11/2006. Gramado ao lado centro 

gastronômico. Exposição de carros antigos. Clube Feminino De Automóveis 
Antigos Especiais Do Pr. 
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Pr. 

Gincana Clinihauer. 18/11/2006. Ao lado das churrasqueiras 
centrais. 

Gincana destinada aos funcionários da 
Clinihauer. 

Sociedade Recreativa Cultural E 
Beneficente Equipe Wolfpack 

Clube Do Coração Dia 25 de novembro 
de 2006.  Atividade com idosos do clube do coração 

coordenado pelo hospital do coração. Hospital Cardiológico Constantini 

II Encontro De Nacional De Viaturas 
Militares Antigas. 08 a 13/11/2006. 

Gramado ao lado do salão 
de atos. 

Exposição de viaturas militares antigas  e 
materiais militares. 

Exército Brasileiro - Cms - 5ª Rm - 5ª 
- Parque Regionaldo De Manutenção 

Confraternização Entre Os 
Funcionários. 12/11/2006. Entre a pista de 

aeromodelismo e o rio. 
Corrida - animação esportiva para crianças 
e adultos. 

Larrat Produções Ass. E Com De 
Eventos Ltda. 

Projeto Ipcc - "Diversão E Orientação 
No Parque" 

02, 04, 25/10 e 
16/12/2006. Próximo ao bistrô. 

Serão realizadas atividades como 
apresentações artísticas, culturais, de 
artesões, atividades físicas dentre outras. 

Ipcc - Instituto De Pró Cidadania De 
Curitiba 

XVIII Enarel - Encontro Nacional De 
Recreação E Lazer. 02/11/2006. Áreas externas. Encontro Nacional de recreação e lazer, 

com oficinas práticas e cursos. Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

Torneio Aberto De Xadrez 12/11/2006. Ao lado dos bares.  Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 
Dança Curitiba Festival 17 a 18/11/2006.   Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

"Corrida Solidária Artefacto" 10/12/2006. Pista de corrida. 

Realização da corrida solidária Artefacto 
Swimex terá a finalidade de arrecadação 
de alimentos não perecíveis para serem 
doados a creche lar escola Leocádia 
Correa. 

Equipe Artefacto Swimex - 
Interdesign Com. E Representações 
Ltda. 

"1ª Gincana Curitiba Contra A Dengue" 18/11/2006. Áreas externas. 

Nesse evento serão instaladas 7 barracas 
pequenas em pontos diversos do parque 
para atividades educativas sobre o tema 
de prevenção à dengue. 

Sms - Secretaria Municipal De Saúde 

Ações Promocionais Nos Parques Da 
Cidade De Curitiba Em Conjunto Com 
A Coppertone. 

11/12 Áreas externas. 

Durante as atividades 3 promotores 
realizarão brincadeiras com o público além 
da entrega de amostra grátis, flyers e 
brindes. 

Gazeta Do Povo - Rádio 98 Fm 

Dia Do Voluntário, "Dia V". 03/12/2006. Em frente ao centro de 
exposição. 

O "dia v" - 2006, será promovido pelo 
conselho paranaense de cidadania 
empresarial iniciativa da federação das 
indústrias do estado do Paraná, onde será 
divulgadas as ações voluntário das 
empresas envolvendo os voluntários que 
atuam no programa Curitiba solidária, 
coordenado por esta fundação e 
comunidade. 

Faz - Fundação De Ação Social 

"Caminhada Do Paraná Banco No 
Parque Barigui" 

16/12/2006. 
 Pista de cooper.  Paraná Banco 
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2007 (os dados não foram fornecidos pela Secretaria do Meio Ambiente) 

2008 

Jovem Radical Curitiba. 10/12/2006. Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

O evento jovem radical curitibano será 
realizado junto a exposição de carros 
antigos. 

Smel - Secretaria Municipal De 
Esporte E Lazer - Depto De Lazer 

Exposição De Materiais  Do Mundo 
Positivo. 09 e 10/12/2006. Áreas externas. 

Exposição de duas peças dos materiais do 
mundo positivo: uma réplica de ossada de 
um tiranossauro rex de 6 m de 
comprimento e a réplica de um vulcão de 
1,50 m de altura (lava e som). 

Colégio Positivo Júnior 

Evento Data Local da atividade Característica Solicitante 

I Jogos Femininos De Curitiba. 08/03/ 2008. Pistas de cooper. 
Terá início as 08h com largada dos i jogos 
femininos de Curitiba parque Tingui e com 
chegada no parque Barigui. 

Smel - Departamento De Esporte 

Recreação E Diversão Para Os 
Usuários Do Parque Barigui. 

16 e 23/02 
01 e 15/03/08 Próximo ao salão de atos.  Smel - Departamento De Lazer 

"Dia Das Crianças". 10, 11 e 12/12/08. Entre a Candido Hartmann e 
o centro de exposições. 

Realização do evento de atividades de 
recreação e lazer para comemoração Smel - Departamento De Lazer 

Programa "Nossa Praia É Aqui". 
De 09 a 12/01, de 
06 a 09/02 e 27/02 
a 01/03/08. 

Áreas próximas ao salão de 
atos. 

O programa "nossa praia é aqui" tem o 
objetivo de levar até os frequentadores dos 
parques recreações e jogos realizados nos 
meses de verão. 

Smel - Departamento De Esporte 

Dia Do Yoga 17/02/08  Atividades com praticantes do yoga Federação De Yoga Do Paraná 

"Pascoa Das Águas" 22/03/2008. Ao lado do museu do 
automóvel. 

A Anpare está propondo uma celebração 
denominada "páscoa das águas",  devido a 
coincidência entre as datas de Sábado de 
aleluia e o dia mundial da água, onde será 
construído um boneco de lixo. 

Anpare - Associação Nacional De 
Pesquisas Em Artes-Educação E 
Cultura 

Saída E Chegada De Prova Ciclística 

9/03 das 6h às 15h; 
17/05 das 06h às 
15h; 7/05 das 00h 
às 14h; 12/07 das 
00h às 08h;  13/09 
das 00h às 14h. 

Último pente do 
estacionamento da BR-277 

Recepção de atletas e equipamentos, 
largada e chegada da competição Associação Audax Do Paraná 

Corrida De Orientação Do Clube 23/03/2008. Atrás do museu do Prova de orientação e velocidade em Clube Curitibano 
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Curitibano. automóvel. trilhas. 

"1º Jogos Femininos De Curitiba" 08/03/2008. Pistas de coper do parque. 
O evento contará com o apoio da Unimed, 
com a realização de uma ação de 
medicina preventiva. 

Smel - Departamento De Esportes 

Passeio Ciclístico Do Aniversário Da 
Cidade De Curitiba 16/03/2008 Estacionamento em frente 

ao museu do automóvel  Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Departamento De Lazer 

Festival De Teatro De Curitiba 27 a 29/03/2008. Em frente ao restaurante 
Maggiore. 

A realização de espetáculos teatrais com a 
utilização de ônibus/palco/cenário, o qual 
será instalado no estacionamento em 
frente ao restaurante Maggiore. 

Ápice-Associação P/ Incentivo Da 
Cultura E Entretenimento Ltda. 

Evento Da Esso Brasileira De Petróleo 08, 09 e 10/04/08. Gramado atrás do salão de 
atos. 

Serão realizadas atividades com um grupo 
de 70 pessoas em local aberto e sem o 
uso de equipamentos 

Esso Brasileira De Petróleo Ltda. 

Dia Internacional Do Tai Chi Chuan. 26/04/2008. Gramado e coreto anexo ao 
restaurante Maggiore.  Associação Internacional De Tai Chi 

Chuan 

Caminha A Corrida Da Academia 
Curves De Curitiba. 26/04/2008. Pistas de caminhada. 

Curves é uma academia voltada para 
mulheres de todas as idades. Visando 
saúde e bem estar. Tendo como objetivo 
final o fortalecimento das mulheres. 

Academia Curves De Curitiba 

"Semana Do Exército" - Exposição De 
Veículos Militares. 14 a 22/04/2008. Estacionamento da BR 277. 

A 5ª Região Militar  - 5º divisão de exército 
(5ª RM - 5ª de) estará realizando no mês 
de abril do corrente as comemorações 
referente a "Semana do Exército", onde 
será realizadas exposições de material 
bélico e outras atividades. 

Exército Brasileiro - 5ª Região Militar - 
Comando Militar Do Sul 

Caminhada Para Mulheres. 27/04/2008. Próximo aos eq. de ginástica 
e restaurante. 

O evento tem como objetivo o estímulo ao 
relacionamento entre as mulheres do 
grupo, e o estímulo à prática de esportes. 

Associação Missionário De Discípulos 
- Unidade Curitiba 

Comemoração Ao 132º Aniversário Do 
Instituto De Educação Do Paraná Prof. 
Erasmo Pilotto. 

27/04/2008. Pista de aeromodelismo. 

A caminhada evolverá pais, alunos, 
professores e funcionários que além de 
estarem comemorando o aniversário, 
também estará reivindicando uma 
educação para a paz. 

Instituto De Educação Do Paraná 
Prof. Erasmo Pilotto 

Campeonato Nipo Brasileiro De 
Balonismo 

25 até 28/04/2008 Livre  Fprb- Adriano Perine 

Iv Caminhada Do Coração 2008. 28/09/2008. Próximo ao restaurante 
Maggiore.  Hospital Cardiológico Costantini 

"Ação Ecológica Com 75 Alunos Da 
Guarda Mirim" 14/06/2008. Áreas externas do parque. 

O evento visa conscientizar a população 
sobre a importância da conservação do 
meio ambiente e serão utilizadas como 

Smds / Departamento De Promoção 
Da Defesa Comunitária - Dspc 
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estratégias: a abordagem e distribuição de 
material informativo sobre o meio ambiente 
aos usuários do parque. 

"Dia Mundial Sem Tabaco" 31/05/08. Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

O evento será uma ação de prevenção ao 
câncer do hospital Erasto Gaertner, o 
objetivo é mostrar aos frequentadores do 
parques o lado bom da vida sem o tabaco, 
despertando desta forma a consciência na 
população usuária, ou não do tabaco. 

Hospital Erasmo Gaertner 

Dia Da Intervenção / Dia Do Desafio 28/05/2008. Áreas abertas 

Serão realizadas atividades recreativas, 
bom como a distribuição de filipetas e 
balão a gás alusivos ao evento, no horário 
das 8h às 18h no parque Barigui haverá 
vôo cativo de balão ao lado do restaurante, 
das 08h às 10h. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer / Sesc 

Jovem Radical E Dança Curitiba 
Festival. 13 e 14/06/2008. Ao lado do restaurante 

Maggiore. 

 os eventos jovem radical e dança Curitiba 
festival, consiste em atividades de 
recreação e música oferecidas aos 
frequentadores do parque. 

Smel - Departamento De Lazer 

Mini-Maratona Do Edifício Portal Do 
Lago 17/05/2008. Pista de corrida do parque. 

A mini-maratona será realizada ao redor 
do lago (3,3 km), onde os competidores 
deverão realizar três voltas completas. 

Edifício Portal Do Lago - Clube 

Lançamento Da Cartilha Do "Estatuto 
Da Criança" 12/06/2008. Praça do salão de atos. 

A FAS - fundação de ação social estará 
lançando no dia 12 de junho da cartilha do 
estatuto da criança e adolescente, e terá a 
participação do prefeito Beto Richa.     

FAS - Fundação De Ação Social 

"Caminhão Do Faustão" 07 e 08/06/2008. Estacionamento em frente o 
Maggiore. 

O "Caminhão do Faustão" estará no 
parque Barigui fazendo a chamada e 
depois sairá para a entrega dos prêmios 
do sorteado na cidade de Curitiba. 

Globo Comunicação E Participações 
S / A 

"Semana Do Conhecimento Da 
Prefeitura Municipal De Curitiba" 

20 a 30/06/ 2008. Em frente ao salão de atos. 

Autorizada a montagem de toldo e 19 
pequenas barracas, as quais 
representarão as secretaria e órgãos em 
frente ao salão de atos. 

Smab - Secretaria Municipal Do 
Abastecimento 

Programa "Clube Nissei Da Melhor 
Idade" 13 e 14/06/2008 Pistas de caminhada Passeio com 120 pessoas da terceira 

idade Drogaria Nissei 

Evento Dia Do Amigo 20/07/2008 Ao lado do restaurante Atividades esportivas e recreativas Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer / Unimed 

154º Aniversário Da Polícia Militar Do 
Paraná 17/08/08 Estacionamento em frente 

salão de atos 
Apresentações artísticas e atividades 
recreativas e educativas Polícia Militar Do Paraná 
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Comemoração Do "Dia Dos Pais". 09/08/2008. 
Gramado ao lado da 
lanchonete 

Este evento envolverá pais e alunos da 
escola - cerca de trezentas pessoas - para 
comemorarmos o dia dos pais. O roteiro do 
programa é o seguinte: recepção, 
alongamentos e caminhada com os pais, 
serão feitas paradas para distribuição de 
água, finalizando com um alongamento e 
homenagem dos alunos aos pais. 

Escola Madre Anatólia 

"Comemoração Dos Dias Dos Pais." 09/08/2008. Gramado atrás do 
restaurante Maggiore 

A escola vicentina nossa senhora das 
mercês, realizará evento no dia 09 de 
agosto em comemoração ao "dia dos 
pais". 

Província Brasileira Da Congregação 
Das Famílias Da Caridade De São 
Vicente De Paulo Instituto Nossa 
Senhora Da Mercês. 

Homenagem Aos Pais. 09/08/2008. Atrás do Museu do 
Automóvel. 

De natureza recreativa o evento terá a 
participação de pais e alunos em oficinas 
de brincadeiras infantis de rua. 

Grupo Educacional Dom Bosco 

"Caminhada De Ação Social" 14/09/2008. Ao lado do museu do 
automóvel. 

A caminhada de ação social terá a 
chegada ao lado do museu do automóvel e 
posteriormente haverá atividades físicas e 
recreativas, com tenda para atendimento 
aos participantes e comunidade em geral 
com orientação e cadastro  para doação 
de sangue, exames de pressão e glicerina 
e campanha de orientação para um 
transito seguro. 

Colégio Bagozi 

Exposição De Material Militar Alusiva À 
Semana Do Soldado 22, 23 e 24/08/08 

Área de gramado próxima ao 
parque alvorada e dois 
pentes de estacionamento 
da BR-277 

Exposição de material militar, viaturas 
entre outros. 

Ministério Da Defesa - Exército 
Brasileiro 

Divulgação Das Atividades Do Grupo 
Mãos Sem Fronteiras. 

16 e 17/08/ 2008. Próximo ao bistrô (casa 
amarela) 

 Movimento Mãos Sem Fronteiras Do 
Brasil (Msf) 

Campanha De Vacinação Contra A 
Rubéola. 30/08/2008. Próximo ao restaurante 

Maggiore.  Secretaria Municipal De Saúde - Sms 

Pedala Curitiba Especial Dia Dos Pais. 14/08/2008. Pátio interno do salão de 
atos.  Secretaria Municipal De Esporte E 

Lazer - Smel 

"Vi Caminhada Do Coração 2008". 28/09/ 2008. Em torno do restaurante 
Maggiore e gramado. 

Será utilizado um pente de 
estacionamento, as calçadas laterais e o 
gramado para a chegada dos participantes 
do evento da 'IV caminhada do coração' do 
hospital Costantini. 

Hospital Cardiológico Costantini E 
Smel 

Chegada Da "Caminhada Do Coração 21/09/ 2008 Estacionamento da Concentração de participantes, com Hospital Santa Cruz 
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Saudável" av.Cândido Hartmann atividades recreativas 

"Programa Ser Integral" - Vi Gincana 
Acadêmica. 19/10/2008. Gramado próximo a 

lanchonete do lago. 

A faculdade internacional de Curitiba - 
Facinter, por meio do projeto ser integral, 
destina aos estudantes de graduação 
desta instituição, está promovendo a sua iv 
gincana acadêmica, a qual terá 
arrecadação de alimentos que serão 
doados a instituições de caridade. 

Facinter e a Câmara Municipal De 
Curitiba 

Inflagem E Decolagem Do Maior Balão 
Do Mundo 13/09/2008. Gramado ao lado do salão 

de atos 

Inflagem e decolagem do maior balão do 
mundo, que será gravado pelas emissoras 
de televisão para divulgação jornalística 

Snap Balões E Infláveis 

II Caminhada Em Prol Da Qualidade 
De Vida 26/10 

Caminhada saindo do salão 
de atos, pela ponte de 
madeira no sentido horário e 
retornando. 

Caminhada pelas pistas de cooper do 
parque com arrecadação de alimento à ser 
doado para a FAS 

Unimed Curitiba 

"Brinca Curitiba" 25 e 26/10/2008. Áreas livres 

O programa brinca Curitiba é uma parceria 
da SMEL com a Kraft que oportuniza as 
atividades de lazer à população e também 
será realizado o lançamento do esporte 
genuinamente Curitiba o foot sack. 

Secretaria De Esporte E Lazer E 
Kraft. 

"Dia Das Crianças". 10, 11 e 12/10/08. 

Será utilizada a área 
compreendida entre a 
Candido Hartmann e o 
centro de exposições. 

Realização do evento de atividades de 
recreação e laser para comemoração ao 
dia das crianças 

Smel - Departamento De Laser 

Visita Do Veículo Denominado 
"Embajador Misioneiro". 25 e 26/10/2008. 

O 1º pente do 
estacionamento do 
restaurante. 

A operação proposta do "Embajador 
Misioneiro" será uma visita interativa 
voltada ao público usuário do parque 
Barigui com a finalidade de divulgar e 
informar sobre os atrativos turísticos da 
Provincia de Misiones. 

Governo Da Provincia De Misiones 

Clube Do Coração - Atividade Física 29/11/2008. Atrás do restaurante próximo 
ao coreto. 

O clube do coração está autorizado a 
realizar atividades físicas com bolas e 
bastões para 80 pessoas que fazem parte 
do programa. 

Hospital Cardiológico Costantini 

"17º Encontro Sul-Brasileiro De 
Veículos Antigos De Curitiba" 

13 a 16/11/2008. Ao lado do museu do 
automóvel. 

O encontro sul-brasileiro é um evento 
itinerante que acontece anualmente desde 
1991. 

Clube De Automóveis E Antiguidades 
Mecânicas Do Paraná - Caamp 

"Gincana Contra A Dengue" 22/11/2008. No entorno do salão de atos.  Centro De Saúde Ambiental - SMS 
Caminhada Para A Conscientização 
Com O Grupo De Apoio A Pacientes 29/11/2008. Próximo ao restaurante 

Maggiore.  Secretaria Municipal De Saúde 
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2009 

Com Fribromialgia. 

Exposição De Veiculos 30/11/2008 De frente ao restaurante 
Maggiore  Emerson Janoski/ Maverick Clube De 

Curitiba 
"Chegada Do Papai Noel" 24/12/2008. Espaço próximo ao heliporto. Rede massa fm 97,7  

Jantar Para O Tribunal Regional Do 
Trabalho. 04 a 08/12/2008. No entorno do restaurante. 

O jantar consiste na instalação de três 
tendas no entorno do restaurante para 
recepção do pessoal do tribunal regional 
do trabalho. 

Restaurante Maggiore 

"Forum De Habitação." 11 a 13/12/2008. 
Próximo ao salão de atos. 
 

Cohab Curitiba receberá secretários 
municipais e estaduais de habitação e 
presidente de Cohab para um forúm. 

Cohab - Curitiba 

"7ª Etapa Do Festival Infantil De 
Corridas Da Rua." 07/12/2008. Próximo a academia e a 

lanchonete do chafariz.  Smel - Secretaria Municipal De 
Esporte E Laser. 

Evento Data Local da atividade Característica Solicitante 

"Verão Saúde 2009" 21 a 24 e de 28 a 
31/01/2009. 

Gramado ao lado do salão 
de atos. 

O projeto "verão saúde 2009" vem sendo 
realizado há três anos nos parques de 
Curitiba, com o principal objetivo de 
oferecer qualidade de vida à comunidade 
por meio do esporte e atividades físicas 
diversas. 

Unimed Curitiba 

"3ª Corrida De Revezamento Entre 
Parque" 08/02/2008. Pista de corrida dos parques 

e bosques. 

A 3ª corrida de revezamento entre parques 
terá como trajeto pelas ruas da cidade e as 
pistas de corrida dos parques e bosques, e 
em cada um dos locais haverá um ponto 
de apoio com a participação dos 
professores. 

Secretaria De Esporte E Lazer - Smel 

"Brinca Curitiba" 14 e 28/02 e 07 e 
21/03/2009. Áreas gramadas do parque Recreação e diversão para os usuários 

dos parques da cidade de Curitiba. 
Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Chegada Do Passeio Ciclístico De 
Verão 15/02/2009 Estacionamento da av. 

Candido Hartmann 

Chegada de passeio ciclístico, com 
premiações diversas, sorteios, atividades 
recreativas e educativas. 

Secretaria Municipal Do Esporte E 
Lazer - Departamento De Lazer 

"Passeio Ciclístico Do Aniversário De 
Curitiba 316" 22/03/2009. Estacionamento da av. 

Candido Hartmann.  Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Departamento De Lazer 

"Festa De Aniversário Da Cidade De 
Curitiba - 316 Anos" 

29/03/2009. Áreas livres do parque.  Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Departamento De Lazer 

"Rally Internacional De Curitiba" 05 a 06/03/2009. Os dois primeiros pentes do O  rally está sendo organizado pela Secretaria Municipal De Assuntos 
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estacionamento da br277. federação paranaense de automobilismo. Metropolitanos 

"Festival De Teatro De Curitiba" 29/03/2009. 
Ao lado do restaurante 
Maggiore próximo aos 
cedros. 

o evento faz parte da programação ao 
festival de teatro de Curitiba e diz respeito 
a uma palestra que será ministrada pelo 
prof. Ivaldo Bertazzo. 

Apice - Associação Para O Incentivo 
Da Cultura E Entretenimento 

Dia Internacional Da Mulher 03/03/2009. No entorno do salão de atos. 

O evento consiste na comemoração do 
"dia internacional da mulher", realizada 
pela bancada feminina da câmara 
municipal de Curitiba com a promoção de 
eventos, dentre eles o da maternidade 
consciente, que se realizará no salão de 
atos do parque Barigui. 

Bancada Feminina Da Câmara 
Municipal De Curitiba 

"3º Circuito Banco Do Brasil De Vôlei 
De Praia" 09 e 24/03/2009. Canchas de volei próximas a 

gm.  Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

"Doação De Cães E Gatos." 26/04/2009. Ao lado do museu do 
automóvel. 

Realização de feira de doação de cães e 
gatos descriminados, castrados, com 
controle de ecto e endo parasitas e que, 
gozam de boas condições de saúde e 
liberados previamente pelo dr. Massayco 
Ohi crmv-pr 0664 e dr. Rafael Ryosuke Ohi 
crmv 06993. 

Ong Probem - Associação De De 
Proteção E Promoção De Bem Estar 
Animal 

Prática De Tai Chi Chuan 25/04/2009. Ao lado do salão de atos Atividade prática de tai chi chuan Milton Sato 

Programa "Ídolos" - Record 24, 25 e 26/04/09. Entorno do salão de atos. 
Programa ídolos, o reality show musical da 
Record,  vem para sua 2ª edição e agora 
na cidade de Curitiba. 

Programa "Ídolos" - Record 

Exposição Do "Dia Do Exército" - 
Guarnição De Curitiba 17, 18 e 19/04/09. 

Gramado ao lado do salão 
de atos e o 1º pente do lado 
direito do estacionamento do 
restaurante. 

Será realizada exposição centralizada do 
material bélico das organização militares 
do comendo da 5ª região militar e 5ª 
divisão de exército, serviços de saúde e 
orientação ao público sobre o serviço 
militar e a carreira militar, além de 
demonstração de cães de guerra, 
apresentação de banda de música, dentre 
outras atrações. 

5ª Região Militar - 5ª Divisão Do 
Exército (Comando Das Armas Do 
Estado Do Paraná) 

"133º Aniversário Do Instituto De 
Educação Do Paraná Prof. Erasmo 
Pilotto" 

05/04/2009. 
Próximo a av. Candido 
Hartmann. 

Caminhada em comemoração do instituto 
do Paraná prof. Erasmo Pilotto com a 
participação de aproximadamente 1000 
pessoas. 

Instituto De Educação Do Paraná 
Professor Erasmo Pilotto 

"1º Passeio Ciclístico Do Colégio 
Estadual Rio Branco" 16/05/2009. 

Chegada ao lado do museu 
do automóvel. 

o início do 1º passeio ciclístico do colégio 
estadual Rio Branco será em frente ao Colégio Estadual Rio Branco 
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colégio com percurso determinado pelo 
DIRETRAN com chegada no museu do 
automóvel 

Dia Mundial De Tai Chi Chuan 25/04/2009. Ao lado do salão de atos Atividade prática de tai chi chuan aberta à 
comunidade e demonstrações Bruno D'avanzo 

"Caminhada De Santa Felicidade" 26/04/2009. Ao lado do salão de atos. 

A caminhada terá a chegada na estrutura 
montada no local , com duas barracas para 
distribuição de água e frutas e 
demonstração do produto do patrocinador 
(citroen). 

Smel -Gerência Regional De Santa 
Felicidade 

"Dia Mundial Da Atividade Física E Da 
Saúde" 05/04/2009. Ao lado do salão de  atos. 

A caminhada tem por objetivo comemorar 
o "dia mundial da atividade física e da 
saúde" e terá a utilização de palco e 
caminhão de som. 

Smel 

 "Mexe" Com O Dia Do Desafio 24/05/2009  Atividades culturais e esportivas Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Casa Da Barbie 31/05 a 07/06/2009 Primeiro pente do 
estacionamento do heliponto 

Colocação de uma carreta de 25 metros 
oferecendo atividades lúdicas e educativas 
às crianças 

Instituto Pró Cidadania De Curitiba 

"Dia Nacional De Combate Às Drogas" 28/06/2009. Em frente ao salão de atos 
O evento terá a participação de várias 
entidades e parcerias que atuam na 
prevenção e combate as drogas. 

Secretaria Antidrogas Municipal 

Pouso De Paraquedistas 

23, 25, 27 e 30/06 e 
02, 04, 14, 16, 18, 
21, 23, 25, 28 e 
30/07/2009 

Gramado em frente ao 
pavilhão de exposições  

Head Down - Clube Escola De 
Paraquedismo 

"Brevet Cidade De Curitiba" Dias 26, 27 e 28/06 Área entre o estacionamento 
e o heliporto. 

Evento consiste em prova ciclística de 
400km denominada "brevet cidade de 
Curitiba 400km", m homenagem a cidade e 
também escolhida devido o percurso do 
contorno sul. 

Associação Audax Do Paraná 

Festa Arraial Animal 07/06/2009 No entorno do centro 
gastronômico 

Instalação de estrutura e palco. Show 
musical. Barracas com divulgação. Demais 
itens descritos à pagina 3 do requerimento. 

Associação Do Amigo Animal 

"Entrega De 127 Ônibus" 08/07/2009. 

A partir do 2º pente do 
estacionamento da área do 
extinto parque alvorada para 
a BR 277. 

A prefeitura municipal de Curitiba e a Urbs 
estarão realizando a entrega de mais 
127(cento e vinte e sete) ônibus. O 
prefeito, sr. Beto Richa, estará realizando 
esta cerimônia às 10:00 horas da manhã 
do dia 08 deste mês no estacionamento do 

Urbs E Prefeitura Municipal De 
Curitiba 
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parque Barigui. 

"3ª Gincana Solidária" 25/07/2009. Ao lado da academia Judith 
Passos. 

A 3º gincana solidária tem a finalidade de 
arrecadar mantimentos para a instituição 
APACN - associação paranaense de apoio 
à criança com neoplasia. 

Faculdades Spei 

"Expressões Oi Na Rua." 19/07/2009. No entorno do salão de atos. 

A B\Ferraz Full Promotion, agência de 
marketing promocional, sediada em São 
Paulo, com o apoio da fundação cultural de 
Curitiba promoverá o evento cultural 
expressões oi para o lançamento da oi, 
uma das maiores companhias de 
telecomunicação do país. 

B\Ferraz Full Promotion 

"4ª Etapa Do Rali Monomarca 
Mitsubishi Motorsports" 30/07a 01/08/09. Estacionamento da br277. 

Nesta etapa terá a participação de 300 
carros, o que significa em arrecadação 
9000 kg de alimentos e 1800 unidades de 
itens de higiene pessoal, além da doação 
particular de um dos participantes de 2000 
fraldas geriátricas para repasse aos asilos 
com essa necessidade. 

Mmc Automotores Do Brasil Ltda. 

"Jovem Curitibano" 19/09/2009. Gramado ao lado do salão 
de atos. 

O evento será realizado pela Smel no dia 
19 de setembro do corrente com recreação 
e músicas para os visitantes do parque. 

Smel - Secretaria De Esporte E Lazer 

"1º Campeonato Feminino De Foot 
Sack" 23/08/2009. Gramado próximo à pista de 

aeromodelismo. 

O evento tem coo finalidade divulgar o 
esporte que surgiu em Curitiba em 2002, 
reconhecido e criado como 6º esporte 
criado no Brasil e cerimônia oficial no 
parque Barigui. 

Marcos Juliano Ofenbock 

Eventos "Agosto Animal" 08 e 09/08/2009.  

O evento "agosto animal" terá a 
participação de 13 entidades de proteção 
animal de Curitiba estarão expondo seus 
produtos para comercialização, divulgação 
e posse do responsável de animais e a 
necessidade de controle populacional de 
cães e gatos através da castração. 

Associação Do Amigo Animal 

Campanha "O Que O Nutricionista Faz 
Por Você?" 

30/08/2009 Áreas livres do parque. 

Instalação de um estande para orientação 
nutricional feita aos usuários do parque por 
professores e alunos da faculdade de 
nutrição de Curitiba. 

Conselho Regional De Nutricionistas -
8º Região 

"Yoga Pela Paz" 16/08/2009. Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

O yoga pela paz é um evento sem fins 
lucrativos para promover a paz nas Mônica Patrícia Fioravante 
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cidades. São Paulo é realizado no 
Ibirapuera pelo 3º ano consecutivo. Em 
Curitiba terá a realização de aula de yoga, 
meditação e apresentações artísticas. 

"A Mata Atlântica É Aqui!" 12 a 16/08/2009. No entorno do salão de atos 
do parque Barigui. 

Início da exposição itinerante "a mata 
atlântica é aqui!", a qual será realizada 
com o auxílio do caminhão que levará a 
educação ambiental para 40 cidades 
brasileiras. 

Sos Mata Atlântica - Exposição 
Itinerante 

"Jovem Curitibano E Dança Curitiba 
Festival" 

17, 18 e 19/09/09. Gramado ao lado do salão 
de atos. 

O evento será realizado pela smel no dia 
19 de setembro do corrente com recreação 
e músicas para os visitantes do parque. 

Smel - Secretaria De Esporte E Lazer 

"V Caminhada Do Coração 2009" 27/09/2009. 
Área ao lado do salão de 
atos, coreto e gramado em 
frente e estacionamento 

Será utilizado um pente de 
estacionamento, as calçadas laterais e o 
gramado para a chegada dos participantes 
do evento da 'v caminhada do coração' do 
Hospital Costantini. O coreto e o gramado 
serão utilizados para apresentação teatral 
infantil e brincadeiras. No palco serão 
realizadas atividades físicas. 

Hospital Cardiológico Constantini 

Planeta Mais Verde" 19/09/2009. Ao lado da lanchonete do 
farol. 

A casinha feliz educação infantil estará 
realizando o projeto "por um planeta mais 
verde"  e tem o objetivo de multiplicar a 
consciência da preservação do meio 
ambiente. 

Casinha Feliz Educação Infantil Ltda. 

"Caminhada Do Coração" 27/09/2009. Pistas de caminhada do 
parque. 

O evento será realizado pelos 
colaboradores e associados da empresa. 

Amil Assistência Médica Internacional 
Ltda. 
 

"Atividade Cultural" 27/09/2009. Coreto atrás do restaurante 
Maggiore. 

Realização de aula e prática de tango, 
aberta ao público, com o objetivo de 
divulgar um projeto cultural, em parceria 
com a Fundação Cultural de Curitiba. 

Vânia Andreassi 

"Dia Das Crianças". 23, 24 e 25/10/09. 

Será utilizada a área 
compreendida entre a 
Candido Hartmann e o 
centro de exposições. 

Realização do evento de atividades de 
recreação e laser para comemoração Smel - Departamento De Lazer 

"Festival Infantil De Corrida De Rua" 18/10/2009. Pistas de corrida  Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

"Dia Da Cidadania Especial - Ano I" 24/10/2009. 
Gramado ao lado e 
estacionamento do salão de 

O evento exclusivamente voltado para 
pessoas com deficiências - pcd, com apoio Secretaria Municipal Da Saúde - Sms 
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atos. da fundação de ação social, conselho 
municipal de direitos da pessoa com 
deficiência e assessoria especial de 
assistência à pessoa com deficiência. 

Solenidade De Inumação Da Bandeira 
- "Dia Da Bandeira" 23/11/2009. No lago e entorno do 

mesmo. 

De forma a atender as tradições cívicas 
será feita a solenidade de inumação das 
cinzas da bandeira nacional no lago do 
parque Barigui. 

Instituto Histórico E Geográfico Do 
Paraná 

"Feira De Proteção Animal" 03/10/2009. 
No local do antigo parque 
alvorada. 

Este evento da rede de proteção animal 
possui o objetivo de divulgar os trabalhos 
das entidades de proteção animal de 
Curitiba, através da conscientização pela 
posse responsável e esterilização 
obrigatória dos animais. 

Associação Do Amigo Animal - 
Curitiba 

Ebvma - Encontro Brasileiro De Viatura 
Militares Antigas 26/10 a 03/11/09. Área do antigo parque 

alvorada. 

Realização da 5ª edição do encontro, e 
tem como apoiador do evento o parque 
regional de manutenção, unidade do 
exército brasileiro, sob o comando do sr. 
Ten. Cel. Tales Eduardo Areco Vileiro. 

Associação Brasileira Dos 
Preservadores De Viaturas Militares 

Assunto: "Acidente Vascular Cerebral" 25/10/2009. 
Gramado ao lado e 
estacionamento do salão de 
atos. 

O evento exclusivamente voltado para os 
usuários do parque, e será realizado pela 
secretaria municipal de saúde. 

Secretaria Municipsl Da Saúde - Sms 

"Música Nos Parques" 29/11/2009. Gramado ao lado do salão 
de atos. 

A programação do projeto música nos 
parques terá início dia 29 próximo no 
parque Barigui. 

Fundação Cultural De Curitiba - Fcc 

"Dia Do Combate Ao Câncer Infanto-
Juvenil" 22/11/09. Ao lado do portal e próximo 

ao restaurante. 

A APACN dará início às atividades que 
serão realizadas em homenagem ao "dia 
do cobate ao câncer infanto-juvenil", onde 
acontecerá caminhada e instalação de 
duas tendas. 

Associação Paranaense De Apoio A 
Criança Com Neoplasia 

"Dia Nacional De Combate A Dengue" 14/11/2009. 
Gramado próximo a ponte 
de madeira. 

O evento será realizado pela coordenação 
de eventos da secretaria municipal de 
saúde visando levar a população usuária 
dos parques maior conhecimento com 
relação a profilaxia da dengue.     

Coordenação De Eventos Cic / Sms 

"Passeio Ciclístico De Natal" 13/12/2009. Estacionamento da av. 
Candido Hartmann. 

Passeio ciclístico de natal será realizado 
pelo departamento de lazer da secretaria 
municipal de esporte e lazer. 

Smel 
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2010 

"4º Corrida Entre Parques" 07/02/2010. chegada no pq. Barigui. 

A 4º corrida entre parques terá início as 
08h no bosque João Paulo II e a chegada 
será aproximadamente as 12h, ao lado da 
academia Judith passos no parque Barigui, 
onde será montado pórtico de chegada. 

Smel - Departamento De Esporte - 
Celso Sawaf 

"1ª Etapa Do Campeonato 
Metropolitano De Mountain Bike". 31/01/2010. Primeiro pente do 

estacionamento da br277. 

A federação paranaense de ciclísmo 
realizará a "1ª etapa do campeonato 
metropolitano de mountain bike", que terá 
largada no primeiro pente do 
estacionamento do parque Barigui. 

Federação Paranaense De Ciclismo 

  Iº Seminário De Saúde, Segurança E 
Qualificação Do Profissional 
Motofretista De Curitiba E  Iº Passeio 
Do Profissional 

25/07/2010. 4 pentes do estacionamento  Adilson Lombardo 

"Verão Gazeta Do Povo 2009/2010" 16 e 17/01 
20 e 21/02/2010. Área do antigo pq. Alvorada. 

O evento tem a finalidade de proporcionar 
momentos de lazer, entretenimento e bem 
estar para toda a família, o projeto verão 
gazeta do povo conta com módulos 
temáticos nas áreas de esporte, saúde e 
bem estar, gastronomia e cultura e lazer. 

Editora Gazeta Do Povo 

Evento: "Aerofolia". 13 a 16/02/2010. Pistas de aeromodelismo 

O grupo de aeromodelismo de vôo circular 
controlado de Curitiba realizará entre os 
dias 13 a 16 de fevereiro do corrente, o 
evento denominado "aerofolia", o qual será 
realizado nas pistas de aeromodelismo do 
parque Barigui. 

Grupo De Aeromodelismo De Vôo 
Circular Controlado De Curitiba (Vcc 
Curitiba) 

"Festa De Aniversário De Curitiba" 28/03/2010. Espaço do antigo parque 
alvorada. 

Atividades recreativas: piscina de bolinhas, 
cama elástica, infláveis, etc... 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

"Rally Universitário Fiat" 10 e 11/04/2010. Estacionamento da br277. 

Os participantes do rally universitário Fiat 
terão a confirmação da inscrição no 
sábado dia 10 de abril e a largada será dia 
11 de abril por volta das 20h. 

Angela Beatriz Busato 

Grupo De Aeromodelismo Rádio 
Controlado "Esquadria Sem Fumaça" 

04/03 à 04/04/2010 Fundos do extinto parque 
alvorada 

Aviões de isopor com motores elétricos Grupo De Aeromodelismo Rádio 
Controlado "Esquadria Sem Fumaça" 

Espetáculo: "Thill, A Saga De Um 
Herói Torto". 20 e 21/03/2010. Espaço do antigo parque 

alvorada. 

A associação para incentivo a cultura e 
grupo galpão de belo horizonte 
apresentarão nos dia 20 e 21 de março o 
espetáculo "Thill, a saga de um herói torto" 

Associação Para O Incentivo A 
Cultura E Grupo Galpão De Belo 
Horizonte - Mg 
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o espaço do antigo parque alvorada. 

"Rally Internacional De Curitiba" 03/03/2010. 
O primeiro pente do 
estacionamento da br277 ao 
lado do heliponto. 

O instituo municipal de turismo realizará o 
rally internacional de Curitiba no 
estacionamento da BR 277 do parque 
Barigui. 

Viaje Curitiba - Instituto Municipal De 
Turismo 

"Jovem Curitiba" 18/04/2010. 1º pente do estacionamento 
do salão de atos. 

O evento consiste na organização de 
atividades recreativas ao público usuário 
do parque, onde serão utilizados 
brinquedos radicais, giroscópio, light jump 
e tênis de mesa. 

Smel - Departamento De Lazer 

Projeto: "Destino Brasil" 29/04 a 02/05/2010. Somente no local do antigo 
parque Alvorada  Instituto Municipal De Turismo De 

Curitiba - Curitiba Turismo 

"2º Rally Da Inclusão" 18/04/2010. 
Ao lado do restaurante 
Maggiore. 

A FAS, IPCC e UNILEHU realizarão no 
domingo próximo o 2º rally da inclusão 
com a participação de 80 jipes e 160 
pessoas com deficiência. 

FAS - Ipcc E Unilehu 

"Dia Do Exército" 17/04/2010. Ao lado do salão de atos. 

O comanda da 5ª região militar e 5ª divisão 
do exército realizará várias atividades 
festivas no mês de abril em comemoração 
ao "dia do exército", neste caso da 
apresentação da banda marcial. 

Ministério Da Defesa - Ariel Mário 
Okopny Júnior 

Cinetransformes Cultural (Ultragáz) 20 e 21/04/2010. Local do antigo parque 
Alvorada. 

Exibição gratuita de filmes às crianças e 
jovens de escolas públicas em uma carreta 
equipada com sala de cinema. 

Cepar Consultorias E Participações 
Ltda 

"Brinca Curitiba" 15/05/2010. Área de uso intensivo 
próximo ao salão de atos. 

Atividades recreativas como: cama 
elástica, jogos gigantes, oficinas, etc. Smel - Secretaria De Esporte E Laser 

"Programa Qualidade De Vida" 08 e 10/06/2010. Áreas livres do parque. 

A atividade consiste em pintura em tela 
realizada por pensionista e aposentados 
com o acompanhamento do professor de 
arte. 

Paraná Previdência 

"Caminhada Com As Mães E Filhos Da 
Escola." 08/05/2010. Caminhadas nas trilhas ao 

norte do parque. 

O evento consiste em caminhada pelas 
trilhas do parque, contação de histórias e 
pic-nic com alunos da escola e suas mães. 

Centro Educacional Meu Futuro Ltda 

Apresentação Da Banda Marcial Profª 
Hildegard Sondahl. 30/05/2010. 

Área do antigo parque 
alvorada. 

Comemoração alusiva ao 15º aniversário 
da banda marcial professora Hildegard 
Sondahl do colégio padre João Bagozzi. 

Banda Marcial Do Colégio João 
Bagozzi 

"Campeonato Municipal De Footsack". 08/05/2010. Quadra poliesportiva 
próxima a academia. 

O evento visa classificar atletas para o 
campeonato brasileiro de footsack. Mario Rodrigo Ofenbock Nascimento 

Passeio Caminhada Do Projeto 
Educadores Verdes. 16/05/2010. Nas trilhas atrás da 

academia. 
A direção geral do instituto de educação do 
Paraná professor Erasmo Pilotto, em 

Instituto De Educação Do Paraná 
Professor Erasmo Pilotto 
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virtude do projeto educadores verdes, 
realiza desde 2008 o passeio e caminhada 
nas trilhas do parque. 

"Caminhada Ecológica" 29/05/2010. 
Próximo ao play ground da 
academia edite passos, 
entre as churrasqueiras. 

A caminhada ecológica será realizada por 
um grupo de aproximadamente de 60 
pessoas, e tem por objetivo estimular a 
prática de atividade física e qualidade de 
vida. 

Harmonis 

Projeto "Dia Do Desafio". 26/05/2010. Área do antigo parque 
Alvorada 

A Curves é uma academia para mulheres 
e atua como multiplicadora e mobilizadora 
dos usuários do parque para a prática de 
atividade física. 

Sesc Panará E Academia Curves 

Realização De Uma Série De 
Programas Educativos Intitulada "Copa 
Na Mesa". 

29 a 31/05/2010. Áreas livres do parque e 
bosques. 

A associação brasileira de restaurantes e 
empresas de entretenimento em parceria 
com a produtora BSB serviços cinevídeos 
uma séria de programas educativos 

Bsb Serviços E Cinevídeos E 
Associação Brasileira De Restaurante 
E Empresas De Entretenimento - 
Abrasel 

"1º Open De Vôlei De Praia". 29 e 30/05/2010. Canchas de volei próximo a 
sede.  Vereador Tico Kuzma 

"Domingo Com A Família" E "Ii 
Semana Antidrogas". 21 a 27/06/2010. Antigo local do parque 

alvorada. 

A prefeitura municipal de Curitiba, através 
da secretaria antidrogas municipal, estará 
realizando o "domingo da família e a ii 
semana antidrogas". 

Secretaria Antidrogas Municipal 

"Circuito Caixa De Maratoninhas". 09 a 13/06/2010. 

Área do antigo parque 
alvorada, e os pentes 04 e 
05 do estacionamento da BR 
277. 

A caixa econômica e secretaria municipal 
de esporte e lazer estarão realizando pela 
primeira vez na cidade de Curitiba. A 
organização fica por conta da empresa 
promotora, fj produções 

Caixa Econômica Federal E 
Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Lúdico-Educativa Nas Modalidades De 
Ciclismo E Caminhada Em Trilhas. 19 e 20/07/2010 Bosque, entre av. Cândido 

Hartmann e Manoel Ribas Ciclismo e caminhadas em trilhas 
Abid: Associação Brasileira De 
Inclusão E Desenvolvimento Ao 
Esporte. 

"Movimento Pela Saúde Masculina" 07 a 11/07/2010. Área do antigo parque 
alvorada. 

A ação tem por objetivo realizar consultas 
e diagnósticos, divulgar a campanha ao 
público local, realizar pesquisa com o 
público atendido, mobilizar e conscientizar 
a população. 

Marcos Pinheiros - Sociedade 
Brasileira De Urologia 

Caminhada Do Dr. Cooper 08/08/2010. 
 

Antigo local do parque 
alvorada. 

O evento apresenta a colaboração da 
secretaria municipal de esporte e lazer e 
fará uso de equipamento de som e palco 
para realização das atividades. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

Comemoração Ao Dia Do Profissional 29/08/2010 No local do antigo parque Avaliação física, basquete de rua, Conselho Regional De Educação 
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De Educação Física. alvorada footsack, karatê shubu-dô, brinquedos 
infláveis, xadrez gigante, chinelo de 
madeira, vôlei de praia, capoeira, bola 
agarrada, alongamento. 

Física. 

Dia Da Cidadania Especial 25/09/2010 

Ao redor centro de educação 
permanente com vagas no 
estacionamento e no antigo 
local do parque alvorada, e+ 
3(três) pentes de 
estacionamento da BR 277. 

Evento destinado á pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

Sec. Esp. Dos Direitos Da Pessoa 
Com Deficiência, FAS  E Conselho 
Mun. Das Pessoas Com Deficiência. 

Yoga Pela Paz No Parque. 08 a 15/08/2010.  

O evento apresenta a colaboração da 
secretaria municipal de esporte e lazer e 
fará uso de equipamento de som e palco 
para realização das atividades. 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer - Smel 

"Brinca Curitiba" 04/09/2010. Área do antigo parque 
Alvorada. 

Atividades recreativas como: cama 
elástica, jogos gigantes, oficinas, etc. Smel - Secretaria De Esporte E Laser 

Entretenimento       03 e 16/10/2010 Antigo parque Alvorada Entretenimento e interação do público com 
cunho cultural. RPC - TV 

Informação E Monitoramento. 
5/09 ;- 02, 
09,16,23,30/10;- 
06,13,20 e 27/11 

Local do antigo parque 
alvorada 

Orientação de corrida com professores de 
educação física e aferição de pressão 
arterial. 

Hospital Vita 

VI Caminhada Do Coração 2010 26/09/2010. 

Cobertura em frente ao 
salão de atos e gramado e 
calçadas ao lado do centro 
de eventos do IMAP. Uso de 
dois pentes de 
estacionamento em frente ao 
restaurante Maggiore 

Chegada de caminhada, montagem de 
estrutura para recepção dos caminhantes. 
Será utilizada uma barraca para medição 
de pressão arterial e avaliação de IMC. 

Hospital Cardiológico Constantini 

Bienal Brasileira De Design 14/09 à 31/10/2010 Lateral direita do restaurante Mostra de realizações feitas por 
profissionais de design Centro De Design Paraná 

Ações Educativas No Transito 16,17,18,19,24,25e
26/09/2010 

No antigo local do parque 
Alvorada 

Atividades lúdicas de trânsito, 
demonstração de viaturas e equipamentos, 
demonstração da importância do uso do 
cinto de segurança etc. 

Urbs - Urbanização De Curitiba S.A 

Copa Pró-Jovem 16/10/2010   
Canchas ao lado da guarda 
municipal Atividades de voleibol. Smel 

Doção De Cães E Gatos.    10/10/2010 Próximo ao museu do 
automóvel  

Realização de feira de doação de cães e 
gatos desverminados,castrados, com 
controle de ecto e endo parasitas. 

Probem 

Chegada Do Transparaná 28 e 29/01/2011 2 pentes do estacionamento Chegada da prova Transparaná  raid   Jeep Clube De Curitiba 
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2011 

da BR 277 2011. 

Raid October Raid - Copa Sul Paraná 09/10/2011 02 pentes do 
estacionamento da BR 277 Largada de raid Jeep Clube De Curitiba 

Seletiva Para O Campeonato Brasileiro 
De Footsack. 02/10/2010 Quadra Reunir atletas paranaenses para a 

classificação do brasileiro. Federação Paranaense De Footsack 

Biblioparque 

15,17e24/10-14/11- 
05,26/12/2010, 
16/1- 06 e27/02,- 
20/03/2011. 

Áreas adequadas para 
veículos 

Difundir a leitura por meio de um veículo 
próprio, movido a energia elétrica. Fundação Cultural De Curitiba 

Confraternização                                   
12/10/2010   

Local do antigo parque 
alvorada 

Promover a integração e resgatar 
momentos de lazer e qualidade de vida 
para todos. 

Associação Dos Funcionários Da 
Empresa Galvão 

Dia Mundial Da Artrite Reumatóide 12/10/2010 Local do antigo parque 
alvorada 

A iniciativa é chamar a atenção para a 
doença e alertar a população sobre a 
artrite reumatóide, que já atinge cerca de 
1,5 milhão de habitantes. 

Sociedade Brasileira De 
Reumatologia 

Realização De Ato Público 20/11/2010 Memorial das vítimas 

Objetivo é o de promover açôes voltadas à 
diminuição da violência no trânsito, por 
meio de palestras e campanhas educativas 
de trânsito. 

 Instituto Paz No Trânsito 

Exposição De Obras De Arte. 06 à 14/11/2010 Entre o restaurante 
Maggiore e bar do Lago 

Exposição de obras de arte em grande 
formato, obtidas através de fotografia, 
digitalização e transformação em painéis. 

 Instituto Municipal De Turismo 

Dia Mundial Do ACV 07/11/2010 Local do antigo parque 
alvorada 

Realização de evento informativo, para os 
usuários do parque. Instituto De Neurologia De Curitiba 

Dia Mundial Do Diabético. 14/11/2010 No antigo local do parque 
Alvorada Informações sobre diabetes.  Cruz Vermelha Brasileira 

6º Encontro De Protagonismo Juvenil. 05/11/2010 Salão de atos e 
estacionamento junto a este. 

Demonstração do ônibus adolescente 
saudável. Programa Adolescente Saudável 

Apresentação De Trabalhos 
Acadêmicos. 

                                  
20/11/2010 

Antigo local do parque 
Alvorada 

Apresentação de trabalhos acadêmicos 
dos alunos do 6º semestre de design. Universidade Positivo 

Jantar 03/12/2010 Fundos do restaurante 
Maggiore 

Confraternização do TRT ( tribunal regional 
do trabalho ) Maggiore Restaurante 

1ª Caminhada Pela Saúde Do Planeta. 12/12/2010 Área do antigo parque de 
diversões, BR 277.  Hospital Nossa Senhora Das Graças. 

Teatro De Bonecos 15/01/2011 
Antigo local do parque 
alvorada 

Evento artístico voltado para pais, crianças 
e turistas de modo em geral. Fundação Cultural De Curitiba 
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Evento Data Local da atividade Característica Solicitante 
Música No Parque 09 e 10/04/2011 Áreas livres do parque Apresentação de músicas no parque.  Fundação Cultural De Curitiba 

Distribuição De Pipas. 15/01/2011 Área do antigo parque 
Alvorada 

O clube fará a distribuição de pipas 
personalizadas para as crianças. Clube Atlético Paranaense 

Festival 100% Esporte 08/01/2011 Ao lado do salão de atos  Smel 
Circuito Banco Do Brasil De Volei De 
Praia 2011 
Circuito Sub-21 Banco Do Brasil De 
Vôlei De Praia 2011 

18 a 28/02/2011 
Setor esportivo do parque - 
canchas ao lado da sede da 
guarda municipal 

Realização de disputas esportivas de volei 
de praia 

Secretaria Municipal De Esporte E 
Lazer 

Prestação De Serviços 30/03/2011 No terreno vago do parque 
alvorada 

Atendimento odontológico, massoterapia, 
exame de tonometria, audiometria, 
atividades físicas, caminhada e aferição da 
pressão arterial para clientes da entidade 

Geap - Fundação De Seguridade 
Social 

Música No Parque 12 e 13/02/2011 Áreas livres do parque Apresentação de músicas no parque. Fundação Cultural De Curitiba 

Divulgação Dos Jogos Mundiais 
Militares. Corrida Da Paz 

                                        
20/02/2011 

Mastros em frente ao salão 
de atos 

A corrida da paz se trata de 
desenvolvimento de atividades físicas 
individuais a serem realizadas em diversos 
parques e praças da cidade. 

Exército Brasileiro - 5 ª Região Militar 
/ 5 ª Divisão De Exército 

Aniversário De Curitiba - 318 Anos 27/03/2011 Ao lado do salão de atos 
Apresentações artísticas de música e 
dança, atividades recreativas, esportivas e 
culturais 

Smel - Secretaria Municipal De 
Esporte E Lazer 

Saúde Nos Parques                                   
17/03/2011 

Antigo local do parque 
alvorada BR 277 

Orientação sobre saúde, alimentação, 
atividades física, aferição de pressão 
arterial, alongamento e relaxamento pós 
treinos. 

Serviço Social Do Comércio - Sesc 

Gincana De Disfarces 17/03/2011 Áreas livres do parque 

Atividade típica da festa judaica Purim, 
consiste em brincadeira de disfarces e 
tentativas de encontrar pessoas 
disfarçadas. 

Escola Israelita Brasileira Salomão 
Guelmann 

Aerofolia 05 à 08/03/11 Pista de aeromodelismo Competição de controladores de 
aeromodelos de voô circular controlado 

Grupo De Aeromodelismo De Voô 
Circular Controlado De Curitiba    

Chegada De Passeio Ciclístico Alusivo 
Aos 318 Anos De Curitiba 27/03/2011 Estacionamento em frente 

ao Museu do Automóvel  Smelj - Secretaria Municipal De 
Esporte, Lazer E Juventude 

Festival Infantil De Corridas 17/04/2011 Prox. Da Academia de 
ginástica (chaminé) 

Campeonato de corridas Smel 

3ª Semana Antidrogas 17 à 22/06/2011   Próximo ao salão de atos   

Dia Mundial Do Meio Ambiente. 05/06/2011   Áreas livres do parque 

Águas do amanhã - em comemoração ao 
dia mundial do meio ambiente, contendo 
coleta de lixo, "amostra" por barco, 
caminhões, carrinhos, etc... 

Grupo -  RPCOM 
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Seminário Internacional De Atividade 
Física 23, 24 e 25/06/2011   Estacionamento do salão de 

atos 

Para a realização do XI Seminário 
Internacional de atividades físicas da 
terceira idade. 

Smel 

Brinca Curitiba 10/09/2011 Próximo ao salão de atos Atividades recreativas, cama elástica, tênis 
de mesa, jogos gigantes, etc ... Smel 

Reunião E Saída De Passeio De 
Veículos 4 X 4 05/11/2011  Concentração de condutores participantes 

de passeio de veículos 4 x 4. Renato Dall Stella 

 VI Campanha Ecológica 09, 10 e 11/03/2011 Ao lado do salão de atos Apresentações artísticas e culturais Accep - Associação Cultural De 
Capoeira Do Estado Do Paraná 

Chegada Do 18º Transparaná 27/01/2012 Estacionamento da BR-277 Chegada de prova esportiva 
automobilística  Jeep Club Do Paraná 

Brinca Curitiba 03/12/2011 Áreas livres do parque Atividades recreativa, cama elástica, tênis 
de mesa, jogos gigantes, etc ... Bei Editora 
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ANEXO 2 

CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PAVILHÃO DO PARQUE BARIGUI (2002 a 
2011) 

2002 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 

XIV FEIRA SUL-BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA - 
EXPOMAC 
 

13/08 a 
17/08 

Feira especializada que reúne empresas da 
cadeia metal-mecênica nacional e 
internacional, com expectativa de público de 
25 mil empresários e profissionais. Evento 
realizado a cada dois anos, onde mostra a 
transformação econômica que o Paraná vem 
passando. 

XI FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ - 
IMOBILIÁRIA'PR 
 

10/09 a 
15/09 

 

 A feira oferece ao comprador uma 
oportunidade ímpar de adquirir seu imóvel em 
Curitiba e no litoral do Paraná, diretamente 
das construtoras a preços acessíveis. 

FEIRA DE LOGÍSTICA INTEGRADA 
DO MERCOSUL - PRO-LOGÍSTICA 

06/11 a 
09/11 

 

VII FEIRA DE MÓVEIS DO PARANÁ - 
MOBILIAR 

18/10 a 
27/10 

Evento que reúne fabricantes e revendedores 
de móveis para o lar e escritório. 

XXXII FEIRA DE FILHOTES E 
PEQUENOS ANIMAIS - RAÇAS E 
PEDIGREE 

01/11 a 
10/11 

 

11º ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE 
VEÍCULOS ANTIGOS / 5º SALÃO 
PARANAENSE DE VEÍCULOS 
ANTIGOS 

15/11 a 
01/12 

 

 
2003 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 
XXXIV FEIRA DE FILHOTES E 
PEQUENOS ANIMAIS - RAÇAS E 
PEDIGREE  

14/03 a 
23/03 

 

III FEIRA DE FORNECEDORES DE 
HOSPITAIS, FARMÁCIAS E 
LABORATÓRIOS 

02/04 a 
05/04 

 

XX FEIRA DO LAR & DECORAÇÃO 25/04 a 
04/05 

 

VI FEIRA DA MODA INVERNO 09/05 a 
18/05 

 

XI FEIRA INTERNACIONAL DE 
ARTESANATO - FEIARTE  

23/05 a 
01/06 

 

VII FEIRA DA MODA INVERNO 06/06 a 
15/06 

 

IV FEIRA DA COMUNICAÇÃO E SEUS 
FORNECEDORES - MÍDIA 2003 

24/06 a 
27/06 

 

FEIRA SABORES DO PARANÁ  16/07 a 
20/07 

 

VII FEIRA SUL BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA - 
ELETRON 

12/08 a 
16/08 

 

II FEIRA SUL BRASILEIRA DE 27/08 a  
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FORNECEDORES IND. AUTOMOTIVA 
- AUTOPAR 

30/08 

II FEIRA E CONGRESSO DE 
TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS DE  
INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES - INFOTEL  

10/09 a 
13/09 

 

VI FEIRA DE FORNECEDORES IND. 
AUTOMOTIVA - EXPOCON 

25/09 a 
28/09 

 

XII FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ - 
IMOBILÁRIA’PR 

07/10 a 
12/10 

 

VIII FEIRA DE MÓVEIS DO PARANÁ - 
MOBILIAR 

18/10 a 
26/10 

 

II FEIRA DE MÁQUINAS – 
FERRAMENTAS DO MERCOSUL - 
FERRAMENTAL 

11/11 a 
15/11 

 

ELEIÇÕES OAB 18/11 a 
20/11 

 

III FEIRA DE TECNOLOGIA PARA A 
INDÚSTRIA GRÁFICA - TECGRAF 

26/11 a 
29/11 

 

 
2004 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 
23ª FEIRA INTERNACIONAL DE 
MÁQUINAS PARA MADEIRA - FENAM 
2004 

03/03 a 
06/03  

18ª FEIRA DAS MALHAS E LÃS 
CURITIBA 

02/04 a 
11/04 

Exposição e comercialização a nível regional 
de roupas masculinas, femininas, infantis, 
acessórios, com destaque para roupas de 
lãs. 

XXXV FEIRA DE FILHOTES E 
PEQUENOS ANIMAIS - RAÇAS & 
PEDIGREE 

12/03 a 
21/03 

 

Tradicional feira especializada em filhotes 
das mais diversas raças, além de pequenos 
animais: cães, gatos, roedores, aves, 
peixes, etc., bem como produtos e serviços 
para os mesmos.  

21ª FEIRA LAR & DECORAÇÃO 16/04 a 
25/04 

Tema: A vigésima edição da L&D - Feira do 
Lar & Decoração, que em 2003 contou com 
o L&D Off - um espaço exclusivo onde as 
principais lojas da região liquidaram seus 
estoques a preço de custo, recebeu 70 mil 
visitantes, o maior público dos últimos cinco 
anos.  

FEIRA INTERNACIONAL DE 
ARTESANATO - FEIARTE 2004 

30/04 a 
09/05 

A Feiarte - principal evento do artesanato 
mundial realizado no Brasil - reúne o melhor 
artesanato dos 5 continentes e da produção 
dos estados brasileiros.  

VIII FEIRA DA MODA INVERNO 14/05 a 
23/05 

Exposição e comercialização de roupas de 
malhas, lãs, couro, moda inverno e demais 
acessórios. 

IX FEIRA DA MODA INVERNO 11/06 a 
20/06 

Exposição e comercialização de roupas de 
malhas, lãs, couro, moda inverno e demais 
acessórios. 
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3.ª FEIRA E CONGRESSO DE 
TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS DE 
INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES - INFOTEL 

25/08 a 
28/08  

FEIRA SUL-BRASILEIRA DA 
EMBALAGEM - FEIPACK 

15/09 a 
18/09  

7ª FEIRA DE FORNECEDORES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL - EXPOCON 
2004 

30/09 a 
03/10 

Evento técnico que reúne as principais 
indústrias fornecedoras da construção civil.  

FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ - 
IMOBILIÁRIA PR 2004 

15/10 a 
24/10 

 

6º SALÃO DE INTERIORES E 
PAISAGISMO - DECORE 2004 

15/10 a 
24/10 

 

FEIRA DE MÓVEIS DO PARANÁ - 
MOBILIAR 2004 

05/11 a 
14/11 

 

 
2005 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 

FEIRÃO DE VEÍCULOS SEMI NOVOS 12/03 a 
13/05  

36 ° FEIRA DE FILHOTES E 
PEQUENOS ANIMAIS - RAÇAS E 
PEDIGREE 

23/03 a 
27/03 

 

FEIRA DE MALHAS E LÃ 
01/04 a 
10/04 

 

22ª FEIRA DO LAR & DECORAÇÃO 15/04 a 
24/04 

 

13ª FEIRA INTERNACIONAL DO 
ARTESANATO - FEIARTE 2005 

29/04 a 
08/05 

 

10 ° FEIRA MODA INVERNO E SALÃO 
CAMA/MESA & BANHO 

13/05 a 
22/05 

 

VI FEIRA DO COURO E MODA 
INVERNO 

27/05 a 
05/06 

 

11 ° FEIRA MODA INVERNO E 
FITNESS SHOW 2005   

10/06 a 
19/06 

 

V FEIRA DA COMUNICAÇÃO, 
MARKETING PROMOCIONAL E SEUS 
FORNECEDORES - MIDIA PROMO 

29/06 a 
02/07 

 

FEIRA SABORES DO PARANÁ 13/07 a 
17/07  

V FEIRA SUL-BRASILEIRA DA 
GASTRONOMIA - GOURMET & CIA 

27/07 a 
31/07  

FEIRA DE FORNECEDORES DE 
HOTÉIS, MOTÉIS E SIMILARES - 
HOSPEDAR 

27/07 a 
31/07 

 

10ª FEIRA SUL-BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA - 
ELETRON 

10/08 a 
13/08 

 

FEIRA DE FORNECEDORES DA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO - 
CONFTEC 

24/08 a 
27/08  

4 ª FEIRA E CONGRESSO DE 
TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS DE 
INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES - INFOTEL 

24/08 a 
27/08 
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1º ENCONTRO REGIONAL DA BOA 
VONTADE 

03/09 a 
04/09  

FEIRA SUL BRASILEIRA DA 
EMBALAGEM - FEIPACK 

14/09 a 
19/09 

 

BAILE DA TERCEIRA IDADE 22/09  
8 ª FEIRA DE FORNECEDORES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL - EXPOCON 

29/09 a 
02/10 

 

7 º SALÃO DE INTERIORES E 
PAISAGISMO - DECORE 
2 ° SALÃO DE AMBIENTES 
EMPRESARIAIS – OFFICEDECOR 

29/09 a 
01/10 

 

10 ° FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ 
- MOBILIAR 

07/10 a 
16/10 

 

SHOW DO ZECA PAGODINHO 22/10  
2º ENCONTRO REGIONAL DA BOA 
VONTADE 

29/10 a 
30/10 

 

III FEIRA DE MÁQUINAS-
FERRAMENTA DO MERCOSUL - 
FERRAMENTAL 

09/11 a 
12/11 

 

ENCONTRO DA FAMÍLIA CNH  
(NEW HOLLAND) 

17/11 a 
20/11 

 

3ª FEIRA SUL BRASILEIRA DE 
FORNECEDORES DA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA - AUTOPAR 

 23/11 a 
27/11 

 

XXIII FEIRA DE SANTA RITA 02/11 a 
04/12 

 

1ª MEGA FEIRA DE NATAL 09/12 a 
26/12 

 

 
2006 (Final da concessão da Diretriz Feiras e Eventos) 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 
37ª FEIRA DE FILHOTES E 
PEQUENOS ANIMAIS - RAÇAS E 
PEDIGREE 

10/03 a 
19/03 

 

23ª FEIRA DE LAR & DECORAÇÃO 21/04 a 
3/04 

 

15ª FEIRA INTERNACIONAL DE 
ARTESANATO - FEIARTE 

05/05 a 
14/05 

 

FEIRA DE FORNECEDORES DE 
HOTÉIS, MOTÉIS E SIMILARES - 
HOSPEDAR 2006 

25/07 a 
29/07 

 

6ª FEIRA SUL BRASILEIRA DE 
GASTRONOMIA - GOURMET & CIA 

25/07 a 
29/07 

 

FEIRA DE FORNECEDORES DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA 
ARTES E ARTESANATO - CRIANDO 
ARTE 

09/08 a 
13/08  

6° CURITIBA FASHION ART – 
SEMANA DE MODA PARANAENSE 

24/08 a 
27/08 

 

 
2007 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 
FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS - BV 09/02 a  
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11/02 

FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 01/03 a 
04/03  

24ª FEIRA DO LAR & DECORAÇÃO  09/03 a 
18/03 

 

FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS - BV 23/03 a 
25/03 

 

FEIRA ASSOVEPAR / ABN AMRO 13/04 a 
15/04 

 

FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS - BV 27/04 a 
29/04 

 

FEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO - 
DECORAR 

04/05 a 
13/05 

 

18ª FEIRA INTERNACIONAL DE 
ARTESANATO - FEIARTE 

18/05 a 
27/05 

 

FEIRA DO COURO E MODA INVERNO 01/06 a 
10/06 

 

FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS - BV 15/06 a 
17/06 

 

FEIRÃO DE VEÍCULOS SEMINOVOS 23/06 a 
24/06 

 

FESTIVAL DOS IMIGRANTES 
JAPONESES IMIN MATSURI 

29/06 a 
01/07 

 

VII FEIRA SABORES DO PARANÁ 11/07 a 
15/07 

Evento realizado pela Secretaria do Estado 
da Agricultura que proporcionam ao público 
mais de 1.500 itens elaborados por 250 
agroindústrias familiares de diferentes 
regiões do Estado. 

LIQUICARROS ASSOVEPAR 20/07 a 
22/07 

 

FEIRÃO ALEXANDRE MAGALHÃES 27/07 a 
29/07 

 

FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 02/08 a 
05/08 

 

1º SALÃO CURITIBA MOTOR RACING 
10/08 a 
12/08 

 

FEIRÃO ALEXANDRE MAGALHÃES 
17/08 a 
19/08 

 

LIQUICARROS ASSOVEPAR 
24/08 a 
26/08 

 

BAILE DA 3ª IDADE 05/09  

FEIRÃO ALEXANDRE MAGALHÃES 
21/09 a 
23/09 

 

11ª MOBILIAR - FEIRA DE MÓVEIS 
DO PARANÁ 

28/09 a 
07/10 

 

LIQUICARROS ASSOVEPAR 19/10 a 
21/10 

 

FEIRÃO ALEXANDRE MAGALHÃES 26/10 a 
28/10 

 

LIQUICARROS ASSOVEPAR 09/11 a 
11/11 

 

FEIRÃO ALEXANDRE MAGALHÃES 23/11 a 
25/11  

FEIRA DE STA.RITA DE CÁSSIA 30/11 a  
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02/12 
 
2008 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 

58º CAMPEONATO BRASILEIRO 
INTERCOLONIAL DE TENIS DE MESA 

25/01 a 
27/01 

Campeonato que reuniu cerca de 800 
atletas filiados a associações nipo-
brasileiras de 16 regiões do Brasil e que 
marcou a abertura do calendário 
comemorativo aos 100 anos da chegada dos 
primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. 

FEIRÃO DE CARROS 
28/03 a 
30/03 

 

FEIRA DO LAR & DECORAÇÃO 
05/04 a 
13/04 

 

IV EXPOBRASIL MODA SHOW SUL 
2008 

01/05 a 
11/05 

Evento onde lojistas de todas as partes do 
país comercializam moda masculina e 
feminina, moda íntima, bolsas, acessórios, 
móveis, material de informática e artesanato. 

XVIII FEIARTE – FEIRA 
INETRNACIONAL DE ARTESANATO 

16/05 a 
25/05 

 

FEIRÃO DE CARROS 
30/05 a 
01/06 

 

FEIRA MALHAS E LÃS 
06/06 a 
15/06 

 

18º IMIN MATSURI - FESTIVAL DO 
IMIGRANTE JAPONÊS 

20/06 a 
22/06 

Festival folclórico e gastronômico da cultura 
japonesa 

FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 27/06 a 
06/07 

 

IX FEIRA SABORES DO PARANÁ 
23/07 a 
27/07 

Feira de produtos da agroindústria familiar 
do estado do Paraná. Objetivo: divulgar e 
fortalecer os pequenos agricultores que 
atuam neste setor. 

DECORAR 01/08 a 
10/08 

 

FEIRÃO DE CARROS 
22/08 a 
24/08 

 

BAILE DA 3ª IDADE 04/09  

FEIRÃO DE CARROS 
19/09 a 
21/09 

 

MOBILIAR 2008 
27/09 a 
05/10 

 

FEIRA PROFISSIONALIZA 
16/10 a 
19/10 

 

FEIRA DE SANTA RITA 
20/11 a 
24/11 

 

FEIRÃO DE CARROS 
12/12 a 
14/12 

 

 
2009 



208 

 

 

 

EVENTO DATA 
ABRANGÊNCIA 

CARACTERÍSTICA 
 

26ª FEIRA DO LAR E DECORAÇÃO 
17/04 a 
26/04 

 

EXPO BRASIL MODA SHOW SUL 
01/05 a 
10/05 

 

FEIARTE - 22ª FEIRA INTERNACIONAL 
DE ARTESANATO 

15/05 a 
24/05 

Evento que tem como objetivo incentivar e 
promover negócios no atacado com lojistas 
e no varejo com o consumidor final, e 
possibilitar ao público conhecer o 
artesanato de 20 países e de 12 estados 
brasileiros.  

FEIRA DE MALHAS E LÃS 
05/06 a 
14/06 

 

FESTIVAL DA IMIGRAÇÃO JAPONESA 
- IMIN MATSURI 

19/06 a 
21/06 

 

FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 
26/06 a 
05/07 

 

XI FEIRA SABORES DO PARANÁ 
22/07 a 
26/07 

O evento coloca à disposição dos 
visitantes cerca de 1.500 itens diferentes, 
entre doces e salgados, produzidos por 
pequenas agroindústrias do Estado. Na 
feira os curitibanos e moradores da Região 
Metropolitana vão ter a oportunidade de 
degustar e adquirir produtos artesanais, 
orgânicos ou convencionais fabricados nas 
mais diversas regiões do Estado.  

DECORAR 
07/08 a 
16/08  

FEIRA DA GESTANTE E DO BEBÊ 
08/09 a 
13/09  

MOBILIAR 
18/09 a 
27/09  

FESTIVAL DA PRIMAVERA - HARU 
MATSURI 

10/10 a 
12/10  

ROBOTEC FAIR 

FEIRA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA 

21/10 a 
25/10 

Evento que reuniu expositores de vários 
segmentos para apresentar suas iniciativas 
nas áreas de tecnologia industrial, 
automotiva. Feira que reúne negócios, 
entretenimento e científico para os 
expositores tendo como proposta de levar 
a produção científica que é feita dentro das 
universidades para o contato com 
empresários e público, promovendo a 
transferência de tecnologia e aproximando 
empresas dos pesquisadores para futuras 
parcerias. Público alvo: empresários, 
pesquisadores e público em geral. 

MULTI FEIRA DE VERÃO 
05/11 a 
08/11 
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ELEIÇÕES DA OAB 17/11  

I ENCONTRO NACIONAL DE 
AUTOMÓVEIS ANTIGOS E ESPECIAIS 

20/11 a 
22/11 

Evento que reuniu mais de 300 exemplares 
de veículos de diversas fases dos últimos 
100 anos. 

SANTA RITA 
27/11 a 
29/11 

 

ASSOVEPAR 
11/12 a 
13/12 

 

FEIRÃO DA FIAT 
18/12 a 
20/12 

 

 
2010 

EVENTO DATA CARACTERÍSTICA 

FEIRÃO DE CARROS 
29/01 a 
31/01 

 

1º FEIRA INTERNACIONAL DE 
ARTESANATO E DECORAÇÃO 
ARTESANAL - FEINCARTES 

5/03 a 
14/03 

Evento onde nos estandes da feira 
encontram-se novidades em artesanato de 
15 estados brasileiros e de 20 países. 
Serão ofertados todos os dias cursos e 
oficinas de artesanato gratuitos, além de 
apresentações culturais. 

FEIRÃO DE CARROS 
26/03 a 
28/03  

27º FEIRA DO LAR E DECORAÇÃO 
16/04 a 
25/04 

Oportuniza as empresas para lançar e 
comercializar seus produtos como: móveis, 
pisos, cortinas, louças, 
eletrodomésticos, informática, decoração 
em geral, e várias outras. Tem atraído, 
anualmente, milhares de pessoas 
interessadas em renovar ou montar suas 
casas. O público alvo são designers de 
interiores, construtoras, arqutetos, 
decoradoras e vários outros. 

VI EXPOBRASIL MODA SHOW SUL 
30/04 a 
09/05 

Feira que reuniu mais de 70 mil pessoas 
que visitaram as 250 lojas de produtos 
variados abrangendo moda feminina e 
masculina, lã, couro, móveis, decoração, 
informática, artesanato, acessórios em 
geral e calçados, com um mix de todas as 
regiões do país. 

FEIARTE - 22º FEIRA INTERNACIONAL 
DE ARTESANATO 

14/05 a 
23/05 

Reune 21 países, 13 estados brasileiros 
mostrando o que há de melhor em sua 
produção artesanal, haverá uma 
programação cultural com danças típicas e 
oficinas, para um público visitante de 50 
mil pessoas 

ASSOVEPAR 
28/05 a 
30/05  

MALHAS E LÃS 
03/06 a 
13/06  

20ª FESTIVAL DA IMIGRAÇÃO 
18/05 a 
20/05  
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JAPONESA -  IMIN MATSURI 

FEIRÃO DE CARROS 
25/06 a 
27/06  

XI FEIRA SABORES DO PARANÁ 
14/07 a 
18/07  

PTA. ESTOQUE 
23/07 a 
01/08  

DECORAR - FEIRA DE MOVEIS E 
DECORAÇÃO 

6/08 a 
15/08  

FEIRÃO DE CARROS 
20/08 a 
22/08  

 
 

BAILE DA 3ª IDADE 02/09  

FEIRA DA GESTANTE E DO BEBÊ 
07/09 a 
12/09 

 

FEIRÃO DE CARROS 
24/09 a 
26/09 

 

DECORMÓVEIS 
08/10 a 
17/10 

 

EXPOCON 2010 - 13º FEIRA DE 
FORNECEDORES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

27/10 a 
30/10  

FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
03/11 a 
09/11 

 

3º ENCONTRO BRASIL DE HOT ROD 

CURITIBA ROADSTERS 

13/11 a 
14/11 

 

FEIRÃO DE CARROS 
19/11 a 
21/11 

 

FEIRA DE SANTA RITA 
26/11 a 
28/11 

 

ASSOVEPAR 
10/12 a 
12/12 

 

 
2011 

EVENTO DATA CARACTERÍSTICA 

FEIRÃO DA BV 
21/01 a 
23/01 

 

GESTANTE E BEBÊ 
14/01 a 
20/01 

 

LAR E DECORAÇÃO - FEIRA DO LAR 
E DECORAÇÃO 

08/04 a 
17/04 

 

FEIRA DE TATUAGEM 
22/04 a 
23/04 
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EXPO BRASIL MODA SHOW SUL 
29/04 a 
08/05 

 

FEIARTE PR 2011 - FEIRA 
INTERNACIONAL DE ARTESANATO 

13/05 a 
22/05 

 

MALHAS E LÂS 
03/06 a 
12/06 

 

PONTA DE ESTOQUE 
23/06 a 
03/07 

 

XII FEIRA SABORES DO PARANÁ 
20/07 a 
24/07 

 

 
 

 

 

 

 


