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ANEXO III DO CONTRATO 

 

 DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 
 
 
CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO 

PARQUE MUNICIPAL DAS MANGABEIRAS (ESTACIONAMENTO, PARQUE ESPORTIVO, 

EDIFÍCIO DE APOIO, CIRANDA DE BRINQUEDOS, PRAÇA DAS ÁGUAS E TEATRO DE 

ARENA), PARA FINS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES ESPAÇOS, BEM 

COMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

EXISTENTE E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar as diretrizes obrigatórias para as intervenções 

necessárias às requalificações das áreas a serem concedidas do Parque Municipal das 

Mangabeiras. Poderão ser contempladas outras soluções não previstas neste documento, desde 

que não conflitem com as diretrizes obrigatórias e sejam previamente aprovadas pelo PODER 

CONCEDENTE.  

 

Importa destacar que, conforme CONTRATO, os projetos deverão ser submetidos à aprovação do 

PODER CONCEDENTE, por meio do PROGRAMA DE INTERVENÇÕES, que, por sua vez, 

poderá solicitar alterações nas propostas. 

 

Os estudos preliminares de arquitetura apresentados por meio dos desenhos técnicos que 

compõem este anexo têm caráter referencial e foram elaborados em conformidade com as 

diretrizes propostas, servindo de base para a composição do PLANO DE NEGÓCIOS 

REFERENCIAL. Diante do exposto, não existe a obrigatoriedade na adoção das soluções de 

arquitetura aqui apresentadas. 

 

 

2.  EDIFÍCIO DE APOIO 

 

2.1. Situação Atual 

 

O Edifício de Apoio, situado na Praça das Águas, é basicamente composto por uma cobertura de 

telhas de fibra, suportadas por um sistema estrutural de treliças metálicas, que, por sua vez, estão 

apoiadas sobre pilares de concreto armado pré-moldado. É uma típica edificação de “planta livre”, 

isto é, a estrutura independente permite a livre locação das paredes e divisórias sob a cobertura e, 

consequentemente, grande flexibilidade para definição de layouts. 

 

A edificação abriga usos administrativos, de suporte aos funcionários do Parque, instalações 

sanitárias e um pequeno restaurante. Nele também está presente uma área destinada ao “Projeto 

Quatis”, da Universidade Federal de Minas Gerais. Importa destacar, também, os espaços 

destinados a almoxarifados, equipamentos de combate a incêndio e a sala de segurança. A 

compartimentação dos espaços é feita por meio de divisórias de aglomerado de madeira (MDP) e 

laminado melamínico (fórmica) e, nas áreas de instalação sanitária, por meio de alvenaria. 

 

O Edifício se encontra em um local estratégico do Parque, no principal ponto de chegada, portanto 

possui a característica de ser um espaço que pode assumir uma função de recepcionar os 
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USUÁRIOS, sendo que, atualmente, não exerce esse papel.  

   

 

Imagem 01: Edifício de Apoio do Parque das Mangabeiras, localizado na Praça das Águas. 

 

2.2. Requalificação e proposição de novos usos 

  
Considerando a potencialidade da edificação, sua localização em área nobre do Parque, as 

condições insatisfatórias das instalações existentes e a ausência de atividade e serviços voltados 

aos USUÁRIOS, verifica-se que o Edifício de Apoio deve ter parte de seu uso reconfigurados, 

abarcando novos usos.  

 

Neste sentido, é proposta uma requalificação e redefinição de layout completa das áreas 

destinadas a apoio logístico e de funcionários.  

 

Ainda, é prevista a remoção de todo o setor administrativo do PODER CONCEDENTE, atualmente 

localizado na ala sul da edificação, com realocação das atividades para outros edifícios localizados 

no interior do Parque.  
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As instalações sanitárias, embora não estejam em mau estado, não se encontram em 

conformidade com a legislação e normas técnicas de acessibilidade e não dispõem de banheiros-

família. Assim, faz-se necessária a completa reformulação destas instalações.  

 

É de fundamental importância a destinação do uso de áreas para atividades comerciais de 

alimentação, entretenimento, esportes, cultura, dentre outros, uma vez que o Parque é carente 

destes tipos de serviços, o que certamente implica na baixa atratividade de público, face seu 

potencial. 

 

2.3. Diretrizes Obrigatórias 

 

Para a requalificação e proposição de novos usos, foram definidas as diretrizes obrigatórias a 

seguir. 

 

2.3.1. O programa deverá abranger: 

 

 Sala para Administração, que possa comportar pelo menos 4 (quatro) 

funcionários e mesa de reunião; 

 Sala de Segurança, que possa comportar pelo menos 3 (três) funcionários, 

preferencialmente voltada para a área externa, devendo possuir cama/maca 

para descanso de plantonista; 

 Sala para Corpo de Bombeiros, que possa comportar pelo menos 3 (três) 

funcionários, devendo possuir cama/maca para descanso de plantonista; 

 Almoxarifado para equipamentos de combate a incêndio; 

 Sala para encarregado de limpeza, juntamente com almoxarifado para 

produtos de limpeza, com área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados); 

 Vestiário feminino e vestiário masculino para funcionários, segregados e 

acessíveis, com área mínima de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados); 

 Refeitório para funcionários, com área mínima de 18,00m² (dezoito metros 

quadrados); 

 Sala destinada ao projeto Quatis, da Universidade Federal de Minas Gerais, 

com área mínima de 15,00m² (quinze metros quadrados); 

 Destinação de área mínima de 900,00m² (novecentos metros quadrados) para 

atividades comerciais, contemplando serviços de alimentação para os 

visitantes do parque. 
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2.3.2. Acessibilidade Universal: contemplar soluções que propiciem acessibilidade 

universal à edificação, mobiliário, espaços e equipamentos, em conformidade com 

NBR 9050/2015 e em atendimento à legislação pertinente; 

 

2.3.3. Atendimento às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

 

2.3.4. Instalações Sanitárias: dimensionamento do quantitativo de banheiros em 

conformidade com as normas técnicas pertinentes, considerando o fluxo de 

USUÁRIOS previstos para o local, inclusive com previsão de banheiros-família e 

banheiros para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;   

 

2.3.5. Proposição de layout, com ordenação mais clara e eficiente dos usos em relação à 

atual configuração; 

 

2.3.6. Reformulação completa de instalações elétricas e hidráulicas, adequando-as às 

normas vigentes, com dimensionamento eficiente de forma a evitar danos a 

equipamentos e desperdícios de materiais; 

 

2.3.7. A utilização de equipamentos com selos de alta eficiência energética; 

 

2.3.8. A instalação de equipamentos economizadores de água nos banheiros;  

 

2.3.9. O uso de mictórios secos ou com válvulas de acionamento de baixa vazão e 

fechamento automático; 

 

2.3.10. O uso racional de energia por meio do favorecimento na tipologia arquitetônica de 

ventilação e iluminação natural atendendo ao estabelecido no Código de Edificações 

do Município de Belo Horizonte e outras legislações correlatas; 

 

2.3.11. Modernização do sistema de iluminação com uso de luminárias e lâmpadas com alta 

eficiência lumínica, resultando em baixa potência instalada e garantia de conforto aos 

usuários; 

 

2.3.12. A priorização pelo uso de materiais recicláveis, sempre que possível, que diminuam 

desperdícios, resíduos na obra e que possam ser reaproveitados; 
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2.3.13. É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 

similar, que extrapole os limites da área de projeção da cobertura existente. 

 

O desenho técnico de distribuição de áreas no edifício de apoio (item 7.1.) apresenta uma 

sugestão de divisão do espaço já contemplando o pacote mínimo acima especificado. Já os 

desenhos técnicos relativos aos banheiros e à área administrativa do Edifício de Apoio (itens 6.2. e 

6.3.) apresentam sugestões de layout incorporando, também, as diretrizes descritas acima. 

 
3. PARQUE ESPORTIVO 

 

3.1. Situação Atual 

 

O Parque Esportivo atualmente implantado no Parque das Mangabeiras constitui parte do projeto 

urbanístico e paisagístico originalmente concebido pelo renomado artista plástico e paisagista 

Roberto Burle Marx.  

 

 Imagem 02 – Perspectiva Ilustrativa do projeto concebido por Burle Marx para o Praça da Águas e 

parte do Parque Esportivo 
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Imagem 03 – Perspectiva Ilustrativa do projeto concebido por Burle Marx para o Parque Esportivo, 

com foco nas quadras esportivas 

 

O projeto não foi implantado em sua totalidade, especialmente no setor norte, onde se previa um 

conjunto de espelhos d’água que se comunicaria com o platô superior, onde se encontra a Praça 

das Águas.  

 

Atualmente, o Parque Esportivo abriga os seguintes equipamentos: 

 

 2 (duas) quadras de tênis de piso de concreto; 

 10 (dez) quadras de peteca de piso de concreto; 

 6 (seis) quadras poliesportivas de piso de concreto; 

 1 (um) pista de skate; 

 1 (um) half-pipe para skate; 

 1 (uma) torre de aterissagem de tirolesa; 

 1 (uma) edificação que abriga vestiário masculino; 

 1 (uma) edificação que abriga vestiário feminino; 

 1 (uma) edificação que abriga setor administrativo e de atendimento ao usuário; 

 Caminhamentos para circulação de pedestres; 

 ÁREAS VERDES e JARDINS. 
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As quadras de concreto encontram-se em mau estado de conservação, com trincas, rachaduras, 

desprendimento do revestimento cimentício em alguns pontos e pintura desgastada. As estruturas 

dos alambrados apresentam corrosão e, em alguns pontos, as grades encontram-se em más 

condições.  

 

A pista de skate e o half pipe encontram-se em boas condições de uso, uma vez que receberam 

manutenção recentemente em função da utilização destes espaços para eventos locais e até 

mesmo nacionais. 

 

Embora esteja em bom estado, a torre de tirolesa encontra-se desativada desde outubro de 2019. 

Importante destacar que o equipamento não faz parte do escopo da presente concessão. 

 

As edificações destinadas aos vestiários e ao setor administrativo encontram-se em estado ruim, 

além de disporem de um layout de má qualidade, prejudicando seu uso e melhor aproveitamento.  

 

Os caminhamentos formados por blocos de concreto não permitem a acessibilidade universal, uma 

vez que são entremeados por vegetação gramínea, constituindo um obstáculo à locomoção, além 

de demandarem roçagem constante.  

 

Entre as quadras e os equipamentos de skate, existe uma área verde denominada “Praça do 

Britador”, em referência ao antigo britador de mineração que operava no local. Trata-se de uma 

área gramada, com algumas árvores, eventualmente utilizada para piqueniques ou mesmo para 

banhos de sol. Dispõe de um pequeno espelho d’água, provavelmente remanescente do projeto 

original de Burle Marx, e que se encontra desativado (sem água) há alguns anos. 

 

Em relação à utilização destes espaços pela população, identifica-se grande ociosidade em boa 

parte do tempo, especialmente de terça a sexta-feira. Exceção se faz para às pistas de skate e o 

half pipe, que são frequentemente ocupadas por praticantes do esporte. Não por acaso, são 

justamente os equipamentos que se encontram em boas condições de uso, portanto se observa 

uma relação direta entre manutenção/conservação e atratividade ao público. 
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Imagem 04 – Vista aérea do Parque Esportivo 

 

Atualmente, o horário de funcionamento do Parque como um todo é muito restrito: de 8:00hs às 

17:00hs. Portanto no período em que o Parque Esportivo poderia ter uma maior demanda de 

usuários, isto é, no período noturno, o mesmo encontra-se fechado.  

 

A iluminação artificial da área é precária. Contudo, como o Parque das Mangabeiras não funciona 

no período noturno, tal deficiência não é evidente e não configura um problema.  

 

3.2. Requalificação e proposição de novos usos 

 

A atual configuração do Parque Esportivo deixa claro que existe uma oferta de quadras 

poliesportivas e quadras de peteca muito superior à demanda. Portanto, a principal premissa para 

intervenção nesta área é a redução do número de quadras poliesportivas e de peteca e a 

implantação de novas quadras, de forma a contemplar uma maior diversidade de modalidades 

esportivas. 

 

Neste sentido, foram avaliadas as modalidades esportivas que possuem apelo junto ao público de 

Belo Horizonte e região metropolitana e que podem ser incorporados ao Parque Esportivo, quais 

sejam: 

 Futebol Society 

 Futsal 

 Vôlei 

 Futevôlei 

 Basquete 

 Tênis 

 Beach Tennis 
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 Peteca 

 Escalada 

 Skate 

 Patins 

 Corrida 
 

Além da necessidade de garantir uma maior diversidade de uso, com diferentes modalidades 

esportivas, faz-se necessária a requalificação completa das quadras remanescentes, o que inclui 

seus alambrados e equipamentos, como redes, traves e etc. 

 

A requalificação do setor administrativo e dos vestiários também é necessária, bem como a 

previsão de implantação de enfermaria para primeiros-socorros, em caso de pequenos acidentes 

durante a prática esportiva. 

 

Os caminhamentos/passeios existentes e a serem executados deverão estabelecer rotas 

acessíveis garantindo autonomia e segurança nos deslocamentos de todas as pessoas, inclusive 

com deficiência e mobilidade reduzida. Essas rotas deverão possuir trajetos contínuos, 

desobstruídos e sinalizados proporcionando conexão entre os ambientes externos e internos de 

espaços e edificações. Recomenda-se avaliar a possibilidade dos caminhamentos também 

funcionarem como pista para corrida, no formato de circuito, com segregação de uso. 

 

Com a CONCESSÃO, é prevista a utilização do Parque em período noturno. Assim faz-se 

estritamente necessária a requalificação e modernização do sistema de iluminação, utilizando-se 

técnicas que minimizem o impacto à fauna noturna. 

 

3.3. Diretrizes Obrigatórias 

3.3.1.  programa deve abranger, minimamente: 

 2 (duas) quadras de tênis em piso de concreto, com medidas oficiais; 

 4 (quatro) quadras de peteca em piso de concreto, com medidas oficiais; 

 1 (uma) quadra poliesportiva para vôlei, basquete, futsal e handebol, em piso 

de concreto, com medidas oficiais; 

 2 (duas) quadras de futebol society em grama sintética, com medidas oficiais; 

 2 (duas) quadras de basquete 3x3 em piso de concreto, com medias oficiais; 

 2 (duas) quadras de areia para beach volley, beach tennis e futevôlei; 

 Vestiários Masculino e Feminino; 

 Setor de atendimento ao público; 

 Setor administrativo para até 4 funcionários; 
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 Enfermaria para primeiros socorros. 

 

3.3.2. Acessibilidade Universal: contemplar soluções que propiciem acessibilidade 

universal à edificação, mobiliário, espaços e equipamentos, em conformidade com 

NBR 9050/2015 e em atendimento à legislação pertinente; 

 

3.3.3. Atendimento às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

 

3.3.4. Instalações Sanitárias: dimensionamento do quantitativo de banheiros em 

conformidade com as normas técnicas pertinentes, considerando o fluxo de usuários 

previstos para o local e banheiros para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida;   

 

3.3.5. Reformulação completa de instalações elétricas e hidráulicas, adequando-as às 

normas vigentes, com dimensionamento eficiente de forma a evitar danos a 

equipamentos e desperdícios de materiais; 

 

3.3.6. A utilização de equipamentos com selos de alta eficiência energética; 

 

3.3.7. A instalação de equipamentos economizadores de água nos banheiros;  

 

3.3.8. O uso de mictórios secos ou com válvulas de acionamento de baixa vazão e 

fechamento automático; 

 

3.3.9. Modernização do sistema de iluminação com uso de luminárias e lâmpadas com alta 

eficiência lumínica, resultando em baixa potência instalada e garantia de conforto aos 

usuários; 

 

3.3.10. A priorização pelo uso de materiais recicláveis, sempre que possível, que diminuam 

desperdícios, resíduos na obra e que possam ser reaproveitados; 

 

3.3.11. É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 

similar. 

 
3.3.12. Na execução das obras e reformas na área esportiva, atentar para a implantação de 

um sistema de drenagem adequado para a captação e condução da água pluvial e 
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uma movimentação de terra criteriosa de forma a conformar taludes bem consolidados 

evitando a ocorrência de erosão e deslizamentos de terra. 

 

 
4. CIRANDA DE BRINQUEDOS 

 

4.1. Situação Atual 

 

A Ciranda de Brinquedos é uma área de aproximadamente 10.000m2 (dez mil metros quadrados) 

implantada em um talude natural e uso destinado ao público infantil. É composta pela Cidade das 

Bonecas, um conjunto de pequenas casas em concreto e playgrounds distribuídos em vários 

pontos, com brinquedos em estrutura metálica e madeira. Está localizada próximo ao Parque 

Esportivo, a 550 metros da Praça da Águas e a 1.200 metros da Portaria Norte. É o primeiro ponto 

de parada para quem chega pela Portaria Norte.  

 

De um modo geral, os brinquedos encontram-se em boas condições de uso. São equipamentos 

que demandam manutenção constante, pois, caso contrário, podem ocasionar algum acidente, 

especialmente pelo fato de serem utilizados por crianças.  

 

Por outro lado, a estrutura de apoio, composta basicamente por banheiros, encontra-se em más 

condições. Além disso, o espaço não conta com um item essencial em se tratando de um espaço 

destinado a crianças: fraldário.  

 

Embora a manutenção e conservação das áreas gramadas seja adequada, o espaço não dispõe 

de áreas ajardinadas, com projeto paisagístico, que poderia conferir ambientação mais agradável 

aos USUÁRIOS. 
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Imagem 05 – Vista aérea da Ciranda de Brinquedos 

4.2. Requalificação 

 

Embora os brinquedos apresentem boas condições de uso, faz-se necessária uma revisão 

geral, a fim de identificar e eliminar pequenas falhas ou defeitos. Importante destacar que, 

durante a operação, a manutenção preventiva deve acontecer de forma sistemática e periódica, 

garantindo a segurança das crianças e obedecendo as normas técnicas para playgrounds 

determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Conforme mencionado no item anterior, a principal deficiência da Ciranda de Brinquedos diz 

respeito à estrutura de apoio. Neste sentido, faz-se necessária a completa requalificação dos 

banheiros existente e a instalação de fraldários. 

 

4.3. Diretrizes Obrigatórias 

 

4.3.1. Implantação de fraldário com bancada de apoio e lavatório, bem como atendimento 

às normas de acessibilidade; 

 

4.3.2. Reforma completa das instalações sanitárias, com proposição de novo layout; 
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4.3.3. Implantação de instalação sanitária para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida; 

 
4.3.4. Reformulação completa de instalações elétricas e hidráulicas, adequando-as às 

normas vigentes, com dimensionamento eficiente de forma a evitar danos a 

equipamentos e desperdícios de materiais; 

 

4.3.5. A utilização de equipamentos com selos de alta eficiência energética; 

 

4.3.6. A instalação de equipamentos economizadores de água nos banheiros;  

 

4.3.7. O uso de mictórios secos ou com válvulas de acionamento de baixa vazão e 

fechamento automático; 

 

4.3.8. Modernização do sistema de iluminação com uso de luminárias e lâmpadas com alta 

eficiência lumínica, resultando em baixa potência instalada e garantia de conforto aos 

usuários; 

 

4.3.9. A priorização pelo uso de materiais recicláveis, sempre que possível, que diminuam 

desperdícios, resíduos na obra e que possam ser reaproveitados; 

 

4.3.10. É vedado o acréscimo de área construída, isto é, construção de bloco anexo, ou 

similar. 

 
 

5. ESTACIONAMENTO 

 

5.1. Situação Atual 

 

O estacionamento do Parque das Mangabeiras, cujo acesso é feito pela Portaria Sul, está 

implantado em uma área de aproximadamente 70.000 m2 (setenta mil metros quadrados), 

distribuídos em 4 (quatro) platôs entremeados por vegetação nativa. Os platôs superiores, que são 

os menores, não são objeto da concessão. Um deles, inclusive, será destinado a implantação de 

uma pequena usina de energia fotovoltaica. 
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O estacionamento integra o Sistema Rotativo Digital da BHTRANS, portanto a cobrança pela 

permanência no estacionamento é realizada por meio de aplicativos de smartphone ou por meio de 

talão de estacionamento. A fiscalização é realizada pela Guarda Municipal e não é frequente e 

sistemática. Neste sentido, o risco de inadimplência é muito alto, impactando sobremaneira no 

potencial de arrecadação de receitas. 

 

Em termos de segurança, o estacionamento não dispõe de sistema de CFTV para monitoramento 

das áreas.  

 

 

Imagem 06 – Vista aérea do Estacionamento 

 

O asfalto encontra-se em condições adequadas para o uso que se propõe. Porém é necessário 

haver uma previsão de manutenção periódica, em função do surgimento de trincas e buracos.  

 

A área do estacionamento também é utilizada para a realização de eventos de médio porte, 

permitindo a instalação de palco e infraestrutura de apoio (banheiros, bares, etc). 

 

5.2. Requalificação 

 

A requalificação do estacionamento passa basicamente pela melhoria do controle de acesso e 

cobrança, sinalização viária e segurança. Como se trata de uma área aberta, não existem 

equipamentos.  

 

5.3. Diretrizes Obrigatórias 
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5.3.1. Controle de Acesso: Instalação de cancela para controle de entrada e saída de 

veículos 

5.3.2. Sinalização: pintura no asfalto com demarcação de vagas para carros e área de 

circulação, com atendimento ao número mínimo de vagas para deficientes e idosos 

conforme estabelece a Lei Brasileira de Inclusão, Código de Trânsito Brasileiro, 

Resoluções do CONTRAN e normas de acessibilidade; 

5.3.3. Sinalização: prever a demarcação de vagas para motos agrupadas em área 

reservada de forma a evitar a circulação deste modo de transporte no interior do 

estacionamento; 

5.3.4. Sinalização: realizar a instalação de placas e a pintura de marcas longitudinais, 

transversais e delimitadoras de estacionamento, além de setas direcionais, símbolos e 

legendas (Pare /Limite de Velocidade) com a finalidade de fornecer informações que 

permitam aos usuários do estacionamento adotarem comportamentos adequados, de 

modo a aumentar a segurança e fluidez dos veículos, ordenar o fluxo de tráfego, 

canalizar e orientar os usuários do estacionamento. 

5.3.5. Segurança: instalação de sistema de CFTV para monitoramento das áreas de 

estacionamento. 

 

6. PRAÇA DAS ÁGUAS E TEATRO DE ARENA 

 

6.1 Situação atual 

 

A PRAÇA DAS ÁGUAS é um local amplo e aberto, com piso revestido em pedras de calçamento 

em estilo português (com seus característicos mosaicos coloridos), dois pergolados, com 

necessidade de manutenção, lago com carpas e com fontes, além de teatros de arena e de 

gramado. A praça é uma espécie de “cartão de visitas” do Parque das Mangabeiras, pois 

apresenta-se como cenário especial para todos que acessam o parque pela Portaria Sul (que conta 

com o maior fluxo de entrada e saída de visitantes). Um dos pontos simbólicos do parque, é 

utilizado para a realização de inúmeros eventos agendados, como casamentos, e também para 

atividades espontâneas como piqueniques e brincadeiras em família.  

 

A praça possui duas pérgolas, sendo uma em formato quadrado e a outra redonda, onde podem 

ser realizados eventos agendados, por exemplo, casamentos. Possui ainda com um lago com 

peixes e um local gramado denominado Teatro de Gramado, onde os visitantes fazem 

piqueniques, soltam pipa e as crianças brincam.  
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Imagem 07 – Vista aérea da Praça das Águas 

 

Na Praça das Águas estão localizadas algumas edificações importantes, como o Quiosque de 

Informações para o público, banheiros, quiosques/lanchonetes, o Edifício de Apoio e o Teatro de 

Arena. 

 

O Teatro de Arena, por sua vez, é um espaço multiuso no interior do Parque, com capacidade para 

aproximadamente 700 lugares, capaz de receber as mais variadas atrações culturais e 

espetáculos. Possui uma estrutura circular com nove degraus, que servem como arquibancada, e 

um palco central. Toda a estrutura é feita em concreto.  
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Imagem 08 – Vista aérea do Teatro de Arena 

 

 
7. DESENHOS TÉCNICOS 

 

Seguem acostados os desenhos técnicos relativos às intervenções descritas nos itens 

anteriores. 

 

7.1. Anexo III.1. - Edifício de Apoio – distribuição de áreas 

 

7.2. Anexo III.2. - Edifício de Apoio – setor administrativo 

 

7.3. Anexo III.3. - Edifício de Apoio – detalhamento dos banheiros 

 

7.4. Anexo III.4. - Parque Esportivo – novo layout 

 

7.5. Anexo III.5. - Parque Esportivo – edifício administrativo 

 

7.6. Anexo III.6. - Parque Esportivo – vestiário feminino 

 

7.7. Anexo III.7. - Parque Esportivo – vestiário masculino 

 

7.8. Anexo III.8. - Ciranda de Brinquedos – banheiros e fraldários 
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Cumpre destacar que os desenhos técnicos possuem caráter meramente referencial e 

serviram de base para a elaboração dos estudos de viabilidade e do Plano de Negócios 

Referencial e como orientação para a formulação das propostas pelos licitantes. 


