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Parque Vila Guilherme - Trote - Um breve histórico de 

seus mais de 80 anos de história  



Conceitos do projeto 

Parques e áreas verdes são equipamentos públicos multifuncionais que

além de contribuírem de forma significativa para a qualidade de vida da

população e equilíbrio ambiental, também são importantes para a difusão

do conhecimento histórico, cultural e ambiental de uma determinada

área.



Conceitos do projeto 

● Construção de uma sociedade

ambientalmente consciente e engajada na

conservação do patrimônio histórico,

cultural e ambiental.

● Estimular a participação do cidadão em

projetos de monitoramento faunístico e

florístico.



Sistema de trilhas - Caracterização temática dos 

percursos

Para a implantação de

um sistema de trilhas

com recursos visuais

foram definidos 4

percursos inéditos e

reativação de 2

percursos já existentes,

nos quais serão

desenvolvidas a

temática ambiental,

histórica e cultural do

Parque Vila Guilherme

- Trote (PVGT).



Comunicação visual dos percursos 

● Implantação de placas com conteúdo

informativo quanto a diversidade

biológica e cultural do parque.

● Implantação de totens com informações

sobre cada percurso.



Trilha das Árvores

Dados gerais do percurso: 

Extensão: 1.50 km.

Tempo estimado de duração: 1h

Classificação do percurso: Trilha 

circular.

Nível de dificuldade: Fácil.



Trilha das Orquídeas

Dados gerais do percurso: 

Extensão: 526 m.

Tempo estimado de duração: 40 min.

Classificação do percurso: Trilha circular. 

Nível de dificuldade: Fácil. 



Trilha dos Lagos 

Dados gerais do percurso: 

Extensão: 720 m.

Tempo estimado de duração: 

40 min.

Classificação do percurso: 

Trilha circular. 

Nível de dificuldade: Fácil.



Dados gerais do percurso: 

Extensão: 280 m.

Tempo estimado de duração: 40 

min. 

Classificação do percurso: Trilha 

linear. 

Nível de dificuldade: Fácil.

Trilha dos Sentidos



Dados gerais do 

percurso: 

Pontos de observação: 9

Tempo estimado de 

duração: 1h30min.

Nível de dificuldade: 

Fácil. 

Trilha com Pontos de Observação das Aves



Dados gerais do percurso: 

Extensão: 1,27km.

Tempo estimado de duração: 1h.

Classificação do percurso: Trilha em 

oito. 

Nível de dificuldade: Fácil. 

Trilha do Patrimônio Histórico 



Métodos de execução  

● Elaboração de roteiros individuais de cada percurso;

● Elaboração do conteúdo informativo utilizando 

placas e totens de acordo com cada percurso;

● Solicitação de orçamentos para peças de 

sinalização;

● Elaboração das placas e totens;

● Elaboração de folders promocionais;

● Divulgação em mídias digitais.



Estimativa de custos do projeto 

● A estimativa de custos para a implementação do projeto é de R$

2.650,00 que serão absorvidos na elaboração dos totens, placas

informativas, sinalização dos percursos e elaboração de

impressos para a divulgação.



Considerações finais 

Esperamos que através deste projeto a população possa ter 

conhecimento da importância histórico-cultural e ambiental 

do Parque Vila Guilherme - Trote.

Bem como a conscientização quanto às áreas verdes, dando 

ênfase a importância da fauna e flora do parque.

Além de promover a educação ambiental às escolas.
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