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DESCRIÇÃO

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Como sabemos os recursos naturais são finitos e

preservar a menor área verde existente é muito

importante, assim como rearborizar as ruas da

cidade, recuperar áreas contaminadas e implantar

novos parques em áreas subutilizadas, para assim a

natureza conseguir se recuperar de todos os estragos

que as cidades causam.

O principal objetivo do parque urbano atual é

preservar a vegetação dentro das cidades e com isso

melhorar a qualidade de vida, fazer com que as

pessoas se integrem com a natureza e cidade no

cotidiano.

Outro objetivo é trazer a população para o lazer longe

das telas dos computadores e celulares, fazendo com

que a pessoa trabalhe corpo e mente num ambiente

natural.

O Parque da Vila Ema tem por objetivo preservar a

vegetação existente, (já que esta é a ultima área

verde existente no bairro da Vila Ema e com

vegetação da Mata Atlântica), e dar aos moradores

um local de lazer. Os moradores locais fundaram um

grupo, Amigos do Parque da Vila Ema, que defende a

proposta de usufruir do espaço e preservar a

vegetação local.

O conceito do projeto, atendendo demandas dos

moradores locais é: preservar as árvores existentes,

promover o bem estar da população, consolidar um

espaço público conectando-o com seu

entorno,preservando a densa mata existênte e a

permeabilidade do solo, criando espaços de lazer,

esporte, contemplação e eco-revelação de um

corrego escondido que atravessa a área.

A topografia local é pouco acentuada, com inclinação

máxima de 5%, onde foi possível implantar diversos

usos em todo o terreno sem utilizar muita

movimentação de terra.

O projeto apresentado possui as seguintes

características: dois eixos principais de circulação e

acesso (norte/sul e oeste/leste), a quadra

poliesportiva, praça do skate, churrasqueiras, palco e

playground foram pensados para se conectar e

manter a maior parte do movimento em um mesmo

local, mantendo as demais áreas para descanso ou

contemplação. O projeto da praça foi concebido para

conectar os fluxos entre o parque e monotrilho.

Para viabilizar a maior área permeável possível, os

pisos internos serão em intertravado drenante e piso

de terra e areia (PTA) e para as calçadas em placa de

concreto drenante. Além dos acabamentos, para

auxiliar na drenagem local, as calçadas em torno do

projeto foram projetadas com biovaleta, como um

canteiro permeável para onde corremas águas das

calçadas e da sarjeta.

As construções da administração e churrasqueira são

em alvenaria e laje em concreto, e pergolado de

madeira e trepadeiras.

A quadra poliesportiva foi projetada para ter uma

cobertura leve em treliça espacial metálica em aço e

uma cobertura de policarbonato transparente. A

treliça espacial foi escolhida para incluir trepadeiras

na cobertura.

Os decks (do lago e no solário) e os pergolados foram

projetados com madeira Biosintética, que é um

material industrializado com a reciclagem de plástico,

fibra  vegetal cola e corante, esse material é mais

leve e não sofre com a umidade.

O playground possui piso emborrachado, por ser mais

seguro para as crianças, porém ao centro de um dos

equipamentos infantis tem areia para brincar.

O palco e a praça de skate são as únicas áreas em

concreto impermeável, devido a necessidade para

seus usos.

A praça na quadra a frente também apresenta piso

em intertravado drenante no eixo de ligação do

parque com o monotrilho e placa de concreto

drenante para os demais pisos e calçadas da praça.

O gradil de fechamento foi projetado para não ser

implantado no limite do lote, ou seja, em

determinados trechos o gradil recua, dando origem a

praças de entrada, mantendo áreas abertas ao

público 24h por dia.
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