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Introdução 
 

Este Trabalho Final de Graduação explora o tema Parque Urbano, focando nas 

necessidades locais de um dos bairros mais áridos da cidade de São Paulo, a 

Mooca. 

Atualmente o local está em desuso, e a associação Amigos do Parque da Vila Ema 

clamam pela implantação de um parque. Essa associação efetuou um abaixo 

assinado com os moradores locais e encaminhou para a prefeitura pedindo a 

desapropriação do terreno e implantação do parque. O lote pertencia a Construtora 

Tecnisa que ia construir um condomínio residencial com quatro torres e desmatar a 

maior parte das mata existente, que segundo o Biólogo Ricardo Cardim, essas 

árvores fazem parte da Mata Atlântica e não podem ser cortadas, baseada nessas 

informações a prefeitura atendeu ao pedido dos moradores e desapropriou o lote 

prometendo implantar o parque. 

O primeiro capítulo desta monografia aborda o tema de parque urbano, apontando 

quando teve início, qual a importância deste equipamento para as cidades e a 

importância do Parque da Vila Ema para o bairro da Mooca. 

O capítulo dois aborda as questões urbanas do bairro, as características atuais e 

como o bairro está se desenvolvendo a partir das mudanças apontadas pelo Novo 

Plano Diretor. Este capítulo trás os estudos de zoneamento da Macro área, que 

engloba os quatro bairros que serão beneficiados pela implantação do parque, e o 

zoneamento da Micro área, que é o entorno imediato ao lote. Neste capítulo estão 

as informações referente à legislação pertinentes ao lote. 

No capítulo três foram apresentados três parques urbanos com característica em 

comum. Vale ressaltar que foi a partir desses estudos que o programa deste 

trabalho foi elaborado. 

Já no capítulo quatro foi apresentado o projeto, o partido arquitetônico, o programa e 

os croquis que foram elaborados até chegar ao projeto, juntamente com o memorial 

descritivo e as imagens finais elaboradas pela autora do trabalho. 
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O projeto foi elaborado pensando na união da cidade e o programa interno ao lote, 

agradando aos transeuntes e moradores locais. Para tau elaboração, a autora do 

projeto esteve no local e conversou com um dos associados do Amigos do Parque 

da Vila Ema, para entender a real necessidade da implantação do projeto. 
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CAPÍTULO 01 

CONCEITUAÇÃO DO TEMA 
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1 Tema: Parque Urbano 

1.1 Conceito 
 

A principal característica do parque urbano é a de ser uma área com vegetação, 

localizado dentro da malha urbana, onde a população pode desfrutar de momentos 

de lazer, esporte e cultura. Outra distinção é de serem fechados, ou seja, 

independente de ser público ou privado, o local tem um horário de funcionamento, 

fechando seus portões em determinados momentos. 

Um parque possui um programa próprio focado em atividades físicas, lazer e cultura, 

podendo ter edificações para essas atividades ou não, contando com áreas ao ar 

livre para o público. A principal função do mesmo é a preservação de uma área 

verde que ainda persiste dentro da cidade. 

Segundo Macedo (2003, p. 14): 

“Consideramos como parque todo espaço de uso público destinado à 
recreação de massa, qualquer que seja seu tipo, capaz de incorporar 
intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, 
isto é, não é diretamente influenciada em sua configuração por nenhuma 
estrutura construída em seu entorno.” 

Os parques podem ser públicos, aqueles administrados pelo governo e gratuitos, ou 

privados, como os de diversões, pesqueiros ou aquáticos que são pagos (MACEDO, 

2003). Muitos desses espaços atraem pessoas de diversos bairros, como o 

Ibirapuera, com 1.584.000m², situado na Zona Sul de São Paulo, mas outros, 

chamados parques de vizinhança, são menores e atraem os moradores mais 

próximos do local, como por exemplo, o Rodrigo de Gasperi, com aproximadamente 

39.000m², situado na Zona Oeste de São Paulo. 

 

1.2 Breve história 
 

Os primeiros parques públicos eram destinados ao lazer contemplativo, mas com o 

crescimento das cidades e aumento da população, estes espaços passaram a 

exercer o papel de local para esportes e cultura. Surge também, devido à 
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necessidade, o parque ecológico, com sua função principal de preservar os recursos 

naturais, como rios, córregos e mata nativa, juntamente com áreas destinadas ao 

lazer, esporte e cultura. 

Os parques surgiram primeiro nos países europeus, no século XIX, com o 

crescimento populacional desenfreado nas cidades, sendo assim foi necessário criar 

áreas para o lazer da população local. Já no Brasil, eles surgiram como uma forma 

de mostrar aos europeus que a pessoas daqui também era elitizada, mesmo não 

possuindo o mesmo número de habitantes que a Europa1 (FERREIRA). 

O primeiro parque do Brasil, que se situa no Rio de Janeiro, é o Campo de Santana, 

denominado inicialmente de o Passeio Público, inaugurado em 1880 e se 

caracterizava por seu traçado geométrico inspirado nos jardins franceses (Figura 1). 

 
Figura 1: Planta do Parque Campo de Santana 

Fonte: Livro Parques Urbanos no Brasil 

 

O primeiro parque de São Paulo é o Parque da Luz (Figura 2), denominado 

inicialmente como o Jardim Público da Luz, datado de 1825. Hoje o local conta com 

a Pinacoteca do Estado, uma escola municipal, além de locais de estar, passeios e 

áreas reservadas para a alimentação, ou seja, devido à necessidade o programa 

inicial dele passou por mudanças positivas para atender a todos. 

                                            
1 Texto adaptado. 
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Figura 2: Planta do Parque da Luz 

Fonte: Livro Parques Urbanos no Brasil 

 

1.3 A importância para a cidade de São Paulo 
 

A cidade de São Paulo teve um crescimento acelerado e desorganizado, com isso, 

diversos vazios urbanos foram surgindo, alguns deles eram apenas bloqueios 

urbanos que impediam a boa circulação entre quadras, outros desses vazios deram 

lugar a espaços de lazer, onde a população se dirigia para descansar, praticar 

esportes e também era ponto de encontro das pessoas. Com o passar do tempo 

enxergou-se a necessidade de implantação de locais destinados ao lazer, fazendo 

assim do parque uma necessidade da cidade. 

Os parques urbanos se tornaram então um local destinado ao lazer da população, 

dentro do cotidiano, inserido na cidade, onde é possível ter momentos agradáveis, 

fugindo da poluição ambiental, visual e sonora que fazem parte da cidade de São 

Paulo. Outro ponto importante do parque urbano é a preservação de áreas verdes 
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restantes dentro da cidade, ajudando assim a minimizar os problemas que todas as 

cidades grandes enfrentam, como poluição, doenças respiratórias, entre outros. 

 

 

Figura 3: Parque do Ibirapuera, cidade de São Paulo – a figura o mostra no meio da malha urbana. 

Fonte: Programa Google Earth 

 

Observando o mapa da cidade de São Paulo é possível observar que poucas áreas 

verdes ainda persistem em seu território (Figura 4) e as existentes está em sua 

periferia. São Paulo possui uma área urbanizada em quase sua totalidade, o que 

predomina são as edificações, gerando diversos problemas de saúde e aumentando 

expressivamente a temperatura. Hoje vemos os problemas da falta da vegetação 

com a seca nas represas de abastecimento de água e quando chove a água não 

tem pra onde escoar, pois as galerias de águas pluviais não são suficientes para 

isto, fazendo com que a cidade fique abaixo d’água a cada chuva. 
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Figura 4: Mapa de São Paulo – em verde são as áreas com vegetação significativa; em roxo é a área 
urbanizada. 

Fonte: Site prefeitura de São Paulo – Histórico demográfico da cidade de São Paulo 

 

O Plano Diretor da cidade de São Paulo, de 2014, está repensando este quadro, à 

última versão da lei foi elaborada considerando a preservação do cinturão verde no 

entorno, e das áreas verdes existentes dentro na cidade e propõe a criação de 

novos parques urbanos e lineares no entorno dos córregos. 

O parque pode ser interpretado como um espaço vazio dentro da cidade, ou seja, 

um espaço não edificado, porém estes espaços vazios na cidade de São Paulo são 

de extrema importância pois são estes vazios que quebram a monotonia de massa 
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construída da cidade, fazendo com que a cidade se torne mais interessante 

visualmente, equilibrando a urbanização com a preservação do meio ambiente. 

Esses espaços livres são importantes para o planejamento das cidades, por 

exemplo, um parque pode ser implantando em áreas onde a cidade não pode 

expandir, criando assim uma barreira para impedir o crescimento desorganizado, 

porém uma barreira com conexões para a população, conexão do entorno e 

conexão das pessoas com a natureza. 

Tendo em vista o crescimento populacional e adensamento da cidade de São Paulo, 

o parque possui um papel cívico, proporcionando o bem estar da população, 

conectando as pessoas a natureza e muitas vezes a cultura, oferecendo áreas de 

preservação da flora e fauna, auxiliando na limpeza da poluição das cidades e 

ajudando a minimizar o microclima, tornando um ambiente mais agradável, diferente 

das áreas adensadas onde o ar é seco e quente. 

Outro papel importante das áreas de lazer é proporcionar encontros de pessoas, 

atualmente todas as pessoas estão muito focadas em trabalhar, pois saem de casa 

e vão para o trabalho e do trabalho para casa, o parque proporciona esses 

encontros agradáveis num ambiente de bem estar, melhorando a qualidade de vida 

para seus frequentadores.  

 

1.4 A importância para o bairro da Mooca 
 

O crescimento do bairro da Mooca não foi diferente dos bairros mais centrais de São 

Paulo, houve um crescimento populacional acelerado, as chácaras foram loteadas e 

vendidas, caracterizando assim um bairro com áreas residenciais e industriais.  

Poucos locais na Mooca foram destinados a parques, como o do Piqueri no Tatuapé, 

o Parque da Mooca e o CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do 

Trabalhador. Apenas essas três áreas não são o suficiente para atender a 

população local. 
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A Mooca é um dos bairros mais áridos da cidade de São Paulo, de acordo com o 

Plano Plurianual de São Paulo, o bairro tem 0,35 m² de área verde por habitante, 

sendo que o ideal é de 12,29m² de área verde por habitante. 

Devido à falta de área verde e a intensidade de edificações, o bairro da Mooca se 

situa em uma ilha de calor, ou seja, nesse bairro a temperatura é maior do que em 

outros locais da cidade que possuem mais áreas verdes, conforme a Figura 5. Seria 

possível reverter essa situação arborizando as ruas, as praças e as áreas vazias do 

bairro. 

 
Figura 5: Ilha de calor- Cores quentes como laranja e vermelho caracterizam os locais com as 

maiores temperaturas; as cores frias como azul e verde são o oposto. 

Fonte: Operação urbana consorciada Mooca Vila Carioca 
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CAPÍTULO 02 

ANÁLISE URBANA 
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2 Histórico e análise urbana 

2.1 Uso e Ocupação do Solo da Subprefeitura da Mooca 

 
O zoneamento da subprefeitura da Mooca é composto em sua maioria por ZM3a 

(Zona Mista de alta densidade) e ZCP-b (Zona de Centralidade polar), além de uma 

área ZPI (Zona Predominantemente Industrial), os demais zoneamentos não 

aparecem no mapa, conforme Figura 6. Analisando essas informações, entende-se 

que a intenção é que o bairro se modifique, comportando mais residências e 

comércios, retirando as indústrias, já que antigamente o bairro era conhecido por 

centralizar a maior parte das indústrias de São Paulo. 

 

Figura 6: Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

Fonte: Plano regional estratégico da subprefeitura da Mooca 

O bairro tem Operações Urbanas em andamento, mas o terreno estudado não está 

dentro de nenhuma delas, conforme Figura 7. Todo o bairro ira se beneficiar com 

essas operações urbanas, já que todas possuem regras para a melhoria do local, o 

lote estudado também se beneficiará, pois o bairro irá se desenvolver trazendo mais 

usuários para o parque proposto. 

Terreno do Parque da Vila 
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Figura 7: Mapa de desenvolvimento urbano 

Fonte: Plano regional estratégico da subprefeitura da Mooca 

 

O local do projeto ainda não consta como área verde no Plano Regional da Mooca, 

por ser uma lei de 2004 que ainda será revisada, mas após a revisão do Plano 

Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo, em 2104, o terreno está destacado 

como Parque Municipal Proposto: em Planejamento, apontado como MO-08 em 

verde claro (Figura 8). 

 

Figura 8: MO-08 destacado no Mapa de áreas verdes do Novo Plano Diretor 

Fonte: Mapa 05 – Rede hídrica ambiental e sistema de áreas protegidas, verdes e espaços livres, 
Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos-da-lei/. 

 

Terreno do Parque da Vila 
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2.2 Análise da Macrozona 

 

  

 

 

 

 

Figura 9: Macrozona de estudo 

Fonte: Base retirada dos Mapas Digital da Cidade e ilustração da autora 

 

A Macrozona estudada tem por limites quatro distritos: Água Rasa – subprefeitura da 

Mooca (distrito da implantação do projeto), Vila Formosa – subprefeitura do 
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Aricanduva, Vila Prudente e São Lucas – subprefeitura da Vila Prudente, esses 

limites estão demonstrados na Figura 9. Esses distritos foram escolhidos por conter 

a mesma característica de área residencial em desenvolvimento e porque o lote 

estudado está localizado próximo a divida desses quatro distritos, sendo assim, 

houve a necessidade de estudar os locais que serão beneficiados com a 

implantação do projeto. 

Analisando o mapa entende-se que esses distritos estão em desenvolvimento, com 

mudanças de usos (antes indústrias e agora comércios e residências) e aumento da 

população (muitas casas estão dando lugar a edifícios). A construção do monotrilho 

está influenciando o crescimento das áreas envoltórias da Av. Anhaia Melo, hoje ela 

é uma das principais vias que dão acesso aos distritos estudados, essa avenida 

possui grandes comércios para venda de veículos, que podem vir a modificar os 

usos para atender a demanda de comércio e serviços necessários para o bairro. O 

Metrô tem previsão de mais quatro estações próximas à área de intervenção, esses 

locais possuem uma área de influência de crescimento das áreas envoltórias dessas 

futuras estações, destacadas por um triângulo roxo, como vemos na Figura 9 a área 

alaranjada. 

Outro fator importante é que a área está dentro da Macroárea de Qualificação da 

Urbanização, de acordo com o Novo Plano Diretor, área amarela na Figura 9, que é 

uma área com incentivo para o proprietário ocupar o lote adequadamente; 

zoneamento misto com residências, comércio e serviços; e incentivo na produção de 

empregos. No mapa também está destacado as áreas de ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social), que indica que futuramente os distritos vão abrigar mais pessoas e 

consequentemente será necessária a implantação de mais equipamentos sociais.  

A conclusão das análises da Macrozona é que esses distritos vão se desenvolver 

comercialmente e residencialmente cada vez mais, mas a oferta de equipamentos 

de lazer é mínimo, esse é um problema que quase todos os bairros desenvolvidos 

enfrentam hoje, portanto a implantação de um parque na última área verde livre e 

com resquício de mata Atlântica é muito importante. 

 



24 
 

2.3 Mapas de Zoneamento  

 

Figura 10: Mapa de zoneamento da Macroárea 

Fonte: Base retirada dos Mapas Digital da Cidade e ilustração da autora 

 

O mapa acima mostra o uso do solo nos quatro distritos estudados, o que podemos 

observar é que ainda é um bairro com muitas residências, de gabarito baixo de 

médio/alto padrão, com usos mistos de comércio e serviços próximos as principais 

vias, algumas áreas industriais, e poucas áreas para equipamentos públicos e de 

lazer. Ou seja, o morador local tem que se deslocar grandes distâncias para utilizar 

de algum comércio, serviço ou ter lazer. 

Com a revisão da lei do uso do solo e o Novo Plano Diretor a tendência é que essa 

área fique cada vez mais mista, para melhorar a qualidade de vida da população 

local. Também podemos observar que a área não dispõe de muitas áreas livres para 
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implantação de parques, as únicas áreas já estão delimitadas pelo Novo Plano 

Diretor e são apontadas na Figura 8. 

A Figura 11 apresenta o uso do solo da vizinhança imediata ao lote de implantação 

do projeto, nota-se que o uso residencial predomina, os outros usos (como comércio 

e serviços) estão concentrados nas principais vias. Implantando o parque neste lote, 

tanto os moradores quando os comerciantes serão beneficiados. 

O gabarito predominante do bairro é baixo, com poucos prédios surgindo. O 

exemplo disto é que na mesma quadra do parque foi construído um edifício de mais 

de 10 pavimentos, e o restante das construções não passam de dois pavimentos.  

 

Figura 11: Mapa zoneamento e gabarito da vizinhança imediata 

Fonte: Base retirada dos Mapas Digital da Cidade e ilustração da autora 
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2.4 Local do Parque da Vila Ema 
 

O local para implantar o parque está localizado na Av. Vila Ema, bairro Água Rasa, 

na subprefeitura da Mooca, com uma área de 16.700m² e consta no Novo Plano 

Diretor como terreno público destinado a parque. O acesso ao lote se dá pelas 

quatro ruas limítrofes, conforme Figura 12, possuindo também fácil acesso a estação 

Oratório do Monotrilho e as principais avenidas do bairro, Av. Salim Farah Maluf e 

Anhaia Melo, conforme Figura 13. 

 

Figura 12: Local destinado para o Parque da Vila Ema 

Fonte: Base - programa Google Earth; Mapa - elaborado pela autora. 
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Figura 13: Localização do Parque da Vila Ema 

Fonte: Base - programa Google Maps; Mapa - elaborado pela autora. 

O lote possui uma densa mancha arbórea, que segundo o biólogo Ricardo Cardim 

(http://arvoresdesãopaulo.wordpress.com/) as árvores são resquício da Mata 

Atlântica. Antes da desapropriação feita pela prefeitura, a pedido dos moradores 

locais, o lote pertencia a Construtora Tecnisa, que possuía um projeto em processo 

de aprovação para a construção de quatro torres residenciais no local. Atualmente 

no lote existe o stand de vendas da construtora e uma parte de um calçamento 

interno. 

Pelo Novo Plano Diretor a área é caracterizada como ZEPAM, os principais 

indicadores são: taxa de ocupação de 0,1 (Tabela 1), ou seja, pelo zoneamento, o 

local pode ter uma área construída de até 1.670m² e o coeficiente de aproveitamento 

básico e máximo é 0,1, com gabarito de altura máxima em 9m. 
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Tabela 1: Tabela de Características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes. 

Fonte: Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. 

 

Após analisar todos os dados socioeconômicos apresentados neste capitulo e as 

visitas ao bairro, constatou-se que a oferta de residências é grande e vai aumentar 

com o crescimento de residências verticais, e junto à oferta de comércio e serviço 

também vão expandir, mas o bairro ainda vai ter a deficiência de áreas verde e de 

lazer. 
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CAPÍTULO 03 

ESTUDOS DE CASO 
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3 Estudos de caso 

3.1 Justificativa das escolhas 
 

Para desenvolver um projeto com um programa coerente aos parques existentes em 

São Paulo, apresenta-se a seguir três parques caracterizados como parque de 

vizinhança, pelo porte e por não conter nenhum equipamento que atraia usuários 

muitos distantes do mesmo. 

Estudando os parques verifica-se quais são os equipamentos mais utilizados, como 

são os caminhos e como as pessoas utilizam esses espaços, possibilitando 

desenvolver o programa básico do projeto e indicar referências projetuais ao projeto 

desenvolvido no próximo capitulo. 

Os parques estudados são: Parque Tucuruvi, Parque Antônio Flaquer e Parque 

Pirituba. Todos estão inseridos na malha urbana com uma grande concentração de 

residências em seu entorno e proporcionam lazer e qualidade de vida aos 

moradores locais. 
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3.2 Estudo de caso 01 - Parque Tucuruvi – Lions Clube 
 

 

Figura 14: Parque Tucuruvi – Lions Clube 

Fonte: Base- Google Earth / Ilustração- da autora 

 

Ficha Técnica 

Localização: Rua Alcindo Bueno de Assis, alt. nº 500 – Tucuruvi – Cidade de São 

Paulo. 

Área: 23.700m² 

Autor do projeto: Laís Helena M. da Silva (pisos e elementos arquitetônicos), José 

Lopes Ferreira (plantio). 

Ano de implantação: 1982 
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Figura 15: Planta do Parque do Tucuruvi com indicação de equipamentos 

Fonte: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 

 

O traçado do projeto é moderno, o desenho se desenvolve a partir de dois grandes 

círculos abrigando os equipamentos esportivos e playground, Figura 15. Todos os 

equipamentos são interligados a partir de caminhos internos, também com formatos 

marcantes e bem espaçosos. A topografia da área não é muito acidentada, sendo 

que na área mais alta fica localizada a principal entrada junto da administração e 

sanitários. 

Na Figura 16 é possível analisar o programa de todo o parque, sendo que é evidente 

que a maior área é para vegetação e depois são os caminhos e acessos que 

ocupam mais espaços. A área para refeições dentro do parque está localizada 

próximo aos principais equipamentos de esporte e playground, facilitando ao usuário 

a se locomover entre esses espaços, essa é uma referência que foi incorporada pelo 

projeto do Parque da Vila Ema, demonstrado no próximo capítulo. A administração, 

sanitário e espaço leitura estão próximos a principal entrada facilitando o controle 

dos usuários. O parque conta também com grandes espaços gramados para o lazer 

dos usuários, item de referência também incorporado pelo projeto apresentado neste 

trabalho, áreas gramadas são importantes para o contato do usuário com a 

natureza. 
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Figura 16: Planta de setorização 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração e gráficos: Da autora. 

 

A circulação interna é simples, com caminhos diretos interligando os equipamentos, 

mantendo um fluxo principal de usuários da entrada até as quadras e playground, 

mantendo a conexão com os demais equipamentos pelo fluxo secundário, conforme 

Figura 17. A circulação deste projeto foi levada em consideração para projetar a 

circulação do projeto apresentado, pois como é possível visualizar no próximo 

capítulo a circulação obedece à mesma regra, sento que o principal caminho 

conecta o usuário aos principais equipamentos. 
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Figura 17: Planta de fluxos 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração: Da autora. 

 

Outros itens deste parque serão utilizados como referências projetuais para o 

desenvolvimento do programa do Parque da Vila Ema, como as arquibancadas 

simples e sem destaque, mostrada na Figura 18, os caminhos bem marcados na 

Figura 19, com diferenças de piso demarcando caminhos principais dos secundários 

e espaço de leitura na Figura 20. 

 

Figura 18: Arquibancada da área das quadras – referência de projeto 

Fonte: site www.areasverdesdacidade.com.br 
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Figura 19: Caminhos bem demarcados com piso drenante e equipamentos de ginástica ao ar livre – 
referência de projeto 

Fonte: site www.areasverdesdacidade.com.br 

 

 
 

Figura 20: Espaço de leitura com estante para livros e mesas de apoio – referência de projeto 

Fonte: site www.areasverdesdacidade.com.br 
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3.3 Estudo de caso 02 - Parque Antônio Flaquer 
 

 

Figura 21: Vista aérea do Parque Antônio Flaquer 

Fonte: Base- Google Earth / Ilustração- da autora 

 

Ficha Técnica 

Localização: Rua Coronel Seabra, 210 - Bairro: Vila Alzira. 

Área: 23.300m² 

Autor do projeto: -- 

Ano de implantação: 1957 / Reformado: 1998 
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Figura 22: Planta do Parque Antônio Flaquer com indicação de equipamentos 

Fonte: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 

 

O traçado deste projeto pode ser confundido com um traçado romântico, por seus 

caminhos bem orgânicos e ignorando totalmente algum eixo, conforme a Figura 22, 

porém, o programa é composto por equipamentos de esporte, lazer e cultura, o que 

descaracteriza como um parque romântico. O traçado de todos os equipamentos é 

limpo e sem detalhamento, e um parque romântico não teria essas características, 

portanto é considerado um parque moderno, que se insere na malha urbana e 

atende aos usuários ao redor. Este parque é muito utilizado para caminhadas, 

corridas e pelas crianças no grande playground, possuindo ainda um palco bem ao 

centro onde ocorrem com certa frequência atividade ao ar livre e todos os domingos 

o parque recebe diversas barracas de artesanatos e comidas. A topografia local é 

pouco acidentada, facilitando o uso de todos os espaços para a recreação. 

Na Figura 23 é possível analisar o programa do parque, sendo que é evidente que a 

maior área é para vegetação e depois são os caminhos e acessos que ocupam mais 

espaços, bem parecido com o estudo de caso 01. Este parque não possui áreas de 

alimentação interna nem quadras esportivas, sendo o foco dela a caminhada e 

corrida. O playground, o lago artificial e o palco ficam próximos e com fácil acesso 

entre eles, já que são os equipamentos mais utilizados do parque, por ser uma 

característica marcante, essa facilidade de acesso entre os equipamentos são 

referência de projetos para o trabalho apresentado no próximo capítulo. A área 
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administrativa esta localizada na principal entrada e os banheiros próximos a área 

de maior movimento que é o playground, por se tratar de um parque é importante 

projetar a áreas dos banheiros próximo aos equipamentos de maior movimento, 

essa é outra referência deste projeto que foi incorporada ao Parque da Vila Ema. 

 

 

Figura 23: Planta de setorização 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração: Da autora. 

 

A distribuição da circulação interna não é simples igual ao estudo de caso 01, neste 

parque todos os caminhos te levam a todos os equipamentos, ficando um pouco 

confuso do que é fluxo ou caminho principal do que é secundário, conforme Figura 

24. Porém, a partir do momento que se está dentro do parque, é fácil se situar, pois 

devido seu tamanho e os equipamentos estarem interligados, é fácil se locomover 

pra qualquer ambiente do parque. 
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Figura 24: Planta de fluxos 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração: Da autora. 

 

Assim como o estudo de caso 01 esse estudo foi escolhido por conter itens 

projetuais que serão levados em conta no projeto do Parque da Vila Ema, como os 

bancos que induz ao usuário interagir com a natureza, podendo pisar na grama se 

for de seu interesse, como mostra a Figura 25. 

 

Figura 25: Bancos soltos no jardim, para o usuário entrar em contato direto com a natureza – 
referência de projeto. 

Fonte: Programa Google Street View 
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Este projeto possui um palco ao ar livre, Figura 26, que ressalta que a cultura pode 

ser levada a qualquer um e em qualquer lugar, por ser algo interessante foi 

incorporado ao projeto apresentado. Outra característica importante é o playground 

arborizado, fazendo com que as crianças fiquem em contato com a natureza. 

 

Figura 26: Palco ao ar livre - referência de projeto 

Fonte: Programa Google Street View 

 

Figura 27: Playground arborizado e com amplo espaço - referência de projeto 

Fonte: Programa Google Street View 
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O equipamento mais utilizado deste parque é o lago artificial, Figura 28, que as 

pessoas usam para se refrescar ou ficam ao seu redor apenas contemplando o 

elemento água, que acaba por ser um elemento marcante para o espaço, e o projeto 

apresentado no próximo capitulo incorporou essa caraterística. A Figura 29 mostra 

outro ponto importante que a maioria dos parques possui, a ginastica ao ar livre, 

esse equipamento atrai usuários de todas as idades para serem saudáveis em meio 

à natureza. 

 

Figura 28: Lago artificial como espaço de contemplação - referência de projeto 

Fonte: Programa Google Street View 

 

Figura 29: Área para ginastica ao ar livre - referência de projeto 

Fonte: Programa Google Street View 
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3.4 Estudo de caso 03 - Parque Pirituba 
 

 

Figura 30: Imagem aérea do Parque Pirituba 

Fonte: Base- Google Earth / ilustração- Da autora 

 

Ficha Técnica 

Localização: Av. Miguel de Castro - Bairro: Pirituba – Cidade de São Paulo  

Área: 39.047m² 

Autor do projeto: Arqs. Célia Seria Kawai, Isabel Duprat, Jerusha Chang, Reinaldo 

Gerasi Cabral, Suzel Maciel, Eng. Hermes Roque. 

Ano de implantação: 1982 

 

 



43 
 

 

Figura 31: Planta do Parque do Rodrigo de Gasperi com indicação de equipamentos 

Fonte: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 

 

O traçado dos caminhos e equipamentos deste parque foi distribuído de acordo com 

os princípios do modernismo, com linhas geométricas, com curvas e retas. Seus 

caminhos não são totalmente interligados, basicamente trata-se de um único 

caminho que interliga todos os equipamentos, conforme Figura 31. Como os estudos 

de caso 01 e 02 este também não possui uma topografia acidentada, mas diferente 

dos outros, este não possui grandes espaços gramados dentro do parque para ser 

usufruído, pois possui muitos arbustos e forrações que não podem ser pisadas, 

criando apenas ambientes para contemplar, a área gramada está aberta 24h, como 

descrito adiante. A administração e sanitários fica localizada na principal entrada do 

parque e próximo ao campo de futebol, que é o equipamento mais utilizado. 

Na Figura 32 é possível analisar o programa de todo o parque, e como os demais 

parques estudados, a área mais relevante do programa é de vegetação. As áreas de 

esportes e playground ficam todas próximas a administração e sanitários, 

concentrando todo o movimento do parque neste local, e as áreas de piquenique e 

contemplação, ficam do outro lado do parque, junto a caminhos mais estreitos. Essa 

característica é marcante neste parque, atendendo a todos os gostos, pois quem 

prefere agitação vai pra um lugar e quem prefere descanso pode ir para outro, e isso 

será inserido ao projeto deste trabalho. 
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Figura 32: Planta de setorização 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração: Da autora. 

 

Outro ponto interessante deste parque é que ele não é totalmente cercado, o gradil 

se fecha em determinados pontos mantendo os equipamentos fechados durante a 

noite, mas em outros pontos o gradil recua mantendo praças abertas 24h por dia, 

essa configuração de fechamento torna este parque interessante a todos os 

usuários, portanto será um item introduzido ao programa do Parque da Vila Ema. 

A circulação interna é simples, com um caminho principal largo e outros que saem 

dele mais estreitos conforme a Figura 33. Os principais equipamentos estão ligados 

ao caminho principal e todos próximos, facilitando a transição entre eles. 

 

Figura 33: Planta de fluxos 

Fonte: Base: MACEDO, Silvio Soares. SAKATA, Francine Gramado. Parques Urbanos no Brasil. 
Ilustração: Da autora. 
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Abaixo seguem imagens de referência do parque para auxiliar no programa do 

Parque da Vila Ema, por exemplo o recuo do gradil abrindo uma praça, conforme 

Figura 34 e Figura 35, e o playground que também é uma área arborizada e ampla, 

mantendo as crianças em contato com a natureza durante suas brincadeiras, como 

mostra a Figura 36. 

 

Figura 34: Foto do gradil recuado mostrando a praça aberta 24h. 

Fonte: Da autora 

 

Figura 35: Áreas de estar ao lado de fora do parque, com bancos para uso 24h. 

Fonte: Da autora 
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Figura 36: Playground com diversos brinquedos e amplo espaço para brincar. 

Fonte: Da autora 
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CAPÍTULO 04 

PROJETO 



48 
 

4 Projeto 

4.1 Apresentação 
 

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. 

A Mooca possui diversas áreas em desuso que podem ser utilizadas para a criação 

de locais de lazer para a população, áreas com galpões em desuso, glebas que 

podem ser destinadas ao mesmo fim e poucas áreas com vegetação nativa, como é 

o caso da área de estudo, que ainda preserva vegetação nativa da Mata Atlântica. 

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 local foi desapropriado pela prefeitura para a execução do projeto, o proprietário 

anterior era a Construtora Tecnisa que possuía um projeto para quatro torres 

residenciais no local. Atualmente á área gera problemas para os moradores locais, 

por ser uma área arborizada e murada, o local acabou por se tornar uma barreira 

para o transeunte e é frequente a invasão de usuários de droga ou moradores de 

rua para seu próprio uso, isto preocupa os moradores locais, pois o local poderia 

estar ativo beneficiando a todos. 

 

4.2 Partido Arquitetônico 
 

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 dar aos moradores um local 
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de lazer. Os moradores locais fundaram um grupo, Amigos do Parque da Vila Ema, 

que defende o desejo de usufruir do espaço e a preservação da vegetação local.  

Uma moradora local demonstra a realidade em entrevista para o site 

mural.blogfolha.uol.com.br/: 

“Na Vila Ema não há muitas opções de lazer, precisamos nos deslocar para 
outros bairros para que possamos usufruir de algo. Para os moradores seria 
uma grande conquista”, acredita a técnica de seguros, Regiane Zulato, 22. 

Portanto o partido do projeto é preservar as árvores existentes, promover o bem 

estar da população, criar conexões com o entorno, deixar a área o mais permeável 

possível (utilizando materiais específicos e biovaletas nas ruas) e realizar a eco 

revelação e tratamento de um córrego. 

A topografia local é pouco acentuada, onde foi possível implantar uso em todo o 

terreno sem utilizar muita movimentação de terra. Estudando as figuras 38 e 39 é 

possível verificar que o terreno não possui muita declividade, sendo que a maior 

área possui uma inclinação de 5%, ou seja, para o usuário é uma inclinação 

confortável, sem necessitar de rampas para acessibilidade ou proteções como 

guarda corpo. 
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Figura 37: Estudo de declividade do lote. 

Fonte: Da autora 
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Figura 38: Estudo de elevação do lote. 

Fonte: Da autora 
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4.3 Estudos 
 

O primeiro estudo teve como ponto de partida às conexões, levando em 

consideração todos os usos no entorno do lote, porém, esse estudo não tinha o foco 

principal de preservar a vegetação existente. E neste primeiro momento a praça de 

chegada ao parque não fazia parte do projeto. 

 
 

 Figura 39: Primeiro estudo de implantação do programa. 

Fonte: Da autora 
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Figura 40: Primeiro estudo de conexões com o entorno. 

Fonte: Da autora 

  

Após esses estudos foi definido o partido inicial de preservar a vegetação existente. 

Como não existe levantamento oficial no DEPAVE (Departamento de parques e 

áreas verdes de São Paulo), foi necessário fazer um levantamento empírico pela 

foto aérea, Figura 41, após o desmatamento da construtora para implantar o projeto. 
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Figura 41: Foto aérea com mancha arbórea. 

Fonte: Programa Google Earth.  

 

A partir do momento em que foi definido que seriam preservadas todas as árvores, 

foram realizados os estudos de implantação de programa. 
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Figura 42: Estudo 1 

Fonte: Da autora.  

 

Este estudo foi elaborado para ter um fluxo principal do acesso inferior ao superior e 

em direção ao skate parque, passando pela quadra, sendo que os demais 

elementos não tinham uma conexão entre eles. 
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Figura 43: Estudo 2 

Fonte: Da autora  

 

Neste estudo o espelho d’água adquiriu uma forma ortogonal para marcar a 

intervenção humana na natureza. É possível observar que neste estudo os 

equipamentos já possuem uma ligação entre eles, mas sempre mantendo o fluxo 

principal de norte/sul e leste/oeste. 
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Figura 44: Estudo 3  

Fonte: Da autora  

 

Já neste estudo é possível observar que os elementos de esportes continuam 

localizados na parte superior e desta vez estão todos juntos, centralizando os 

esportes num único local do parque, porém as demais áreas como refeição e 

administração não estão localizadas próximo a essas áreas, o que prejudica o 

programa. 
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Figura 45: Estudo 4. 

Fonte: Da autora  

 

 

O partido arquitetônico seguido foi do estudo 4 com diversas mudanças. Até então 

todos os estudos foram pensados com um espelho d’água e não com um alagado 

construído, esta etapa foi posterior a estes estudos.  

Dos outros estudos apresentados, algumas características foram mantidas no 

projeto, como os acessos do Estudo 3, a implantação do skate parque próximo à 
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rua, a criação de nova mancha arbórea junto aos equipamentos de maior movimento 

e a localização do elemento água.  

Após definido a localização dos equipamentos, foi elaborado um estudo de 

setorização e fluxos, para compreender se a implantação estava correta, conforme 

Figura 46. O fluxo principal (norte/sul e leste/oeste) cria a conexão das quadras no 

entorno, assim como as entradas possuem cada uma um caráter específico, a norte 

fica próximo a uma escola, a sul seria a entrada principal que faz conexão com a 

principal avenida e a praça, a leste faz a conexão direta do skate parque com a rua e 

a oeste seria a entrada mais próxima dos moradores e comerciantes para o espaço 

de descanso. Neste estudo já foi incorporado à praça na quadra em frente ao 

parque.  

 

Figura 46: Estudo de setorização e fluxos interno e externo ao lote. 

Fonte: Da autora  

N 
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Essa praça foi incorporada para dar uma continuidade do parque até a estação do 

monotrilho e para auxiliar na permeabilidade local, já que no local é possível verificar 

que os comércios e casas dessa quadra utilizam comportas para evitar que a água 

invada as casas quando chove muito. 

Esta praça foi projetada para ser à entrada do parque, o elemento integrador da 

estação do monotrilho e cidade com o parque. A mesma possui locais apenas de 

passagem, locais de descanso e uma área para uma eventual feira de rua, abaixo 

seguem alguns estudos, sendo que o estudo da Figura 48 foi adiante para o projeto. 

 

Figura 47: Estudos da praça. 

Fonte: Da autora  
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Figura 48: Estudos da praça. 

Fonte: Da autora  

 

Em seguida foi elaborado o projeto com a implantação do programa e todos os 

equipamentos pertinentes, conforme Figura 49. Neste estudo os maiores 

equipamentos foram implantados e mantidos até o projeto final, como a quadra o 

skate parque e o elemento de água, porém este mudou, neste desenho a água é 

apresentada apenas como um espelho d’água e no projeto que será apresentado 

mais a frente o elemento mudará para um alagado construído. A praça por sua vez 

foi pensada apenas para a passagem dos pedestres em direção ao parque, com 

poucas árvores e bancos, mantendo o caráter de passagem. 
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Figura 49: Projeto elaborado após definição da setorização. 

Fonte: Da autora  

 

O estudo final já apresenta as principais características do parque, como os dois 

eixos principais de circulação e acesso (norte/sul e oeste/leste), a localização da 

quadra, skate parque, churrasqueiras e palco 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 desenho da praça foi modificado, influenciando 

ao pedestre se direcionar para a entrada do parque, mas mantem a característica de 

passagem apenas. 
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Figura 50: Projeto final elaborado no nono semestre. 

Fonte: Da autora  

 

Figura 51: Cortes esquemáticos e entrada do parque. 

Fonte: Da autora  
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Os elementos construídos do parque foram projetados para não agredir visualmente. 

A quadra que é o maior elemento possui uma cobertura simples em treliça e 

cobertura transparente, para diminuir mais o impacto ela foi projetada com 

trepadeiras para se integrar ao parque. 

 

Figura 52: Croqui da cobertura da quadra. 

Fonte: Da autora  

 

 

4.4 Programa 
 

Para elaborar o programa e a implantação do projeto foram estudados os três 

estudos de caso apresentados no capitulo três. A partir das análises comparativas 

com o quadro de áreas dos estudos, foi elaborado o programa descrito abaixo: 

Programa do Parque 

-Administração com banheiros; Alagado construído; Área com churrasqueiras e 

mesas para alimentação; Árvorismo; Bancos com mesas para jogos; Deck e 

pergolado sobre lago; Espaço de leitura; Ginastica ao ar livre; Palco ao ar livre; 

Playground; Quadra poliesportiva; Redário; Solário e Skate parque. 
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Abaixo segue o quadro de áreas e gráfico de porcentagens, analisando ambas as 

informações é possível verificar que mais de 50% do programa é área verde. 

Parque/área 
Parque Vila 
Ema 16.780,00 

Equipamento m² % 
Administração e WC 95,00 0,57% 
Alagado construído 1.615,00 9,62% 
Área para refeição 400,00 2,38% 
Caminhos internos 2.770,00 16,51% 
Forração 1.500,00 8,94% 
Mancha arbórea 7.525,00 44,85% 
Palco/Espaço Cultural 65,00 0,39% 
Playground 520,00 3,10% 
Praças de acesso 950,00 5,66% 
Quadra poliesportiva 885,00 5,27% 
Praça de skate 455,00 2,71% 
Total 16.780,00 100,00% 

Tabela 2: Tabela de áreas. 

Fonte: Da autora 

 

Gráfico 1: Gráfico de porcentagens do programa. 

Fonte: Da autora 

 

Programa da Praça 

- Acesso ao monotrilho; Bancos; Córrego tratado a céu aberto; Paraciclo e 

Pergolado com mesas e bancos. 
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4.5 Descrição técnica 
 

O parque foi projetado para ter a maior área permeável possível, portanto para os 

pisos internos o acabamento será em intertravado de 10x20cm drenante e P.T.A 

(piso de terra e areia), para as calçadas o acabamento será em placa de concreto 

50x50cm drenante. Além dos acabamentos, para auxiliar na drenagem local, as 

calçadas em torno do projeto foram projetadas com biovaleta. 

As construções da administração e churrasqueira foram projetadas em alvenaria e 

laje em concreto, onde não tiver a laje à cobertura será com pergolado de madeira e 

trepadeiras. 

A quadra poliesportiva foi projetada para ter uma cobertura leve em treliça espacial 

metálica e uma cobertura de policarbonato transparente. A treliça espacial foi a 

escolha devido a inclusão de trepadeiras nessa cobertura, portanto para das o efeito 

esperado essa treliça foi a mais indicada. 

O alagado construído foi projetado em 5 fases, todas com paredes em gabião, para 

permitir a permeabilidade da água no solo. A fase da limpeza da água será feita com 

a espécie Taboa (Typha spp), a segunda fase com a espécie Papiro (Cyperus 

papyrus), ambas as espécies são as mais indicadas para a limpeza de águas de 

esgoto. A terceira fase terá a espécie Arroz (Oryza glaberrima), e quarta a espécie 

Aguapé (Eichhornia crassipes), ambas são indicadas para limpeza de água pluvial. 

E a quinta fase do alagado construído é o lago/reservatório, nesta fase não haverá 

espécies de plantas, mas peixes que ajudam a oxigenar a água e devolver a 

biodiversidade para essa água. A água excedente será devolvida ao córrego da 

Mooca, passando pela praça, onde terá uma indicação de que a água é tratada no 

parque a frente. 

Os decks (do lago e no solário) e os pergolados (sobre o lago e na praça) foram 

projetados com madeira Biosintética. 
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O playground possui um piso emborrachado, por ser mais seguro para as crianças, 

porém ao centro de um dos equipamentos infantis tem areia para brincar. 

O palco e o skate parque são as únicas áreas em concreto impermeável, devido a 

necessidade de ter um piso liso. 

Todos os bancos serão em concreto e madeira. A iluminação do parque foi projetada 

toda por postes, sendo que os locais mais iluminados são as praças de entrada, por 

ficarem 24h abertas, os demais ambientes terão iluminação, mas não necessitam de 

iluminação durante a noite, devido o horário de funcionamento do local. E a cada 

50m haverá um conjunto de lixeiras e bebedouros, sendo as lixeiras especificas para 

reciclagem e os bebedouros específicos para atender a adultos, crianças/cadeirante 

e animais. 

A praça também foi projetada com 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. 

Para a vegetação da biovaleta, as espécies arbóreas especificadas são as que se 

desenvolvem bem em calçadas sem prejudicar o calçamento e possuem florações 

coloridas. Internamente as espécies arbóreas especificadas foram de frutíferas 

próximo a área de alimentação e espécies com a copa fechada no limite das 

edificações vizinhas para criar um bloqueio. Os arbustos foram especificados 

apenas nas praças de entradas e dentro do parque toda a forração é em grama para 

não limitar os usos dos visitantes. 

A vegetação da praça seguiu a mesma ordem, as árvores foram escolhidas pela 

coloração das flores e não prejudicar o calçamento. No eixo de ligação com o 

parque o caminho foi marcado por uma alameda de palmeiras. E todas as áreas 

ajardinadas possuem arbustos e forrações decorativas, para que os transeuntes não 

se apropriem desta área. 

O gradil de fechamento foi projetado para não ser implantado no limite fiscal do lote, 

ou seja, em determinados trechos do parque o gradil recua, dando origem a praças 

de entrada, mantendo áreas abertas ao público 24h por dia. 
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Conclusão 
 

O projeto abordado neste trabalho teve como ponto de partida melhorar a qualidade 

vida e ambiência da população de um dos bairros mais áridos da cidade de São 

Paulo, a Mooca. Levanto em consideração este ponto de partida, iniciou-se uma 

pesquisa pelo local de implantação, e em meio as pesquisas foi encontrado o local 

estudado, na Av Vila Ema, um local onde a população gostaria que existisse um 

parque e atualmente é apensa um terreno vazio com uma significativa mancha 

arbórea. 

O bairro da Mooca está valorizando, e a densidade populacional irá aumentar, e se 

não houver meios de diminuir o impacto deste crescimento, o bairro se tornara 

desconfortável para se viver, portanto as áreas verdes sempre serão importantes e 

necessárias para o bem estar da população.  

O projeto visa à importância de se manter as áreas verdes existentes e até mesmo 

criar novas áreas de pulmão para a cidade com áreas de lazer. Essas áreas são 

importantes, pois quebram a monotonia das cidades, ou seja, um parque é hoje um 

vazio que valoriza determinadas áreas que une as áreas do entorno, ao contrario de 

outros vazios urbanos que separam a cidade. Um parque se tornou um local de 

conexão das pessoas com a natureza dentro da malha urbana, e com outras 

pessoas que buscam o mesmo objetivo, onde os usuários buscam o bem estar, o 

descanso dentro da vida agitada e urbana atual.  

Por fim, o projeto aqui realizado é um trabalho do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

atendendo ambas as disciplinas, o contexto urbano no entorno e a arquitetura da 

paisagem que o parque irá proporcionar. Portanto o projeto teve resultados 

positivos, atingindo os objetivos e necessidades do local. 
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Anexos 
 



O projeto 

 

 
 

Implantação geral, sem escala. 

Fonte: Da autora 

 



Cortes 

 
Cortes AA. BB e CC, sem escala 

Fonte: Da autora 

 

 



Cortes 

 
 

 Cortes DD e EE, sem escala 

Fonte: Da autora 

 

 

 

 

 



Cortes 

 
Cortes FF e GG, sem escala 

Fonte: Da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espécies de vegetação selecionadas e materiais de acabamento. 

 

 

 

 



Espécies de vegetação selecionadas e materiais de acabamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Espécies de vegetação selecionadas e materiais de acabamento.  

 



Espécies de vegetação selecionadas e materiais de acabamento.  

 

 

 

 

 

 

 



Elementos construídos 

 

Quadra poliesportiva, sem escala – Planta da quadra e da cobertura 
Fonte: Da autora 

 

 

 

 

 

 
Deck e pergolado sobre lago, sem escala 

Fonte: Da autora 



Elementos construídos  

Deck e pergolado sobre lago, sem escala 

Fonte: Da autora 



Elementos construídos  

 

 
Biovaleta, sem escala – planta e corte 

Fonte: Da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicação visual, sem escala 

Fonte: Da autora 

 


