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RESUMO 

A proposta deste TFG é articular de forma técnica e artística a solução para um terreno inutilizado, 
propondo um parque contemplativo, visto que existem dois parques em Ourinhos, porém sem muitas 
atividades, a minha proposta é tirar as pessoas de suas rotinas caóticas e fazê-las  caminhar por um 
ambiente bucólico, com muitas árvores de vários tipos, vegetações baixas, altas, médias, mostrar para 
as pessoas que respirar o ar de florestas nativas faz bem para saúde do corpo e mente. Desta forma, 
existe um parque que faz essa ilustração muito bem de preto e branco, o Central Park, em Nova 
Iorque, seguindo a mesma linha de raciocínio que desenvolvi meu parque, com  pontos contemplativos, 
com atividades para aqueles que gostam de artes, o teatro no caso, aqueles que gostam de tirar fotos, 
os lagos, e aqueles que gostam de treinar, as pitas de cooper ou as quadras. O terreno se encontra na 
rua Cardoso Ribeiro, onde está sendo construído um shopping, este terreno ligará e facilitará a ida das 
pessoas para seus serviços no centro da cidade, já que o terreno fica próximo a praça Melo Peixoto, 
praça central da cidade, e de volta para seus lares, incentivando a ida a pé, com paisagens naturais, 
um ar puro, e se preferir, a ida de bicicleta também será possível. O local foi escolhido devido ao 
problema que ele causa ao estar inutilizado, e pelo fato de ter uma ótima localização e seu desnível 
vantajoso, proporcionando 8% em suas rampas, ou até menos. O principal problema de haver um 
terreno deste tamanho inutilizado, é a mobilidade, e possível descontrole de pragas que podem trazer 
doenças para a população. Portanto, o que espero do King Park é que ele seja mais que um parque 
simplesmente fixado em seu local, que a visitação deste passe de geração em geração, que seja 
influenciador nas histórias das pessoas, na saúde dos munícipes, nas mentes, e que após anos, as 
pessoas possam contar aos que amam, que este parque fez parte da sua vida, isto é arquitetura, isto é 
arte, afetar as pessoas positivamente durante a eternidade, enquanto sua obra de arte permanecer 
viva. 

Palavras-chave: Espaço Urbano. Parque Contemplativo. Mobilidade.  

 
ABSTRACT 

The purpose of this GFR is to articulate technically and artistically the solution for a land that has been 
abandoned, proposing a contemplative park, since there are two parks in Ourinhos, but without many 
activities, my proposal is to get people out of their chaotic routines and They walk through a bucolic 
environment with many trees of various types, low, high, medium vegetation, showing people that 
breathing the air of native forests is good for the health of body and mind. Thus, there is a park that 
makes this very fine black and white illustration, Central Park, New York, following the same line of 
reasoning that I developed my park, with contemplative points, with activities for those who like arts, the 
theater in case, those who like to take pictures, the lakes, and those who like to train, the cooper pitas 
or the courts. The land is located at Rua Cardoso Ribeiro, where a mall is being built, this land will 
connect and make it easier for people to go to their services in the city center, since the land is close to 
Melo Peixoto square, the city's central square, and back home, encouraging walking, natural 
landscapes, fresh air, and if you prefer, cycling is also possible. The site was chosen because of the 
problem it causes when it is unusable, and because it has a great location and its advantageous slope, 
providing 8% on its ramps, or even less. The main problem of having such unused land is mobility, and 
possible uncontrolled pests that can bring disease to the population. So what I expect from King Park is 
that it is more than just a park set in its place, that the visitation of this pass from generation to 
generation, which influences people's stories, the health of citizens, the minds, and that After years, 
people can tell their loved ones that this park was part of their life, that is architecture, that is art, to 
positively affect people for eternity as long as their artwork remains alive. 
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INTRODUÇÃO 

A readequação de espaço urbano a partir de um parque contemplativo na 

cidade de Ourinhos é de extrema importância para a população utilizar e readequar 

um espaço inutilizável até então, o descongestionamento da via Cardoso Ribeiro será 

em suma importância para o projeto, visto que é a principal via de acesso ao 

Shopping, que há, e para o parque. A escolha do terreno se deu pelo potencial que 

um parque  

Com a conclusão da obra, localizado na rua Cardoso Ribeiro, na cidade de 

Ourinhos, próximo ao centro, local este onde será inserido o parque a ser estudado, 

haverá uma intensa movimentação veicular, este é o principal problema a ser 

resolvido, portanto, deve se tentar promover um descongestionamento da rua 

principal, direcionando o tráfego para outras vias a serem criadas, proporcionando, 

assim, a fácil movimentação de carros para o uso tanto do edifício quanto do parque. 

A ideia principal para resolver está problemática é promover entradas de 

pedestres ao longo do terreno e a criação de vagas de estacionamentos para aqueles 

que irão utilizar o parque, claro, com acesso ao shopping. Implantando uma rotatória 

no interior do terreno, abrindo acesso a uma rua inativa que existe próximo ao 

mercadão e criando um estacionamento para o parque, valorizando também as casas 

ao de redor do parque, trazendo conexão com os bairros. 

Como princípio base, faz-se uso das técnicas de Proporção Aurea, ou o 

número de ouro, trazendo uma proporção natural para o parque, proporcionando 

paisagens e pontos contemplativos. 

A implantação do parque urbano na cidade tem como finalidade de desenvolver 

o social e o ecológico, melhorando a qualidade de vida da população, isto por sua 

vez, já foi observado muitos anos atrás, antes até da Revolução Industrial, com os 

gregos, que observaram a necessidade de um espaço urbano criando assim o Ágora,  

que era o nome que os gregos deram para as praças públicas na Grécia antiga, onde 

se discutia política. Desta forma, o parque tem a mesma função, porém atendendo 

não apenas o político, mas o lazer, saúde, e todas que já foram descritas. 

Um conjunto de atividades que acontece em um local, atividades estas sociais, 

culturais, econômicas, políticas dentre outras, um espaço geográfico. O espaço 

urbano é produzido economicamente, mas usado para o social, ou seja, espaço é 

uma extensão, urbano é o que se refere a cidade, e tudo que nela pertence, ou seja, 



3 
 

pode ser caracterizado a cidade como um espaço urbano. Tudo que é do município 

ou estado, que pode ser utilizado para lazer, cultural, político, etc, a NBR 9284 define 

equipamentos urbanos: “Todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, 

destinados à prestação ao funcionamento da cidade, implantados mediante 

autorização do poder público, em espaços públicos e privados.” 

 
DESENVOLVIMENTO 

Espaços Urbanos 

Um conjunto de atividades que acontece em um local, atividades estas sociais, 

culturais, econômicas, políticas dentre outras, um espaço geográfico. O espaço 

urbano é produzido economicamente, mas usado para o social, ou seja, espaço é 

uma extensão, urbano é o que se refere a cidade, e tudo que nela pertence, ou seja, 

pode ser caracterizado a cidade como um espaço urbano. 

 

 Equipamentos Urbanos 

Tudo que é do município ou estado, que pode ser utilizado para lazer, cultural, 

político, etc, a NBR 9284 define equipamentos urbanos: “Todos os bens públicos e 

privados, de utilidade pública, destinados à prestação ao funcionamento da cidade, 

implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados.” 

Se estabelece equipamentos urbanos: 

• Estacionamentos 
• Logradouros públicos e vias especiais 
• Vias, terminais e estações do sistema de transporte 
• Biblioteca 
• Cemitério e crematório 
• Centro cultural 
• Centro de convecção 
• Concha acústica 
• Jardim botânico, jardim zoológico, horto florestal 
• Museu 
• Teatro 
• Templo 
• Campo e pista de esporte 
• Clube 
• Estádio 
• Ginásio de esporte 



4 
 

• Hipódromo 
• Piscina pública 
• Parque 
• Praça 
• Sistema de comunicação 
• Sistema de energia 
• Sistema de iluminação pública 
• Sistema de saneamento 
• Segurança pública e proteção 
• Abastecimento 
• Administração pública 
• Assistência social 
• Educação 
• Saúde 

 

Conceito de readequação e requalificação 

De acordo com o dicionário readequação significa: “Ato ou efeito de readequar, 

de ajustar algo, alguém ou a si mesmo a uma nova situação: o mapeamento é o 

primeiro passo para uma readequação completa do sistema.” 

De acordo com o dicionário requalificação significa: “Qualificar mais uma vez; 

atribuir uma nova qualificação a; determinar novamente as qualidades de algo ou de 

alguém. Conceder as características que tornam alguém apto para exercer uma 

função ou cargo.” 

Portanto, o termo readequar é o utilizado neste TFG por ser mais apropriado ao 

que será feito, ou seja, o terreno já é existente, apenas irei ajusta-lo para a 

implantação de um parque. 

 

 

Parque Urbano 

 “Os parques urbanos são espaços públicos com dimensões significativas 

e predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinado à 

recreação [...]” (KLIASS, 1993, p. 19). 

De acordo com o dicionário Brasileiro Globo parque é “Bosque murado, onde 

há caça; tapada; jardim extenso e murado; lugar onde se guardam munição de 

guerra, petrechos de artilharia, etc. [...] parque nacional: região natural, mais ou 
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menos extensa, que o governo de um país põe  sob a proteção do Estado a fim de 

conservar a flora e fauna.” 

Os primeiros parques urbanos foram criados pelas elites, isso por causa da 

intensificação da expansão urbana gerada pela Revolução Industrial nas principais 

cidades europeias, surgindo assim uma extrema necessidade de espaços saudáveis, 

sem poluição, porém estes espaços tinham como público único a alta classe. 

Após a Revolução Industrial, houve algumas mudanças no modo de viver da 

população. O crescimento das cidades fez com que a preocupação em estética e 

sanitária das cidades, assim surgindo os Jardins Contemplativos, os parques de 

paisagem, Parkways, parques de vizinhança americanos e os parques franceses 

formais e monumentais. 

Em 1950, com uma serie de pedidos de equipamentos de lazer para a 

população, surge espaços que tem como função principal “renovar o ar”, apelidando 

de “pulmões verdes”.  

“O paisagismo é a única expressão artística em que participam os cincos 

sentidos do ser humano. [...]” (Abbud, 2010, p. 14) 

 

Tipos de Parques Urbanos 

Existem muitos tipos de parques urbanos, ao que se sabe, classificaram como 

parques, citarei alguns. 

 

2.5.1 Parques Nacionais 

Voltados para a preservação do ecossistema. 
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Figura 1- Parque Nacional da Amazônica 

 
Fonte: disponível em: https://marsemfim.com.br/peru-cria-parque-nacional-em-regiao-amazonica/>. 
Acesso em 26 mar. 2019 

 

 

 
Figura 2- Parque Nacional do Pico da Neblina 

Fonte: disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/446137906819458034/?lp=true> Acesso em 26 mar. 
2019 
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Reservas Nacionais 

Unidades de conservação à preservação integral dos ecossistemas e outros 

elementos naturais. 

Figura 3- Reserva Biológica Pedra Telhada 

 

Fonte: disponível em: <http://www.nordesta.org/pt_BR/projetos/visualizar/reserva-
biologica-federal-de-pedra-talhada> Acesso em 12 mar. 2019 

 

 

Reservas Extrativistas 

Unidades que conservam voltadas para a exploração sustentável dos recursos 
naturais. 

Figura 4- Reserva Extrativista Rio Unini 

 
Fonte: disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/resex-rio-unini>    Acesso em: 26 mar. 2019 
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 Florestas Nacionais 

São unidades de conservação de florestas nativas. 

 

Figura 5- Floresta Nacional de Humaita 

 
Fonte: disponível em: <http://www.klimanaturali.org/2010/10/floresta-nacional-de-humaita-
am.html> Acesso em: 23 mar. 2019 

 

 

 

Parque Contemplativo 

Parques com principal função ao social da cidade, localizado geralmente 
próximo ao centro, a contemplação das paisagens naturais, as atividades para a 
população 
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Figura 6- Central Park 

 Fonte: disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/904315/como-seria-o-central-park-se-outro-
projeto-tivesse-sido-escolhido-ha-160-anos/5bc8ad15f197cc77500008eb-what-new-yorks-central-park-
could-have-looked-like-image> Acesso em: 26 mar. 2019 

 

 Equipamentos do parque urbano 

Além de bancos, o parque urbano contemplativo abre espaços para escultures, 

dando a liberdade para o escultor expor suas obras, com devidas permissões da 

prefeitura, porém isso somente enquanto a construção do terreno, com um número 

limitado de obras. O parque conta também com equipamentos para idosos, academia 

ao ar livre para pessoas que já treinam, solários, fontes de águas, campo de futebol, 

observatório para tirar fotos em nível acima do térreo, etc. 
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Figura 7- Equipamento de Ginastica 

 

Fonte: disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/equipamentos-do-parque-madureira-enfrentam-
falta-de-manutencao-22738743> Acesso em: 26 mar. 2019 

 

 

Figura 8- Solário 

 

Fonte: disponível em: <https://www.peninsula.com/pt/new-york/5-star-luxury-hotel-midtown-nyc> 
Acesso em: 26 mar. 2019 
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Figura 9- Ginástica para Idosos 

 
Fonte: disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/portalpbh/10841391435> Acesso em: 
26 mar. 2019 

 

 

Figura 10- Cachorródromo 

 
Fonte: disponível em: 
<https://www.acordacidade.com.br/noticias/179683/novos-
cachorrodromos-deverao-ser-construidos-em-salvador.html> Acesso 
em: 27 mar. 2019 
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Figura 11- Pista de Skate 

 

Fonte: disponível em: <https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/projetos-de-pista-de-skate-exigem-
conhecimento-rigoroso-do-esporte_15722_0_0> Acesso em: 27 mar. 2019 

 

 

Figura 12- Mirante 

 

Fonte: disponível em: <https://www.madeinbeaga.com.br/6-imperdiveis-mirantes-para-admirar-belo-
horizonte/> Acesso em: 27 mar. 2019 
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Figura 13- Playground 

 
Fonte: disponível em: <https://itajai.sc.gov.br/noticia/21226/praca-da-igreja-matriz-e-contemplada-com-
novos-equipamentos-de-parque-infantil#.XJt281VKjIU> Acesso em: 27 mar. 2019 

 

 

Figura 14- Pedalinho 

 

Fonte: disponível em: <https://www.bebedouro.sp.gov.br/portal/index.php/ver-todas-as-
noticias/item/14783-pedalinho-do-lago-artificial-tem-horario-modificado> Acesso em: 27 mar. 2019 
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Referencias projectuais 

Benedito Abud 

Com 34 anos de profissão, Abbud é formado em arquitetura pela faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), na qual foi 

professor da disciplina de paisagismo de 1980 a 1985. Ministrou aulas, também, na 

Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, de 1977 a 

1981. É pós-graduado mestre pela FAU-USP. Sua predileção pelo paisagismo teve 

inicio na época da graduação, nos anos 1970, quando fez estagio no escritório do 

arquiteto paisagista Luciano Fiaschi. 

Em 1981 fundou sua própria empresa, que hoje conta com aproximadamente 

3500 projetos paisagísticos desenvolvidos em todo o Brasil e em outros países, como 

Argentina, Uruguai e Angola. Abbud foi presidente da Associação Brasileira de 

Arquitetos Paisagistas (Abap) durante os biênios de 1987-1988 e 1999-2000. 

Benedito assina projetos paisagísticos de condomínios verticais e horizontais, 

residências unifamiliares, empreendimentos corporativos e comercias, hotéis e flats, 

loteamentos, habitações compactas, shopping centers, parques e áreas especiais.  
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Figura 15- Parque Jefferson Peres 

 

Fonte: disponível em: 
<http://www.beneditoabbud.com.br/index2.asp?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br> 
Acesso em 26 mar. 2019 

Figura 16- Parque Jefferson Peres 

 
Fonte: disponível em: 
<http://www.beneditoabbud.com.br/index2.asp?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br> 
Acesso em 26 mar. 2019 
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Características Projetuais  

Benedito, ao conduzir-nos a passos por seu caminho projetual, demonstra 

como o paisagismo pode tornar nossas cidades mais humanas ao utilizar os 

elementos do meio natural para harmonizar as relações de proporção e escala entre 

edificações e pedestre. Destaca as propriedades de arvores, arbustos e forrações 

como elementos construídos do entorno, podendo também criar visuais, valorizar 

pontos focais, perspectivas. 

A obra ainda realça a dimensão sensível do paisagismo, na qual cores, 

texturas, aromas, sons se combinam para construir lugares que convidam a 

permanência, lugares nos quais a expressão artística e a qualidade estética 

impressas no projeto se materializam, construindo sua identidade. 

 

 

Sistemas construtivos  

Por se tratar de um arquiteto paisagista, o que se mais utiliza é o concreto para 

a confecção das calçadas, e a utilização de vegetação, porém nesta obra uma 

vegetação mais rasteira, dando enfoque aos equipamentos dispostos no parque. 
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Figura 17- Parque Jefferson Peres 

 

Fonte: disponível em: 
<http://www.beneditoabbud.com.br/index2.asp?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br> 
Acesso em 26 mar. 2019 

 

Figura 18- Parque Jefferson Peres 

 

Fonte: disponível em: 
<http://www.beneditoabbud.com.br/index2.asp?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br> 
Acesso em 26 mar. 2019 

 

 

Materiais Construtivos 
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Se utiliza de madeiras para fins específicos e vegetação, por se tratar de um 

paisagista, utiliza bastante espelho d´água, e lagos.  

 

Considerações Finais 

Benedito é um excelente paisagista, tive o prazer de ler um de seus livros, 

Criando paisagens 4° Edição, e portanto aprendi muito, pude perceber que seus 

desenhos acompanham a própria natureza, dando destaque para o material feito pelo 

homem e também feito pela própria natureza, usando de paisagens que a natureza 

nos proporciona e o principal que quero tomar como exemplo, a questão sensorial de 

sombra e luz, explorando os cindo sentidos do ser humano. 

 

Roberto Burle Marx 

 

Roberto Burle Marx (1909-1994) foi um artista plástico brasileiro. Autor de mais 

de três mil projetos de paisagismo em 20 países. Foi também pintor, escultor, 

tapeceiro e criador de joias. 

Roberto Burle Marx (1909-1994) nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 

1909. Filho de Wilhelm Marx, judeu alemão, comerciante de couro, e de Cecília Burle, 

pernambucana, descendente de franceses. Seu pai foi criado em Trier, cidade natal 

de Karl Marx, que era primo de seu avô. Desde pequeno observava e participava dos 

cuidados de sua mãe, com o jardim e a horta de sua casa. 

Em 1913, depois de uma crise financeira, a família foi morar no Rio de Janeiro, 

permanecendo na casa de familiares. Quando a empresa de curtume e exportação de 

couro voltou a dar lucro, a família mudou-se para um casarão no bairro do Leme. Em 

1917, Burle Marx começou a cultivar seu próprio jardim. 

Em 1928, a família viajou para a Alemanha, em busca de tratamento para um 

problema nos olhos de Burle Marx. Em Berlim, fica fascinado ao visitar o Jardim 

Botânico, onde descobriu a beleza de diversas plantas brasileiras. Durante esse 

período, estudou pintura no ateliê de Degner Klemn. Em 1930, de volta ao Rio de 

Janeiro, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, hoje Escola de Belas Artes da 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudou com Cândido Portinari. 

Durante o curso conviveu com Oscar Niemeyer, Helio Uchôa e Milton Roberto, 

grandes nomes da arquitetura moderna. 

O primeiro projeto de jardim público de Burle Marx foi a Praça de Casa Forte, 

no bairro do mesmo nome, na cidade do Recife, Pernambuco, em 1934. Foram 

usadas plantas da Mata Atlântica e da Amazônia, como a vitória régia. Nesse mesmo 

ano foi contratado, por quatro anos, para a diretoria de Parques e Jardins, do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. 

Roberto Burle Marx faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho de 1994. 

 

Características Projetuais 

“Um jardim é um complexo de estética e intenções plásticas; e a planta é, para 

um paisagista, não só uma planta – rara, incomum, normal ou quase em extinção – 

mas é também uma cor, uma forma, um volume ou um arabesco em si mesma.” 

(Marx, Burle) 

Como Marx foi pintor além da arquitetura, trabalhava com uma linguagem 

bastante orgânica e evolutiva, identificando-a muito com vanguardas artísticas como a 

arte abstrata, o concretismo, o construtivismo, entre outras. As plantas baixas de seus 

projetos lembram em muitas vezes telas abstratas, nas quais os espaços criados 

privilegiam a formação de recantos e caminhos através dos elementos de vegetação 

nativa.  

Plural e precursor do mundo multidisciplinar de hoje, mesclou no seu trabalho 

os conceitos de arquitetura, ecologia, botânica, paisagismo, sustentabilidade, design, 

ciência e arte. Reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um dos 

principais paisagistas do século, foi intitulado como o verdadeiro criador do jardim 

moderno pelo Instituto dos Arquitetos Americanos. “Todas as áreas são importantes 

para mim: paisagismo, tapeçaria, design de joias, desenho, pintura, botânica. Uso 

todos como um poeta buscando palavras. E é com isso que me esforço mais. Eu não 

vou fazer uma pintura que é um jardim. Sem dúvida a pintura e as outras expressões 

artísticas influenciaram todo meu conceito de arte. Mas eu tento sempre evitar 

fórmulas. Eu odeio fórmulas. Eu amo os princípios”. (Marx, Burle) 
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Figura 19- Calçadão de Copacabana 

 

Fonte: disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/verao-2016/calcadao-de-
copacabana-foi-primeiro-de-pedras-portuguesas-no-rio-15168162> Acesso em: 26 
mar. 2019 

 

Sistemas Construtivos 

Diferente do paisagista Benedito Abbud, Marx transforma suas pinturas em 

seus parques e Praças, com pouco uso de estruturas grandes, em suma seus 

projetos fazem bastante uso de arbustos, e a vista aérea dos seus projetos parecem 

os quadros que o próprio pinta. Bastante uso do concreto para vias de pedestre, e 

trancadis. 
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Figura 20- Praça de Burle Marx 

 

Fonte: disponível em: <https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/museu-

judaico-de-ny-expoe-obras-raras-de-burle-marx> Acesso em: 26 mar. 2019 

Materiais Construtivos  

• Madeira 

• Pavers 

• Vegetação 

• Pedras 

 

 

Santiago Calatrava 

Santiago Calatrava (1951) é um arquiteto e engenheiro espanhol, um expoente 

da chamada “arquitetura espetáculo”, com suas obras de vidro e aço que lembram 

verdadeiras esculturas gigantes. 

Calatrava nasceu em Valência, na Espanha, no dia 28 de julho de 1951. 

Licenciou-se em Arquitetura na Universidade de Valência, em 1974. Cursou 

Urbanismo e Belas Artes. Licenciou-se também em Engenharia Civil, pela 

Universidade de Zurique, na Suíça, em 1979 e doutorou-se em 1981. 
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Tornou-se um dos mais importantes arquitetos da atualidade e é dono de um 

processo criativo singular. Seu ponto de partida não são apenas desenhos, mas 

também aquarelas, que ele produz às centenas como verdadeira arte, até chegar à 

forma final. A cada projeto Calatrava chega a publicar um novo livro com seus 

esboços. 

Outra de suas particularidades é o apreço por maquetes – tanto que mantém 

uma fábrica na Suíça, onde um grupo de engenheiros especializados desenvolve 

modelos de até 2 metros de altura que simulam todas as engrenagens concebidas 

para os edifícios. Os traços inspirados na natureza e a estrutura em movimento são 

resultado de cálculos milimétricos conduzidos pelo próprio Calatrava. 

As obras de Santiago Calatrava estão espalhadas pela Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. A “arquitetura espetáculo” é amparada por 

programas de computador e técnicas de construção que permitem edificar obras que 

parecem desafiar a lei da física. Muitas delas têm se prestado à função de lançar luz 

sobre as áreas decadentes e abandonadas de grandes cidades. 

 

Características Projetuais 

“Calatrava evidencia o movimento das forças que animam as construções, 

introduzindo soluções móveis e configurações dinâmicas às suas obras. Atualmente, 

Calatrava é tido como um dos mais ativos “estruturistas” contemporâneos, com um 

toque de surrealismo. As inspirações de Santiago Calatrava vêm dos seres da 

natureza e sua composição (esqueletos, articulações, tendões, etc.). Esse arquiteto 

possui, ainda, vasta experiência com desenho e escultura.” 

Suas características tendem totalmente ao surrealismo o que podemos perceber na 

figura 21. 

Ao se tratar de um serie de edificações, cada edifício projetado tem seu próprio 

conceito. 
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Figura 21- Cidades das Artes e das Ciências 

 

Fonte: disponível em: <https://dicasbarcelona.com.br/2015/11/cidade-das-artes-e-

ciencias-em-valencia.html> Acesso em: 26 mar. 2019 

 

Sistema Construtivos  

O sistema construtivo em suma foi o Steel frame. 

 

Materiais construtivos 

• Concreto 

• Granito 

• Trencadis 

• Portas  

• Vidros 

• Aço corrugado estrutural 

• Aço estrutural 
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Parque Tingui 

 Este estudo de caso foi realizado em dois parques situados na cidade de 

Curitiba- PR, são estes: Tingui e Barigui. 

 O nome de Tingui é em homenagem ao povo indígena que habitou a região de 

Curitiba; os tinguis eram índios de combate, tinham um porte alto. O significado de 

Tingui é “nariz afinado”. O Parque Tingui faz parte de um projeto da Prefeitura de 

Curitiba, o projeto tem intuito de unir os parques Tingui e Barigui. Ao andar pelo 

parque é visto que alterna em suas  pistas de caminhada paisagens de lagos, pontes 

e mata nativa, com um ambiente muito tranquilo e cheio de alamedas. 

 No parque existe também o icônico Memorial Ucraniano, nele se pode 

encontrar exposições de pêssanka (ovos pintados à mão em filigranas para saudar a 

Páscoa) e campanário, no estilo das construções da Ucrânia, homenageando a 

cultura ucraniana na história de Curitiba. Tingui tem uma área de 380.000 m², 

localizado entre as ruas Fredolin Wolf e José Valle, ao longo do Rio Barigui, no bairro 

São João foi implantado em 1994, o parque foi aberto ao público, sua fauna é muito 

rica em espécies abrigando principalmente as aves, (Pato silvestre, morcego, gambá, 

tatu, cisqueiro, pavó, quero-quero, frango-d’água, jaçanã, marreca ananaí, socó-

dorminhoco, joão-de-barro, sabiá-laranjeira, bem-te-vi, parelheira, cobra-d’água, 

boipeva, jararaca, teiú, cágado-cabeça-de-cobra.), sua flora também, com muitas 

espécies (Branquilho, veludo, maria-mole, cambuí-do-brejo, embira-branca, baga-de-

pombo, tarumã, aroeira, congonha, corticeira-do-brejo, bromélia, cambuí-manchado, 

miguel-pintado, mamica-de-porca, araucária, canela, pessegueiro-bravo, bugreiro, 

carvalho, cafezeiro-bravo, erva-mate, imbuia, sassafrás, camboatá, pinheiro-bravo, 

caúna, guaçatunga, bracatinga.). 

Além de fauna e flora ricas, o parque conta com longas ciclovias, pista de cooper, 

iluminação, churrasqueiras, vôlei, play-ground, sanitários, administração, 

estacionamento, casa da guarda municipal. 

 Há um uso maior do local no verão, e uma maior queda no inverno, devido ao 

frio de Curitiba ser severo para se caminhar, treinar, percebe-se que o Parque Tingui 

tem como principal usuário aquele que quer fazer atividades físicas, tendo 

pouquíssimos bancos, para apenas comtemplar, embora haja quiosques. 
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Figura 22- Mapa Tingui 

 

 

1. Portal 

2. Cancha esportiva 

3. Guarda municipal 

4. Playground 

5. Estacionamento 

6. Ponte 

7. Pista de caminhada / ciclovia 

8. Lago 

9. Pergolado 

10. Ponte coberta 

11. Memorial ucraniano 

12. Portal ucraniano 

13. Réplica de igreja ucraniana 

14. Loja de produtos típicos 

15. Palco 

16. Campanário / sanitários 

17. Pêssanka 

18. Praça Brasil 500 anos 

19. Sede de manutenção 

20. Caminho 

21. Churrasqueiras 

22. Rio Barigui 
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23. Equipamentos de ginástica 

 

                     

 

Figura 23- Parque Tingui 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Alfredo Romário Martins, a que se remete a figura 22, teve sua vida dedicada 

ao estudo da história paranaense; exerceu importante papel ao reunir uma série de 

documentos argumentando que o Paraná seria o detentor das terras contestadas por 

Santa Catarina, fato que reforçava sua opinião de que para defender a região era 

preciso estar inserido no âmbito político.   
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Figura 24- Equipamento Urbano 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A figura 24 mostra o equipamento urbano, lixeira que separa o material do lixo, entre 

resíduos de alimento, e plásticos, infelizmente depredado. 
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Figura 25- Quiosque 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Há poucos quiosques nesta região de Tingui, aparentemente os usuários 

tendem a utilizar quiosques do parque Barigui onde o número é maior do que neste. 

 

Figura 26- Equipamentos de alongamento e ginastica 

  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Estacionamento ao fundo da foto, equipamentos de ginástica e alongamentos. 

 

Figura 27- Equipamentos de alongamento 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Equipamentos próximo ao pórtico e ao lago, localização ideal, já que está 

próximo também do estacionamento. 
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Figura 28- Ponte de pedras 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Caminhos de pedras para a ilha ao meio de um dos lagos do parque Tingui, em seu 

interior existe apenas mata nativa, sem equipamentos urbanos e caminhos, como 

mostra na figura 28. 

Figura 29- Ilha 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 



31 
 

 

Figura 30- Ponte 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Duas pontes que ligam uma ilha, nesta ilha não se encontra nenhum mobiliário 

urbano, é notável que há poucos equipamentos, e não há bancos, apenas há 

vegetação local. 

Figura 31- Interior ponte 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 32- Lago com forração vegetal 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 A vegetação que está sobre do lago, chama-se alface d’agua, que se alimenta 

de esgoto, sem a limpeza deste lago, a vegetação pode prejudicar a vida do lago. 
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Figura 33- Memorial Ucrâniano 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Memorial Ucraniano, presta homenagem aos imigrantes ucranianos de 

Curitiba, o conjunto é composto, principalmente, por uma réplica da igreja de São 

Miguel Arcanjo, uma casa típica, palco ao ar livre e o portal, as construções são feitas 

de madeira encaixa, ao estilo ucraniano. 
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Figura 34- Torre do sino 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 35- Administração do Memorial 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Administração do memorial ucraniano, funcionário para cuidar do campanário 

do local. 
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Figura 36- Caixa de abelha 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Caixa de abelha, fica no mesmo local do memorial.  

Parque Barigui 

O nome Barigui tem origem indígena e significa "rio do fruto espinhoso", em referência 

às pinhas das araucárias nativas, por sua localização, próximo ao centro da cidade, e 

sua infraestrutura, o Barigui é o parque mais frequentado de Curitiba.  

Seus bosques ajudam a regular a qualidade do ar enquanto que o seu imenso lago, 

com 230.000 m2, ajuda a conter as enchentes do Rio Barigui, que antigamente eram 

tão comuns em alguns trechos da parte mais baixa de Curitiba. 

No Parque Barigui a população encontra também diversas opções de lazer. Seja na 

prática de esportes, no churrasco de domingo, nas feiras do pavilhão de exposições, 

no Museu do Automóvel ou simplesmente nas caminhadas por um dos circuitos a 

beira do lago. 

• Área: 1.400.000 m2 

• Localização: Entre a Av. Manoel Ribas e a BR-277, acessos: BR-277 e Av. 

Cândido Hartmann 

• Bairro: Bigorrilho, Mercês, Santo Inácio e Cascatinha 

• Ano de Implantação: 1972 
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• Acesso: Gratuito 

• Fauna (espécies que são vistas com frequência): Garça-branca, gavião 

carcará, quero-quero, tico-tico, sabiá, biguatinga, preá, capivara, cutia e gambá. 

• Flora: Araucária, erva-mate, pitangueira, vassourão-branco, bromélia, orquídea, 

mirta, guabirotuba e guabiroba. 

• Equipamentos:  

• Pavilhão de exposições; 

• Museu do Automóvel; 

• Restaurante Maggiore; 

• Salão de Atos e Centro de Convenções (Administrados pelo Instituto Municipal 

de Administração Pública); 

• Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

• Bistrô da Fundação de Ação Social; 

• Academia Municipal Professora Judith Passos (Administrada pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer - Telefone: 3240-1104); 

• Canchas esportivas (2 de futebol de areia, 1 de Footsack, 2 de Vôlei de areia e 

1 poliesportiva); 

• Pista de corrida (Percurso total de 5,2 quilometros; Percurso da volta ao lago 

de 3,28 quilometros); 

• Ciclovia e pista de uso misto (Percurso equivalente ao da pista de corrida); 

• Trilhas nos bosques; 

• Sanitários públicos (além de um conjunto de sanitários gratuito o qual conta 

com sanitário adaptado para necessidades especiais, os sanitários das lanchonetes 

também são abertos ao público em geral, porém estes não temsanitário adaptado); 

• Sanitários pagos (Administrados pela URBS) - contam com banheiro adaptado 

para necessidades especiais; 

• Pista de patinação; 

• Pista de Aeromodelismo; 

• Heliponto (Administrado pela empresa Yapó Aerotáxi através de contrato com a 

URBS); 

• Parquinho infantil com 4 balanços, 2 gangorras, 1 escorredor, 2 bancadas e 1 

escada de cordas; 

• Churrasqueiras; 
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• Lanchonetes (Do Farol, Do Lago e Lanchonete Barigui); 

• Equipamentos para exercícios físicos e treinamento esportivo: (2 conjuntos de 

barras em troncos; 3 conjuntos de barras em aço inox e 2 academias ao ar livre); 

• Área destinada para a prática de Slackline 

• Sede do Grupo Escoteiro Tapejara; 

• Estacionamentos (são 3 estacionamentos com capacidade para 1950 

veículos). 

• Rampas de acessibilidade para acesso às pistas de corrida e caminhada. Não 

há acessibilidade para travessia da ponte atrás do Restaurante Maggiore. A passarela 

de travessia da Avenida Candido Hartmann foi construída para uso por pessoas com 

necessidades especiais bem como as pontes próximo à BR-277 e a ponte próximo à 

Avenida Manoel Ribas); 

• Rede WI-FI gratuita (necessita realização de cadastro no site do Instituto 

Curitiba de Informática-ICI, o qual é feito rapidamente no momento da conexão - A 

rede é acessível nas proximidades do Salão de Atos e Centro de Convenções do 

IMAP) 
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Figura 37- Mapa Parque Barigui 

 

 

Fonte: disponível em: http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/parques-e-bosques-

croqui-parque-barigui/293 Acesso 27.05.2019 

 

Figura 38- Revitalização do Parque Barigui 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 39- Pista de cooper e de bicicleta 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Pista de cooper, e de biclicleta a esquerda, a única problemática disto é que o 

espaço para bicicleta é estreito. 



41 
 

 

Figura 40- Quiosques 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 O uso de quiosque neste parque é maior, a movimentação neste parque é 

muito maior, acredito que é um dos motivos para que os parques Barigui e Tingui se 

tornarem um. 
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Figura 41- Quadra de basquete 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

  

Figura 42- Lago 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Lago com problemas com alface da água, isso ocorre muito em Curitiba pelo o 

que pude perceber. 

 

Figura 43- Jacarés 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 Placa alertando que nos lagos existem jacarés, embora não tenha visto 

nenhum, acredito que tenha, pelo lagos da região serem pantanosos. 

 

  



44 
 

Figura 44- PlayGround 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 45- Idosos fazendo alongamento 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 Idosos se alongando antes de praticar o esporte. O local onde estão, é um bar, 

chamado Farol. 
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Figura 46- Ponte sobre o Lago 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 Ponte sobre o lago, possível notar as sinalizações para bicicleta e pedestres, 

interessante é que há o respeito entre ambos no quesito onde devem andar. 

 

Figura 47- Interior da ponte 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 Existe algumas vegetações em seu interior como é mostrado na figura 47, 

porém vegetação natural, nada foi plantado, embora seja um parque movimentado, 

está um pouco descuidado. 

Figura 48- Banheiro Publico 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 49- Lago com Península 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

 Lago com península, infelizmente não tem nenhum mobiliário urbano, não tem 

acesso por caminhos, a não ser pela grama. 

 

Figura 50- Alongamento 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

Origem e ocupação do Município de Ourinhos-SP 

 “Ourinhos com todas as características dos municípios da zona pioneira e da 

fase econômica que se iniciou com o avanço de café para as novas terras de florestas 

derrubadas, na região às margens do Rio Paranapanema, pouco conhecida nos 

primeiros anos deste século. Com a presença de um elemento novo - o colono italiano 

- conseguiu-se uma rápida ocupação da terra, com a predominância da monocultura 

(café e algodão), integrando-se na vida econômica da monocultura e do Estado. 

Conta sua história que Jacintho Ferreira de Sá vindo de Santa Cruz do Rio Pardo, 

adquiriu de Dona Escolástica Melcheret da Fonseca uma vasta gleba de terras, quase 

a totalidade do atual município, tendo loteado a parte central da cidade e doado 

terreno para a construção de um grupo escolar e de uma igreja. Em seguida, em 

1.906 deu-se o início do povoado com reduzido número de casas. Em 1.908 foi criado 

o Posto da Estrada de Ferro, que foi 04 anos mais tarde transformado em estação. 

Dessa época em diante, teve um desenvolvimento condicionado à exuberância de 

suas terras e pela sua excelente condição geográfica. 

De pequeno povoado torna-se Distrito da Paz subordinado a Salto Grande de 

Paranapanema, em 1.915. Três anos depois é elevado à categoria de município, 

em 13 de Dezembro de 1918, cuja instalação se deu a 20 de março de 1.919. 

Em seguida torna-se paróquia sob a invocação do Senhor Bom Jesus. Com o 

constante desenvolvimento e progresso, acaba se tornando sede da comarca, 

transferida que foi esta de Salto Grande para Ourinhos em 30 de novembro de 1.938, 

sendo de terceira entrância e com duas varas, apenas uma instalada. Dentre os 

primeiros moradores do município citam-se os senhores Heráclito Sândano, Francisco 

Lourenço, Manoel Soutello, Abuassali Abujamra, Benedito Ferreira, Angelo Christoni, 

José Felipe do Amaral e Isordino Cunha.” (fonte: 

https://www.ourinhos.sp.gov.br/ourinhos/ acessado em: 05. Jun. 2018) 

 

Características Geográficas do Município 
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Figura 51- Localização de Ourinhos 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ourinhos acesso em: 05. Jun. 2018 

 “Ourinhos está localizada junto à bacia hidrográfica do rio Paraná, em 

uma altitude média de 492 metros, tendo em seu território várias sub-bacias de 

pequenos e médios córregos com papéis importantes em sua configuração. Seus 

principais rios são o Paranapanema, Pardo e Turvo, sendo que todos os três cortam 

Ourinhos praticamente dentro do perímetro urbano da cidade. Conta com topografia 

levemente acidentada, sendo predominantemente regular.  

Limita-se com os municípios de São Pedro do Turvo, a norte; Jacarezinho, a sul, 

cidade pertencente a território do estado do Paraná; Santa Cruz do Rio 

Pardo e Canitar, a leste; e Salto Grande, a oeste.[22] E é cortada no sentido leste-

oeste pelo paralelo 49° 52' 15" e em sentido norte-sul pelo meridiano de 22° 58' 44". A 

área do município é de 296,203 km², representando 0,1193 % do território paulista, 

0,032 % da área da região Sudeste do Brasil e 0,0035 % de todo o território 

brasileiro.  A área do perímetro urbano é de 12,4015 km². Ourinhos também está 

situada na Mesorregião de Assis e microrregião de mesmo nome, que possuem, 

respectivamente, áreas de 12.710,210 km² e 5.568,472 km².” (Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ourinhos acessado em: 05. Jun. 2018) 

 

Características do terreno  

 O terreno proposto para a implantação do King Park encontra-se no município 

de Ourinhos-SP, próximo a Rodovia Raposo Tavares, na rua Cardoso Ribeiro, centro 

da cidade. 
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Figura 52- Mapa Localização do terreno em vermelho 

 

Fonte: Google Maps 

 A justifica para escolha do local deve-se a questão de mobilidade urbana tanto 

bairro para centro, quanto centro para bairro, digo visando os pedestres, pensando 

também no bem estar das pessoas que moram nos bairros próximo ao local, dando a 

oportunidade de atividades físicas e principalmente as caminhadas contemplativas, 

com lagos, mirante e se preferir, um estabelecimento para um café pela manhã.     
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Figura 53- Setorização 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 54- Setores 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Por tanto, o terreno está 480 m de altitude em relação ao nível do mar, seu 

posicionamento geográfico é -22.980827, -49.862560. O terreno possui um desnível 

para a rua Cardoso Ribeiro de quase 20 metros, contando com o shopping. 

 

Conceito do Projeto 

 

 O trabalho em questão foi elaborado para sanar a deficiência que existe nos 

bairros próximos, como um ambiente publico proposto, destinando aos usuários, um 

momento do seu dia para contemplar as paisagem principalmente, mas também para 

praticar esporte como corrida, são um quilometro de distância para esta pratica, 

ciclismo, vôlei, basquete, futebol de campo.  

 

Partido Arquitetônico   

 O terreno mede aproximadamente 62176 metros quadrados, disponibilizando 

os munícipes um mirante na parte superior do terreno, no qual é possível ver todo o 

entorno do terreno e até mesmo o shopping, um campanário, com flores ao seu redor, 

como principal a orquídea, banheiros dispostos ao longo do terreno, duas quadras de 

basquete, três quadras de vôlei, um campo de futebol, o playground foi pensando 

naquela parte do terreno devido a ligação direta que há ao lado, no caso uma praça 

com ruas sem saídas, o que é extremamente seguro para os pais deixarem seus 

filhos sem a preocupação com ruas movimentadas, no parque também podemos 

encontra dois lagos, sendo o principal ao meio do terreno e outro no início, um solário, 

um teatro ao ar livre, interessante frisar que o teatro se encontra o máximo de 

distância das residência, lembrando que sua acústica se deve as vegetações, um 

cachorrodromo, com a mesma mentalidade do playground, o cachorrodromo foi posto 

onde esta devido ao fato de não haver ruas por perto, e uma administração. 
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Sistema Construtivo 

 King Park foi projetado com uma inspiração no famoso parque de Nova Iorque, 

o Central Park, por tanto, seu sistema construtivo é totalmente bucólico, buscando por 

meio do natural, com caminhos de concreto, e bancos de madeiras que camuflam em 

arvores grandiosas, com seus troncos imensos. 

 

Plano de Necessidades 

 No setor administrativo se faz necessário estar próximo aos pórticos, por isso, 

sua localização com 50 metros quadrados, onde divide essa metragem em recepção, 

banheiro, sala administrativa do parque, almoxarifado. 

 No setor contemplativo fazem parte os lagos, fonte, mirante, campanário, 

solário, Playgrounds sem contar os bancos, e as arvores. No setor esportivo compõe 

o mesmo com quadras de basquete, quadras de vôlei e campo de futebol, pista de 

cooper e pista de bicicleta. Setor de alimentação compõe apenas dois 

estabelecimentos de café. 

 

Organograma  
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Figura 55- Organograma 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O organograma foi elaborado através do programa de necessidades, dividindo 

os setores por praticidade, e linearmente, com o objetivo de levar o publico a ver e 

usufruir de todo o parque. 

 

Setorização  

 A setorização tem por finalidade mostrar onde cada setor ficara definidamente, 

mostrar o fluxo e um pouco do entorno, todos os setores estão identificados, com 

cotas.  
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Figura 56- Setorização 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exemplo principal a ser utilizado para o projeto em questão são estas curvas 

existentes na maioria dos projetos de Marx, tanto com a vegetação quanto para as 

vias de pedestre, o que deixa o passeio sem objetivo, faz com que o usuário do 

parque admira tudo enquanto anda, devido ao fato de que as vias de pedestre não 

são retas, mas em curvas, forçando a pessoa a observar o entorno, o que posso 

mesclar estas curvas com a proporção áurea. 

Escolhi Calatrava pela sua ousadia em criar obras surrealistas e futuristas, 

portanto, pelo fato de o tema ser um parque contemplativo, pretendo fazer um parque 

fora dos conceitos que se imagina, tentar transformar o conceito de parque, usando 

algumas caraterísticas dos três arquitetos. Calatrava tem uma tendência muito incrível 

de criar paisagens contemplativas que intrigam seu público, desta forma pretendo 

fazer, mas vegetação e mirantes naturais.   
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