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RESUMO 
O presente trabalho apresenta as considerações e proposta de um Parque Esportivo voltado para a 
população farturense e sua região, na cidade de Fartura, São Paulo. O projeto tem como objetivo 
ocupar uma área verde no centro da cidade, que hoje se encontra em má conservação e possui um 
risco grande de enchentes para a população do seu entorno. O conceito utilizado para esse projeto, 
tem como função abrigar um novo bairro para população e eliminar as chances de enchentes do 
local, abrigando um parque esportivo com a intenção de trazer lazer, diversão para os habitantes. 
Os estudos de caso foram de extrema importância, tanto para agregar nas pesquisas de 
desenvolvimento do trabalho, tanto quanto para a parte de projeção do projeto. 
 
Palavras-chave: Parque esportivo. Lazer. Esporte. Mobiliário Urbano. Parque. 
 

ABSTRACT 
This paper presents the considerations and proposal of a Sports Park aimed at the population of the 
region and its region, in the city of Fartura, São Paulo. The project aims to occupy a green area in 
the city center, which today is in poor conservation and has a high risk of flooding for the surrounding 
population. The concept used for this project, has the function of housing a new neighborhood for the 
population and eliminating the chances of flooding the place, housing a sports park with the intention 
of bringing leisure, fun for the inhabitants. The case studies were extremely important, both for 
aggregating the work development research as well as for the projection part of the project. 
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INTRODUÇÃO 

 Hoje, o homem possui necessidades ao longo de sua vida, contudo o cotidiano 

estressante composto de compromissos variados, exige dele um tempo livre, para o 

desenvolvimento de atividades voltadas ao lazer. O trabalho, onde se passa a maior 

parte do tempo, exige do trabalhador tanto esforço físico quanto mental e este ocupa 

mais de 50% de sua vida. Tendo em vista isso, é necessário distrair-se de alguma 

forma. O lazer promove uma qualidade de vida de que o ser humano necessita, sem 

isso os problemas iriam se agravar com o decorrer do tempo, acarretando doenças 

até psíquicas, além de dificuldade de interação social, podendo levar até a morte. 

 A Revolução Industrial e a vida moderna provocou uma carência de tempo livre 

nas cidades; ademais, muitas vezes, por falta de recursos financeiros, ou de espaços 

para curtir o ócio próximo às moradias, fez com que as pessoas deixassem de lado o 



lazer e dessem prioridade para outras atividades, adoecendo de tanto trabalhar, isso 

foi responsável pelo surgimento de leis que garantissem o acesso ao descanso. 

 Hodiernamente, embora o lazer esteja garantido na Constituição de 1988, 

ainda há a dificuldade de usufruir desse tempo com qualidade, por falta de recursos e 

espaços adequados, que garantam momentos de prazer e descanso, sendo assim, o 

maior objetivo desse trabalho é criar um Parque Urbano voltado para o esporte, no 

município de Fartura-SP, promovendo um espaço totalmente público com incentivo ao 

lazer e esportes. 

 A principal justificativa para o projeto, é a falta do incentivo à prática de 

esportes no município e na região. Outrossim, também há alguns parques de bairros, 

que se encontram em estado de degradação, oferecendo risco a crianças e jovens. 

O terreno escolhido para abrigar o Parque Urbano de Fartura fica próximo a um 

córrego e atualmente recebe alguns eventos da cidade. Dessa forma, o projeto 

pretende, além de garantir o lazer à população, resolver esse problema drenando o 

local.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 O capítulo objetiva explicar o foco do trabalho, que tem como tema o lazer e 

esportes. É necessário entender qual é o propósito de se projetar um Parque Urbano 

Esportivo, de onde veio, qual será sua importância para a sociedade e as culturas que 

ele agrega. 

 

Histórico do lazer 

 No período Clássico (429 a.C.), na cidade de Atenas, Grécia antiga, os mais 

abastados economicamente possuíam uma média de sete escravos para servi-los, 

em qualquer que fosse a atividade. Com a industrialização e tecnologia, as máquinas 

passam a fazer a maior parte dos trabalhos, entretanto, embora elas viessem para 

promover maior tempo livre, não foi isso que ocorreu de fato, tornando o homem 

ainda mais preso ao trabalho e mais longe do lazer. 

 Conforme a humanidade trabalhava cada vez mais horas de serviço, 

trabalhadores da época colocam um limite de horas para que o lazer pudesse ser 



praticado. Segundo Dumazedier (1994) o lazer é um tempo individual ou em grupo 

que cada pessoa tem. Tudo que não está relacionado ao trabalho e ao estudo, é 

considerado lazer. 

 Estudos relatam que tanto o trabalho quanto o tempo livre devem ser 

praticados com prazer, escolhido no momento certo, no lugar mais agradável para a 

pessoa ou para a família. Segundo Friedman (1983) a obrigação no tempo livre que 

se relaciona direta, ou indiretamente, ao trabalho, assim como tarefas familiares ou 

atividades quaisquer não servem para preencher uma necessidade em função da 

economia, mas sim do prazer e do descanso. 

 

 

O lazer 

 Hoje em dia, o conceito de lazer pode ser praticado por qualquer pessoa, 

independentemente de sua condição financeira, de sua raça, cor. Segundo autores 

que escrevem sobre o assunto, com a vinda da Revolução Industrial, foi definido o 

tempo de trabalho, e o tempo de descanso (Figura 1), tendo assim, os finais de 

semana para a prática do lazer, e nesse meio de tempo, existem também, até hoje, as 

férias remuneradas 

 

  



Figura 1 – Férias. 

 
Fonte: Disponível em: https://menthes.com.br/ferias-saiba-como-um-periodo-
fora-do-escritorio-vai-lhe-fazer-bem/     Acesso em: 20/03/2019  
                              

 Segundo Cavallari e Zacharias, o lazer é um estado de espírito em que a 

pessoa se coloca instintivamente, em seu tempo livre em busca da alegria ou da 

diversão. Tendo essa frase como referência, entende-se que se uma pessoa do ramo 

de negócios tirar alguns dias de férias, e ficar esperando alguma ligação para fechar 

negócios, entende-se que ele não está praticando o lazer em si, pois seus 

pensamentos não estão focados em descanso. 

 No geral, o lazer está relacionado ao esporte de atividades físicas como:  

• Futebol (Figura 2); 

• Tênis; 

• Basquete; 

• Vôlei; 

• Ginástica; 

 

  



Figura 2 – Futebol. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.ativo.com/fitness/treinamento-
fitness/treino-para-ganhar-desempenho-no-futebol/        Acesso 
em: 20/03/19 

 

Pode ser realizado como atividade cultural: 

• Ir ao cinema; 

• Ler livros; 

• Assistir TV; 

• Conversar com amigos; 

O uso excessivo do lazer pode afetar o trabalho ou a família por usar muito o 

seu tempo disponível para aquele tipo de atividade, onde o tempo livre, o tempo total 

que uma pessoa tem ao longo do dia/semana, e o tempo de obrigações acaba 

virando uma simples equação matemática, tendo assim o tempo total subtraído pelo 

tempo das obrigações, dando um resultado que seria o seu tempo libre, mas a falta 

do lazer pode trazer consequência ainda piores, podendo causar stress e doenças 

associadas como o sedentarismo, preção alta, fadiga, entre outros problemas de 

saúde. Segundo Marcelino (2001) o lazer é uma cultura que sofre alguns valores pela 

sociedade e buscar o lazer se transformou uma necessidade do ser humano. A 

história do lazer muda conforme as gerações passam. 

 

(...) o lazer é por mim entendido como a cultura – 
compreendida no seu sentido mais amplo – 



vivenciada (praticada ou fruída) no tempo disponível. 
É fundamental, como traço definidor, o caráter 
“desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos basicamente, outra recompensa além da 
satisfação provocada pela situação. A disponibilidade 
de tempo significa possibilidade de opção pela 
atividade prática ou contemplativa. (MARCELINO, 
1990, pag. 31). 

 

Lazer Urbano 

 Na sociedade atual, o lazer infelizmente, não é compreendido como se deveria, 

os espaços e os equipamentos de lazer (bancos, quadras, lixeiras, poste de luz, etc) 

não têm a atenção necessária do poder público, fazendo com que a população se 

afaste, resultando em lugares degradados, isolados, frequentados por meliantes, 

causando uma má impressão do local. 

 O espaço de lazer possui uma importância enorme tanto para a cidade quanto 

para a população, pois é um local de encontros familiares ou entre amigos, podendo 

assim novas amizades se formarem. 

 Essa visão de parque aberto para a população poder ser tanto para as 

grandes e pequenas cidades, independentemente do trânsito, da segurança nas ruas, 

isso vai da educação de cada cidadão, pois se fizermos uma breve comparação o 

Central Park, que é um parque que possui uma área de 3,41km² é totalmente aberto 

para a população e tem mais de 150 anos, e está totalmente preservado, então se 

eles podem ter um parque bonito, os brasileiros também podem, desde que 

mantenham uma cultura e educação a fim de zelar pelas edificações públicas. 

 

 

 A ideia de lazer sugere um privilégio de consumo real de 
prazer, da cidade e do tempo. Nesta concepção, o espaço 
urbano fica reduzido a um simples local de acesso, tornando 
apenas o suporte para a conexão de pontos, de endereço, rotas 
para chegar se chegar aos locais onde existe o prazer, isso tanto 
dentro do espaço doméstico (TV, computador, vida familiar) 
como nos espaços do consumo cultural esportivo. (ROLNIK, 
2000, pag. 3)  

 



 

O espaço público tem que ser preservado pela comunidade, pois é o principal 

bem de uma cidade, quanto melhor a vivência em comunidade, mais preservado 

didaticamente será. É nas ruas, praças, parques que o lazer acontece (Figura 3), 

podendo ser uma simples conversa com o vizinho ou uma pessoa qualquer, tanto 

para crianças que jogam bola ou brincam no meio e entorno da rua. Fora das ruas, no 

caso quadras poli esportivas, parques esportivos, a organização de atividades físicas, 

que não são competitivas, mas levam o vínculo social e a preservação do espaço 

público, fazem tanto com a população local, tanto com a população de cidades 

vizinhas que frequentam a cidade se tornarem um sistema de lazer em perfeita 

harmonia. 

 

Figura 3 – Lazer Urbano, parques. 

 

   Fonte: Disponível em: http://sintese.eng.br/blog/espacos-urbanos-
sustentaveis                       Acesso em: 20/03/2019 

 

Esporte 

 

 O esporte nasceu nas cidades gregas e desde aquela época existiam vários 

tipos de esporte. A organização e a competição era grandiosamente disputada, assim 



nasceram os Jogos Olímpicos, esses jogos envolviam várias cidades da região que 

tinham como objetivo uma vitória para conquistar a honra a Zeus. Várias atividades 

existem até hoje e são tradições nos Jogos Olímpicos.  

Com o passar dos anos, várias mudanças foram feitas, criando então outro tipo 

de modalidades e também esquecendo outras. Assim então foram criadas alguns 

tipos de modalidades, a quais podem ser realizada por só uma pessoa ou por um 

grupo. O esporte é considerado uma prática fundamental para se ter uma qualidade 

de vida crescente, tornando assim um modelo de entretenimento social. 

 

Com a organização e as regras da atividade se tornam mais 
complexas elas devem ser apreendidas sistematicamente. E 
como a preocupação de ter sucesso aumenta, os participantes 
procuram a orientação de especialistas. (...) (BARBANTI, 2012, 
pag. 56) 

 

 Com a organização e regras de atividades, como citado acima, as pessoas que 

praticam esportes acabam criando novas amizades, e tornando o ambiente mais 

agradável, podendo então voltar mais vezes, melhorar o suas habilidades, podendo 

até disputar campeonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Figura 4 – Quadras esportivas dentro de um parque. 

 
Fonte: Disponível em: https://diaonline.r7.com/2019/02/12/parque-marcos-veiga-
jardim-esporte-e-lazer-no-mesmo-lugar/              Acesso em: 20/03/2019 

 

Esportes no Brasil 

 

 A partir do ano de 1968, foi introduzido o esporte como matéria regular na 

escola. Antes disso, a prática do esporte era feita em ambientes fora da escola e 

praticamente as pessoas não associavam o esporte como lazer e exercício físico. Por 

volta dos anos de 1980, a Comissão de Reformulação do Esporte Brasileiro, que tinha 

como presidente Manoel Tubino, foi decretado por leis que o esporte fosse implantado 

na grade de educação das escolas.  

Hoje, o investimento no esporte brasileiro cresce cada vez mais, pois o 

Governo Brasileiro tem uma visão estratégica de que o esporte é um desenvolvimento 

social e uma ferramenta reconhecida pelos países internacionais. Graças a esses 

investimentos, alguns esportes possuem grandes títulos que nenhum outro país 

possui. 

 

 

 

 



  



Figura 5 – Gráfico 1. 

 
Fonte Disponível em: http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html          Acesso em: 20/03/2019 

 

Como ilustrado na Figura 5, o esporte que tem mais ênfase no país é o futebol, 

pela facilidade da prática nas escolas, ou em outros lugares, além de ser o esporte 

favorito do brasileiro, o esporte é reconhecido pelo mundo inteiro, atribuindo ao Brasil 

o título de “pais do futebol”. Em seguida, como esporte mais praticado está o Voleibol, 

que também é uma potência brasileira. O Vôlei não precisa de muitos equipamentos, 

basta um espaço e algumas pessoas e já se consegue praticá-lo. A base dele 

geralmente tem início nas escolas, como outros que seriam basicamente esportes de 

quadra ou campo (futebol, vôlei, basquete, etc). Fora das escolas a prática de 

qualquer esporte é livre nos parques, ruas e clubes. 

 

Histórico do esporte no Brasil 

 O Brasil já participou de três eventos poliesportivos que hoje não existem mais 

(Jogos Pan-Americanos de Inverno, Jogos da Boa Vontade e o Jogos Olímpicos 

Latino-Americano), hoje ele participa de quase todos, tendo um total de 13 eventos 

(Jogos Olímpicos de Verão, Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Paraolimpíadas, 



Jogos Pan-Americanos, Jogos Parapan-Americanos, Jogos da ODESUL, Jogos Sul-

Americano de Praia, Universíada de Verão, Universíada de Inverno, Jogos da 

Lusofonia, Jogos da CPLP, Jogos Mundiais Militares, e o famoso Jogos Mundiais. 

Vale ressaltar também sobre os jogos Olímpicos de Inverno e o de Verão, onde a 

melhor atuação do Brasil, foi nos Jogos Olímpicos do Brasil, no ano de 2016 (Figura 

6), tendo um total de dezenove medalhas, já no ano de 2000, em Sydney, Austrália, o 

Brasil não conquistou nenhuma medalha de ouro, mas conseguiu conquistar doze 

medalhas ao todo de prata e bronze. 

 

Figura 6 – Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

Fonte Disponível em: http://blogs.opovo.com.br/eshow/2016/07/15/o-globoesporte-   
com-fara-uma-mega-cobertura-dos-jogos-do-rio-2                  Acesso em:21/03/2019 

 

A história do esporte brasileiro teve início em 1937, pelo Ministério da 

Educação e Cultura, tendo assim a criação da Divisão de Educação Física. Já em 

1970, houve mudanças na Divisão de Educação Física, sendo assim criado o 

Departamento de Educação Física e Desportos, que mesmo com a modificação, não 

perdeu o vínculo com o Ministério da Educação e Cultura. Oito anos depois da 

primeira mudança, o Departamento acaba se transformando em Secretaria de 

Educação Física e Desportos. 

 Com a entrada do novo Presidente, Fernando Collor de Mello, em 1990, a 

ligação entre a Secretaria de Educação Física e Desportos com o Ministério da 

Educação acaba se desfazendo, tendo assim uma nova criação para a secretaria, que 



passa a se chamar Secretaria de Desportos da Presidência da República. Mas essa 

nova criação não durou muito tempo, pois com a saída de Fernando Collor da 

presidência, o Ministério da Educação volta a ser vinculado à Secretaria dos 

Desportos. No ano de 2000, com o surgimento da Secretaria Nacional de Esporte, 

fazendo com que INDESP de funcionar. Já no ano de 2003, com a entrada do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que haja separação entre o Ministério do 

Esporte e Turismo, fazendo com que o esporte crie um Ministério próprio. 

 

Lazer e esporte no urbano 

 

 Na atualidade, a maioria das pessoas estão preferindo praticar o esporte, 

fugindo das competições, fazendo então para ter uma saúde estável. Segundo Nunes 

Junior, o espaço urbano está destinado para que a relação urbana se identifique 

naturalmente com a natureza, tendo isso em conta, a prática esportiva também se 

encaixa com essas condições locais, podendo até transformar ruas (Figura 7), praças 

e parques esportivos dando um novo significado para a esses espaços e promovendo 

a interação entre a população que frequenta esses locais, mitigando o preconceito. 

 

Embora a aventura, como experiência subjetiva da busca de 
emoções frente ao inusitado, talvez seja uma constante 
antropológica, é na contemporaneidade que se experimenta uma 
diversificação de atividades de aventura, na perspectiva do lazer. 
Em tese, elas estão ligadas a sensações de risco e vertigem, 
exacerbações controladas das emoções e, em muitos casos, 
congraçamento com a natureza e com outras dimensões 
sensíveis, cuja busca de revalorização aponta para um 
diferencial dessas práticas em relação aos esportes 
convencionais (BRUHNS, 2003; SCHWARTZ, 2006; MARINHO, 
2008). 

 

 Sem um lugar adequado para a prática de qualquer esporte, nenhum cidadão 

terá vontade de praticar. Um lugar bem familiar, com equipamentos em bom estado, 

as pessoas terão uma satisfação em estar no local, tanto para a prática quanto para 

se familiarizar com o local ou com as pessoas. Não necessariamente o esporte 

precisa ser praticado em campos próprios para futebol, por exemplo, e nem um jogo 



de vôlei dentro de uma quadra coberta, vai da inspiração e vontade dos atletas para 

poder praticar. 

 

  



Figura 7 – Crianças jogando futebol na rua 

 

 Fonte Disponível em: 
https://www.torcedores.com/noticias/2018/11/opiniao-como-era-
bom-jogar-futebol-de-rua                           Acesso em:21/03/2019 

 

Modalidades esportivas 

 O Brasil é conhecido mundialmente como o melhor país de todos os tempos, 

tendo assim vários prêmios e considerado também o país que mais manda atletas 

para o exterior. Não pensando só no futebol, o Brasil também domina outras 

modalidades esportivas como: 

• Tênis de mesa: é conhecido como o esporte com bola mais rápido do mundo, 

e tem como nome artístico ping-pong. Um esporte que pode ser praticado em 

dupla (dois de cada lado) ou sozinho (um jogador de cada lado). Para que um 

set termine, o jogador precisa somar um total de onze pontos. 

• Basquete: tem uma composição de dez jogadores, cinco em cada equipe, 

tendo um objetivo de acertar a bola dentro da cesta, que fica geralmente 3 

metros do chão, a bola só pode ser manuseada com as mãos, caso o juiz veja 

que houve toque dos pés, o jogo é parado. O tempo total do jogo é 

geralmente 40 minutos, divido em 4 tempo, 10 minutos cada. Ganha o jogo 

quem marcar mais pontos. 

• Natação: uma modalidade esportiva que é praticada dentro de uma piscina, 

mar ou rio, tendo vários estilos básicos de nado: livre, bruços, costas e o nado 

borboleta. A competição é feita em uma determinada distância para ver qual 

atleta se desloca com mais rapidez. O estilo livre tem como medida olímpicas 



50, 100, 200, 400, 800 e 1500 metros. Bruços, borboleta, costas: 50, 100 e 

200 metros. 

• Vôlei: um esporte Olímpico, tendo um total de doze jogadores, seis para cada 

equipe. O objetivo do jogo é fazer com que a bola caia no campo do 

adversário, podendo usar as mãos e raramente podem ser usados os pés. A 

quadra é dividida em duas partes, que possui uma separação feita por uma 

rede, que fica 2,43 metros do chão para homens e 2,24 metros do chão para 

as mulheres. 

• Tênis: o esporte pode ser praticado por duas pessoas (uma de cada lado) ou 

por quatro pessoas, que seria o jogo em dupla. A partida começa com o 

saque de um dos jogadores do fundo da quadra, que é separada ao meio por 

uma rede que possui 1,07 metros de altura nas extremidades e 0,91 

centímetros no centro. O jogo tem um total de 3 ou 5 sets, tendo que ter uma 

diferença de dois set do outro jogador. Cada set tem uma pontuação que é 

marcado na seguinte forma: 15 (primeiro ponto), 30 (segundo ponto), 40 

(terceiro ponto) e set point que é o último ponto. 

• Atletismo: é considerado o esporte mais antigo de todos e como base para 

todos os outros esportes, pois sua modalidade tem como função o movimento 

do corpo humano: corrida e saltos. Pode ser praticado em vários lugares, 

como na rua, em campos e nos lugares oficiais que seria nos estádios. A pista 

oficial tem como composição um piso sintético, tendo 8 raias medindo 1,22 

metros cada uma. As provas oficiais são: corrida, sendo subdivididas em rasa, 

com barreira e com obstáculos, a marcha atlética, revezamento, saltos, 

arremessos e lançamentos e a combinada. O estilo corrida, possui duas 

metragens, sendo a mais curta 100 metros, e a mais longa 10 mil metros. A 

marcha atlética pode chegar a 50 mil metros no gênero masculino, e 20 mil 

metros no gênero feminino. No revezamento, é feito com 4 atletas sendo que 

cada um pode realizar somente um quarto da prova tendo um total de 400 

metros. Os saltos podem ser realizados em duas formas, horizontal e vertical 

(salto em altura ou salto com vara). O arremesso e lançamentos, 4 tipos de 

peso, o lançamento de peso, martelo, disco e dardo, na regra pode ser usado 

somente uma das mãos tendo um peso total de 7,26Kg para os homens e 

4Kg para as mulheres, já os dardos pesam 600 a 800g. 



Entre esses esportes, que são os mais conhecidos, tanto no Brasil, quanto 

mundialmente, existem também as lutas que possuem um gral de competitividade 

igual às outras. 

• Artes marciais mistas; 

• Capoeira; 

• Jiu-Jitsu brasileiro; 

• Judô; 

• Taekwondo; 

 

Equipamentos urbano 

 Segundo a definição feita pela NBR 9284, equipamentos urbanos é definido por 

“todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública destinada à prestação de 

serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados, mediante autorização do 

poder público, em espaços públicos e privados.”  

 A norma é definida em dez categorias: 

A) Circulação e transporte 

B) Cultura e religião 

C) Esporte e lazer 

D) Infra estrutura 

-sistema de comunicação 

-sistema de energia 

-sistema de iluminação pública 

-sistema de saneamento 

E) Segurança pública e proteção 

F) Abastecimento 

G) Administração pública 

H) Assistência social 

I) Educação 

J) Saúde 

 

  



Figura 8 – Equipamento Urbano. 

 
Fonte Disponível em:  http://www.iarq.com.br/equipamentos-urbanos/   

Acesso em:22/03/2019 

 

 Os equipamentos urbanos têm a função sustentável essencial dentro da cidade, 

lixeiras, postes de luz, bancos (Figura 8), torneiras nas praças, entre outras. Todos os 

itens precisam ser preservados e zelados tanto pelos moradores locais, visitantes que 

vêm para cidade e também pelos trabalhadores que utilizam ou fazem a manutenção 

desses equipamentos. Seria quase impossível utilizar um parque, uma praça sem uma 

iluminação adequada para o local, caso um banco esteja quebrado ou com uma 

manutenção em estado ruim (Figura 9), visitantes do local não iram frequentar esse local 

tendo início a um local público abandonado. 

 

 

 

  



Figura 9 – Equipamento Urbano sem manutenção. 

 

Fonte Disponível em: 
http://www.tudosobrexanxere.com.br/index.php/desc_noticias/prefeitura_con
tinua_reformas_em_pracas_de_xanxere                                                                        
Acesso em: 22/03/2019 

 

Parques 

 Na opinião de Rosa Kliass, “os parques são espaços públicos com dimensões 

significativas e predominância de elementos naturais, principalmente, cobertura vegetal, 

destinado a recreação.”  

Levando em conta essas palavras de Kliass, os parques são projetos públicos 

possuindo elementos vegetativos naturais, um pensamento de qualquer indivíduo que 

frequenta esses locais, e entende sobre o assunto, diferente da Enciclopédia Portuguesa 

e Brasileira que define os parques, que possuem uma extensão qualquer, murados ou 

vedado, possuindo árvores espalhadas, onde tem caminhos para passear e praticar 

caça.  

Tendo assim mais uma definição de parques, onde o Instituto Unidade de 

Conservação fala sobre a proteção total, pois, dado o nome de Parque Nacional, quando 

criado pelo município tem o nome oficial de Parque Natural Municipal, que é considerado 

perímetro da cidade em que projetou. Levando em conta esses três pensamentos, e 

utilizando o pensamento da população nos tempo de hoje, cabe adotar as palavras de 

Rosa Kliass como a mais simples e próxima da realidade. 



 Os primeiros parques, foram criados por volta do século XVIII, onde naquela 

época o trabalho das industrias faziam com que surgissem poluição dentro das cidades, 

pois foi pensado o porquê de não projetar um local, ao contrário do que estava 

ocorrendo, sem poluição e um espaço totalmente saudável.  

Com o passar do tempo, foram construídos mais e mais parques, e com isso, 

mudanças foram ocorrendo, ganhando características e funções diferentes dentro dele. 

Logo depois da Revolução Industrial, com a vinda dos parques, as cidades acabaram 

sofrendo junto com essas mudanças.  

Já em 1950, surge a necessidade de uma nova criação de espaço que diminua a 

poluição local, foi assim criado então os “pulmões verdes”. Atendendo à necessidade 

urbanística, social, lazer e para o tempo livre, os parques urbanos produzem um novo 

modo de viver, com experiências que a população não tinha antigamente a não ser 

pensar no próprio trabalho. 

 

No final do século XVIII, na Inglaterra, o parque surge como um fato 
urbano relevante e tem seu pleno desenvolvimentos no século 
seguinte, com ênfase maior na reformulação de Haussmann em 
Paris, e o Movimento dos Parques Americanos – o Park Moviment 
liderado por Frederick Law Olmsted e seus trabalhadores em New 
York, Chicago e Boston. No século XIX surgiram os grandes jardins 
contemplativos, os parques de paisagem, os parkways, os parques 
de vizinhança americanos e os parque franceses formais e 
monumentais. (SCALISE; SILVA, 2002, pag. 16) 

 

Tipos de parque 

 

 Os parques são unidades de conservação particulares (zoológicos, aquáticos, etc) 

ou de poder público, que são abertos para quaisquer visitantes. Existem dois tipos 

básicos de parques: o terrestres e os aquáticos, geralmente possuem uma extensão 

bem grande, tendo sempre uma proteção feita em cima de seu ecossistema, alguns 

possuem áreas de atributo naturais ou paisagismo, sítios geológicos, educacional, 

turístico e paisagístico notável, todos esses exemplos de área verde, precisam de 

proteção tanto na flora tanto na fauna, para fins de estudos, belezas naturais. Em 

relação a estudos científicos, é preciso uma autorização do órgão que administra o local 

da reserva. Essas área protegidas, teve origem na França, que eram chamadas de 



naturels régionaux (parques naturais regionais), com a aprovação e sendo adotado por 

outros países, Espanha, Alemanha, Portugal, Inglaterra, se estendendo então pela 

Europa e então pelo Mundo. No Brasil, existem duas proteções, uma se chama APA 

(Área de Proteção Ambiental), a outra tem o nome de Parque Natural Municipal, mais 

conhecida como Parque Nacional (Figura 10). Os Parques Nacionais não podem ser 

protegidos se forem particulares, tendo como principais objetivos, as atividades 

educativas e o turismo. Falando de parques paisagísticos ou qualquer outro do gênero, 

cada um irá entrar em uma categoria específica ao do tipo que ele se descreve, e no 

caso sempre irá ter um conselho, ONG ou ministério responsável pela preservação do 

ambiente (água, mata ciliar, animais, etc). 

 

Figura 10 – Parque Nacional Fray Jorge, Patagônia. 

 

                           Fonte Disponível em: https://www.visitchile.com.br/parque-nacional-fray-
jorge/                                                           Acesso em:22/03/2018 

 

Os estilos de parques são diferentes um dos outros, mas mantendo a mesmo 

pensamento, diversão e o lazer, são eles: 

• Parque aquático; 
• Parque zoológico; 
• Parque de diversão; 
• Parque nacional; 
• Parque infantil/playground; 
• Parque esportivo; 
• Parque contemporâneo; 



 

Parque aquático 

 São parques (Figura 11), com equipamentos como toboágua e vários 

modelos de piscinas, área infantil e outras atrações de lazer à base de água. Eles 

existem em todos os cantos do mundo, tanto no países que fazem muito calor, 

quanto nos que fazem frio, geralmente todos têm a temperatura ambiente de suas 

águas, tornando, assim, o parque confortável para os banhistas.  

 

Figura 11 – Parque aquático. 

 
Foto disponível em: https://www.thermasdeolimpia.com.br/fotos-parque-aquatico-
thermas-dos-laranjais                                      Acesso em: 22/03/2019 

 

Parque zoológico 

 

 Também conhecido como jardim zoológico (Figura 12), um local para se manter 

animais selvagens com a intenção de ser exposto ao público visitante. Nele há vários 

especialistas para garantir o máximo de cuidado com eles, tanto com a alimentação, 

quanto com a saúde, pois ali não é igual ao seu habitat, mas esses especialistas fazem 

o possível para que fiquem em um local 100% parecido com o natural. Os Zoo -  como 

são chamados - também têm o objetivo de realizar estudos e pesquisas com esses 

animais. 



 

  



Figura 12 – Parque Zoológico. 

 
Acesso disponível em: 
http://cidadedesaopaulo.com/v2/atrativos/zoologico-de-sao-paulo/ 

 

Parque de diversão 

Com vários temas e estilos, os parques de diversão possuem um entretenimento 

para que grupos de pessoas possam visitá-los e tenham desejo de voltar depois. 

Geralmente as atrações agradam a qualquer tipo de idade. Em 1583, foi fundado o 

primeiro parque de diversão do mundo, Dyrehavsbakken:  A Colina, na cidade de 

Copenhagen, norte da Dinamarca. Hoje, o mais famoso e reconhecido mundialmente é o 

da Disneylândia (Figura 13), localizado na Califórnia, Estados Unidos. 

 

 

 

 

  



Figura 13 – Parque de diversões. 

 
         Acesso disponível em: https://clubemoms.com.br/novidades-do-walt-disney-world/ 

                                                                                                                Acesso em: 22/03/2019 

 

Parque infantil 

Mais conhecido como Playground (Figura 14), geralmente projetado ao ar livre, 

sendo voltado, geralmente, para as crianças. Nele há alguns equipamentos como: 

gangorra, balanço, escorregador, casa na árvore, caixas de areia, locais para 

piquenique, entre outras atividades infantis. 

  



Figura 14 – Parque infantil.

 
Acesso disponível em: https://manchetedovale.com.br/noticias/cidade/itajai-avenida-
beira-rio-recebe-novos-aparelhos-de-parque-infantil:                             Acesso em: 
22/03/2019 

 

Parque esportivo 

 Um parque que possui vários equipamentos urbanos, tendo uma abundância de 

fauna e flora, tendo como principal objetivo o lazer, podendo haver: quadras poli 

esportivas, locais para a prática do atletismo, entre outras (Figura 15). Um local público e 

de extrema importância para a o bem estar do ser humano. Como já vimos no item 2.1.1. 

Sobre lazer, desde a Revolução Industrial, o ser humano sente falta de lugares assim 

em suas vidas, tendo que dividir seu tempo de trabalho com o tempo de lazer. Espaços 

voltados para o descanso e convívio, eles podem ser um dos lugares mais frequentados 

de uma cidade, onde as pessoas costumam passar a maior parte do tempo livre. 

 Parques esportivos, além das atividades, pode-se encontrar lanchódromos, área 

para piquenique, praças de alimentação, etc, fazendo com que crianças e adolescentes 

interajam com mais facilidade. Vale ressaltar a preservação desses lugares, pois a 

manutenção para manter um parque desse tipo, sempre de forma agradável, é custoso 

para o município, pois além de ter que cuidar da flora local, existem os cuidados com as 

quadras, brinquedos, mobiliário entre outros. 

  



Figura 15 – Parque esportivo. 

 
                                 Acesso disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/14.162/5213?page
=2                                                   Acesso em: 23/03/2019 

 

 

REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

  Este capítulo tem como base a apresentação de embasamento teórico e 

referências projetuais, sempre seguindo a proposta para o projeto de Parque Esportivo. 

Elas irão servir de inspiração para o processo criativo e sustentar a base teórica deste 

projeto. 

 

Roberto Burle Marx 

Desde a infância, influenciado por sua família, Roberto Burle Marx (Figura 16) 

gostava de cuidar do jardim de sua casa, em São Paulo. Burle Marx era pintor, escultor, 

tapeceiro, ceramista, e mesmo com todo esse dom, escolheu ser arquiteto paisagista. 

Nascido em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1909, seu pai se chamava Wilhelm Marx, 

e sua mãe Cecília Burle. Em 1930, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes. 

Seu primeiro projeto foi uma praça em Recife. Seu primeiro projeto teve como inspiração 

as espécies vegetais da Amazônia e da Mata Atlântica. Teve um sucesso enorme, que 

conseguiu o cargo de diretor de parques e jardins do Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo de Pernambuco, com isso, ele soube aproveitar bem nessa nova etapa de 



sua vida, desenhando assim mais de 10 praças, como por exemplo: Praça da República, 

Praça do Arsenal da Marinha, Praça Derby, entre outras. Tendo já a prática de fazer 

pinturas com tinta óleo em quadros, Marx consegue criar suas praças no modo diferente 

dos outros, com caminhos diferentes, lagos diferentes, dando bastante ênfase à flora no 

local, tornando, assim, um lugar difícil de não ser notado pela quantidade e distribuição 

das árvores e desenho que são feitos com as flores. Vale lembrar também, quase todos 

os parques, praças possuem um monumento para ser admirado, quase sempre também, 

sendo utilizado por águas ou lagos. 

 

Figura 16 – Burle Marx. 

 

  Acesso disponível em: 
https://marianagrassi.wordpress.com/2015/08/31/roberto-burle-
marx/                                             Acesso em: 18/02/2019 

 

Residência Cavanelas – Petrópolis-RJ  

Uma obra realizada em 1954, com um total de área paisagística de 7.420m², 

ocupando uma região de vale. O arquiteto responsável pelo projeto foi Oscar 

Niemeyer e Roberto Burle Marx pelo o projeto paisagístico. Na época, o 

proprietário era Edmundo Cavanelas. Hoje, a residência já foi vendida para um 

proprietário desconhecido. O jardim (Figura 17) da entrada da residência, 

apresenta campo de grama geométrico, que nos dá a sensação do entorno se 

encaixar com interno do jardim. 



 

Figura 17 – Jardim geométrico – Residência Cavanelas. 

 

 Acesso disponível em: https://gardentravelhub.com/burle-
marxs-other-gardens/   Acesso em:18/02/2018 

 

Rosa Grena Kliass   

Paulistana, nascida em 15 de outubro de 1932 na cidade de São Roque, 

Rosa (Figura 18) se formou em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo 

(FAU) e foi a única mulher a se formar naquela turma. Em 1958, depois de três anos de 

formação, teve início ao seu primeiro projeto, no Lago dos Mendes, em sua cidade natal, 

que recebeu um convite do prefeito da cidade para a projeção, logo mais tarde, recebeu 

o Prêmio da Prefeitura de São Paulo. No meio do ano de 1960, Rosa ganhou uma bolça 

de estudos para os Estados Unidos, onde aprendeu muito sobre o paisagismo de lá. Em 

1976, realizou o estudo de Áreas Verdes e Espaços Abertos de Salvador, participou da 

criação da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas – ABAP, foi também vice-

presidente da IFLA (Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas) e hoje está de 

conselheira suplente no CAU/SP.  

 

 



 

Figura 18 – Rosa Grena Kliass. 

 

                      Acesso disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/880958/rosa-kliass-
poeta-da-paisagem                                               Acesso em: 18/02/2018 

 

 

Sempre em seus projetos, existe um destaque, o paisagismo em um todo, o 

uso misto da vegetação rasteira junto com esculturas, lagos e chafarizes, que tem como 

função dar mais vida ao projeto. O uso do concreto é basicamente pouco perto do 

tamanho do projeto. A forma de pensar no entorno, e o conceito de projetar parques, faz 

com que minhas ideias se encaixem com o tipo de parque que Rosa projeta, dando um 

ar de satisfação ao entrar no local, criando mais vida e beleza. 

 

Parque da juventude 

O Parque da juventude (Figura 19), onde foi um dos locais mais 

aterrorizantes do estado de São Paulo, hoje abriga um grande parque, cheio de vidas, 

frequentados por jovens estudantes em procura de paz e atividades de lazer. Nesse 

local, foi construído o Complexo Penitenciário do Carandiru, onde foi conhecido como o 

maior da América Latina. Ao passar no local, se sentia um “ar negativo”, já não era 

frequentado pela população do local, e o estado praticamente rejeitou o lugar, foi ai 

então que o estado promoveu um concurso público, então a vencedora foi Rosa, junto 

com o escritório Aflalo & Gasperini. 



 Sendo assim, a proposta foi dividida em três etapas de construção. Na primeira foi 

inaugurado quadras poliesportivas, pistas de skate, e uma porcentagem do paisagismo. 

Na segunda etapa, em sua área central, apesar do desnível topográfico, foram criados 

trilhas, área verdes foram tratadas, tendo a funcionalidade de um oásis. Na sua última 

etapa foi inaugurado uma área institucional. 

 

Figura 19 – Parque da juventude. 

 

Acesso disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/763644/arquitetas-
invisiveis-apresentam-48-mulheres-na-arquitetura-
paisagismo/55007abae58ecee4f10000e7                                     Acesso em: 
18/02/2019      

 

Ruy Ohtake 

Masashi Ruy Ohtake (Figura 20), nasceu em 27 de janeiro de 1938 em São 

Paulo, capital. Começou a estudar Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da USP (FAU) em 1955, e finalizou o curso em 1960. Em 1961, já abre as 

portas do seu escritório, e já começa a projetar residências, edifícios, comércios, 

industrias, etc. Fora do escritório, Ruy também foi professor da Universidade Mackenzie 

em 1963 e 1964, na Universidade Católica de Santos (FAU/SANTOS), em 1970 até 

1995. No começo de sua carreira, Ruy projetava com um pensamento voltado para a 

sustentabilidade. Conforme sua carreira foi crescendo, o uso da linha curva, ficou 

marcado em seus projetos, e desde então, não parou mais de usar, foi elogiado por 

Oscar Niemeyer. Com a “brincadeira” das curvas, as formas geométricas foi tomando 



forma em seus projetos, fazendo assim, uma característica de produção, sabendo 

claramente, que foi ele que desenhou aquele edifício. Com o uso abusivo de curvas, as 

cores também faz parte de seu repertorio atrativo, tornando um edifício diferente do 

outro. 

 

Figura 20 – Masashi Ruy Ohtake 

 

 Acesso disponível em: http://www.ribeiraosul.com.br/arqdec/2o-
trofeu-metropolitano-contara-com-presenca-do-arquiteto-ruy-
ohtake/     Acesso em: 18/02/2018    

 

O principal material que Ruy Ohtake utiliza é o concreto. Por ousar em suas 

formas de projetuais, Ruy diz: “O concreto é amigo da gente. Ele se molda a qualquer 

desenho que eu faço. Nenhum outro material tem essa característica. Além disso, possui 

uma textura diversificada. Outra vantagem é que o concreto gera peças acabadas e 

também pode receber cores na sua pigmentação”. 

 

 

 

 



  



Instituto Tomie Ohtake 

O edifício (Figura 21) se encontra no estado de São Paulo, na avenida Faria 

Lima e foi inaugurado em novembro de 2001. Possuindo 32 mil m² de área 

construída, tendo 6 pavimentos sendo assim distribuídos, um hall, restaurante, 

livraria, biblioteca, ateliês, teatro, auditórios e espaços de exposições. No primeiro 

pavimento está localizado um espaço multiuso. No segundo, possui três salas de 

reuniões, no terceiro fica um teatro com 560 lugares, um auditório que comporta 

214 pessoas e no último andar possui mais cinco salas de reuniões e um acesso 

para o palco do teatro. O interior do edifício também chama muita atenção, tanto 

como o lado de fora (fachada), tendo escadas e guarda corpo de concreto 

aparente. O projeto foi vencedor da IX Bienal de Buenos Aires, em 2001. Além de 

estar aberto ao público para visitas, a instituição exibe vários todos os anos desde 

2003. Ela não possui acervo, mas conta com diversas obras contemporâneas 

importantes que marcam a história nos últimos 50 anos. Hoje o instituto é dirigido 

por Ricardo Ohtake (filho de Ruy Ohtake), um profissional com experiência de 

conduzir politicamente eventos culturais. Em sua carreira já foi diretor do Centro 

Cultural de São Paulo, o Museu da Imagem e Som (MIS), Cinemateca Brasileira e 

foi Secretário de Estado da Cultura de São Paulo. 

 

Figura 21 – Instituto Tomie Ohtake. 

 

Acesso disponível em: 
https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/ruy-
ohtake/:               Acesso em 18/02/2019 

  



Estudo de Caso 

 Este capítulo tem a intenção de mostrar as visitas realizadas em parques 

específicos, sendo responsável por mostrar e analisar pontos positivos e negativos 

destes lugares já existentes, que tenham relação com o projeto a ser proposto, 

servindo de base para a elaboração do trabalho. 

 

 Parque Ibirapuera 

 Este estudo de caso foi realizado no Parque Ibirapuera, localizado na cidade 

São Paulo, próximos aos bairros Itaim Bibi, Moema, Vila Mariana e Vila Olímpia. 

 O local analisado é um espaço público que possui 158 ha (1.582.000m²), 

destinado ao lazer e eventos para a população que o visita. Os eventos realizados 

acontecem mensalmente, como Campanhas de Vacinação, Espetáculo da fonte 

ornamental, Bosque da leitura, Escola de Jardinagem, Fundação Bienal, 

exposições do museu local e nos pavilhões, atividades educativas, entre outros. 

 O recinto do parque possui vários locais de entrada, que delimita entradas 

de funcionários e de pedestres. Os portões 2,3 e 10 que se localizam na Avenida 

Pedro Alvares Cabral; os portões 6 e 7 pela Avenida IV Centenário; e o portão 7 

pela Avenida República do Líbano. Os pedestres têm acesso ao 2,3,4,6,7 e 10, 

mas alguns deles possuem horários de funcionamento diferentes, abrindo mais 

cedo ou fechando mais tarde, vice e versa. Todas suas entradas são acessíveis 

para toda a população, sendo asfaltado dentro e fora do parque (pista de 

caminhada). Dentro do parque possui banheiros (Figura 28), cantinas para 

alimentação, um prédio para achados e perdidos, guarda volumes, administração, 

viveiro, pavilhões, escola municipal de astrofísica, planetário, museu Adro Brasil, 

auditório, a famosa OCA (Figura 29), museu da Arte Moderna e museu da Arte 

Contemporânea (Figura 30), Centro de Convivência e cooperativa. 

 O parque tem uma grande área gramada, tendo caminhos que foram criados 

com o tempo pelos próprios pedestres, a pista de caminhada e a faixa de ciclismo 

são asfaltadas, já os edifícios foram feitos de cimento e alvenaria convencional, 

alguns com telhas de zinco e outros de telhas de cerâmica.  



 Por se tratar de um ambiente totalmente aberto, durante o dia, o parque é 

aberto para qualquer pessoa que queira visita-lo ou praticar algum tipo de esporte, 

já durante a noite, o parque fecha às 24h, devido a eventos que o museu e outros 

locais fornecem.  

 

Figura 22 – Quadra de futebol. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 23 – Playground. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

  



Figura 24 – Mobiliário para Playground 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 25 – Playground, crianças até 2 anos. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 



Figura 26 – Mobiliário urbano. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 27 – Placa educacional. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 



Figura 28 – Sanitário Masculino e Feminino. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 29 – OCA. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 



Figura 30 – Marquise. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

Figura 31 – Auditório. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 



Figura 32 – Mobiliário para cadeirantes. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 33 – Mobiliário urbano. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 



Figura 34 – Panorâmica do lago. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

4.2 Parque Estadual Alberto Löfgren (Horto Florestal) 

 

 O segundo e último estudo de caso, foi realizado também na cidade de São 

Paulo, Zona Norte, ocupa uma área de 1.740.000 m². O Horto conta com um palco 

para eventos, área para piquenique, playground, pista de caminhada, trilhas, lagos 

(Figura 35), Museu Florestal da Madeira, abriga também o Palácio de Verão do 

Governador do Estado, sede da Polícia Militar e Florestal do Estado. 

 O parque possui duas vias de acesso, com vias de acesso e caminhos 

internos asfaltadas. A casa do governador (Figura 37) está desativada e em fase 

de tombamento, não há estacionamento próprio, tendo assim que estacionar ao 

redor do local. Dentro possui quadras poliesportivas, um campo de futebol (Figura 

44), fraudária, administração, palco de eventos (Figura 45), portaria, Instituto 

Florestal, museu, playground.  A sistema construtivo do local é constituído por, 

caminhos como, pista de caminhada em torno do parque, é asfaltado, já perto da 

casa do governador são pisos de concreto sextavado. O playground (Figura 42) e 

mobiliário urbano (Figura 43), são feitos de madeira tratada e o centro de eventos é 

construído por telha e tijolos de cerâmica. Apesar de possuir uma arquitetura 

antiga, a casa do Governador é construído também com os tijolos e telha de 

cerâmica, telhado e janelas de madeira. 

 O Horto tem flora rica em espécies exóticas, como: eucalipto, pinheiro-do-

brejo, pau-brasil, pau-ferro e jatobá. Hoje o horto se localiza dentro da cidade de 



São Paulo, ou seja, fazendo com que a cidade chegasse até ele, então a fauna 

local acaba vivendo só naquele local como os macacos pregos, tucanos, gambá, 

garças e martim pescador. 

 O Museu Florestal “Octávio Vecchi” (Figura 40), mais conhecido como 

Museu da Madeira, é conhecido internacionalmente por ter o maior acervo de 

madeira da América Latina. Suas amostras possuem no entorno local, colhidas 

com o tempo e conforme foram descobertas. O museu também possui um acervo 

de móveis artísticos. 

 

Figura 35 – Lago. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 36 – Academia ao ar livre. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 37 – Casa do Governador. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



Figura 38 – Jardim da casa do Governador. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 39– Detalhes da casa do Governador. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



Figura 40 – Museu da Madeira. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 41 – Placa de informação. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



Figura 42 – Panorâmica do Playground. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 43 – Mobiliário urbano. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 



Figura 44 – Panorâmica do campo de futebol. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 45 – Palco de eventos e danças. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



Figura 46 – Flora e nascente do rio local. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 47 – Entrada do Horto. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 Este capítulo tem por finalidade apresentar a origem do município de 

Fartura, sua posição geográfica e a tipologia da região onde será implantado o 

projeto. 

 

Origem e ocupação do Município de Fartura-SP. 

 A região onde se encontra o Município de Fartura, foi habitada nos antigos 

tempos pelos índios Caiuás, da família Tupi-Guarani. Por toda parte, nos 

municípios vizinhos, encontra-se ainda hoje, objetos de pedra de uso, como bacias, 

mão de pilão, machados (itajes) e outros de uso diversos. Sendo as matas, 

formadas em ótimas terras roxas, nelas abundância de caça e frutas de toda 

espécie, motivo porquê da serra vertia para o Ribeirão, tinha a denominação de 

"Fartura". 

 Os primeiros homens que aqui vieram notaram logo que o rio que hoje 

margeia a cidade, estava, por assim dizer, coalhado de peixes, a ponto de, não 

raro, encontrar-se as mais esquisitas espécies, que só vivem nos grandes rios. Da 

fartura, ou abundância de peixes, veio-lhe o nome que mais tarde se estendeu a 

todo o local.  

Ninguém sabe quem batizou o ribeirão com o nome de Fartura, mas é certo 

que ao fazer isso traçou o destino da cidade e do seu povo. Desde então, ela 

cresceu com muita fartura, apesar do que dizem as más línguas e da suposta 

praga de um padre que teria sido expulso da cidade. Não há porque temer pragas 

e superstições na terra natal dos Bispos D. Gorgônio Alves da Encarnação Netto e 

D. Mauro Aparecido dos Santos e também sede, há dezenas de anos, da 

Congregação dos Padres Teatinos e da Congregação das Irmãs da Divina 

Vontade. Grande é a diferença do antigo Fartura com o atual. O rio, então, 

corria cheio e volumoso por entre altas barrancas. As inundações, provocadas por 

abundantes e contínuas chuvas, fazia com que as águas, saindo do leito 

costumado, se espraiassem pelas margens alagando tudo e dificultando o trânsito 

de pedestres e cavaleiros. As águas atingiam a hoje rua Cel. Samuel de Oliveira, 

convertendo toda aquela baixada num vasto lençol de água. Com o correr dos 



tempos, porém, o povoamento das margens do rio trouxe como consequência a 

derrubada impiedosa das matas, o alargamento do primitivo leito, a escassez de 

peixes e, finalmente, o quase completo extravasamento das águas. 

 Já em 1.897 era um povoado e contava com a primeira padaria dos 

senhores Batista e Gabriel Bertoni. No ano de 1.904 estava funcionando uma 

fábrica de cerveja e gasosa do Sr. José Adriani. Ainda além, em 1.906 chegava a 

primeira professora leiga, Dona Inês Pereira e o Professor (este já formado) Odilon 

de Barros. No ano de 1.907 chegava, a primeira carroça do Sr. Bianchi. Neste 

mesmo ano funcionava o primeiro cinema de Emílio Del Cistia, na casa de Nicolau 

Bruno, onde é a antiga rodoviária. Em 1.911, Fartura já tinha 02 Grupos Escolares: 

um masculino (que funcionava onde é a residência do Sr. Luiz Prestes) e outro 

feminino (onde foi a residência do Senhor Conrado Blanco) e em 1.915 a primeira 

ponte sobre o Rio Itararé, feita com cabos de aço, ligando Fartura/SP ao Passo dos 

Leites, Carlópolis/PR. 

A população estimada segundo o IBGE de 2010 é de 15.320 mil habitantes, 

contendo um território de 429,172 km². Sua característica econômica é definida 

pelo comércio varejista, setor agropecuário e o turismo como atração principal 

tendo cachoeiras, trilhas ecológicas, o famoso Mirante da Barra Seca, e a ponte 

Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, que faz a ligação entre Fartura (SP) e Carlópolis 

(PR), tendo um comprimento total de 1.550 metros e possui 54 metros de altura 

sendo assim a décima oitava maior ponte do Brasil. 

 

Característica Geográfica do Município 

 O Município de Fartura está localizado no estado de São Paulo, na 

Mesorregião de Assis e Microrregião de Ourinhos, localizado na no Vale do 

Paranapanema, fazendo fronteira com as cidades de Sarutaiá, Timburi, Tejupá, 

Piraju, Itaporanga, Barão de Antonina, Taguaí e Carlópolis (Paraná). 

 

 

 



  



Figura 48 – Localização da cidade de Fartura no estado de São Paulo. 

 

 Fonte: Plano Diretor do Município de Fartura-SP. 

 

 A posição geográfica da cidade faz com que se encontra à 363 km da 

Capital São Paulo, 95 km de Ourinhos e 167 km de Assis, que representa o polo 

comercial da região. 

 

Características do terreno 

 O terreno escolhido para a realização do projeto, encontra-se no Município 

de Fartura-SP, próximo ao centro da cidade. Na redondeza se encontra algumas 

práticas de esporte, como, skate, futebol, um Clube esportivo particular onde nem 

todos possam entrar pois se trata de um local privado e as praças locais que não 

são voltadas ao esporte. 

 

 

  



Figura 49 – Vista aérea do município com a localização do terreno. 

 

 Fonte: Plano Google Earth. Acesso em: 30 de maio de 2019. 

 

 A justificativa da escolha do terreno deve-se a uma grande área perto do 

centro da cidade sem utilidade. Devido à falta de parques na cidade, o local possui 

algumas vantagens como área verde no local, ribeirão Fartura passa ao lado, faz 

com que atrações possam serem desenvolvidas com facilidade. O local de acesso 

ao terreno é fácil, tendo assim vários portões de entrada no projeto, facilitando a 

visita do turista, e para chegar ao local, as ruas paralelas são de mão dupla, 

facilitando o trânsito. 

 

 

 

 

 



Figura 50 – Vista frontal do terreno. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

PROJETO 

 Este capítulo tem por finalidade apresentar os conceitos de elaboração de 

projeto, o tipo e função do sistema construtivo adotado, os ambientes divididos 

propostos. 

 

  



Conceito 

 Devido à falta de esporte e outros tipos de lazer público na cidade de 

Fartura-SP, o conceito do projeto faz com que esse estudo e projeção na área 

escolhida, acabe com o problema da população farturense e com o visitantes da 

cidade, um mirante onde se tem visão para enxergar o parque inteiro, e na parte 

inferior, um palco para teatro e eventos, vários tipos de atrações para os visitantes 

(quadras poliesportivas, academia ao ar livre, mural de escalada, playground.) 

 

Partido arquitetônico 

 Como o terreno escolhido não é igual aos terrenos convencionais 

(retângulos ou quadrados), e sim um polígono convexo, tendo duas faces junto a 

Rua Antônio Prioli, Av. Pedro Nogueira Ribeiro e a Rua Carlos Guimaraes. O 

desnível do terreno é bem suave, tendo assim aproveitamento total da topografia 

do local. 

 O parque oferece um estacionamentos, que da entrada para o local e uma 

praça de esquina que faz com que o pedestre consiga entrar ou cortar caminho por 

dentro do parque. A pista de ciclismo e caminhada são os principais caminhões 

desenvolvidos para andar no parque inteiro, dando uma volta por completo pelo 

terreno. Dentro da pista possui a área de vivencia, tendo os playground, pista de 

skate, as quadras de areia e campo de futebol, o paredão de escalada, o grande 

salão de teatro e apresentações e o arborismo, que consegue passar em cima do 

lago.  

 

Sistema construtivo 

O projeto tem como sistema construtivo, o concreto e a madeira, pois além 

de serem materiais simples, mão de obra barata, são materiais que não danificam 

o meio ambiente, tornando assim um projeto ecologicamente correto. As coberturas 

são de telhas de barro e outras de telha metálica. Os caminhos dos pedestres e 

pista de ciclismo foram projetadas na sustentabilidade, sendo assim lajotas 

sextavadas. 



 

 

Plano de necessidades 

 Os espações proposto para o projeto são compostos pelo seguintes 

ambientes: 

Setor funcional 

Ambiente Área útil (m²) Quantidade 

Academia ao ar livre 1026 2 

Playground 730 1 

Playground topográfico 635 1 

Paredão escalada 35 1 

Pista de skate 972 1 

Crossfit/Dance 400 1 

Solário/Piquenique 348 4 

TOTAL  4146  

 

Setor administrativo 

Ambiente Área útil (m²) Quantidade 

Administração 100 1 

Guarda volumes 32 1 

Almoxarifado 50 1 

Serviço limpeza 50 1 

TOTAL 232  

 



 

Setor social 

Ambiente Área útil (m²) Quantidade 

Banheiros 120 3 

Fraudário 16 2 

Cantina/Pergolado 250 1 

Teatro 1300 1 

TOTAL 1586  

 

Estacionamento 

Ambiente Área útil (m²) Quantidade 

Estacionamento 87226 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este projeto consiste em ampliar a pratica de esporte e lazer na cidade da 

Fartura – SP, tendo como principal visão, melhorar o estilo de vida da população 

farturense, pois além de ser precário não só na cidade, na região também, esse 

tipo de lazer esportivo (parque esportivo) agrega tanto para a cidade, tanto como 

para o cidadão que o frequenta. O teatro localizado dentro do parque, irá 

proporcionar educacionalmente também, um local exclusivo para esse tipo de 

eventos, como palestras, exposições, teatros, ou seja, tudo que irá agregar para o 

bom desenvolvimento cultural da cidade, dando também um movimento a mais 

para o local. 

 Fartura além de estar em fase de crescimento, ainda se encontra muito 

pequena perto das cidades da região. O parque com certeza irá contar com um 

desenvolvimento da cidade, criando empregos para pessoas, tanto como tirando 

crianças de más influencias das ruas. 
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