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 A poligonal está localizada no Varadouro, bairro onde 
surgiu o município de João Pessoa. A cidade originou-se como 
portuária às margens do Rio Sanhauá, em 1585. Era dividida 
em cidade Baixa (atualmente bairro Varadouro) na beira do 
rio, com concentração de a�vidades comerciais e portuárias; e 
cidade alta (atual bairro Centro), com uso residencial e religio-
so.
   Ao ser realizada a abertura da Av. Epitácio Pessoa, em 
1920, principal eixo de ligação centro-praia, o bairro Varadou-
ro, bem como o Porto do Capim (comunidade pertencente ao 
Varadouro), sofreram perda populacional e entraram em 
esquecimento. Dentro desse cenário de descentralização o 
bairro se consolidou com o uso predominantemente comer-
cial e a comunidade apresenta os usos: residencial, comércio 
de bairro, igrejas e associações.
  Atualmente, além de apresentar casas em áreas de 
risco, o local também apresenta casas em bom estado de 
conservação. O rio passou a ser u�lizado para deslocamentos 
entre comunidades e desenvolver a�vidades ligadas ao 
mesmo. A linha férrea localizada nas proximidades do Porto 
do Capim, também é considerada como um dos principais 
meios de deslocamentos entre a população das redondezas, 
interligando os municípios Santa Rita, Bayeux e Cabedelo.

A matriz SWOT é a sigla dos termos Strenghts (forças), 
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e 
Threats (ameaças) que consiste em uma ferramenta de análise, 
síntese e diagnós�co. Com embasamento nesta matriz, foram 
iden�ficados fatores de análises que irão refle�r em decisões 
projetuais tomadas ao longo da proposta.
STRENGHTS
Valor Histórico; Valor paisagís�co; Forte Iden�dade; Proximidade 
com a Rodoviária, estação ferroviária e terminal de integração; 
Forte presença de cultura e comércio; Valor dos terrenos (grandes 
e a disposição); Presença de associações e grupos sociais. 
OPPORTUNITIES
Senso de comunidade; Manter mistura social; Consciência da 
importância do Porto do Capim; Resgate do caráter portuário; 
Revitalização da Orla; revitalização do Patrimônio Histórico; Novos 
inves�mentos.
WEAKNESSES
Abandono/insegurança; Poucas áreas verdes; Infraestrutura 
precária; Habitações não atendidas por saneamento básico; Fraca 
conexão com o entorno; Prioridade do veículo sobre o pedestre; 
Pouca permeabilidade das quadras. 
THREATS
Habitações afetadas pelas cheias; Gentrificação; Descaracteriza-
ção do patrimônio; Descaso social e da prefeitura.
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 A poligonal abrange as comunidades do Porto do Capim e Vila Nassau, além de 
envolver comunidades do seu entorno imediato como Frei Vital. Estas estão consolida-
das como bairros diversificados e apresentam fortes caracterís�cas de vitalidade 
urbana. Seus espaços residenciais são fundamentais para as dinâmicas sociais que 
trazem vitalidade para o Centro Histórico de João Pessoa. No entanto, essas comunida-
des encontram-se abandonadas pelo poder público, apresentando infraestrutura 
precária, apesar de exis�r acesso à água e energia, não há um sistema de esgoto, e o 
sistema de drenagem ineficiente ocasiona alagamentos. 
 O Porto do Capim passou por muitas transformações desde o surgimento da 
cidade até a consolidação do bairro, gerando alterações na sua estrutura �sica, social e 
cultural. No nascimento da cidade exis�a uma grande mata ciliar percorrendo o Rio 
Sanhauá que foi removida em meados dos anos 1920 para dar lugar aos trapiches e 
ancoradouros. Após o deslocamento da população do centro para a praia, com o 
esvaziamento do bairro Varadouro, a vegetação se recons�tuiu naturalmente, alteran-
do a paisagem e gerando uma nova relação com os novos moradores que lá residem 
hoje.
 Já no trecho do centro histórico, temos uma concentração muito forte de 
comércios, o que acarreta uma grande movimentação de pessoas durante a manhã e 
tarde, e esvaziamento à noite, gerando grande insegurança ao ambiente. O bairro 
apresenta grande densidade constru�va, com presença de poucas áreas verdes, no 
entanto, existem cerca de 38 edi�cios sem uso, além de áreas residuais e edi�cios subu-
�lizados (térreo comercial e 1º pavimento sem uso), com destaque a Av. Maciel Pinhei-
ro.  Os edi�cios históricos estão presentes em grande número, e em sua maioria encon-
tram-se descaracterizados por publicidades ou modificações na estrutura �sica.
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 Com embasamento na teoria do urbanismo par�cipa�vo, buscou-se iden�ficar 
as necessidades e desejos da comunidade com o intuito de incluir a população na 
elaboração da proposta. Baseado na Tabela de Desejos produzida pela PROEXT/UFPB 
(2015) - Abrace o Porto do Capim, foi elaborado um mapa dos equipamentos solicita-
dos pelos moradores.
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 REURBANIZAÇÃO DO PORTO DO CAPIM LEGENDA:
Eixos Visuais

 EIXOS VISUAIS

REAPROVEITAMENTO DE EDIFÍCIOS INUTILIZADOS

 O Porto do Capim apresenta condições de moradia e infraestrutura precárias, havendo a necessidade de uma 
urbanização e reconciliação dos espaços com o Rio Sanhauá. Estes fatores nortearam a proposta projetual, onde buscou-
-se gerar novas condições de habitação, lazer e trabalho. A implantação de um sistema de esgotamento sanitário tornou-
-se necessário para gerar as condições adequadas de infraestrutura e impedir o descarte de águas negras no rio. As famí-
lias que encontram-se morando em áreas de risco e sem possibilidade de atendimento ao saneamento básico serão 
remanejadas para novas habitações, bem como seus comércios, possibilitando condições de moradia e trabalho adequa-
das. As edificações em bom estado de conservação serão man�das.

 As famílias que residem em áreas de risco (margem de rio) no Porto do Capim geram barreiras �sicas que impe-
dem a visualização da orla do Rio Sanhauá. Suas realocações proporcionarão a abertura de eixos visuais, resgatando o 
potencial paisagís�co da área. 

 A existência de um grande número de edi�cios sem uso na área de projeto (incluindo patrimônios históricos e 
galpões an�gos) geram insegurança, entretanto, permite um reaproveitamento das construções gerando novos usos. 
Esta estratégia proporciona economia de recursos e preservação do patrimônio histórico. 

 INTERMODALIDADE
 A área encontra-se bem atendida por transportes públicos 
(trem e ônibus), portanto, buscou-se aproveitar esta potencialidade 
para aperfeiçoar a mobilidade. Será implementado o transporte 
aquaviário e um novo terminal de ônibus em frente ao terminal 
ferroviário, conectando os três �pos de modais, além de proporcio-
nar o uso da bicicleta através da criação de uma ciclovia. O tranporte 
hidroviário irá conectar João Pessoa com o Município de Cabedelo, 
gerando uma nova forma de circulação na região metropolitana. 

 CAMINHABILIDADE
 As vias do bairro apresentam grande fluxo de veículos 
durante o dia, dificultando o fluxo adequado de pedestres. No turno 
da noite o fluxo de veículos é reduzido e o bairro deser�fica-se, 
consequentemente a insegurança gerada afasta os pedestres. A 
proposta foi norteada por estratégias que visam tornar as vias mais 
caminhaveis, com velocidades mais humanas, que associadas às 
fachadas a�vas propostas, proporcionará maior segurança ao usuá-
rio.

JOÃO PESSOA

BAYEUX P. DO CAPIM
E RIO SANHAUÁ

FERROVIA

CABEDELO

JACARÉ

RIO PARAÍBA

Vias Tráfego Lento 

Vias Compar�lhadas

Vias Pedestrianizadas

Edi�cios à Reformar/Reu�lizar

Edi�cios Relocados

Cais Proposto

Terminal Ferroviário Existente

Terminal Proposto 

Preferência 

30
Km/h
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 A realocação de 183 residências de áreas de risco para novas habitações, resultam soluções de enfrentamento dos problemas socioambientais vivenciados 
pela população residente. Além de reaproveitar algumas edificações existentes para reformar e adaptar ao uso misto (comércio + residência) requalificando o patrimô-
nio histórico e resgatando o uso residencial no Centro da cidade.

DEMOLIÇÕES (180 RESIDÊNCIAS E 40 COMÉRCIOS/SERVIÇOS) REFORMAS (39 EDIFICAÇÕES)

CICLOVIAS VIAS PEDONAISVIAS NORMAIS

 Dentre os novos edi�cios propostos estão (em vermelho): as habitações de interesse social com comércio no térreo e o cluster, um edi�cio que proporcionará 
atração para região, contendo um posto tecnológico e restaurantes que irão gerar emprego e renda, e inclusão tecnológica. Os edi�cios restaurados e reu�lizados, apresen-
tarão uso misto e demais usos: creche, mercado, centro cultural, centro profissionalizante e escola fundamental. Em laranja estão os edi�cios que serão reaproveitados em 
sua totalidade, já em amarelo, os edi�cios que receberão o uso residencial no primeiro pavimento, preservando o uso comercial preexistente no térreo.

 Através do estudo de fluxos das vias foi possível iden�ficar a melhor estratégia para cada situação, sempre buscando beneficiar o pedestre. As vias de fluxo baixo 
se tornaram compar�lhadas, permi�ndo o acesso de todos os veículos, no entanto, tendo como preferência o pedestre. Nas demais vias foi proposto o alargamento das 
calçadas e a redução de faixas para os automóveis, além da aplicação de faixas elevadas para tornar a velocidade das vias mais humanas. Foi proposto a pedestrianização de 
duas ruas: a do Cluster, com o intuito de cortar o acesso de carros dentro do parque e a rua do Largo São Frei Pedro Gonçalvez devido a barreira visual causada pelos automóveis 
que lá estacionam.

EDIFÍCAÇÕES PROPOSTAS

HABITAÇÕES + COMÉRCIOS

CRECHE

NOVO USO (TOTAL) NOVO USO (1º PAV.)

ALTO MODERADO BAIXO

9 1
10

1

1

2
POSTO POLICIAL E PSF3

OFICINAS

MERCADO

CENTRO CULTURAL

4

5
6

CENTRO PROFISSIONALIZANTE 
E ESCOLA FUNDAMENTAL

EDIFÍCIO GARAGEM

7 PASSARELA10
QUIOSQUES118

CLUSTER INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 9

3
4

1
1

11

2

65
7

8

RESIDENCIAL
MISTO (COMÉRCIO + HAB.)
COMÉRCIO/SERVIÇO
INSTITUCIONAL

CULTURAL
SAÚDE
RELIGIOSO
ESTACIONAMENTO

ESPORTIVO ÁREAS VERDES

FLUXOS

VIAS

DEMOLIÇÃO E REFORMAS

USOS

EDIFICAÇÕES

TRANSPORTE
RECICLAGEM/TRIAGEM
EDUCATIVO

VIAS PEDONAISVIAS PEDONAIS



URBANIZAÇÃO ÁREA CUSTO

CALÇADA 22.042,57 m² R$ 1.917.703,59

CICLOVIA 5.550,93 m² R$ 482.930,91

PARQUE 28.190,40 m² R$ 2.452.564,80

VIAS 22.379,66 m² R$ 1.947.030,42

TOTAL 78.163,54 m² R$ 6.800.229,72

EDIFICAÇÕES ÁREA BRUTA LOCÁVEL RESIDENCIAL

DIMENSÕES 6,6 À 25 m² 35 À 50 m²

QUANTIDADE 162 183
QUANTIDA DE CASARÕES 

REUTILIZÁVEIS 18 18

PREÇO POR M² R$ 1.031,21R$ 1.031,21

VOLUME GERAL VENDAS R$ 185.617,8 R$ 19.423.665,3

GERAL GASTO

URBANIZAÇÃO R$ 6.800.229,72

TERRENOS R$ 13.900.576,7

EDIFICAÇÕES R$ 19.609,28

TOTAL R$ 20.720,415,7

FONTE: PINI ENGENHARIA / IBGE 2017: MÉDIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NACIONAL
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TRAPICHE

ANCORADOURO

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

CLUSTER

EDIFICAÇÕES MULTIFUNCIONAIS

CRECHE

CENTRO CULTURAL

CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
E ESC. FUNDAMENTAL

EDIFICAÇÕES MULTIFUNCIONAIS

OFICINAS MECÂNICAS

QUADRAS 
POLIESPORTIVAS

EDIFÍCIO GARAGEM

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

EDIFICAÇÃO MULTIFUNCIONAL

PASSARELA

TERMINAL DE ÔNIBUS URBANOS

ESTACIONAMENTO

QUIOSQUES

EDIFÍCIOS REUTILIZADOS

CICLOVIA
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 A proposta concentrou-se em estabelecer quatro aspectos: as habitações de interesse social, mobili-
dade urbana, sustentabilidade e valor histórico. 
 A relocação das moradias dá-se a par�r de um estudo de caso, visando como prioridade a população 
residente na área de risco para um conjunto de habitação de interesse social, que apresentará com uso misto: 
residências e comércios.
 As vias de acesso foram requalificadas para fomentar o compar�lhamento dos transportes automoto-
res com os pedestres, porém, priorizando estes através do incen�vo ao tráfego lento por meio de ruas com baixo 
fluxo de véiculos. A mobilidade urbana está bem disposta de três �pos modais: transportes público terrestres 
(ônibus e trens) e aquaviários, além da inserção de uma malha cicloviária.
 A recuperação dos casarões, que encontram-se abandonados e descuidados, dando novos usos a 
estes, foi de suma importância para preservação do valor histórico que eles possuem.

- Inclusão da comunidade na elaboração da proposta
- Valorização e preservação dos recursos naturais
- Democra�zação do acesso a tecnologia e informação 
(escolas, centros profissionalizantes e posto tecnológico)

-  Insen�vo ao uso de transportes alterna�vos
-  Aumento da caminhabilidade
-  Requalificaçãode edi�cios subu�lizados (econo-
mia de recursos)

SUSTENTABILIDADE

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
POLIESPORTIVAS

PASSEIOS ECOTURÍSTICOS E PESCA 
RECREATIVA 

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS 

POSTO TECNOLÓGICO E 
RESTAURANTES

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE 
PESCA

ESPAÇO DESTINADO À 
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

EDIFÍCIOS HABITACIONAIS COM 
COMÉRCIO, PSF E POSTO POLICIAL 

NO TÉRREO

OFICINAS RELOCADAS PARA NOVA 
EDIFICAÇÃO

PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES 
COM COMÉRCIOS DESTINADOS À
POPULAÇÃO

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS E CARGAS DO TREM

HABITAÇÃO E COMÉRCIO NO 
TÉRREO

HABITAÇÃO E COMÉRCIO NO 
TÉRREO

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS QUE 
PROPORCIONEM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS

NOVOS QUIOSQUES

PRIMEIRO PAVIMENTO COM 
NOVO USO PARA FINS 
COMERCIAIS

PRÁTICA DO CICLISMO

0 50 100 200

20 ha
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8

HABITATAT ÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 Propondo melhorias para o Porto do Capim, a relocação das 
moradias dá-se a partir de um estudo de caso, tendo como priori-
dade a população residente na área de risco para um conjunto de 
habitação de interesse social próximo ao parque proposto, man-
tendo a dinâmica dos moradores com o entorno e sua nova função 
mais ativa, visto o aumento do fluxo local. As edificações de habi-
tação apresentam usos mistos: comércio, posto policial e PSF no 
térreo e residências nos demais pavimentos. A implantação teve 
como objetivo locar os edifícios de maneira a obter melhor desem-
penho diante dos condicionantes naturais, obtendo maior conforto 
ambiental no conjunto.

8

1 2

3 4

5 6

7

9

PASSARELA ELEVADA COM QUIOSQUES INTERNOS 
PARA MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE DE PEDESTRES 
E TERRAÇO SUPERIOR EXCLUSIVO PARA 
EDIFICAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

CLUSTER DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO QUE 
ABRIGARÁ RESTAURANTES, ESPAÇOS PARA 
EXPOSIÇÕES EFÊMERAS E COMÉRCIO E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS.

EDIFÍCIO GARAGEM FOMENTARÁ A CAMINHABILI-
DADE, POIS SUBSTIRUIRÁ ESTACIONAMENTOS NA 
RUA, PERMITINDO AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS.

EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
PARA A POPULAÇÃO RELOCADA DA COMUNIDADE 
DO PORTO DO CAPIM, COM COMÉRCIO NO 
TÉRREO.

EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
PARA A POPULAÇÃO RELOCADA DA COMUNIDADE 
DO PORTO DO CAPIM, COM COMÉRCIO NO 
TÉRREO.

EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
PARA A POPULAÇÃO RELOCADA DA COMUNIDADE 
DO PORTO DO CAPIM, COM COMÉRCIO NO 
TÉRREO.

EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 
COMÉRCIO NO TÉRREO.

OFICINAS MECÂNICAS RELOCADAS PARA NOVO 
LOCAL PRÓXIMO AS EDIFICAÇÕES DE INTERESSE 
SOCIAL.

- DIFERENTES USOS
- REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO
- IMPEDIR O DESCARTE DE ÁGUAS NEGRAS NO RIO

- DIVERSIDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
- GERAÇÃO DE EMPREGOS LOCAIS
- MANUTENÇÃO DA RENDA NA COMUNIDADE

- DIVERSIDADE DE RENDA
- COMBATE À GENTRIFICAÇÃO
- TRATAMENTO DO SOLO DO CURTUME

SUSTENTABILIDADE

1
2

8
6

7

9

4
5

3



2

1 PRAÇA DAS QUADRAS PRAÇA DO TERMINAL RODOVIÁRIO PRAÇA DO CLUSTER PRAÇA DO MEIO PRAÇA DO PORTO 2 3 4 5
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      Os parques propostos foram concebidos baseados na reconciliação da comunidade com os espaços naturais, além de 
servir como ligação entre a comunidade, o cluster e o novo complexo de mobilidade urbana criando uma nova forma de 
circulação na comunidade. Foram elaborados três trapiches: o primeiro (A) com a função de embarque e desembarque de 
passageiros para o transporte aquaviário; o segundo (B) com concentração de a�vidades recrea�vas, como: pesca recrea�-
va, passeios ecológicos e esportes aquá�os; e o terceiro (C) voltado para a�vidades ligadas à pesca de subexistência. A 
criação de um trapiche para as a�vidades de pesca da comunidade foi criado com o intuito de fomentar esta prá�ca 

     A criação de um trapiche para as a�vidades de pesca da comunidade foi criado com o intuito de fomentar esta prá�ca 
preexistente no local, criando inclusão social através da manutenção de renda e iden�dade cultural. O Cluster de Tecno-
logia e Informação foi elaborado como uma con�nuidade do piso do parque, criando um mirante com vista panorâmica 
para contemplação, servindo como âncora para novos empreendimentos e serviços gerando capital para a região. 
Também oferece novas formas de lazer e entretenimento através de seus restaurantes, lojas e posto tecnológico. A 
proposta conta com o reaproveitamento de águas servidas das habitações e águas pluviais para irrigação do parque.

1

A
B

C

3

4

5

- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA PESCA PREEXISTENTE                  
- PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

- CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ÁGUAS PLUVIAS E SERVIDAS PARA IRRIGAÇÃO
- CONSCIENTIZAÇÃO AMBIETAL
- AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES UTILIZANDO VEGETAÇÃO NATIVA

SUSTENTABILIDADE
- MELHORAMENTO DA DRENAGEM ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PERMEÁVEIS
- FACILIDADE DE ACESSO ATRAVÉSDE DIFERENTES MODAIS

PARQUES



MOBILIDADE URBANA
Propondo melhorar a conexão urbana, é recomendado promover estratégias que incentivem 
transportes sustentáveis, capazes de garantir o desenvolvimento do bairro a partir de uma análise 
da variabilidade urbana. Necessariamente, deve-se atender o pedestre, sabendo-se que a área é 
bem regada de transporte público, opta-se por requalificar o percurso dos transportes, e comparti-
lhar vias para demasiados usos, permitindo assim pedestrianismo com caminhos de qualidade e 
sem obstáculos e transtornos, assim como também o uso de bicicletas, através da ciclovia. Poste-
riormente, assegurar transportes públicos (ônibus e trem), assim como o aquaviário, tendo como 
objetivo reduzir a dependência da população de utilizar veículos particulares. Totalizando, vias 
suficientemente arborizadas, para garantir o bem-estar dos indivíduos em dias quentes.suficientemente arborizadas, para garantir o bem-estar dos indivíduos em dias que

0 2 4 8mCORTE - AV. MACIEL PINHEIRO

CORTE - R. PORTO DO CAPIM 0 2 4 8mCORTE - R. PORTO DO CAPIM 0 2 4 8m

VISTA SUPERIOR - AV. MACIEL PINHEIRO

em 
análise 

é 

e 

omo 
vias 

Faixa elevada

Captação de água pluvial

Rede de esgoto

Vegetação nativa
Piso ipermeável (Asfalto-borracha)

Gramíneas
Ciclovia
Passeio

DETALHE - AV. MACIEL PINHEIRO

VISTA SUPERIOR - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
16m0 4 8 8m0 2 4

VISTA SUPERIOR - R. PORTO DO CAPIM
8m0 2 4

Ciclovia

Terminal de ônibus
urbano

Estação de trem
Transporte aquaviário

Vias de sentido duplo
Ferrovia
Via exclusiva de ônibus 
urbano

Vias de mão única 

- REDUÇÃO DO USO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL
- IMPLANTAÇÃO DE DIFERENTES MODAIS
- MELHORIA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS PREEXISTENTES

- ACESSIBILIDADE URBANA 
- USO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO-BORRACHA)
- AUMENTO DA CAMINHABILIDADE

SUSTENTABILIDADE
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FASES DE IMPLANTAÇÃO
FASE 1FASE 1 FASE 2 FASE 3
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 A implantação se realizará em 3 
etapas: implantação de saneamento básico e 
novas habitações, implantação do polo de 
mobilidade urbana, implantação do parque.
                A primeira etapa realizará o saneamen-
to básico e a construção das habitações volta-
das para os realocamentos, e demais moradias 
e comércios nos edi�cios que serão restaura-
dos, gerando renda para as etapas posteriores.
          A segunda será construído o polo de 
mobilidade urbana, permi�ndo maior facilida-
de de acesso ao bairro através de diferentes 
modais. Nesta etapa serão implantados o novo 
terminal de ônibus, os transportes aquaviáriso 
e ainda a reforma do terminal ferroviário.
             Na terceira, será implantado o parque 
que irá trazer novas formas de lazer e interação 
com o ambiente natural, preservando os recur-
sos naturais e insen�vando a a�vidade da 
pesca.    

HABITAÇÕES + COMÉRCIOS + REALOCAMENTOS COMPLEXO DE MOBILIDADE URBANA PARQUES




