
4 | 6

bancosciclovia

parque 

infantil

volei de areia

parque infantil

inclusivo

sanitários infantis/

fraldário

estacionamento

(153 vagas)

piscina

25 x 25m

guarita/

acesso
piscina 

24 x 48m

estacionamento 

ônibus (9 vagas)

pista de

aeromodelismo

cicloviabancos

skate (half pipe)

skate (bowls)

ciclovia

horta
paraciclo

sanitários

ginástica adulto

viveiros

depósito de

ferramentas

parkour

piqueniques

skate (bowls)

piqueniques

paraciclo

ciclovia

piqueniques

auditório para

2700 pessoas

trilhas interpretativas:

buritizal/ murundus/ campo

sanitários e quiosque

das piscinas

estacionamento (153 vagas)

ponto de

encontro

comunitário
trilhas interpretativas:

buritizal/ murundus/ campo

ciclovia

viveiros

piqueniques

circuito

inclusivo de

ginástica para

adultos 

centro de

educação e

cultura

guarita/ acesso

sede

administrativa

projeção estacionamento

(239 vagas)

paraciclos

posto de observação

corpo de bombeiros

guarita/

acesso
paraciclo

parkour (obstáculos)

quadra

poliesportiva

guarita/

acesso

Árvores típicas de murundus:
Tapirira guianensis (pau-pombo)

Albertia edulis (marmelada, puruí)

Andira cuyabensis (angelim-do-cerrado, morcego) 

Cariocar brasiliense (pequi) 

Curatella americana (cajueiro-bravo-do-campo)

Dipteryx alata (baru, cumaru)

Eriotheca gracilipes (imbiru, paineira-do-campo)

Maprounea guianensis (vaquinha, marmeleiro-do-campo)

Qualea grandifl ora (cinzeiro, pau-de-tucano)

Qualea parvifl ora (pau-terra) 

Buritis e Buritizais

Gramíneas de Campo Sujo de Murundus (mix):
Andropogon ternatus 

Encontrada na zona de borda da vereda, em solos com baixo teor de umidade.

Erianthus asper 

Encontrada na zona de borda da vereda, em solos com baixo teor de umidade.

Bulbostylis capillaris (alecrim-da-praia) 10-20cm

Planta daninha freqüente em lavouras de arroz inundado e canais de drenagem, cre-

scendo com grande vigor.

Cyperus surinamensis (junquinho) 60-90cm 

Planta típica de baixadas úmidas do cerrado.

Andropogon bicornis (rabo-de-burro, rabo-de-raposa) 80-160cm 

Planta daninha freqüente em todo o Brasil.  

Axonopus compressus (grama-missioneira, grama-jesuíta) 15-30cm

Planta perene, forrageira. De ocorrência espontânea em todo o país.

Aristida longiseta (barba-de-bode) 30-40cm

Forração perene bastante ornamental entouceirada. 

Eupatorium ballotaefolium (picão-roxo) 40-80cm 

Tolera solos de baixa fertilidade. Florece muito durante período quente e chuvoso.

Eupatorium macrocephalum (eupatório-roxo) 

Típica de locais úmidos de quase todo o Brasil.

Vernonia chamaedrys (assapeixe-branco) 70-140cm 

Planta de ocorrência na região Centro-Oeste. Prefere solos férteis, tolerando períodos de 

estiagem.

Vernonia platensis (assapeixe-roxo) 110-150cm 

Típica dos campos do planalto central. Ocorre em solos secos ou úmidos.

Desmodium discolor (carrapicho-grande) 1,5-2,5m  

Ocorre no Sudeste e Centro-Oeste, na forma de reboleiras, onde é reconhecida no verão 

pela cor lilás.

Rhynchospora auerea (capim-navalha) 60-100cm

PAISAGISMO

Gramíneas de Campo Sujo de Murundus (monoculturas):
Andropogon ternatus 

Encontrada na zona de borda da vereda, em solos com baixo teor de umidade.

Erianthus asper 

Encontrada na zona de borda da vereda, em solos com baixo teor de umidade.

Bulbostylis capillaris (alecrim-da-praia) 10-20cm

Planta daninha freqüente em lavouras de arroz inundado e canais de drenagem, cre-

scendo com grande vigor.

Cyperus surinamensis (junquinho) 60-90cm 

Planta típica de baixadas úmidas do cerrado.

Andropogon bicornis (rabo-de-burro, rabo-de-raposa) 80-160cm 

Planta daninha freqüente em todo o Brasil.  

Axonopus compressus (grama-missioneira, grama-jesuíta) 15-30cm

Planta perene, forrageira. De ocorrência espontânea em todo o país.

Aristida longiseta (barba-de-bode) 30-40cm

Forração perene bastante ornamental entouceirada. 

Eupatorium ballotaefolium (picão-roxo) 40-80cm 

Tolera solos de baixa fertilidade. Florece muito durante período quente e chuvoso.

Eupatorium macrocephalum (eupatório-roxo) 

Típica de locais úmidos de quase todo o Brasil.

Vernonia chamaedrys (assapeixe-branco) 70-140cm 

Planta de ocorrência na região Centro-Oeste. Prefere solos férteis, tolerando períodos de 

estiagem.

Vernonia platensis (assapeixe-roxo) 110-150cm 

Típica dos campos do planalto central. Ocorre em solos secos ou úmidos.

Desmodium discolor (carrapicho-grande) 1,5-2,5m  

Ocorre no Sudeste e Centro-Oeste, na forma de reboleiras, onde é reconhecida no verão 

pela cor lilás.

Rhynchospora auerea (capim-navalha) 60-100cm
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