
Águas Leste

Aeromodelismo

ZONA DE PROTEÇÃO PERIFÉRICA
Junto aos limites do parque, trata-se 
de uma densa cobertura vegetal de 
modo a acolher e abraçar o 
ecossistema interno do Parque. A 
maior concentração vegetal trará a 
recuperação do ecossistema local 
como atrativo a pássaros, insetos e 
outros agentes polinizadores. 

Os indivíduos arbóreos escolhidos, típicos do cerrado brasileiro, 
trazem ao Parque Urbano e Vivencial do Gama um paisagismo 
adequado ao bioma local, além de terem sido implantados de modo a 
valorizar seu caráter ornamental junto aos espaços de usos intensos 
do Parque, que, vê-se ainda impulsionado com a utilização de 
arbustos, trepadeiras e forrações em conformidades com as 
arquiteturas e ambientes propostos:

- os Quiosques Pergolados serão abraçados por trepadeiras variadas;
- Guapuruvus farão uma elegante marcação espacial com plantio 
geometrizado junto ao Pique-Nique.;

ZONA DE TRANSIÇÃO
Consiste no Paisagismo e Vegetação 
da região de maior uso antrópico com 
atividades variadas de lazer e 
recreação. O paisagismo desta área 
visa minimizar os impactos das 
ocupações propostas e harmonizar-
se com as mesmas, garantindo 
m i c r o c l i m a s  a g r a d á v e i s  e  
convidativos à ocupação humana. 

ZONA DE RECUPERAÇÃO
Des ti nada  a  recupera r  as 
fitofisionomias típicas locais e 
conter a degradação em avanço 
esta zona amplia a devida proteção 
destinada à Zona de Conservação. 
Nesta área, o plantio de árvores e 
sementes típicas do cerrado e 
compatíveis com o bioma local.   

ZONA DE CONSERVAÇÃO
Consiste na zona de proteção dos 
campos de murundus, veredas e 
nascentes do conjunto do Parque 
Urbano e Vivencial do Gama, 
áreas há muito degradadas pela 
retirada da vegetação e drenagem 
(ocupações irregulares das 
chácaras). 

- Palmeiras Jerivá trarão uma elevação do pé-direito e um caráter 
extremamente ornamental junto à Porta Leste;
- A praça de acesso junto ao Espaço Encontro.Cultura.Lazer irão 
encantar com o maciço de Mulungus proposto;
- As Águas Sul são elegantemente delineadas por uma linha de 
Quaresmeiras
- O Setor Recreativo será de grande ludicidade, uma cartela de cores 
com Ipê-Roxo, Ipê- Rosa, Mulungu, Ipê-Branco, Paineira-Rosa, Unha 
d'anta,...
- PEC, CG e CGPD buscaram a sombra de elementos arbóreos de porte 
mais elevado para um sombreamento e maior conforto durante as 
atividades esportivas, assim, fazem-se presentes Paineira-Rosa, 
Copaíba e Jacarandá do Cerrado dentre outros. 

Pistas de Skate

Largo dos Papagaios

Desde seu surgimento nos anos 50 nos Estados Unidos o Bicicross 
é uma atividade esportiva democrática que tem adeptos espalhados 
por todo o mundo. Dentre várias modalidades o Parque terá a mais 
popular no Brasi:a Dirt Jumping, onde em pistas de Terra os 
praticantes executam manobras radicais e inúmeras competições, 
que são regulamentadas pela Confederação Nacional de Bicicross.

Túneis

C.G.P.D.

P.E.C.

Bicicross

Parquinho

C.G.

As brincadeiras de criança não encontram limites no Parque Urbano 
e Vivencial do Gama: no parquinho, toda a criançada vai encontrar 
brinquedos para seu entretenimento, inclusive os pequenos 
portadores de necessidades especiais, pois, haverão brinquedos 
específicos para que eles também possam usufruir deste espaço.

Considerando a nova pirâmide etária nacional e a melhoria da 
expectiva de vida coletiva, o percentual de idosos está crescendo a 
olhos vistos. O é um espaço para a 
vivência e convivência da melhor idade, este espaço contará com 
diversos equipamentos para ginástica e alongamento devidamente 
identificados e com placas de orientação sobre seu uso e manuseio. 

Ponto de Encontro Comunitário 

Segundo o IBGE, os resultados do Censo 2000 mostram que, 
aproximadamente, 24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da 
população total, apresentaram algum tipo de incapacidade ou 
deficiência. Este dado alarmante mais que justifica a necessidade de 
implantação do , 
que vem oferecer maiores possibilidades a estes brasileiros que 
muitas vezes ficam ignorados ou esquecidos quando se tratam de 
projetos urbanos. 

Centro de Ginástica para Pessoas com Deficiência

Elemento lúdico / artístico os Túneis vem a somar ao Setor 
Recreativo com mais possibilidades de ocupação e diversão para as 
crianças. Manilhas de concreto envoltas por pequenos movimentos 
de terra, os Túneis criam uma nova maneira de brincar. 

O Circuito de Ginástica dá suporte ao Setor Esportivo: o maior deles 
está junto as quadras e campo de futebol, porém, pequenas ilhas de 
alongamento serão posicionados ao longo das pistas de caminhada 
e proximo às demais portarias.

Arrabidaeachica Arrabidaea 
florida Arrabidaeapulchra, 
Banisteriopsisanisandra, Cissuserosa 

Ditassa tomentosa, 
Ipomoeahederifolia 
Mandevillaantennacea, Mandevilla 
hirsuta, Mateleadenticulata, 
Paragoniapyramidata, Petreavolubilis 

Pyrostegiavenusta 

(cipó cruz), 
(cipó florido), 

(parreira), 
(corriola), 

(viuvinha), (flor de São 
João).

Anemopaegmaarvense 
Arrabidaeabrachypoda Calliandradysantha 

Callistemonsp 
Chamaecristaorbiculata 
Erythrinaspeciosa 
Grevilleabanksii Jacarandaulei Lantana 
câmara Microliciasp, Protiumovatum 

), Senna rugosa, Tecomastans 
), Trembleyaparviflora,  Velloziasquamata 

Velloziavariabilis 

(alecrim do campo), 
, (flor 

do cerrado), (escova de garrafa), 
(folha moeda), 

(mulungu do litoral), 
(grevílea), , 

(cambará), 
(almécega (ipê de 
jardim
(canela de ema), (Candombá).

Achyroclinesatureioides 

Pentas lanceolata 
(estrela do egito) 
Rynchosporaspeciosa 

Syngonanthusnitens

(marcela do campo), 

(capim estrela), 
 

(capim dourado).
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