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Proposta paisagística
A proposta paisagística foi baseada nas diferenças de nível naturais do terreno com 
o objetivo de passar sensações de vivência e apreciação da natureza pelos usuários.  
A vegetação utilizada no parque como um todo será especialmente de espécies da 
fitofisionomia de cerrado sentido restrito. Foram avaliadas aquelas com maiores po-
tencialidades para a utilização em recuperação de áreas degradadas no Cerrado, com 
base na taxa de sobrevivência e no desenvolvimento inicial das mudas, considerando as 
condições ambientais locais. O uso de espécies nativas em programas de recuperação 
ambiental pode representar uma grande contribuição para a conservação da biodivers-
idade local, além de promover um barateamento dos custos de produção e transporte 
de mudas devido à utilização de fontes locais de propágulos reprodutivos. 

 Reserva ecológica
Em meio as cotas mais altas do parque, mais especificamente no lado leste da reserva 
ecológica, foram implantadas espécies de aspecto baixo e rasteiro. O deslocamento 
pela passarela de observação passa a impressão de caminhar sobre um campo limpo e 
florido. Ao seguir para o extremo Oeste do terreno a passarela continua sua linha hori-
zontal e a vegetação cresce  conforme o declive natural do terreno, proporcionando a 
sensação do caminhar sobre as copas das árvores. Em toda a área de reserva optou-se 
principalmente por espécies nativas de alto valor para a recomposição da flora original 
da área. Estas são invariavelmente compatíveis com a biodiversidade local, com poten-
cial para atração de agentes polinizadores e dispersões de sementes. Entre os agentes 

 Acessos e fluxos
O acercamento do território foi criado de forma a não causar grandes impactos na 
cidade e no parque. A cerca não segue o desenho do lote e assim, de forma irregular, 
cria espaços de uso externo ao parque  e praças de acesso para pedestres e ciclistas. 
O limite entre o parque e a cidade se torna difuso.  A estratégia de acessos ao parque 
foi restringida a dois pontos principais de acesso e diversas entradas secundárias de 
acesso restrito a pedestres e ciclistas.

 Acessos de veículos
Os veículos terão acesso ao parque através de dois estacionamentos localizados a ex-
tremo leste e oeste do território, juntos aos principais equipamentos do parque. Desta 
forma o projeto divide o impacto do veículo motorizado no ambiente e possibilita um 
acesso mais fácil ao parque. O estacionamento a leste terá também acesso de veícu-
los de serviço que poderão efetuar manutenções no parque percorrendo as ciclovias. 
Além disso, este estacionamento poderá ser utilizado para eventos públicos no parque 
e servir de apoio para os grandes equipamentos da região.  Toda a pavimentação é feita 
de concregrama. 

 Acessos de pedestres
Os principais acessos para pedestres estão localizados próximos as entradas de veícu-
los. Visando um acesso otimizado, foram criadas aberturas dispersas ao longo do perí-
metro do parque marcados por pequenas guaritas e arbustos floridos. As praças secas 
que marcam as entradas principais serão pavimentadas com placas de concreto ústico 
pré-moldado com vegetação rasteira entre elas.

 
 Trilhas principais e interpretativas 
As trilhas têm o propósito de incentivar a visitação em áreas naturais, a fim de sen-
sibilizar o ser humano e propiciar uma experiência recreativa prazerosa. De aspecto 
rústico e permeável, a sequência paisagística determinada pelo seu traçado busca a 
integração de valores, aprendizados e vivências com o meio ambiente. Seus trajetos são 
segmentados e múltiplos, no intuito de permitir várias combinações de percursos para 
alcançar espaços distintos. Um sistema de comunicação sútil identifica as espécies e 
pontos de interpretação ambiental ao longo do caminho. As trilhas principais são mar-
cadas por seu aspecto de terra batida com canaletas e bancos de concreto rústico que 
compensam as diferenças de níveis. As trilhas secundárias se diferenciam por serem 
mais estreitas e cobertas de terra não batida.

 Ciclovia e coopervia
A ciclovia funciona paralelamente à via destinada a prática de cooper. Elas percorrem 
todo o perímetro do parque de forma irregular, acessando pontos mais remotos, e 
sempre separadas por uma faixa de vegetação rasteira ou de arbustos. A pavimentação 
feita de piso drenante, preferencialmente produzido na região, permite uma permea-
bilidade dos trechos. O piso poderá ser intertravado ou do tipo greenway da ecomat. 

 Passarela de observação
As passarelas são caminhos que se elevam em relação à vegetação  e por onde os pe-
destres podem adentrar os bosques da área de recuperação ambiental. Seus acessos 
principais são feitos pelos lados leste, em nível, e oeste, por intermédio de uma rampa. 
Em outros pontos importantes da paisagem, a passarela é acessada por núcleos de cir-
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culação vertical. Ao longo de seu percurso podem ser observados pontos de contem-
plação do horizonte e descanso. Ela se destaca na paisagem pela sua estrutura de aço 
tipo corten e piso de eucalypto reflorestado e certificado. Os acessos são marcados 
por placas de concreto rústico.

Situação sócio ambiental
Através do estabelecimento de fases bem definidas foi possível pensar em uma estra-
tégia de demolição e reaproveitamento do material descartado. Todo o concreto reti-
rado das chácaras que serão demolidas poderá ser reciclado para novos equipamentos 
urbanos. Outros descartes de concreto serão utilizados para a montagem de gabiões 
que auxiliam na drenagem do lago.
  
Através de uma implantação hierárquica e diferentes ambientações verdes, a permea-
bilidade de águas pluviais é otimizada. Compartimentos em áreas técnicas dos edifícios 
estocam a captação da precipitação de águas pluviais, reutilizadas na manutenção das 
áreas vegetalizadas. 

Os edifícios da Sede e Cultura são baseados em um sistema modular de estrutura 
metálica cruciforme e concreto pré-fabricado que minimiza o custo e permite uma 
fácil adaptação das construções à topografia.  Ambos terão uma galeria perimetral 
sombreada que minimiza a incidência solar nas salas.  A configuração interna possibilita 
uma ventilação otimizada e cruzada.  As coberturas, de dupla camada, serão verdes e 
terão uma calha central para o recolhimento das águas pluviais.  Foram propostos pai-
néis solares na cobertura dos edifícios para a geração de energia para o aquecimento 
de água e sistemas de reaproveitamento das águas.  

observam-se as aves nativas e migratórias, além de outros animais e insetos nativos do 
cerrado, alto valor ornamental, quer por sua floração ou forma inusitada.

 Área de parque
As entradas do parque são marcadas com espécies de médio a grande porte com com-
posições floríferas que possibilitam um referencial paisagístico. Estas mesmas espécies 
marcam as entradas secundárias para criar uma única linguagem para os transeuntes. As 
trilhas são compostas por espécies frutíferas de médio porte para atração de espécies 
da avifauna do cerrado e forrações de herbáceas nativas. Nos pontos mais baixos do 
parque, o crescimento das espécies de maior altura e densidade são incentivadas para 
estabelecer uma forte relação com o crescimento da vegetação estabelecida dentro da 
reserva ecológica. Próximo ao lago são implementadas espécies de ambientação úmida.
 Vegetação implantada (memorial botânico)
As espécies indicadas fazem parte de uma sugestão inicial de apropriação estética e es-
trutural. A arborização geral do parque segue princípios de composição, considerando 
sua floração, cores predominantes e compatibilidade com o ecossistema do Cerrado:
 espécies rasteiras para a reserva ecológica:
Aristida schiedeana, Cochlospermum regium, Lobelia aquatica kanitz (lago), Lomandra 
longifolia, Lomandra longifolia tanika, Tristachya leiostachya (gramineas), Xylopia aro-
matica entre outras vegetações rasteiras das espécies Aristida, Axonopus, Paspalum e 
Trachypogon.
 

espécies para arborização da reserva ecológica:
Anadenanthera macrocarpa, Astronium frazinifolium, Cavanillesia arborea, Cpaifera 
langsdorffii, Dalbergia miscolobium, Dypterix alaa, Eugenia dysenterica, Eriothexa pu-
bescens, Eriythrina falcata, Genipa americana, Hanconia seciosa gomez, Hymenaea 
stigonocarpa, Myracrondruon urundeuva, Ormosia stipularis ducke, Plathyena reticu-
lata benth, Pseudobombax longiflorum, Pterodum emarginatus, Solanum lycocarpum, 
Siphoneugena densiflora, Tabebuia aurea, Tabebuia roseo-alba e Tibouchina granulosa. 
Ressaltando que as espécies Cavanillesia arborea, conhecida como Barriguda, as Tabe-
buias, Ipês de diferentes colorações, e a Eriothexa pubescens, a Paineira do cerrado, 
serão utilizadas pontualmente ao longo da passarela de observação para reforçar a 
vivência deste percurso.
 espécies para marcação de entradas e trajetos:
Anadenanthera macrocarpa,  Eriothexa pubescens e as Tabebuias aurea e roseo-alba 
para marcações de maior porte. A implantação de arbustos terão principal variação nas 
seguintes espécies;  Anacardium humie, Anemopaegma arvense, Chamaecrista orbicu-
lata, Eritrina speciosa, Jacaranda ulei, Trembleya parviflora e Vellozia squamata. 
 espécies de trepadeiras para cercas de fechamento do parque:
Arrabidea chica, Arrabidea florida, Arrabidea pulchra, Banisteriopsis anisandra, Cissus 
erosa, Ditassa tomentosa, Ipoema hederifolia, Mandevillea antennacea, Mandevilllea hir-
suta, Matelea denticulata, Paragonia pyramidata, Pétrea volubilis, Pyrostegia venusta. 
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proteção nascente
APP
praça do pôr do sol
acesso à passarela 
reserva ecológica (rasteira)
reserva ecológica (árborea)
pista aeromodelismo
campo de futebol
estacionamento público
vegetação existente

cerca externa do parque
círculos de lazer e contemplação
trilha principal
trilha secundária
guaritas de controle
rampa de acesso à passarela
acesso principal lado oeste
alinhamento árvores grande porte
estacionamento controlado (DETRAN)
quadras poliesportivas

pista de skate
CG (Circuito de ginástica)
PEC
viveiro
edifício Sede
entrada principal leste
anfiteatro
ponto de observação bombeiros
acesso passarela em nível
quiosques e sanitários públicos

quadras vôlei de areia
trampolim
mirante 
Parque Infantil Inclusivo (PII)
Circuito de Ginástica para pessoas com deficiência (CGPD)
lago (elemento de água)
praia
projeto pomar
hortas
ciclovia e coopervia
córrego 

um panorama geral
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Área de Recuperação 01 Arborização 
espécie nome popular habitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Angico Vermelho mata de galeria
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo Alvez mata estacional duravel
Cavanillesia arborea (Willd.) K. Ach.  Barriguda mata estacional
Copaifera langsdorffii (Desf.) Kuntze Copaíba mata de galeria
Dalbergia miscolobium Benth. Jacaranda do Cerrado cerrado restrito
Dypterix alata Vogel Baru mata estacional
Eugenia dysenterica DC Cagaita cerrado restrito
Eriothexa pubescens Paineira do Cerrado cerrado restrito
Eriythrina falcata Mulungu cerrado restrito
Genipa americana L Jenipapo mata de galeria areas umidas / encharcadas – frutas para compotas, etc
Hanconia speciosa Gomez Mangaba cerrado restrito
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do Cerrado cerrado restrito
Myracrodruon urundeuva Aroeira mata estacional em extincao devido ao uso da madeira para construcao/casca medicinal
Ormosia stipularis Ducke Tento mata de galeria sementes nao comestiveis mas abundancia de cores
Plathymenia reticulata Benth Vinhático cerrado restrito ameacada/madeira para marcenaria de luxo (tom vermelho)/util na recuperacao/flores brancas
Pseudobombax longiflorum Mamonarana cerrado restrito
Pterodum emarginatus Sucupira branca cerrado restrito
Solanum lycocarpum Lobeira cerrado restrito
Siphoneugena densiflora Maria Preta cerrado restrito
Tabeuia aurea Ipê amarelo cerrado restrito
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwit Ipê branco mata estacional
Tibouchina granulosa Quaresmeira cerrado restrito

Área de Recuperação 02 Vegetação rasteira/arbustos
espécie nome popular habitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aristida schiedeana 
Cochlospermum regium Algodão do cerrado cerrado restrito propriedades medicinais
Lobelia aquatica Kanitz Lobelia
Lomandra longifolia Lomandra
Lomandra longifolia tanika Tanika cerrado restrito
Tristachya leiostachya (graminea) Capim-flecha cerrado restrito Facil de queimar – se tem queimas elas demoram para florescer de novo
Xylopia aromatica (Lam.) Mart Pimenta de macaco cerrado restrito flor branca

Vegetacao rasteira das especies:
Aristida, Axonopus, Paspalum e Trachypogon

Arborização da área de parque
espécie nome popular habitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brosimum gaudichaudii Mama-cadela cerrado restrito bronquite, gripes, circulacao sague, vitiligo frutas amarelas/alaranjadas ambiente seco
Eriothexa pubescens Paineira do Cerrado cerrado restrito
Lomandra longifolia Lomandra
Lomandra longifolia tanika Tanika cerrado restrito
Tabeuia aurea Ipê amarelo cerrado restrito
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwit Ipê branco mata estacional

periodo de floracao (por mes)

periodo de floracao (por mes)

periodo de floracao (por mes)
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tabela orçamentotabela vegetação e floração
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parque
grama

pavimentação
trilhas
ciclovia
coopervia
quadras poliesportivas
estacionamentos
deck pontos de encontro
anfiteatro
praias
passarela

edificações
sede
educação e cultura
quiosques
guaritas
sanitários
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blocos circ. vertical passarela

mobiliário urbano
círculos grandes (28m²)  
círculos pequenos (12m²)
bancos
lixeiras
cercas

movimento de terra
terraplanagem

BDI 01 (sobre pV)
BDI 02 (sobre CD)
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eucalypto/aço 
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