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ESPÉCIES ARBÓREAS SELECIONADAS PARA AS CALÇADAS E PRAÇA

ESPÉCIES ARBÓREAS SELECIONADAS PARA O POMAR

ESPÉCIES DE FORRAÇÃO ESPÉCIE DE PALMEIRA PARA PRAÇA

ESPÉCIES DE ARBUSTOS SELECIONADOS PARA AS PRAÇAS

REFERÊNCIA DE ACABAMENTOS

REFERÊNCIA DE MOBILIÁRIO

ESPÉCIES SELECIONADAS PARA O ALAGADO CONSTRUÍDO

ESPÉCIES SELECIONADAS

Para a vegetação da biovaleta, as espécies

especificadas são as que se desenvolvem bem em

calçadas sem  prejudicar o calçamento e possuem

florações coloridas.  Internamente as espécies

especificadas foram de  frutíferas próximo a área

de alimentação e espécies com  a copa fechada no

limite das edificações vizinhas para  criar um

bloqueio. Os arbustos foram especificados  apenas

nas praças de entradas e dentro do parque  apenas

forração.

A vegetação da praça seguiu a mesma

ordem, as árvores foram escolhidas pela

coloração das flores  e não prejudicar o

calçamento. No eixo de ligação  com o

parque o caminho foi marcado por uma

alameda de palmeiras. E todas as áreas

ajardinadas possuem arbustos e forrações

decorativas, para que os transeuntes não se

apropriem desta área.

O alagado construído foi projetado com paredes em

gabião, para permitir a permeabilidade da água no

solo.  A 1ª fase da limpeza da água será feita com

a espécie  Taboa, a 2ª com Papiro, ambas espécies

são as mais  indicadas para a limpeza de águas de

esgoto. A 3ª fase  terá a espécie Arroz e 4ª a

espécie Aguapé, ambas são  indicadas para

limpeza de água pluvial. E a quinta fase é  o

lago/reservatório, nesta fase haverá peixes.
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Os elementos construídos do parque foram projetados para não agredir visualmente. A quadra que é o maior

elemento possui uma cobertura simples em treliça espacial e cobertura transparente. Para diminuir mais o impacto

visual a mesma foi projetada com trepadeiras para se integrar ao parque. Ver perspectivas na folha 04.

Os pergolados seguem o mesmo princício de não agredir visualmente, portanto todos foram projetados com

estruras leves em madeira com trepadeiras. Ver perspectivas na folha 04.

O deck foi projetado para ser uma passagem em nível para facilitar seu acesso. No deck haverá bancos para os

visitantes poderam observar o lago com água tratada.
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