
ARBORIZAÇÃO

FLUXOS ILUMINAÇÃO

PLANTIO, REGENERAÇÃO E REMOÇÃO

LEGENDA

Nas vias principais, onde já há iluminação, os postes atuais serão substituídos por novos elementos que atendam as diferentes escalas de iluminação através da tipologia criada. 
Nos espaços criados, postes com iluminação para pedestres marcam os caminhos juntamente com pontos de iluminação no chão, em balizadores, em mudanças de piso, reforçando o desenho do chão e 
sob os bancos, criando ambiências mais acolhedoras e seguras além de destacar o paisagismo. 
Em espaços de estar sob as copas de árvores, postes menores e pontos no chão foram colocados para garantir que a copa não atrapalhe a iluminação local.

Os principais fluxos e caminhos existentes foram considerados para criar os principais acessos do parque. Além das entradas demarcadas por alargamento do passeio público, com vegetação, equipamentos 
e mobiliários característicos, a tipologia das edificações propostas, com o térreo livre, facilita o acesso e visualização do parque ao longo de todo o rio.
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Foram propostos maciços de vegetação para criar os eixos verdes, com aberturas para evidenciar eixos visuais ou criar regiões de estar com entrada de luz.  
Agrupamento de árvores de porte médio fazem luz e sombra e conformam espaços de estar com mobiliário e iluminação,  Palmeiras marcam eixos visuais e entradas de parque. Arbustos e floreiras conformam o paisagismo 
do parque trazendo sensações olfativas, demarcando canteiros e caminhos e dando aconchego e fechamento aos espaços.
Nas vias principais do entorno do parque, terão árvores lineares plantadas nas biovaletas de modo a anunciar o parque e gerar maior conforto para pedestres e ciclistas. 
Hortas comunitárias localizadas proximas às moradias, auxiliam na sensação de pertencimento por parte dos moradores, que passariam a cuidar do parque além de servir como alimentação.
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Neste recorte central onde as margens do Rio Cubatão estão dentro de lotes, há poucos espaços com vegetação densa. 
Foram localizados os pontos com vegetação preservada na cidade para propor eixos e massas de vegetação nativa que contribuíssem para o equilíbrio ambiental, criando caminho para a fauna e flora e 
diminuindo a velocidade com que as águas da chuva chegam ao rio. 
Ao longo de toda a margem será plantada vegetação rasteira para evitar assoreamento e filtrar objetos que poderiam chegar ao rio
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INTEGRANDO O RIO CUBATÃO À CIDADE 
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