
eixo principal: praça linear final do eixo: mirante

Por não terem uma arquitetura relevante, nem uso compatível, algumas 
edificações foram removidas da área. Algumas residências também tiveram que 
ser removidas por questões de melhorias nas vias urbanas. Uma edificação foi 
mantida devido sua arquitetura histórica.
As edificações propostas foram implantadas de acordo com o zoneamento, 
respeitando a paisagem e os condicionantes naturais, ordenadas por meio de 
malhas moduladas.A proposta foi organizada de acordo com duas malhas, ambas 
com módulos de 14mx14m. Uma segue o sentido norte-sul, pensando na melhor 
orientação solar para as edificações. Já a outra, está rotacionada de acordo com o 
eixo principal do projeto. 

DIAGRAMA 01: MALHAS E USOS 

Os percursos do parque foram organizados de acordo com a hierarquia de eixos e 
de acordo com as necessidades de fluxo, formando assim caminhos primários, 
secundários e terciários. 
O primário é o grande eixo norteador do projeto, caracterizado por uma extensa 
praça linear. Os secundários fazem a conexão deste eixo com a malha urbana do 
entorno . Os terciários fazem a conexão entre os secundários e direcionam as 
pessoas para as edificações e/ou equipamentos. 
Para garantir o abastecimento do comércio e, também, a entrada de ambulância 
quando necessário, foi proposto um percurso de serviço, que permite a entrada 
deste veículos. O controle destes ocorre por meio de guaritas.
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As edificações e equipamentos foram 
implantados tirando partido da topografia.
Além disso, buscou-se a menor intervenção 
possível nas curvas originais do terreno. 

Algumas árvores foram removidas para a 
implantação de vias, edificações e/ou 
equipamentos. Contudo, foram distribuídas 
inúmeras pelo parque, qualificando o 
ambiente. Foi considerado um recuo 
de 30m dos lagos para edificar.

De modo geral, o parque é peatonal. 
O acesso de veículos ocorre por meio de 
bolsões de estacionamento localizados de 
forma estratégica.  Foi proposto também 
um percurso para veículos de serviço, 
controlado por guaritas.
A ciclovia passa por grande parte 
do parque e possui diversos 
percursos e pontos de parada 
com bicicletários.
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