
AMPLIAÇÃO 01 | ESPAÇO DE CONTEMPLAÇÃO AMPLIAÇÃO 02 | MIRANTE E BACIAS DE FITORREMEDIAÇÃO

neste setor do parque esta instalado um 
mirante que possibilita a visualização 
de toda a área do parque  e do entorno
imediato. nesse mesmo espaço, 
aproveitando a topografia do recorte,
foram instaladas as bacias de fitorremediação, que 
recolhem as águas de esgotos pluviais e cloacais do 
entorno, passam por um processo de filtragem e retornam 
de forma limpa para o ciclo hidrológico do bairro.
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atualmente nessa margem do lago possui uma 
vegetação natural bem densa e consolidada, 
e, por ser a margem mais plana do lago, é onde 
tem o maior risco de inundar conforme o nível da 
água do lago. pensando em tudo isso, foi proposta 
atividades que tivessem o mínimo de interferência 
na paisagem. com isso, temos caminhos elevados 
do solo, no mesmo nível da via próxima, e uma 
ponta de avanço sobre o lago e um jardim aquático. 
em meio a vegetação existente, pontuado ao longo 
dos caminhos, se encontram módulos de lazer com 
churrasqueiras e espaço de ócio.
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