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1. O componente vegetação do Projeto Beira-Rio foi concebido e
desenvolvido considerando três dimensões principais, que estão
contextualizadas e detalhadas a seguir, nos seus respectivos itens:
1.1. Primeira dimensão: Projeto Paisagismo do trecho que compreende
o Calçadão da Rua do Porto (figuras 1 e 2);
Essa dimensão refere-se ao projeto paisagístico proposto na faixa
ribeirinha do Calçadão da Rua do Porto (trecho da margem esquerda do Rio
Piracicaba), que compreende toda a faixa de solo entre a Avenida Alidor
Pecorari até a margem do Rio Piracicaba. Foi realizado um censo dos
indivíduos arbóreos, considerando o seu estado fitossanitário, localização dos
indivíduos em mapa, identificação das espécies, porte, etc. Com esses dados
da vegetação remanescente foi proposta a adequação ambiental e paisagística
desse trecho, retirando ou substituindo espécies inadequadas ao local e
introduzindo espécies principalmente nativas da região, com enfoque
paisagístico, possibilitando um avanço na adequação legal dessa faixa
ribeirinha, e definindo uma condição de maior permeabilidade desse trecho,
no seu papel também importante de conservação e divulgação da diversidade
regional.
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Figura 1: Proposta de projeto paisagístico detalhado do calçadão da Rua do Porto, na
margem esquerda do Rio Piracicaba; Piracicaba, SP.

Figura 2: Vista aproximada da Praça dos Artistas, no calçadão da Rua do Porto, na
margem esquerda do Rio Piracicaba; Piracicaba, SP.

1.2. Segunda dimensão: Projeto de restauração florestal de um trecho
da margem direita do Rio Piracicaba (figura 3);
Nessa dimensão está incluído o detalhamento do projeto de restauração
florestal da margem direita do Rio Piracicaba, no trecho que engloba a faixa
ribeirinha do Engenho Central. Esse projeto está fundamentado no objetivo
principal de recuperar esse trecho ribeirinho, com vegetação nativa regional
em elevada diversidade, incorporando nessa proposta também um objetivo
paisagístico, dada a sua condição urbana, atuando como pano de fundo de
qualquer proposta paisagística realizada na Rua do Porto (margem esquerda).
As ações de restauração desse ambiente ribeirinho do Rio Piracicaba
foram definidas considerando as características de cada trecho desse ambiente,
principalmente quanto às suas características de degradação, características do
entorno e de sua ocupação atual, que acabam por definir o potencial de auto
recuperação desses trechos. Esse potencial de auto recuperação, se

5

