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O plano geral de ocupação da área prevê a separação em duas zonas com características diferentes.

O Parque do Beco da Carioca surge ao redor da antiga Bica
da Carioca que servia de águas aos moradores do centro
histórico de São José. Era tradicional nas cidades portuguesas, mas poucas resistiram ao desenvolvimento das cidades.
É um documento importante bem guardado no meio de uma
área arborizada no centro de São José, que a Prefeitura vai
transformar em parque.
Em nossa proposta o Beco da Carioca deixa de ser um
beco, porque passa a ligar duas ruas em cotas diferentes,
participando do circuito histórico.
A edificação da carioca é preservada, tratada como área
arqueológica, enquanto a cota superior passa a exercer
funções comunitárias, com centro comunitário e uma pequena escola da paisagem que ajuda a fazer o manejo do
Parque.
Uma torre de observação faz a marcação vertical do local
e sinaliza, assim como a torre da matriz e do bonfim, área
de relevância cultural desde o nível do mar. Fecha o circuito
entre as cotas mais altas e o nível do mar.

ZONA 2
Destaque para a educação ambiental e práticas sustentáveis.
Porção do parque em que o acesso pode ser controlado. Esta área possui controle de acesso através dos
portões instalados nos pontos 3, 4 e 5. O caminho coberto marca o limite entre as zonas 1 e 2, entre a praça da
água e a praça pomar. Estas duas áreas unidas, formam a “praça” dentro do parque, o ponto central do projeto,
pensado para promover o convívio e o encontro.
SETOR MATA ATLÂNTICA – Manejo paisagístico: controle de plantas daninhas, multiplicação das espécies presentes e inserção
de novas espécies com prioridade para espécies nativas atrativas à fauna e de valor paisagístico.
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ZONA 1
Ênfase na valorização do patrimônio histórico, sua contemplação e reflexão que evoca.
O sítio histórico da bica da carioca representa o trabalho árduo das negras escravas e das lavadeiras e, paradoxalmente, simboliza a liberdade que a natureza oferece. Considerando os aspectos físicos (relevo acentuado, a hidrografia e a massa vegetal
existente) e sociais, decidimos pela manutenção do acesso público sem restrições ao monumento da carioca e aos espaços
naturais que o envolvem, não dependendo do horário de funcionamento do parque.
Esta definição orientou a adoção do partido arquitetônico e a implantação dos equipamentos e delimitações físicas do parque.
O controle de acesso seria realizado somente na Zona 2. Desta forma, nos momentos em que estiver fechada, o beco - rua sem
saída - volta a existir. Quando aberta, transforma-se em um caminho, ligando a R. Coletor Irineu Comeli com a R. Poços de Caldas.

SETOR BECO DA CARIOCA - A calçada estende-se por todo o trajeto do beco, com acesso de automóveis restrito aos moradores. O recolhimento da água pluvial será realizado através de uma calha central ao longo do trajeto, que sinaliza o “caminho da
água”. Ao longo do beco, painéis discorrem sobre a história do local, apresentando acontecimentos e personagens importantes
e preparando o visitante para a chegada ao monumento. No ponto final, próximo à bica, inserimos um quiosque de alimentação
contendo banheiros adaptados. Sua implantação foi pensada para causar o menor impacto possível na contemplação do monumento. Bancos de concretos instalados no talude próximo ao calçamento servem de arquibancada nos eventos festivos e culturais que ocorrem na cena da bica.
BICA DA CARIOCA - Restauro do monumento histórico. Novo uso para o tanque das lavadeiras como um local de relaxamento
e reflexão, onde se pode ouvir a natureza com os pés de molho na água corrente.

FRUTÍFERAS DA FAMÍLIA MYRTACEAE NATIVAS:
GOIABA, PITANGA, CAMBUCÁ, ARAÇÁ, JABUTICABA, CEREJEIRA

MATA ATLÂNTICA: MANEJO E PLENTIO DE
NOVAS

FLORES: IPÊ AMARELO, JACARANDÁ

ZONA DE RAÍZES: PAPIRO, BANANEIRA, JUNCO

ZONA AQUÁTICAS: AGUAPÉ, ALFACE D’ÁGUA, LENTILHA D’ÁGUA, NINFÉIAS, CAVALINHA

Descrição
Pavimentação do Beco da Carioca
Preservação do Conjunto Histórico
Mobiliário
Paisagismo
Iluminação
Centro Multi-uso
Viveiro Escola
Torre de Observação
Tratamento de Água
Caminho Coberto
Escadarias
Quiosque Alimentação
Quiosque Venda de Souvenires
Pavimentação Praças
Sanitários Públicos
TOTAL

Valor (R$)
90000
80000
45000
55000
45000
210000
280000
120000
220000
160000
80000
50000
40000
70000
40000
1585000

SETOR PRAÇA ALTA
PRAÇA DO POMAR - É através desta praça que ocorre o acesso principal para a zona 2 do parque. Junto desta, o pomar
conforma o espaço aberto mais habitável do novo parque. O mobiliário - que incluí bancos, mesas com tabuleiro, painel com
informações - disposto no meio das frutíferas nativas permite o descanso e a leitura. No pomar, o exercício de apanhar a fruta
subindo no pé encontra lugar. As espécies escolhidas são todas nativas do brasil.
QUIOSQUE DE SOUVENIR / VENDA DE PLANTAS
CAMINHO COBERTO - Liga as edificações da zona 2, permitindo o percurso e descanso coberto em dias de chuva. No trajeto
entre o centro multiuso e a torre de observação, o caminho também delimita a área de acesso controlado.
É composto por um pergolado de madeira com cobertura em policarbonato.
TORRE DE OBSERVAÇÃO - Sua materialidade é dupla. Junto ao chão, é concreto - criando uma ruptura com o ambiente natural do restante do parque. A segunda parte volta a ser vegetal, com estrutura de madeira e fechamento em tela que abriga
espécies nativas de bromélias, orquídeas e outras epífitas. A paisagem é vislumbrada por janelas em alguns níveis, proporcionando pequenas surpresas ao longo do percurso. Por fim, um balcão permite vislumbrar a paisagem marítima desde o alto, possibilitando ver sua relação com o centro histórico e a marcante torre da igreja.
SETOR VIVEIRO ESCOLA - Produção de mudas para manutenção do paisagismo do parque e do centro histórico. As mudas
produzidas no viveiro também serão vendidas como souvenir no quiosque implantado na praça central do parque, incentivando
o uso e valorização de espécies nativas na jardinagem doméstica. O viveiro serve também para educação ambiental - podendo receber visitas de escolas da região - e como sede de cursos de jardinagem, ampliando o leque de abrangência das escolas
profissionais já existentes no município.
SETOR CENTRO MULTIUSO - Para uso da comunidade em eventos sociais, educacionais, festivos, etc. Composto por um grande
salão, cozinha, depósito, sala de apoio e banheiros públicos.
BOSQUE DAS CRIANÇAS - Próxima ao centro multiuso, às lagoas de tratamento e ao acesso pela rua Poços de Caldas (área
residencial). Gramado com desenhos para brincadeiras, brinquedos leves.
SISTEMA DE TRATAMENTO DO CÓRREGO - O tratamento do córrego existente é imprescindível para o funcionamento do parque e valorização do monumento da bica. Com isso, acreditamos que o tanque das lavadeiras pode assumir um novo uso, como
um local de relaxamento.
Para o tratamento adotamos o sistema de jardins filtrantes - ou fitorestauração - formados por diferentes tipos de plantas
aquáticas com raízes capazes de absorver e filtrar determinado tipo de resíduo. A absorção dos resíduos pelas plantas não resulta em gás ou mau cheiro durante o tratamento e permite a recuperação gradual do solo sem a necessidade de remoção do lodo
contaminado. Outras vantagens são o baixo custo, se comparado a outros sistemas, durabilidade, manutenção similar a outros
espaços verdes, favorecimento da biodiversidade e a qualidade paisagística única.
O tratamento é realizado em 3 etapas. Na primeira, a água é conduzida através de um tanque de concreto compartimentado
por chicanas e preenchido com elementos minerais filtrantes. Esta etapa ocorre junto da área onde propomos o viveiro escola.
As etapas 2 e 3 ocorrem junto à praça central do parque. As duas lagoas são elementos fundamentais na composição desta
área, pela beleza paisagística e ambientação gerada. Ao final do processo, restará uma água não potável, porém tratada e adequada à utilização na bica e a irrigação do parque.
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