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MOBILIÁRIOS
Nesse recorte, existe a previsão da locação de equipa-
mentos de lazer próximo as escolas, para aumentar o 
uso da área. Assim, além dos mobiliários já existentes, 
criou-se diferentes mesas. Assim, os tipos são: mesa de 
ping pong, mesa de xadrez, e também mesas pequenas, 
médias e grandes para usos diversos. 

Banco a partir do módulo de 1m
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RELAÇÃO VIAS E PARQUE
Espaços de passagem e estar integrados

ESPAÇO PARA FOOD TRUCK
No recorte, como forma de fomentar o uso em 
diversos períodos do dia, está sendo prevista 
área para estacionamento de food truck. A 
área conta com delimitação das vagas e divi-
são com bancos.

RECORTE RESGATAR

a memória, aproximando as pessoas do espaço ferrovia e trazendo o reconhecimento da história a 
partir de espaços livres

FEIRA DO PRODUTOR

 A Feira se conecta diretamente com o 
parque, tendo em seu lado áreas com canteiros 
e mobiliários. O terreno utilizado pertence à 
RFFSA, e foi integrado ao parque. Dessa forma, 
a Feira do Produtor possui fácil acesso, tanto 
pela Rua Itararé, tanto pela Avenida Flores da 
Cunha, em paralelo ao parque. Também se 
encontra próximo ao terminal, facilitando seu 
acesso.

EQUIPAMENTO

 Na área central, propõe-se a criação de um local para  Feira do Produtor, que já acontece no município, porém sem um local adequado. 
Dessa forma, foi criada uma cobertura multiuso, que pode ser utilizada tanto para as feiras do produtor, quanto para outros usos, com foco ali-
mentício. 
 A cobertura da feira é uma estrutura metálica simples e versátil, apresentando duas águas e a união central a partir de pórticos, criando 
um espaço aberto com presença de espaços de estar, gramado e arborização.  A área coberta da feira é de 640m², que comportaria, apro-
ximadamente, 40 feirantes, possibilitando a ampliação do número de produtores que expõem seus produtos. 

RESGATAR
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ELEMENTOS ESTRUTURADORES DA PROPOSTA
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LEGENDA

Percurso Transporte Coletivo Urbano
Ciclovia de Mobilidade (Avenida)
Ciclovia de Lazer (Parque)

Pontos de ônibus (a cada 500m ou menos)
LEGENDA

Área com cobertura asfáltica

Calçadas e pavimentação parque

Vegetação rasteira

Pavimentação e forraçõesMobilidade Vegetação 
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DIRETRIZES

Implantação de arborização em espaços livres como forma de gerar mais espaços arbo-
rizados na área urbana. Preservação das áreas já existentes e conexões com o parque, 
através de tratamento diferenciado.  

ÁREAS VERDES

Implantação de ciclovia de lazer, junto a malha ferroviária, compartilhado com a área de 
parque. Ciclovias para deslocamentos rápidos, em vias importantes da cidade - Av. Flores 
da Cunha, Av. São Bento e Av. Pátria. Além disso, propor ligações e conexões em outras 
vias, como a Rua Ipiranga. A instalação criaria bases para posteriores ampliações desse 
modal. 

CICLOVIA 

Limpeza visual das fachadas comerciais como forma de melhoria na ambiência do centro 
comercial e preservação da imagem do centro histórico.

LIMPEZA VISUAL DAS FACHADAS

Como opção de mobilidade dentro do parque, e também urbana, propõe-se a utilização 
de pequenos trens elétricos. A opção se torna viável na medida em que usaria a atual 
estrutura de trilhos e dormentes, que possui bitola de 1000mm (3’3.4’’). O trem será de 
baixa velocidade, e diversos pontos de parada na orla. 

TREM/BONDE ELÉTRICO (VLT)

Implantação de áreas com equipamentos de lazer em diversos locais, principalmente em 
locais com potencial para maior uso, como próximo a área comercial, terminal urbano e 
escolas do entorno da ferrovia. 

EQUIPAMENTOS DE LAZER

Melhoria nas questões relacionadas a caminhabilidade dos pedestres e acessibilidade, 
principalmente em locais de grande fluxo, através de melhoria nas vias, calçadas mais 
largas, proteção nas esquinas, piso tátil e rampas.  

CAMINHABILIDADE

A cidade possui diversos edifícios de patrimônio histórico. Em sua maioria, edificações do 
estilo Art Decó, além do patrimônio industrial. Assim, faz-se necessária a realização de 
inventário de bens e inscrição no livro do tombo, além de sua preservação. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE

A feira do produtor, que acontecia em estrutura temporária na praça da Gare, passou a 
acontecer em outro espaço. Entende-se que a feira é um importante espaço de troca,  que 
pode atrair pessoas ao local, além de gerar incentivo a produtores locais, podendo ser um 
uso integrado ao parque.

ESPAÇO PARA FEIRA DO PRODUTOR

Os edifícios da antiga estação irão passar a ter uso cultural. A estação irá abrigar o museu 
da ferrovia. Já o edifício de apoio irá continuar com o uso da Fundação Cultural de Cara-
zinho (Fucar). Além disso, será construído um novo edifício próximo, que contará com um 
espaço gastronômico, fomentando o uso em diversos horários.

MEMÓRIA DA FERROVIA

Propõe-se que a verticalização seja priorizada nos eixos já em adensamento e dotados de 
infraestruturas. O recorte possui mancha de adensamento do tipo 2, que visa um aden-
samento com baixo gabarito (4 pavimentos), com a presença de habitação de interesse 
social no centro e próximo ao parque.  

ÁREA DE ADENSAMENTO URBANO


