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EQUIPAMENTOS
EDIFÍCIOS LIGADOS À HISTÓRIA DA FERROVIA

 O foco do recorte está na requalificação, buscando trazer espaços verdes e arborizados, buscando 
qualidade ambiental e ambiência de transição da área urbana para rural.   
 No recorte, o equipamento locado é um Centro Comunitário, buscando atender a demanda exis-
tente e gerando vitalidade e novo uso ao espaço. O acesso acontece pela Rua Artur Bernardes, a partir de 
escadas e rampas, com locação de espaços de lazer convidando o pedestre à acesso do equipamento. 
 A edificação do centro comunitária pertence ao patrimônio industrial da época de apogeu do trans-
porte ferroviário. A edificação será o ponto de início/chegada do VLT urbano, possibilitando um percurso 
diverso e que conecta importantes equipamentos do parque.

PERCURSO VLT

Valorização da edificação 
existente

Espaços de estar Trilhos par passagem 
do VLT

Conexão com áreas 
verdes.

Perspectiva 02
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RECONECTAR

Quadras de Vôlei

Áreas gramadas 
para livre apropria-
ção

Quadra poliesportiva

Silos  - Complexo educacional
Atividades diversas e que promovam vitalidade à área, ligada à 
história da ferrovia através da preservação do patrimônio indus-
trial edificado

Bloco de apoio - Uso educacional/cultural - 2 pavimen-
tos - Área aproximada de 690m².
O volume é composto de 2 pavimentos. Quanto a 
materialidade, utilizou-se concreto e metal, seguindo 
identidade visual presente nos mobiliários.  

Arborização colorida 
como destaque  visual da 
edificação - Paineira-rosa.

Quadra 
poliesportiva

EQUIPAMENTOS
EDIFÍCIOS LIGADOS À HISTÓRIA DA FERROVIA

PERCURSO VLT
 O foco do recorte está na reconexão, trazendo novo uso e qualidade ao espaço público em uma área em consolidação urbana. No 
recorte, o equipamento locado é um Centro educacional/esportivo. Assim, o silo existente, categorizado como patrimônio industrial, irá abrigar 
um complexo educacional, em conjunto com o volume do novo edifício proposto. O programa básico do novo edifício inclui auditório, sanitários, 
salas multiuso, área de alimentação e área administrativa. Além das edificações, o uso esportivo está presente nas quadras, sendo uma quadra 
multiuso e duas quadras de volêi. O equipamento terá uma parada do VLT, sendo um dos pontos de início/fim do trajeto, se conectando com 
os demais equipamentos do parque. 

ELEMENTOS ESTRUTURADORES DA PROPOSTA

LEGENDA

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

Ipê Amarelo

Nogueira

Pata-de-vaca

Paineira-Rosa

LEGENDA

Pontos de ônibus (a cada 500m ou menos)

LEGENDA

Área com cobertura asfáltica

Calçadas e pavimentação parque

Rotatória para 
organização do 

fluxo

Via compartilhada
de baixa velocidade

Av. Flores da Cunha
Acesso Norte

Preservação e valori-
zação de área verde 

existente

Área verde

Espaços 
dinâmicos

Demarcação de 
acessos com Ipê 

Amarelo

Pista de caminhada 
junto à ciclovia

Área esportiva

Rodoviária
Intermunicipal e  

Interestadual 

Vias integrantes de sistema binário, com pista 
preferencial para transporte coletivo. 
Ferrovia no canteiro central com VLT 

Eixo de mobilidade

Mobilidade

Vegetação 

Edifício novo 
uso educacional

Vegetação de 
destaque visual da 

edificação

Valorização da 
ambiência a partir 

da arborização

Pavimentação e forrações

Vegetação rasteira

Área de Preservação.

Massa de vegetação 
mantida

Avenida Flores da Cunha
Eixo arterial da cidade e estru-

turador da mobilidade

Transição urbano-rural
Maior quantidade de 
áreas verdes

Valorização do cruza-
mento com inclusão 

de áreas adjacentes ao 
parque.

LEGENDA

Ipê Amarelo

Nogueira

Pau Ferro

Sibipiruna

Jacarandá

ELEMENTOS ESTRUTURADORES DA PROPOSTA

Jacarandá marcando
alteração do caráter da 
via.

Cruzamento com 
semáforo 4 tempos 
e cancelas para VLT

Via peatonal de 
acesso ao parque

Encontro ciclovias - lazer/mobilidade

Ipê amarelo como desta-
que visual em principais 

acessos do parque.

LEGENDA

Percurso Transporte Coletivo Urbano

Pontos de ônibus (a cada 500m ou menos)

Ciclovia de Mobilidade (Avenida)
Ciclovia de Lazer (Parque)

LEGENDA

Área com cobertura asfáltica

Calçadas e pavimentação parque

Mobilidade

Vegetação 

Pavimentação e forrações

Vegetação rasteira

REQUALIFICAR
MASTERPLAN

MASTERPLAN

RECORTE 03

RECORTE 02

APROXIMAÇÕES

ADIÇÃO DE VEGETAÇÃO DE PRESERVAÇÃO

ÁREAS VERDES EXISTENTES

EDIFICAÇÕES EXISTENTES

LEGENDA

EQUIPAMENTOS

os espaços livres e verdes mais distantes do centro, 
trazendo novas vivências ao espaço 

os espaços livres e verdes mais distantes do centro, 
trazendo novas vivências ao espaço 

ÁREA DE ADENSAMENTO URBANO - TIPO 2 

ÁREA DE ADENSAMENTO URBANO - TIPO 1 

ÁREAS VERDES EXISTENTES

EDIFICAÇÕES EXISTENTES

LEGENDA

EQUIPAMENTO

ADIÇÃO DE VEGETAÇÃO DE PRESERVAÇÃO

PONTOS DE MIRADA
VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM URBANA

MOBILIÁRIO
CONEXÃO VISUAL A PARTIR DO EMOLDURAMENTO DE VISUAIS - 
LOCADAS EM PONTOS ALTOS COM POTENCIAL DE MIRADA


