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PARQUE METROPOLITANO DO VALE DO RIO JUNDIAÍ

plano geral
esc. 12.500

Rios e córregos

1 Rio Jundiaí
2 Rio Guapeva
3 Córrego da Vila Joana
4 Córrego do Mato
5 Córrego Walkiria
6 Rio Jundiaí-Mirim

Espaços públicos 
livres e áreas verdes
1 Pq. linear do Rio Jundiaí
2 Parque Agroecológico
3 Largo da Estação
4 Pq. linear do Rio Guapeva
5 Pq. dos Afluentes
6 Pq. linear do Córrego da Vl. 
Joana
7 Corredor ambiental da 
Ferrovia 

8 Parque Fepasa
9 Jardim Botânico
10 Pq. linear do Rio 
Jundiaí-Mirim
11 Pq. das nascentes
12 Pq. da Cidade
13 UNIDAM 
14 Pq. linear do Córrego 
Walkiria

9 Estádio Dr. Jayme Cintra
10 Terminal Central
11 Terminal Colônia
12 Terminal Hortolândia

Equipamentos e 
infraestrutura
1 Núcleo de preservação 
ambiental
2 Estação de Jundiaí
3 Terminal Central
4 Museu da Cia. Paulista
5 SESC Jundiaí
6 Estação Jardim Botânico
7 SESI Jundiaí
8 Mercadão da Ferroviários

Centralidades

1 Antiga Estação
2 Complexo Fepasa de 
economia criativa
3 Centro Comercial 
4 Nova Estação
5 Parque tecnológico e 
universitário
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 A primeira zona abrange grandes glebas desocupadas ao redor da 
Estação de Jundiaí e ao longo dos trilhos dos trens e do Rio Jundiaí, em 
direção à cidade de Várzea Paulista. Nessa zona são propostos: 
 Trecho A, Parque agroecológico região destinada à valorização de 
espaços verdes em área alagadiça que funcione como área de escape para 
as águas do Rio Jundiaí e estabeleça-se como um espaço público destinado 
ao lazer, esportes, contemplação das águas. Criamos uma conexão vertical 
entre às margens do rio e os bairros nas partes mais altas à leste, além de 
destinar áreas à produção de alimentos em hortas colaborativas. 
 Trecho B, Bairro da Estação áreas ociosas e de uso ferroviário 
convertidas em novas áreas urbanas, visando o adensamento construtivo, 
com provisão habitacional, de comércios e serviços e criando transposições 
à ferrovia e ao rio. O redesenho de vias e parcelamento das grandes glebas 
visa integrar a região e melhorar o acesso à estação Jundiaí da CPTM, ao 
Terminal de Ônibus Vila Arens e à parada do VLP. A construção do novo 
bairro possibilita a mudança de tratamento das margens do rio, com 
o distanciamento das vias de seu leito e a criação de uma frente urbana 
adequada.
 A segunda zona encontra-se na área de urbanização mais antiga 
e consolidada da mancha urbana, onde o Rio encontra-se delimitado em 
suas duas margens pelas vias de trânsito expresso, com ocupações diversas, 

 Assim,  a então Avenida pode vir a ter um caráter mais local,  com 
leito carroçável mais estreito, nivelado em alguns trechos com a calçada e 
com velocidade reduzida. As novas travessias contribuem para desacelerar 
o fluxo de automóveis e para priorizar o trânsito de pedestre e ciclistas. 
É também proposto um novo modal de transporte, o veículo leve sobre 
pneus (VLP) que se interliga aos sistemas de ônibus municipais e de longa 
distância, com paradas nos terminais existentes, assim como às estações de 
trem. 
 Ao passo em que a via ao longo do rio é alterada, as calçadas tem suas 
dimenções adequadas,  é possível implementar um parque linear, formando 
um sistema de espaços livres públicos e vegetados, integrando massas de 
vegetação e áreas verdes acessíveis existentes. Cambia-se a relação com o 
Rio Jundiaí e seus afluentes , na medida em que requalifica suas margens, 
regulariza o sistema de águas e a aproxima-os fisicamente das pessoas.  A 
área da proposta incorpora lotes lindeiros vazios ou subutilizados para nova 
urbanização e adensamento, assim como alargamento do parque linear.
 Sendo assim, o projeto se desenvolve em três zonas baseadas em 
características gerais que estruturam o tecido urbano. Estas, por sua vez 
se dividem em oito trechos, que foram traçados a partir da leitura do 
existente, entendendo suas problemáticas e necessidades e que imaginam 
ações futuras possíveis para cada um destes.

 O projeto do Parque Metropolitano do Vale do Rio Jundiaí se 
desenvolve como resposta à necessidade de repensar a relação do 
meio urbano com seu rio e corpos d’água. Tendo como premissa essa 
nova integração do Rio Jundiaí à paisagem urbana, torna-se elemento 
central de desenvolvimento e articulação de áreas verdes e espaços 
livres públicos qualificados da cidade, constituindo um sistema de 
parques, praças e novas áreas urbanizadas. 
 Através da análise da ocupação urbana notamos deficiências 
que corroboram para um tecido pouco coeso e eficaz, onde o rio não 
é protagonista da paisagem, mas deixado em segundo plano pela 
marginal, articuladora desse eixo norte-sul.  Não obstante, esse 
caráter rodoviarista divide seu papel estruturador da malha urbana 
com a ferrovia. Entendemos esta como igualmente importante para a 
compreensão das problemáticas e potencialidades por ser próxima e  
linear ao Rio.
 A área do vale do Rio Jundiaí é ocupada por vias de trânsito 
expresso, com calçadas pequenas e pouco qualificadas, vegetação 
escassa e travessias limitadas e pouco amigáveis. Os lotes que 
compõem suas margens possuem ocupação esparsa e pouco densa, em 
muitos casos se tratando de grandes glebas subutilizadas ou grandes 
estruturas ensimesmadas, tornando a área erma e pouco atrativa. Com 

com destaque para prevalência de grandes construções destinadas ao 
comércio de automóveis e materiais de construções. Engloba:
	 Trecho	C,	Parque	dos	Afluentes a chegada de dois afluentes ao 
rio Jundiaí permitiu com que o parque ao longo do Rio fosse expandido 
no sentido transversal, permeando o tecido urbano, transpondo a 
ferrovia e interligando o trecho de parque já existente do ao longo das 
margens do Córrego Guapeva com o Córrego da Vila Joana, que ganha 
novo tratamento e arborização.
 Trecho D, Complexo e Bairro da Fepasa a ocupação da gleba 
vazia a noroeste do complexo da FEPASA desponta como possibilidade 
de valorizar o patrimônio construído do complexo e integrá-lo ao 
novo bairro e à cidade existente. Para além do parcelamento e do 
adensamento construtivo, destaca-se a criação de um parque dentro 
do bairro e, com o distanciamento da Av. Antonio Frederico Ozanam, e 
de uma praia fluvial urbana.
 Trecho E, Bairro da Estação Jardim Botânico tendo como 
ponto de interesse o SESC e a nova estação de trem Jardim Botânico, 
a conversão de grandes terrenos que abrigam estacionamentos de 
caminhões e grandes lojas em quadras urbanas mais densas torna-se 
necessária. Nas áreas próximas às esses dois equipamentos às margens 
dos rios são convertidas em áreas verdes de dimensòes generosas. No 

excessão do jardim botânico e algumas pontuais praças recentemente 
construídas nas bordas, não há significativos espaços livres de uso 
público ou áreas vegetadas acessíveis, muito menos contato direto ou 
indireto com a água dos rios e córregos que compõe o sistema. O centro 
histórico da cidade por sua vez, se vê segregado da área do vale e região 
leste, a ferrovia, a marginal e o rio conformam atualmente barreiras 
físicas, sobretudo para o pedestre. 
 Tratam-se de questões passíveis de serem aprimoradas através 
de uma proposta sensível de desenho urbano e paisagístico. Buscando 
reverter essa dinâmica, propomos um sistema que engloba a criação 
de vias, espaços livres públicos, áreas verdes, novas transposições do 
rio e da ferrovia, requalificação de estruturas existentes, integração ao 
patrimônio local e uma ocupação urbana organizada e consciente. 
 Para reconfigurar o sistema viário de modo que integre 
as diversas formas de mobilidade, foram determinadas algumas 
premissas. Partimos da previsão de que o trecho da CPTM entre Jundiaí 
e Campinas passará a transportar passageiros. Uma nova estação para o 
trem é então proposta próxima ao Jardim Botânico e ao Sesc, à 3 km da 
estação existente. Tal conexão permite então questionar a relevância 
da Av. Antônio Frederico Ozanam na conexão entre municípios e 
dentro do perímetro de Jundiaí.   

trecho mais à sul , onde a ocupação em pequenos lotes chega muito 
próxima ao leito do rio, não sendo possível remanejar o traçado da Av. 
Antonio Frederico Ozanam, esta tem seu leito carroçável diminuído e 
elevado ao nível da calçada, tornando-se uma via de trânsito calmo e 
compartilhado com ciclistas.
 A terceira zona, caracteriza-se pela ocupação residencial mais 
esparsa e fragmentada, com diversos condomínios e loteamentos 
fechados, numa transição da mancha urbana central para áreas de 
ocupação industrial.
 Trecho F, Frente de rio da Vila Lacerda área de transição 
entre a zona densa urbana e loteamentos residenciais, onde o projeto 
se vale a da topografia mais íngreme para criar parques e áreas de 
contemplação, além de qualificar o passeio do rio de maneira a integrá-
lo aos espaços livres existentes.
 Por fim, Trecho G, Parque tecnológico e universitário 
valendo-se do caráter menos urbanizado e da vegetação existente, esse 
trecho recebe uma frente de rio simples porém melhor qualificada, 
transposições leves para pedestres e zonas de alagamento planejado, 
qualificando a área adjacente aos loteamentos precários e, na zona 
próxima à UNIP,  construindo um bairro para receber empresas de 
tecnologia limpa e dar suporte ao equipamento educacional.

avenida antônio frederico ozanan
esc. 1:1000
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laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo 
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   espécies existentes 
   áreas de parque 
   áreas do rio  

Mulungú 
erythrina falcata

Ipê amarelo 
tabebuia chrysotricha

Ipê branco 
tabebuia roseo-alba

Quaresmeira
tibouchina granulosa

Monguba 
pachira aquatica

Guamirim da f. fina 
myrcia splendens

Amoreira
morus alb

Palmeira Jerivá
syagrus romanzoffiana

Macaúba
acronomia aculeata

Butiazeiro
butia capitata

Pinha do brejo
magnolia ovata

Junco
juncus acutus

Pau ferro 
caesalpinia ferrea

Cedro 
cedrela fissilis

Sibipiruna 
caesalpinia peltopho.

Ipê roxo/rosa
tabebuia avellanedae

Angico rosa
pseudopiptadenia c.

Guapuruvú 
schizolobium parahyba

Pata-de-vaca
bauhinia forficata

Leiteiro-vermelho 
euphorbia cotinifolia

Cereja do rio grande
eugenia involucrata

Araçá
psidium cattleyanum

Uva japonesa
hovenia dulcis

Pitangueira
eugenia uniflora

Capim branco
penicetum villosum

Capim chorão
eragrostis curvula

Capim citronela
cymbopogon win.

Capim do texas
pennisetum setaceum

Salvia
salvia officinalis

Camarão amarelo 
pachystachys lutea

Salso 
salix babylonia

Jacarandá-mimoso 
jacaranda mimosaefolia

Aroeira vermelha
schinus terebinthifolius

Pau-formiga 
triplaris americana

Chuva de ouro
senna multijuga

Ingá
fabaceae mimosoideae
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A expansão do tecido urbano 
existente pressupõe, para além 
da abertura de novas vias, 
a requalificação de diversos 
caminhos já existentes. Tendo 
isso em mente, redesenhamos 
ruas com tamanho adequados, 
criando faixas de acordo com 
manuais internacionais de 
segurança viária, prezando 
pela segurança e conforto de 
pedestres, ciclistas, motoristas 
e usuários de transportes 
coletivos. Nossas vias são 
organizadas de maneira a 
permitir espaço para ciclovias 
e prezar a mobilidade ativa, 
criando calçadas generosas 
e qualificadas, inserindo 
mobiliário urbano, iluminação, 
sinalização e arborização 
quando possível, integrando 
o novo desenho de ruas com 
construções existentes, com 
a volumetria proposta e com 
os espaços livres públicos 
em diversas escalas e  de 
intensidades de fluxo.

A proposta para o leito do rio 
Jundiaí e de seus afluentes  
se articula  em torno da 
problemática de drenagem 
e escoamento.  Além do 
alargamento da calha em 
diversos pontos, prevê-se um 
duto lateral para controle 
do nível do rio, evitando 
transbordamentos. Integram 
a estratégia para retardar 
o escoamento das águas 
precipitadas, permitindo 
igualmente sua aeração e 
filtragem:  sistemas de jardins 
de chuva, talude vegetado, 
contenções  transversáis e 
diagonais.  Tais soluções 
configuram uma nova paisagem 
do rio,  reconectando-o visual 
e audivamente, contruibuíndo 
para reconstruí-lo no 
imaginário coletivo.

A escolha das espécies foi 
guiada pela premissa de  
recuperar  a vegetação nas 
bordas do rio e aumentar 
a permeabilidade do solo.  
Optou-se por replicar espécies 
de árvores já presentes ao 
longo do leito e propor novas 
que pudessem compor com 
o espectro de coloração, 
porte e formato, integrando 
e respeitando os fragmentos 
florestais existentes de Cerrado 
e da Mata Atlântica.
A vegetalização do talude dar-
se-á por dois sistemas: onde 
a calha do rio for alargada,  
será aplicada sobre o talude 
não cimentado uma biomanta 
contida entre duas linhas de 
polipropileno foto degradável. 
Onde for mantido o talude 
existente, serão utilizadas 
bolsas preenchidas com terra 
vegetal para desenvolvimento 
superficial.

A proposta de  mobiliário 
e estruturas de apoio  foi 
pensada de modo a permitir 
maior adaptabilidade 
ao longo dos múltiplos 
cenários do parque linear. 
Cubos modulares e 
facilmente reconfiguráveis 
seriam agenciados  tanto 
verticalmente quanto 
horizontalmente, constituíndo 
marcos, suportes para o parque 
e estruturas lúdicas, como 
mirantes. O desenho dos 
bancos pretende se adequar 
aos diversos momentos 
de permanência, podendo 
igualmente servir para  
iluminação indireta, em sua 
parte inferior.
A comunicação visual 
prevê apoios soltos, totens 
informativos, assim como 
apoios anexados aos 
mobiliários novos e existentes.
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novas vias salões livres 

passarela A
5m

passarela B
10m

ponte C
20m

passarela sobre ferrovia

passarela sobre áreas alagáveis

espaços compartilhados 
de trabalho

estufas e jardins

museu da cia. paulista 

Visando reforçar e expandir 
a integração do Complexo da 
Fepasa, de maneira a evitar 
que algumas de suas partes 
ainda ociosas permaneçam 
congeladas e museificadas, 
nosso projeto busca traçar 
caminhos que permeiam e 
enlaçam os antigos edifícios, 
integrando-os na paisagem 
e criando novos usos que 
encorajam sua visita e 
utilização por parte dos 
habitantes da cidade. Dentre 
as estratégias elaboradas, 
buscamos:
- reformar e abrir estruturas 
vazias para atividades cívicas e 
participativas, com a promoção 
de eventos, feiras, festas e 
shows; 
- expandir o atual museu da 
Cia. Paulista, criando espaços 
dignos de contemplação e 
estudo dos antigos trens, 
valorizando o histórico 
ferroviário que tanto faz parte 
da própria história de Jundiaí; 
- criar áreas de estudo e 
pesquisa para fomentar a 
economia criativa local e servir 
de apoio para as atividades 
institucionais existentes;
- criar estufas e jardins 
integrados aos galpões, 
deixando fluído e suave 
o limite entre parque e 
complexo.

O rio Jundiaí conta com um 
número considerável de 
pontes em nível e passarelas, 
porém ainda insuficientes. O 
projeto visa ligar a cidade no 
sentido leste-oeste, separada 
não apenas pelo corpo d’água, 
mas também pela ferrovia. 
As pontes criadas partem, 
em grande maioria, de vias 
existentes, reforçando ligações 
e caminhos conhecidos, 
além de promover a conexão 
das margens onde há a 
construção de bairros novos. 
As transposições facilitam o 
acesso ao centro da cidade e à 
infraestrutura de transporte. 
Como elementos da nova 
paisagem urbana, as pontes 
são dotadas de áreas de estar, 
mobiliário urbano e vegetação, 
e assim promovem uma nova 
relação de contemplação e 
permanência nas proximidades 
do rio, reforçando o caráter 
cênico e de lazer dessa área ao 
promover a mobilidade urbana.

transposições

oficinas	da	
fepasa

travessias propostas e existentes 

passarela 
sobre a ferrovia 

pedestres e ciclistas
ponte padrão

passarela e 
elevador 

rua da estação/ acesso à estação de jundiaí
esc. 1:1000
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oficinas	da	fepasa
esc. 1:1000
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