
Diversidade de usos = diversidade de pessoas 
no entorno do parque, diversidade de horários 

e de propósitos de utilização.

Respeitar os componentes da paisagem natural 
e o eixo linear existente no terreno, que será o 
articulador entre as distintas atividades do 
parque, através de uma grande praça linear 

seca.

Possibilitar o convívio social, de forma atrativa 
para todas as idades, por meio de espaços 
voltados ao esporte, lazer, cultura e comércio.

Ser um ponto de referência: um espaço 
público aberto, com grande permeabilidade, 
inserido em uma malha urbana à ser 

requalificada através do sistema viário.

Ter acesso ao longo de todo o perímetro, 
dando continuidade e possibilitando conexões 

da malha urbana em seu entorno.

Ser interamente peatonal, com hierarquia de 
fluxos afim de evitar conflitos. Serão 
implantados bolsões de estacionamento em 
determinados pontos estratégicos do parque 
de forma a não desqualificar o uso peatonal.

 diagramas conceituais

Com base no diagnóstico,  é proposto um plano de bairro, onde são propostos 
equipamentos urbanos e novas vias, qualificando o sistema viário e, dessa forma, 
valorizando a acessibilidade do terreno onde será inserido o Aero Parque, criando 
um anel viário para o mesmo ser acessível em qualquer ponto de seu perímetro.
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 O BAIRRO LINHA SANTA CRUZ

 plano de bairro

O bairro é formado por estreitos loteamentos que se ligam, por seu lado menor, à 
via principal. Esse tipo de implantação resulta em um desenho urbano do tipo 
espinha-de-peixe, sobrecarregando a via principal, tornando assim o sistema viário 
precário. Este problema é agravado pela descontinuidade das vias entre os 
loteamentos, além de dificultar o projeto de futuros loteamentos. Com a análise 
do bairro, apresentada abaixo, fica evidenciada as necessidades da população da 
região; desde melhorias na mobilidade urbana, áreas verdes públicas, locais de 
esporte e lazer, até equipamentos básicos.
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