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CONDICIONANTES DE PROJETO

Para lançar o zoneamento e desenvolver a proposta através de 
decisõesjustificáveis, foi elaborado mapa ao lado. O mapa demonstra os principais 
condicionates de projeto do terreno e do entorno próximo à serem considerados. 
Dentre eles estão o desenho urbano, infraestrutura, usos do solo e gabarito e 
condicionantes naturais, como vegetação, topografia, insolação e complúvios e 
displúvios.
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ZONA DE APOIO

Esta área contará com equipamentos para dar suporte as atividades do 
parque, como o posto policial, ambulatório, depósitos e cisterna. Além 
destes, serão dispostos pelo parque, sanitários públicos e 
estacionamentos, que serão implantados por meio de bolsões.

ZONA DE LAZER

Para esta área, são propostas atividades de lazer e contemplação em 
torno dos lagos. Atualmente, esta área já é utilizada com este fim, 
porém sem infraestrutura adequada.

ZONA ESPORTIVA

Abrangendo grande parte do parque, esta área contará com 
equipamentos voltados à pratica esportiva, acrescentando na 
qualidade de vida da população. Pistas e quadras esportivas fazem 
parte desta área, além de uma ciclovia por onde é possível percorrer 
grande parte do parque.

ZONA INSTITUCIONAL

ZONA COMÉRCIO

Nesta área está a administração do parque e dois equipamentos de 
suma importancia para o bairro e arredores: uma escola de ensino 
básico e uma biblioteca pública.

ZONA CULTURAL

Implantado neste local por ser um dos pontos mais altos do terreno, 
esta área contará com observatório astronômico, centro de eventos, 
anfiteatro, oficinais culturais e um memorial onde será exposta a 
história da aviação do município.

Contará com edificações voltadas ao comércio de alimentos e 
produtos, este uso estará presente ao longo da via que faz o limite 
leste do terreno e, também, ao longo do eixo principal do parque, 
transformando este eixo em uma grande e movimentada praça seca.

LEGENDA

De modo a valorizar o eixo existente no terreno, é proposta uma praça linear. Ao 
longo dessa praça, o uso é predominantemente comercial com pontos de lazer e, 
conforme esse eixo articulador entre as distintas atividades do parque é cortado 
pelas conexões da malha urbana, formando percursos secundários, foram 
propostas outras praças desevolvendo assim o zoneamento das demais áreas.
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ZONEAMENTO

Ciclovia
Com duas faixas, atendendo os dois sentidos, percorrerá todo o terreno 
havendo a possibilidade de ser utilizada apenas como percurso interno do 
parque ou como elemento de passagem e ligação bairro/centro.

Grande praça linear com uso comercial e de lazer, é o eixo articulador entre as 
distintas atividades do parque. Será bastante arborizada e contará com decks 
que avançam sobre os lagos.

Percursos com 10m de largura que dão continuidade à malha urbana e fazem a 
conexão com o eixo articulador do parque.

Caminhos com 6m de largura que fazem a conexão dos caminhos secundários 
com as edificações, equipamentos e atividades.

FLUXOS

Terciário (peatonal)

Secundário (peatonal)

Primário (peatonal)

0 50 150 350

75 dB
65 dB

LEGENDA

Ocupação residencial entre as curvas de ruído 65-75 dB

Prest. de serviços entre as curvas de ruído 65-75 dB

Áreas alagadas

Pavilhões existentes

Áreas verdes à serem consideradas

Pista asfaltada existente

Cone de ruído PBZR

Cone de aproximação             

USO ATUAL DO TERRENO
IMAGEM DE SATÉLITE | SEM ESCALA

S: Usos do solo e edificações compatíveis sem restrições | N: Usos do solo e edificações não compatíveis | (1): Sempre que órgãos 
determinarem que os usos devam ser permitidos, devem ser adotadas medidas para atingir uma redução de ruído de pelo menos 25 dB.
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USO DO SOLO
Nível de ruído médio dia-noite (dB)
Abaixo de 

65
65-75 Acima de 

75
RESIDENCIAL

Residências uni e multifamiliares

Alojamentos temporários (exemplos: hotéis, 
motéis e pousadas ou empreendimentos 
equivalentes)

Locais de permanência prolongada (exemplos: 
presídios, orfanatos, asilos, quartéis, mosteiros, 
conventos, aparthotéis, pensões ou 
empreendimentos equivalentes)

Nomeado como Aeroporto Luiz Beck da Silva, o aeródromo possui 
configuração que não comporta voos comerciais. Para que aeronaves do 
porte usadas por diversas companhias aéreas pudessem pousar nessa pista, 
seria necessário ampliá-la, o que não é viável devido aos limites territoriais. 
Contudo, o principal problema de estar implantado um aeródromo nesse 
terreno é entorno. Sua zona de pousos e decolagens está sobre residências, o 
que além de ser perigoso, perturba os moradores com ruídos.
De acordo com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o aeródromo de 
Santa Cruz do Sul, enquadra-se no Plano Básico de Zoneamento de Ruído 
(PBZR), pois possui movimento de aeronaves inferior a sete mil 
movimentos/ano. O PBZR é um plano composto por curvas de ruído 
pré-configuradas de 75 e 65 dB.  A legislação que rege este assunto é 
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) Nº 161. Nele constam os usos 
compatíveis e incompatíveis nas áreas abrangidas pelo PBZR, conforme 
tabela abaixo. 

o atual uso do terreno


