
PARTIDO E PROPOSTA

CONCEITO
A cidade de Passo Fundo é considerada uma cidade acolhedora, já 
que recebe muitos visitantes por conta de seus polos de saúde, 
educação, cultura e serviço. Portanto, já que um terminal de 
aeroporto é a primeira impressão que se tem da cidade, pretende-
se trazer nas seguintes propostas um ambiente em que as pessoas 
que frequentarem o Aeroporto de Passo Fundo se sintam acolhidas.

 

IDENTIDADE VISUAL
Quando se pensa em aeroporto, pensa-se na ideia de voar, de 
liberdade, assim como um pássaro no céu, e, utilizando essa 
imagem do pássaro, seu lugar acolhedor e seguro é o seu ninho. 
Portanto, para a concepção desse projeto, será utilizado o conceito 
de um ninho, onde seu pássaro poderá voar livremente, mas 
sempre retornará para seu lugar acolhedor.

PARTIDO ARQUITETÔNICO
Para conseguir esse aspecto de “ninho” serão utilizadas aletas de 
estrutura metálica revestidas com madeira plástica, posicionadas 
verticalmente, nas fachadas principais, imitando a estrutura do 
ninho, entretanto mais geométrica. Além disso, serão utilizadas 
ripados de madeira plástica em algumas partes da fachada, 
trazendo também o visual do conceito e sensação de conforto, 
unida ao concreto aparente da fachada.

SÍTIO DE INTERVENÇÃO
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INTERVENÇÕES
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7 Radar IFR
 Além do ILS, o radar IFR (Instrument Flight Rules, em português:Regras de 

Voo por Instrumento) também auxiliará o piloto a pilotar a aeronave quando 
não há visibilidade exterior,  impossibilitando o avião de pousar ou decolar.

As mudanças notáveis entre a implantação atual e a disposição de mais árvores de médio e 
grande porte perto da área de intervenção, dando um visual mais bonito, aproximando a 
intervenção da natureza. 

Além disso, houve também a mudança do estacionamento pago para uma praça, dando um 
espaço arborizado e tranquilo para seus usuários, enquanto na área de cima, que antes era 
vazia, passará a ser o estacionamento pago. Também, foi pensado em estacionamentos rápidos 
para carros, ônibus e vans e, ainda, vagas para portadores de necessidades especiais e idosos. 

A pista de taxiamento foi aumentada, podendo 
atender duas aeronaves simultaneamente, 
além da pista de decolagem, que também foi 
ampliada, passando de 1,7 km para 2,5 km, 
dando a possibilidade da vinda de aviões com 
capacidade maior, aumentando o fluxo de 
passageiros e exportações.

Ainda, para que seja possível pousos e 
decolagens em meio a neblina, o piloto 
necessitará de um instrumento chamado ILS 
(Instrument Landing System, em português: 
Sistema de Pouso por Instrumento), que 
fornecem informações essenciais, como o eixo 
da pista e a trajetória ideal de planeio.
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Detalhe da pista de pouso e decolagem
Escala livre

Airbus a320 neo
Até 189 acentos
Comprimento: 37,58 m
Altura: 11,76 m
Envergadura: 35,80 m
Velocidade de Cruzeiro: 956 km/h
Alcance máximo: 6.900 km

Boeing 737-700
138 acentos
Comprimento: 33,6 m
Altura: 12,6 m
Envergadura: 35,80 m
Velocidade de Cruzeiro: 956 km /h
Alcance máximo: 5.570 km 

5Claraboia
 

TABELA DE VEGETAÇÃO IMPLANTAÇÃO AMPLIADA
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Legenda:

Fluxo de veículos

Fluxo restrito de veículos

Grama Esmeralda
Zoysia japonica
Perene
Rasteira

Cinamomo
Melia azedarach
Perene
Altura de até 20 metros

Jacarandá Mimoso
Jacarandá mimosifolia
Semi-caduca ou perene
Altura de 7 à 10 metros
Diâmetro de 6 à 10 metros 

Cipreste Italiano
Cupressus sempervirens
Perene
Altura de 12 à 15 metros
Diâmetro de 1 à 2 metros 

Ipê Amarelo
Tabebuia crysotricha
Perene
Altura de 8 à 10 metros
Diâmetro de 3 à 8 metros 

Massa de mata nativa
Massa preexistente no sí�o de 
intervenção não iden�ficada.

Arbusto Moreia
Dietes iridioides
Perene
Altura de 40 à 60 cen�metros
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1Piso Intertravado
 Drenante

 

2Piso Intertravado
 

3Piso de concreto
 

4Piso Tátil
 

6Mirante
 

7Estacionamentos
exclusivos

 

8Estacionamentos
ônibus e vans

 

9Rampa Elevada
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contenção
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11Placas
fotovoltaicas
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12Aletas de madeira
plástica
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