
RUA BENEDITO PONCIANO:
Fechamento da rua (justifica-se pela
retirada da rodoviária e por críticas

dos próprios usuários) ESTAÇÃO FERROVIÁRIA:
Biblioteca Pública, área de exposições
culturais e local para cursos ( salas de

aula)

RUA DE ACESSO AO PARQUE:
Acesso Restrito ao estacionamento e acesso

secundário de pedestres

PARQUE CENTRAL:
Modificações, melhoramento das áreas e novas propostas,

integrando áreas de entorno

RODOVIÁRIA E RUAS DE ACESSO:
Relocação da Rodoviária e novo uso como

, fechamento das vias de entorno para
acesso exclusivo ao Parque

Praça de
Alimentação

ESTACIONAMENTO 1:
Proposta de uso para Feira Livre e Mercado

Municipal, dispondo de estacionamento para
usuários

ÁREA VERDE:
Proposta de área de contemplação (bosque),

com viveiro de mudas nativas e estufa

ACESSO PRINCIPAL:
Automóveis e Pedestres

RIO DO PEIXE:
Criação de áreas inundáveis ao longo de seu

curso d’água e recuperação de mata ciliar

AV. ARISTILIANO RAMOS:
Criação de circuito caminhada/ciclovia e Parque

Linear ao longo das margens do Rio do Peixe
integrado de

LEGENDA:
Fluxo de Veículos

Fluxo de Pedestres
Circulação de Veículos
Estacionamento
Vegetação / Jardins

Mapa indicativo de fluxos
Sem escala

PROPOSTA 2PROPOSTA 1

FLUXOS E PROPOSTAS:

ÁREA CULTURAL

ÁREA CONVÍVIO SOCIAL

ÁREA DE RECREAÇÃO
E ESPORTES

ÁREA DE COMTEMPLAÇÃO

ESTACIONAMENTOS

FLUXOS:

PROPOSTAS:

Acessos destacados no mapa ao lado, sendo

que o acesso principal encontra-se na rótula

próxima ao Parque Central e Rodoviária e os

acessos secundários encontram-se pela

Ponte de Madeira e rua Fernando Machado,

Ozório Timermann, respectivamente.

As modificações serão apresentadas a seguir,

a t ravés de implantação , cortes e

perspectivas, demonstrando todas as idéias

sugeridas (mapa ao lado). O objetivo

principal é integrar a área de Parque Urbano

com o restante de seu entorno, unificando

ambas as margens do Rio do Peixe e

estendendo a proposta às demais áreas da

c idade , conforme já apresentado

anteriormente, ressaltando a importância

natural de áreas de várzeas e propondo usos

recreativos, contemplativos, esportivos e

sociais aos locais sugeridos nesse trabalho,

resolvendo assim o problema de falta de

áreas de lazer e espaços verdes no centro da

cidade de Caçador. Vale ressaltar que toda a

área de Parque será totalmente permeável,

utilizando-se de pisos e passeios adequados

para tal, colaborando assim com a drenagem

pluvial e problema de cheias.

ZONEAMENTO:

ÁREA CULTURAL: destaca-se a Biblioteca Pública,

salas de aula, o Museu do Contestado e seus

trilhos, aonde esporadicamente realizam-se

passeios de Maria fumaça e peças teatrais sobre a

Guerra do Contestado.

ÁREA DE RECREAÇÃO: composta de quadras

poliesportivas, áreas para a práticas de skate,

jogos tradicionais (bocha), áreas ao público

infantil, juvenil, adulto e idosos.

ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO: inclui as áreas de

parque linear (deck e estares) e demais jardins,

bosques e áreas de estar situadas no local.

ESTACIONAMENTOS: Localizado próximo às

principais vias de acesso ao local; totalmente

permeável (pavimentação - britas).

ÁREA DE CONVÍVIO SOCIAL: Feira, áreas de

ginástica, praça de alimentação, praças locais e

área verde para eventos.

FLUXOS E PROPOSTAS:
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