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RELEVO

ORTOMOSAICO COM IMAGENS DE DRONE

CONCEITO
Concebido para estabeler novos parâmetros da forma de viver do bageense, o Bairro Vindouro do Pampa alia design 
eficiente e sustentável a fim de solucionar e reinterpretar as novas propostas de  loteamentos da cidade. O projeto é 
ancorado às margens do arroio Bagé, e beneficia a comunidade com novas instalações, conexões e espaços cívicos. Os 
conjuntos habitacionais de uso misto garantem uma comunidade vibrante e presente, onde o espírito da vida em comu-

nidade é maximizado para criar laços duradouros entre os moradores.

JUSTIFICATIVA
A tendência pela sustentabilidade e os impactos positivos na vida da população tem levado os grandes países a mu-
darem suas leis para que mais opções sustentáveis sejam implantadas. Pensando nesta tendência mundial, propõe-
se a criação de um bairro sustentável, buscando imergir a população no contato com a natureza, a autossuficiência 
e a vida em comunidade, buscando aliar tecnologias sustentáveis. O bairro proporcionará aos cidadãos mais qual-
idade de vida, reduzindo os danos ambientais, melhorando sua saúde, a independência e prolongando a longevi-
dade. Os benefícios transformarão para melhor o município e oferecerão aos bajeenses uma forma melhor de viver.

HIERARQUIA VIÁRIA
Eixos de conectividade vital para os espaços, extensas alamedas verdes reajustam o equilíbrio entre veícu-
los, pedestres e ciclistas ao mesmo tempo que melhora o domínio público. Caminhos sinuosos e arboriza-
dos projetados especificamente para pedestres, automóveis e transporte público garantem a conexão entre os 
espacos do bairro. No subsolo, a rede de infraestrutura se locomove de forma oculta aos olhos humanos, ofere-
cendo alta qualidade e minimizando a poluição visual, além de aumentar a disponibilização de espaços abertos.

URBANISMO SUSTENTÁVEL
A sustentabilidade urbana entra em cena quando o bairro sustentável foca igualmente em três objetivos-base: 
econômico, sustentável e social. O objetivo econômico é atingido quando a eficiência é colocada como priori-
dade, ou seja, um bairro eficiente consegue reduzir seus custos de vida e assim aplicar em outras necessidades. O 
objetivo social ocorre quando a população reconhece a vida em comunidade e a maximiza para trazer coesão, cul-
tura e desenvolvimento institucional, oferencendo a comunidade uma evolução social igualitária. E o objeti-
vo sustentável é atingido quando se consegue o equilíbrio do ecossistema, do clima e a biodiversidade tratan-
do os bens naturais da melhor forma possível para que consigamos extrair os recursos de forma sustentável.

ELEMENTOS DA IMAGEM - KEVIN LYNCH
Segundo Kevin Lynch (1960) os elementos da imagem constituem a matéria-prima da qual a imagem do meio ambi-
ente é elaborada. Devem se integrar em uma estrutura comum. Os caminhos são elemento predominante da imagem 
da cidade. Os limites bem definidos são importante fator de organização para manter a coesão de zonas inteiras. A 
identidade do bairro, para que o observador sinta ao chegar no seu interior e reconheça suas características. Os nós 
concentram uma soma de funções e ajudam na percepção e localização do indivíduo. E, os pontos de referência são uti-
lizados para a identificação e estruturação das cidades: cada vez mais úteis a medida que vai se tornando mais familiar.

FASES DE CONSTRUÇÃO
A proposta de construção do bairro sustentável será em duas fases: Setor Norte e Setor Sul. O Setor Norte, por ser menor, 
será o primeiro permitindo   que os bageenses absorvam a ideia do novo conceito de bairro sustentável.  A segunda fase 
buscaria suprir a demanda total e garantir a expansão do empreendimento de forma planejada. A população da primeira 

fase será de 1.600 hab.  e da segunda fase 2.840 hab. totalizando 4.440 habitantes.
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DIAGRAMAS
FLUXO - CICLOVIA E TRANSPORTE PÚBLICO

INFRAESTRUTURA - ENERGIA SOLAR, TRATAMENTO DE ESGOTO E LIXO

 Os resíduos sólidos utilizam o sistema de transporte pneumático (EVAC), baseado em uma rede de tubu-
lações subterrâneas onde uma corrente de ar extremamente elevada, criada por um grupo de exaustores, trans-
porta os diferentes tipos de resíduos até o ponto final de coleta, situado em dois pontos extremos ao bairro. 
As frações coletadas (a partir de lixeiras em um raio de 50 metros de distância) são arma-
zenadas na central de armazenamento de lixo. Além disso, a energia elétrica, água e out-
ros itens de infraestrutura se locomovem por dutos subterrâneos garantindo a eficiência e estética.
 O sistema de coleta de esgoto funciona de duas maneiras: Os wetlands construídos, conheci-
dos também por Terras Úmidas Construídas, são sistemas projetados que constituem-se de lagoas ou ca-
nais artificiais rasos, que abrigam plantas capazes de tratar as águas cinzas e armazenar águas plu-
viais para a reutilização em diferentes áreas do bairro, como irrigação de áreas verdes e limpeza.
 Na cobertura de cada edificação estão instalados placas solares fotovoltaicas, capazes de ger-
ar energia limpa e renovável suficiente para abastecer todo o funcionamento dos espaços comuns no bair-
ro, sendo provável a utilização para os próprios moradores. Todavia, os postes de iluminação contam 
com painéis e sensores que ajudam na captação da energia, utilização e controle de intensidade de luz.

 A ciclovia tem papel importante na concepção do projeto sustentável. No bairro proposto, uma rede de vias exclusi-
vas para os ciclistas se torna partido projetual e conecta todo o ambiente de forma simples e totalmente planejada. Ao 
longo do percurso, os moradores e visitantes tem a possibilidade de alugar bicicletas e desfrutar das diferentes vista, 
além de assegurar um transporte livre de emissão de gases poluidores do ar e, também praticar uma atividade física.
 Os corredores verdes foram dimensionadas para o melhor transitar dos ônibus. Diferentes paradas próximas umas as 
outras garantem abranger todo o território do bairro, possibilitando a melhor conexão com outras áreas da cidade de Bagé.
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BAIRRO SUSTENTÁVEL


