
VINDOURO DO PAMPA
BAIRRO SUSTENTÁVEL

PARQUE LINEAR

CONCEPÇÃO

APRENDIZADO

CELEBRAÇÃO

O parque linear nas margens do arroio Bagé foi tratado como interface das duas fases do bair-
ro sustentável, podendo ser comparado simbolicamente como coração do projeto. O bairro  é divid-
ido em duas margens: Norte e Sul e oferece contato direto com a natureza a poucos passos de distân-
cia  de ambos os lados. No seu interior, o arroio e a vegetação ciliar continuam intactos e foram 
utilizados como partido projetual para a concepção do espaço. Planejado para oferecer um novo des-
tino verde para os moradores do Vindouro do Pampa e também de toda a população bageense, o 
parque reitera que viver em comunidade e em contato com a natureza de forma harmonioza é possível.

Visando a organização espacial, o projeto é dividido em três áreas principais:  Aprendizado, Contemplação 
e Celebração. Em cada área foram propostos espaços para reflexão, experimentos sociais e contato biofílico.

O espaço aprendizado vem com o intuito de demonstrar a forma correta de cuidar da terra e ex-
trair alimentos de forma eficaz e sem agredir o meio ambiente. A horta comunitária une a comuni-
dade em prol da alimentação mais saudável através da plantação de diversos tipos de alimentos.

O lugar perfeito para trocar ideias e experiências, a área de celebração é o ponto-base para quem 
quer estar ao redor de pessoas. Próximo ao centro de compras norte, noites iluminadas e animadas 
é garantida. Para os visitantes com automóveis, este é o início da aventura de exploração do parque.

CONTEMPLAÇÃO
Explorar a natureza e os seus quatro elementos-base: terra, água, ar e fogo é o conceito do espaço. O indivíduo 
transita por esta área e percebe o ambiente ao seu redor ganhar vida através da cantoria dos pássaros, do som da 
água dos chafarizes, do vento da copa das árvores e do fogo aquecendo as noites de inverno na área com fogueiras.

MAPA ÍNDICE IMAGENS 3D

1 - Acesso ao Estacionamento Subterraneo
2 - Poste de Iluminaçao Geral

3 - Acesso de Pedestres ao Estacionamento
4 - Bicicletário

5 - Lixeira de Coleta Seletiva
6 - Banco de Madeira Organico com Floreira

7 - Banco de Madeira
8 - Ponte Leste

9 - Area de Estar com Fogueiras
10 - Area Molhada com Chafarizes

11 - Playground
12 - Feira de Artesanato

13 - Academia ao Ar Livre
14 - Area para Eventos Multiuso

15 - Area de Estar a Sombra
16 - Mirante Parque Linear

17 - Horta Comunitária
18 - Depósito de Ferramentas Horta

PAVIMENTAÇÃO

Asfalto

Calçada com blocos Intertravados

Ciclovia com blocos Intertravados

Pedra

Areia
VEGETAÇÃO

Árvores Arbustos Hortaliças

LEGENDA

IMPLANTAÇÃO PARQUE 
SETOR NORTE

ESC: 1/1000


