
VINDOURO DO PAMPA
BAIRRO SUSTENTÁVEL

CONCEPÇÃO
Seguindo a mesma concepção da margem norte do parque, a margem sul também é dividida em três áreas principais: Aprendiza-
do, Contemplação e Celebração. Em cada área foram propostos espaços para reflexão, experimentos sociais e contato biofílico.

CONTEMPLAÇÃO
Aproveitando o avanço das águas do arroio e ser o ponto mais próximo do nível da  água, o foco principal foi criar uma área com areia que 
garantirá a atmosfera de praia. Mesas para piquenique, playground e uma quadra de vôlei  unem os visitantes e trazem a diversão  para o parque.

CELEBRAÇÃO
Em frente ao centro de compras sul, a área traz como partido a Urban Promenade, um boulevar para-
lelo ao centro, que oferece espaço para eventos  e uma área molhada com chafarizes para as crianças.

APRENDIZADO
Se por um lado da margem há a horta comunitária, do outro lado a plantação de árvores frutíferas garante  outra parte da ali-

mentação saudável, além de ser próxima a escola, possibilitando os alunos a aprenderem a cultivar desde pequenos.
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1 - Poste de Iluminação Geral
2 - Área de Estar Praia

3 - Quadra de Vôlei
4 - Lixeira de Coleta Seletiva

5 - Bicicletário
6 - Playground

7 - Area para Piqueniques
8 - Banco de Madeira

9 - Ponte Leste
10 - Acesso de Veículos ao Estacionamento

11 - Acesso de Pedestres ao Estacionamento
12 - Mesa e Cadeiras Lounge

13 - Area para Eventos Multiuso
14 - Centro de Compras Sul

15 - Banco de Madeira Organico com Floreira
16 - Area Molhada com Chafarizes

17 - Área de Estar ao Sol
18 - Ponte Oeste

19 - Area de Estar a Sombra
20 - Area para Plantaçao de Árvores Frutíferas

21 - Quadras Poliesportivas

IMAGENS 3D


