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PARQUE LINEAR PÔR DO SOL: ENSAIO SOBRE A RESSIGNIFICAÇÃO DO AEROMÓVEL

Vista a partir do Parque Linear Pôr do Sol, com visuais para o Boulevard, que conecta as vias Rua Washington Luiz e Av. Loureiro da 
Silva com o prolongamento peatonal da Rua Demétrio Ribeiro. Esta nova conexão, conduzida pelas palmeiras reais existentes, em 
conjunto com a criação de espaços abertos de lazer e de descanso, vegetados e convidativos, possibilita novos usos, trazendo vida, 
segurança e movimento a esta região antes murada e subutilizada.

O Parque Linear Pôr do Sol acontece em dois níveis: ao nível do solo, com espaços para realização de atividades esportivas e sobre 
a estrutura do Aeromóvel, com caminhos contemplativos, recantos para descanso e floreiras para cultivo de vegetação. Este se 
relaciona com a Escola, através de um terraço, no nível do Aeromóvel, que oferece espaços para o lazer e para cultura; e por meio 
do Boulevard, que se encontra entre as edificações do complexo (perpendicular à estrutura do Aeromóvel) e proporciona a conexão 
entre o bairro e a cidade, oportunizando um novo percurso, com jardins e bancos, espaço para encontros, brincadeiras, conversas, 
descanso e contemplação, atraindo segurança e movimento para a região e proporcionando a integração entre diversos públicos, 
fator essencial para que os estudantes da Escola que se encontram em situação de rua possam se identificar e se reintegrar à 
sociedade.   

No segundo nível do Parque, sobre a estrutura do Aeromóvel, encontram-se espaços de lazer e descanso, de permanência e passa-
gem, com vegetação e mobiliário urbano desenvolvido especialmente para a área. No trecho 4, o Parque se integra a Escola e a um 
terraço, que oportuniza vistas para o Parque Urbano Orla do Guaíba, para a Usina do Gasômetro e para o Lago Guaíba, permitindo 
a apreciação do famoso Pôr do Sol no Guaíba, que dá nome ao Parque Linear levando os alunos e visitantes a um vislumbre sobre 
a vida, sobre renovação e esperança, pois, assim como o sol, que diariamente nasce e se põe, todo o novo dia possibilita a oportu-
nidade de recomeço e mudança de vida.
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Durante o processo projetual, surge a oportunidade de incorporar ao com-
plexo a estrutura do Aeromóvel, criando sobre ele um parque linear capaz 
de atrair visitantes e beneficiar a região com um todo, valorizando-a e des-
pertando investimentos, atribuindo novos usos e significados a espaços 
antes murados e subutilizados. 
Faz-se um ensaio sobre possíveis sugestões de atividades que venham 
a beneficiar a região - estimulando a reutilização, trazendo movimento e 
segurança para o local - dando origem ao Parque Linear Pôr do Sol. Para 
tanto, são propostas áreas destinadas ao lazer e cultura, com recantos, es-
paços para descanso e contemplação de vistas privilegiadas da cidade ao 
longo de 1,1km de extensão sobre os trilhos do Aeromóvel e abaixo deles, 
com áreas de ciclovia, quadras esportivas e percursos. Para o desenvolvi-
mento do Parque é sugerida a divisão em trechos que se desenvolverão 
em etapas, sendo o trecho 4 (onde se localiza a Escola Porto Alegre) desen-
volvido em maiores detalhes. 
No primeiro trecho, sobre a Praça Júlio Mesquita, propõe-se restaurantes 
sobre os trilhos - aproveitando que a estrutura neste local é dupla - com 
visuais para o Guaíba. No térreo, insere-se contêineres de apoio à Praça 
e aos visitantes, além da estrutura para aluguel de bicicletas e patinetes.
No trecho seguinte (Trecho 2), o espaço é pensado para o aproveitamen-
to das visuais da Orla, do Lago e demais belezas naturais, com mirantes 
inseridos na estrutura e lunetas para observação. Enquanto isso, a parte 
inferior propicia a prática de esportes, com quadras de futebol e áreas de 
diversão para todas as idades , dando continuidade aos espaços de lazer 
da Praça Júlio Mesquita (Trecho 1) e a ciclovia.
O Trecho 3 compõe uma área de caminhos e contemplação, onde pro-
põe-se caminhos ora vegetados, ora com água, ora apenas pavimenta-
dos capazes de proporcionar diferentes sensações aos usuários, através 
de jardins coloridos e divertidos e mobiliário com materiais e texturas que 
estimulam os sentidos.
O Trecho 4, onde se localiza a área de intervenção, conta com uma área 

de apoio ao Parque para atividades culturais. Sob o Terraço do Prédio B 
(Escola) há espaços que propiciam encontros, conversas, apresentações 
e visuais do Parque e do Boulevard, com mobiliários desenvolvidos espe-
cialmente para esta área. Para facilitar a integração entre as estruturas e 
a interação entre os usuários, as edificações encontram-se no mesmo ní-
vel, tornando viável o uso por todos. O Boulevard propicia espaços abertos 
para lazer e descanso para todas as idades, com praça infantil e quadra 
esportiva, espaços vegetados e convidativos, que reconectam o bairro à 
cidade, oportunizando um novo percurso, conduzido pelas palmeiras reais 
preexistentes, e novas relações entre diferentes públicos, fator essencial 
para que os estudantes da Escola que se encontram em situação de rua 
possam se identificar e se reintegrar à sociedade. 
As Etapas 5 e 6 são destinadas ao lazer e ao descanso, com espaços pro-
tegidos, espreguiçadeiras, bancos e cadeiras, floreiras e áreas vegetadas. 
Na sua parte inferior encontram-se edificações tombadas pelo IPHAE,  
como os antigos armazéns da Usina de Gás, que poderão ser incorporados 
ao projeto com a proposição de novos usos de caráter cultural.
A última parte da estrutura é o Trecho 7, finalizando o percurso com vistas 
para a Av. Loureiro da Silva e para a área administrativa da cidade, gerando 
o contraponto entre as belezas naturais contempladas no início do trajeto 
e as estruturas criadas pelo homem. O percurso, que conta com 7 acessos 
por escadas e 4 por plataformas elevatórias, tem como finalidade propor-
cionar aos visitantes um caminho diferente, vegetado e contínuo acima do 
nível do solo, oportunizando novas sensações e interações com a natureza 
e a cidade, mas também criando usos interessantes em sua parte inferior, 
transformando estruturas diferentes em complementares entre si e com 
isso deixando os locais mais seguros e atrativos, através do resgate de um 
dos cartões postais da cidade de Porto Alegre, o Pôr do Sol, que dá nome 
ao Parque Linear, levando os alunos e visitantes a um vislumbre sobre a 
vida, sobre renovação e esperança, pois, assim como o sol, que diariamen-
te nasce e se põe, todo o novo dia possibilita a oportunidade de recomeço 
e mudança de vida.
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Sobre a estrutura de concreto existente do aeromó-
vel, que conta hoje com 2m 40cm de largura por 3m 
86cm de altura, é proposta a criação de uma plata-
forma que dará suporte as novas dimensões da es-
trutura dando origem ao Parque Linear Pôr do Sol e 
que ao final ficará com 4m 50cm de largura, propor-
cionando assim novos usos e possibilidades, ressig-
nificando este ícone da paisagem Porto-alegrense. 
Para dar origem a esta nova configuração fo-
ram distribuídas vigas metálicas perfil I lon-
gitudinalmente e transversalmente em uma 
modulação que se repete a cada 2m 25cm. 
Estas vigas dão suporte a laje tipo Steel Deck com 
altura final pós cobrimento de 14cm, servindo de 
base para a nova estrutura, possibilitando assim, o 
trânsito sobre a plataforma, a criação de diferentes 
ambientes e o nivelamento dos caminhos.
Nessa estrutura é chumbado um suporte me-
tálico em formato U de 40cmx30cm especial-
mente para a criação de floreiras que suportarão 
vegetações variadas e muitas vezes pendentes 
ao longo do parque. Por fim, para dar acabamen-
to a essa estrutura é feito um fechamento com 
chapa metálica em formato C de 37cmx10cm. 
Fazendo com que a estrutura final do novo parque line-
ar fique com uma altura de 4m 20cm, a mesma altura 
proposta para as edificações que se conectam a ele. 
É proposto um mobiliário urbano especialmen-
te pensado para o Parque, ele por vezes servi-
rá de guarda corpo, outras de bancos e outras 
de floreiras, adaptando-se aos diferentes layouts 
propostos para o Parque Linear e o Terraço. 
O guarda corpo desenvolvido para o Parque e para o 
Terraço são intencionalmente diferentes, justamen-
te para marcar a individualidade de cada estrutura, 
mas preservando a harmonia entre as edificações. 
No Parque sua estrutura é metálica com vidro lami-
nado temperado transparente de 8mm e película anti 
estilhaçamento e vandalismo, com altura de 120cm, 
já no Terraço a altura por segurança é a mesma, 
contudo sua estrutura é metálica com cabos de aço 
espaçados a cada 15cm como pode-se observar no 
detalhamento da estrutura do Aeromóvel e no corte 
de pele B. 
Ao propor essa ressignificação da estrutura subu-
tilizada do Aeromóvel buscou-se integrar espaços, 
criar novas conexões e atrativos para uma área hoje 
murada, desprovida de segurança, quase abandona-
da, mas tão significativa para Porto Alegre pela sua 
proximidade da Orla do Guaíba e também pela sua 
importância histórica na constituição da cidade e 
ainda social no atendimento dos menos favorecidos.
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PERSPECTIVA BOULEVARD/VISTA DO PARQUE LINEAR

PERSPECTIVA BOULEVARD

PERSPECTIVA PARQUE LINEAR PÔR DO SOL
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1-Terraço do Prédio B (atividades culturais), 2-Área de higiene e apoio a Escola, 3-Refeitório/Restaurante popular, 4-Área profissionalizante de cultivo e horta, 5-Escola 
Porto Alegre (Prédio A), 6-Palmeiras Reais Preexistentes (Eixo Verde), 7-Parque Linear Pôr do Sol (Eixo Atrator), 8-Boulevard (Eixo Conector), 9-Praça Infantil, 10-Café do 
Prédio C, 11-Espaço multiuso profissionalizante, 12-Quadra poliesportiva coberta (uso para a Escola e aberto ao público em geral)
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PERSPECTIVA DO COMPLEXO

SUGESTÕES DE USOS AO LONGO DO TRAJETO


