
CORTE

PLANTA BAIXA

*

UM PARQUE URBANO

ILUMINAÇÃO 
maior segurança 
para o espaço público

VEGETAÇÃO 
gerando ambientes mais 
agradáveis

ESCULTURAS 
trazendo arte ao 
espaço público

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 
bares / lojas / aluguel bikes

FAUNA
o parque ajudará na 
manutenção da fauna 

CICLOVIAS 
incentivo à meios alternati-
vos de mobilidade urbana

ESPORTES 
locais próprios para 
a prática de exercícios
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1 canchas poliesportivas
2 academia
3 café
4 aluguel/reparos bicicletas
5 sanitários públicos
6 pista skate
7 loja
8 bar
9 banca de revistas
10 estacionamento
11 caminhões
12 ciclovia
13 percurso caminhada
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A atual demanda da população em melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades 
está diretamente relacionada a qualidade dos espaço públicos. O viaduto da Av. 
Amazonas sobre a Av. Silva Lobo conecta dois bairros residenciais, porém se situa em 
uma faixa de transição urbana pouco configurada. 
A proposta de criar um parque urbano qualifica não só a área do baixio como a cidade 
como um todo, proporcionando um amplo espaço público qualificado através da 
desapropriação de lotes vizinhos (norte e sul) do viaduto, que hoje estão subutilizados. 
O viaduto atualmente não é dotado de calçadas e, portanto não permite a travessia de 
pedestres, a passagem é proposta no nível do parque, possibilitando maior interação 
dos pedestres com os programas sugeridos.
Estratégias de requalificação urbanística: Para o melhor aproveitamento dos baixios 
deste viaduto e qualificação do entorno foi proposto um parque urbano com diversas 
atividades e equipamentos que tem o potencial de requalificação.

Parque: Analisando a região em questão, o parque seria um grande polo de atração de 
pessoas por observar que falta este tipo de espaço urbano nessa região. Criam-se zonas 
variadas com diversas possibilidades de uso: áreas de sombra, de contemplação da 
natureza, de equipamentos esportivos e de comércio, além dos percursos para ciclistas 
e pedestres. 
Equipamentos esportivos: Três canchas poliesportivas e uma pista de skate foram 
propostas para possibilitar a prática de esporte em meio público além da proposta de 
uma academia e de um parque infantil. Foi pensado um local com a possibilidade de 
exploração econômica como um bar/café e uma loja de aluguel e reparos de bicicletas. 
Na mesma edificação ficam dispostos os sanitários públicos.
Ciclovia e percurso para caminhadas: Além do lazer, foram pensados como incentivo 
aos meios alternativos de mobilidade urbana.

Estacionamento de caminhões (fretes): No lado norte do parque há uma área reservada 
para o estacionamento de caminhoneiros, que atualmente utilizam os espaços residuais 
dos baixios. 
Comércio e estacionamento: No baixio leste do viaduto foram localizadas algumas 
lojas, bar e banca de revistas para a exploração econômica. Estes tem ligação com o 
parque através da implantação de faixas de segurança. Junto a esta área foi proposto 
um estacionamento para servir de apoio ao comércio local criado e ao parque, podendo 
fazer parte do sistema park-and-ride também.
A materialidade da intervenção busca menor impacto de construção e eficiência quanto a 
funcionalidade e durabilidade do equipamento. A proposta para o baixio leste do viaduto 
se dá em módulos em estrutura metálica para atender o uso comercial. Estes módulos 
tem potencial de serem utilizados tanto no parque como em outros espaços da cidade, 
configurando uma estratégia para a requalificação urbana da cidade.

No parque em si é proposta uma materialidade 
especial com os edifícios principais em estrutura 
de concreto aparente e fechamentos metálicos 
das quadras esportivas. 
A pavimentação é proposta em superfícies 
permeáveis tanto de vegetação como em concreto 
drenante, além do deck de madeira suspenso e a 
marcação da ciclovia que configuram os percursos 
do parque. 
A iluminação é diferenciada pelo encaminhamento 
através de luminárias de piso com painéis 
individuais de captação de energia solar. 
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