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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

A cidade de Bento Gonçalves, enfrenta grandes

problemas ambientais há muitos anos com o Lago

Fasolo, por décadas o local foi ponto de despejo de

esgoto e resíduos. O objetivo principal é a

revitalização do lago por ele ser de extrema

importância para a cidade, pois se encontra em uma

das regiões principais de Bento Gonçalves, com a

revitalização a saúde e o bem-estar de todos será

elevado.

Pretende-se com este trabalho mostrar às

pessoas projeto proposto, purificar a água, e

transformar o lago e área verde em um parque

aberto para a toda população. Além de conscientizar

os moradores de Bento Gonçalves e responsáveis

pelas indústrias da região, quanto à importância de

preservação da água e do meio ambiente, levando-

os a refletir sobre as consequências que o não

cumprimento disso, a poluição de lagos e o descarte

incorreto de lixo podem causar danos à saúde.
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MATERIAL E MÉTODOS

Pretende-se transformar o local em um ambiente

de acesso público para que a população utilize o

local sem afetar o ecossistema. Para isso, há

necessidade de limpeza do local, de plantar árvores

e contribuir para a ambientação de animais. Com a

realização desta reforma, além das pessoas

usufruírem do espaço, proporcionando contato com

a natureza e convívio social, também haverá

contribuição em vista da preservação do meio

ambiente.

CONCLUSÃO

Figura 1. Vista superior do Lago Fasolo. Fonte:

Google Maps.

Figura 3 – Vista da ponte e área para prática de atividades físicas. Fonte: Autoria

própria.

A B

Após as pesquisas, concluiu-se que a

revitalização do Lago Fasolo é uma boa opção para

zelar pela saúde e pelo lazer da população da

cidade. Transformar o Lago no Parque Di Paula é

um ato de preservação do meio ambiente, mais que

isso é conservar um local que conta parte da história

de Bento Gonçalves.

Apoio:

Foi elaborado um projeto virtual para a reforma do

parque, buscando sua revitalização. Nele

preocupou-se em construir um espaço para prática

de atividades físicas, uma ponte para realçar a

beleza do lago, lixos seletores para manter a

limpeza do local, um deck com mesas para lanches

e almoços e sanitários ao redor, além de bancos

espalhados por todo o local para descanso das

pessoas.

Figura 2 – Vista lateral do projeto do parque. Fonte: autoria própria.

Figura 4 – Vista superior do lago. Fonte: Autoria própria.

Sugere-se um nome para a o local: Parque Di

Paula, em homenagem ao homem conhecido por

guardião do lago, que há anos o acompanha.


