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[Justificativa do Tema e Terreno]

A região central da cidade de Caxias do Sul apresenta dois tipos de 
ocupações irregulares, sendo elas de interesse específico e de interesse 
social. A diferença entre elas é que os assentamentos de interesse social 
são ocupados predominantemente por população de baixa renda.

Desses três maiores assentamentos, doisdois deles já tem projeto de 
regularização da área. O Bairro Primeiro de Maio é a única área que 
ainda não possui nenhum projeto de regularização e reurbanização e é 
classificado como Zona Residencial 2 (ZR2).

Observou-se a necessidade de se desenvolver uma proposta de 
reurbanização para o bairro Primeiro de Maio. Os estudos desenvolvidos 
para o assentamento podem servir como base de partido para a 
prefeitura futuramente propor a regularização e a intervenção desta 
área.

    A reurbanização do local se faz necessária pela ausência 
de infraestrutura. A área não possui nenhum risco de deslizamentos 
ou alagamentos, porém é possível verificar moradias precárias que 
apresentam riscos estruturais e para quais foi feita a proposta de 
demolição e relocação destas famílias para um conjunto habitacional 
dentro da mesma área.

Verificação de denúncia - 
 Interesse Específico

levantamento de embargo - 
Interesse social

limites dos bairros

subhabitações

centro comunitário
ausência de estrutura 

para circulação

edificações “laje da ucs” ausência de pavimentação

ausência de calçadas

[Características da Gleba] 
Início da Ocupação: 1º de Maio de 1977
Área da Gleba: 62.730,00m²
Domicílios: Cerca de 600 moradias.
População: Cerca de 3000 habitantes.

[Potencialidade da Gleba] 
Conexão com o entorno;
Facilidade de acessos;
Localização central;
Pouco desnível topográfico;
Áreas sem riscos ambientais (SEMMA).

UBS MadureiraBairro Primeiro de Maio Estádio Alfredo Jaconi

Hospital do CírculoEquipamentos Públicos Escola Santa Maria Goretti

Escola InfantilRodoviária Escola Murialdo

Escola Luiz AntunesParque Municipal Mato Sartori Escola Infantil

Centro ComunitárioEscola AdventistaCIC Caxias do Sul

Área de Estudo UBS São VicenteEscola Abramo Randon

[HISTÓRICO DA ÁREA]

Gleba foi doada pela 
família Magnabosco 

para utilidade pública, 
no intuito de abrigar 
a Universidade de 
Caxias do Sul. A 

prefeitura iria urbanizar 
a área, a fim de ser 

parcelada e negocia-
da conforme desejos 

da família.

Começa a construção 
das estruturas 

primarias do edifício 
da UCS (pilares, vigas 
e lajes). Após alguns 
meses a construção 
foi abandonada, por 
ter surgido um novo 

local com metragem e 
localização melhores.

A UCS é inaugurada 
no prédio do antigo 

internato Sacré 
Coeur de Marie, no 
Bairro Petrópolis. Os 
primeiros cursos da 

instituição entram em 
vigor.

A gleba começa 
a ser ocupada 
gradativamente 

no dia 1º de Maio, 
por pessoas de 

diferentes lugares, 
data que batizou o 
nome do Bairro. O 
local passa a ser 
conhecido como 

Favela Magnabosco.

A prefeitura 
encaminha ao 

Legislativo um projeto 
de Lei para devolver 

as áreas agora já 
ocupadas para a 

Família Magnabosco. 
O mesmo é aceito e 
ainda no mesmo ano 
as terras voltam para 
a posse da família.

O município recorreu 
a decisão, porém em 
novembro de 2019 foi 
condenado a pagar a 
indenização, estando 
esta no valor de 820 

milhões de reais.

O processo na 
justiça deu parecer 
favorável a Família 
Magnabosco, e 
o Município foi 

condenado a pagar 
R$304 milhões em 
juros indenizatórios. 
(Valor dos lotes + 
Juros moratórios e 
compensatórios).

A Família 
Magnabosco acusa 

judicialmente o 
município de ser 
conivente com 
a ocupação, 

por ter fornecido 
infraestrutura básica 
a ocupação irregular. 
Após essa data não 

houve mais melhorias 
no local.

Os moradores, com 
auxílio de advogados, 

fizeram a proposta 
para a criação de uma 

“cooperativa”, com 
o intuito de comprar 

lotes onde suas casas 
estavam instaladas. 

A proposta foi 
recusada pela Família 

Magnabosco.

O Município, sem 
sucesso na tentativa 

de desapropriar 
a área, passou 
a investir em 

infraestrutura básica 
para a população 
instalada no local.

Fonte: Arquivo Histórico | Prefeitura Municipal de Caxias do Sul | Moradores do Bairro.

Fonte: Arquivo Histórico | Prefeitura Municipal de Caxias do Sul | Moradores do Bairro.

[EVOLUÇÃO URBANA]

A gleba em 1964 
se encontra 
desocupada, com a 
presença densa de 
vegetação ao sul, 
sudeste e leste, e 
pequenas partes no 
nordeste e norte.

1964

Em 1988 a área 
se encontrava         
c o m p l e t a m e n t e 
consolidada.

1988

Fonte imagem: Geo Caxias

Fonte imagem: Geo Caxias

Fonte imagem: Geo Caxias

Fonte imagem: Geo Caxias

Rua Dr. Rômulo Carbone é uma via coletora, as demais vias 
do bairro são locais e existem alguns becos e vielas que dão 
acesso ao interior dos quarteirões

A maioria das edificações encontradas no bairro estão em condições 
adequadas. Há predominância de subhabitações localizadas na parte 
da estrutura da laje da “UCS”. Em alguns locais não foi concedida a 
permissão para acesso, ocasionando a não identificação das habitações.

[sistema viário existente]

[condições de habitabilidade]

Via coletora Via local Becos e Vielas

Boa Regular Ruim Não Identificada

Aproveitar a estrutura viária quando possível, mantendo o desenho 
das vias principais que definem os limites dos principais quarteirões. 
(Referente à F01; F02; F03). 01

02

03

04

05

06

07

08

Qualificação da infraestrutura urbana e dos sistemas de mobilidade. 
(Referente à F05; FR1; AM2; AM3).

Alteração de fluxos viários em algumas vias, distribuindo-o de modo 
mais eficiente e conectando melhor ao entorno. (Referente à FO2; FO3)

Implantação de ciclovia para melhor conexão aos pontos internos do 
bairro. (Referente à OP3).

Realocações das famílias que residem em edificações em situação mais 
precária ou por necessidade de readequação viária ou para geração de 
espaços de v e n t i l a ç ã o , insolação e aeração. (Referente à FR2; FR5; FR6).

Implantação da Habitação de Interesse Social (HIS) em edifícios de uso 
misto cujo pavimento térreo possa ser utilizado por usos comerciais e 
serviços. (Referente à OP1; OP2; OP4; FR4).

Propor espaços de convívio, recreação e lazer atendem a requisitos de 
melhoria de qualidade de vida. (Referente à OP3; FR2; FR3; FR4; AM3).

Propor novo mobiliário urbano distribuindo no espaço urbano de 
intervenção. (Referente à AM1; AM3; OP3).

[diretrizes projetuais]

REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO  PRIMEIRO  DE  MAIO

[imagens do local]

[LOCALIZAÇÃO DO PROJETO] [ENTORNO IMEDIATO]

Através da análise do diagnóstico realizado na área de estudo foi 
possível observar as potencialidades e fraquezas do local, gerando
a matriz fofa, direcionando para a tomada de decisões de partido da 
reurbanização do local.

OBS: Nas diretrizes projetuais há a identificação do código de cada item men-
cionado na matriz fofa, indicando qual diretriz atende a cada item diagnosticado. 

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS AMEAÇAS

FO2 - Facilidade de acessos.

FO5 - Topografia mínima.
FO4 - Pouca verticalização.

FO3 - Traçado das principais ruas 
se conecta com o entorno.

FO1 - Localização central.

Ações irregulares dentro 
do bairro que acabam 
tornando o local inseguro 
e isso também se dá pela 
ausência de infraestrutura 
adequada e áreas 
públicas que permitam 
uma qualidade de vida a 
população.

AM3 - Precariedade e baixas 
condições de habitabilidade 
em algumas residências.

FR5 - 

Pouca vegetação.FR3 - 

Falta de infraestrutura no 
bairro.

FR1 - 

Falta de espaços de convívio.FR2 - 

Barreira física (Parque 
Mato Sartori).

FR4 - 

Deficiência de insolação e 
ventilação pelas densidades 
de ocupação do solo.

FR6 - 

OP4 - Geração de empregos.
OP3 - Melhorar qualidade de vida.
OP2 - Otimização do solo.

OP1 - Possibilidade de implantação 
de novos usos.

Insegurança devido à 
precariedade de iluminação 
nos becos.

AM1 - 

Falta de segurança 
aos pedestres devido à 
ausência de calçadas e 
de faixas de segurança.

AM2 - 

[MATRIZ FOFA]

FORÇAS
Em 1979 identificamos 
a construção da 
estrutura da UCS na 
parte oeste e apresenta 
edificações irregulares 
na parte sul, sudeste e 
leste.

1979

Até os dias de hoje a 
densidade do local vai 
se intensificando. A 
população busca essa 
área por ter facilidade de 
acesso ao restante da 
cidade.

2018


