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[partido]

(MORADORES DO BAIRRO)

 O propósito deste projeto é proporcionar aos moradores do local o direito à moradia e à qualidade de vida, viabilizando ambientes confortavéis, saúdaveis e seguros, propostos através de quesitos ambientais, de 
infraestrutura, de habitabilidade, de mobilidade urbana, do uso do solo, de equipamentos públicos e questões sociais. Desta forma, valoriza-se o local, criando uma sensação de pertencimento à comunidade, fazendo com 
que eles se sintam parte da cidade e orgulho e prazer em morar no Bairro Primeiro de Maio, garantindo, diante disso, a integração socioespacial. A partir disso, se propôs a readequação viária, remoções de subhabitações 
e de algumas poucas habitações para o sistema viário, criando pequenos espaços de convivio para melhor ventilação e insolação das moradias do bairro. Para tanto estas familias foram relocadas para um conjunto 
habitacional também ali proposto.

 Atendendo às 
diretrizes 01, 02, 03 diretrizes 01, 02, 03 
e 05e 05 estão sendo 
propostas 97 rea-
locações de edifi-
cações por condi-
ções precárias ou 
por prolongamento 
do sistema viário 
existente. Reade-
quou-se a estrutura 
de circulação para 
melhor acessibili-
dade, alterando flu-
xos viários e a rota 
do transporte públi-
co. Transformou-se 
a rua Dr. Rômulo 
Carbone em com-
partilhada, incenti-
vando o comércio 
local e ao limite do 
bairro se propôs 
uma rotatória com 
um marco valori-
zando a identidade 
da sociedade local 
remetendo ao pró-
prio nome que re-
cebeu o bairro pela 
sua fundação. 

 Atendendo às 
diretrizes 04, 06, 07 diretrizes 04, 06, 07 
e 08e 08 foi proposta uma 
ciclovia contornando 
parte do perímetro da 
gleba, facilitando o 
deslocamento interno. 
Pensando em melho-
rar questões de venti-
lação, insolação e ae-
ração das edificações 
foram criados espa-
ços de convívio com 
diferentes usos. A fim 
de realocar as edifica-
ções foi inserido à HIS 
onde se tinha à “antiga 
laje da UCS”, onde se 
encontra o maior índi-
ce de subhabitações, 
possuindo o térreo ati-
vo para comércio e 
serviços, contendo no 
seu espaço externo 
quadra poliesportiva e 
playground.
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[conceito geral]
Moradia, convivência e lazer, sustentabilidade econômica
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[diagrama de necessidades]

01 Área que contempla um mirante, deck para eventos sociais e feiras, 
pontode ônibus, posto policial, sanitários públicos, horta comunitária 
e área verde com churrasqueiras.

[Praça 01 - Praça Mirador - QUADRA M]

05 Cinema ao ar livre com espaço destinado à comércio.
[Praça 05 - Praça Cine - quadra d]

03 Área de convívio e estar com mobiliário e vegetação.
[Praça 03 - Praça dos Balanços - quadra a]

07 Espaço destinado a prática esportiva com espaço para comércio.
PRAÇA 07 – PRAÇA DOS ESPORTES – QUADRA H

02 Área de convívio e estar com mobiliário e vegetação.
[Praça 02 - Praça dos Araças - QUADRAS i e j]

06 Espaço de convívio com vegetações, possibilitando à prática 
de slackiline.

[Praça 06 - PRAÇA DOS LIQUIDÂMBARES - quadra g e h]

04 Espaço destinado ao comércio de alimentos com mobiliário 
urbano adequado ao uso do local.

PRAÇA 04 – PRAÇA DAS PITANGUEIRAS – QUADRA B

08 Academia para terceira idade.
PRAÇA 08 – PRAÇA DA LONGEVIDADE – QUADRA K

09 RUA COMPARTILHADA - RUA DR. RÔMULO CARBONE
Área com pequenos espaços de convívio junto aos 
estabelecimentos comerciais e estacionamento.

11 ROTATÓRIA BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO
Marco valorizando a identidade do bairro.

10 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CONDOMÍNIO PÔR DO SOL – QUADRA F
Área que abriga o total de 123 famílias, com unidades de 1, 2 e 3 
dormitórios, além de unidades para portadores de necessidades 
especiais (PNE), parte do térreo ativo para comércio e 
serviços, salões de festa, playground, quadra poliesportiva e 
estacionamento.

[conceito de mobilidade]
 Pensando em facilitar o deslocamento das pessoas na área, bem como, com o restante da cidade, garantindo acessibilidade, segurança, 
eficiência, qualidade de vida e sustentabilidade, foram estabelecidas algumas readequações viárias. Foram propostas a readequação das calçadas 
com piso podotátil e rampas para acessibilidade. Algumas vias foram abertas para acesso às moradias, bem como se deu continuidade à hierarquia 
viária do local. As vias foram classificadas em peatonais, compartilhadas e ruas, possuindo um tratamento diferenciado de piso sustentáveis para 
cada tipo de via (ver Proposta Sistema Viário).(ver Proposta Sistema Viário). Além disso, foi implantada uma ciclovia. Em algumas vias com caixa viária menor, optou-se por 
deixar o fluxo de veículos em apenas um sentido, priorizando aquele que permitisse maior eficiência na acessibilidade do bairro com o entorno (ver (ver 
Proposta Fluxo Viário)Proposta Fluxo Viário). Para o transporte público foi readequado o trajeto, passando na Rua Dr. Rômulo Carbone e ao sul da gleba, possuindo os 
pontos de parada no início e ao fim da rua compartilhada e na parte sul junto à praça 01 (ver Proposta Rota Transporte Público).ver Proposta Rota Transporte Público).

[fluxos viários EXISTENTES]

Edificações do EntornoFluxo inexistente
Médio fluxo 
Baixo fluxo

Fluxo viário nos dois sentidos

Há fluxo médio de veículos e pedestres na Rua Dr. Rômulo 
Carbone. As demais vias do bairro possuem baixo fluxo.

[PASSEIOS PÚBLICOS EXISTENTES ]

Edificações da Gleba
Faixa de segurança

Calçadas em bom estado

LombadasAusência de Calçada
Calçadas em estado precário

A área não possui calçamento em boa qualidade. São em sua 
maioria, estreitas, sem pavimentação ou inesxistentes. Não 
possuindo acessibilidade universal.

[PROPOSTA DE remoções]

Remoções
Prolongamento de vias

[PROPOSTA  sistema viário]

Rua Dr. Rômulo Carbone Compartilhada

Vias Locais - Paralelepípedo
Vias Compartilhadas - Concreto Drenante Laranja

Vias Peatonais - Concreto Drenante Cinza

[PROPOSTA DE fluxos viários]

[PROPOSTA TRANSPORTE PÚBLICO]

L06 - Universitário
Ponto de ônibus

L21 - Século XX via 1º de Maio

Fluxo viário nos dois sentidos

Fluxo viário em um único sentido

[programa de necessidades]


