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residencial de baixa e média densidade
instituições de uso intensivo
equipamentos de acolhimento comunitário
reuniões e encontros comunitários
atividades de desenvolvimento sócio-econômico
eventos ecumênicos
eventos científicos/educativos
brique antiquários/brechó beneficentes
brincadeira/esportes na rua
circulação de mobilidade ativa
integração escola-praça

Z1

Z2

Z3

Z4

produção agroecológica
equipamentos de lazer e recreação de baixo impacto
eventos científicos/educativos
atividades/eventos de educação ambiental
contemplação de transeuntes, da paisagem, de visuais atrativos
infraestrutura de circulação permeável
circulação de baixo impacto | cursos de coleta de sementes e produção 
de mudas
uso comercial, serviço e misto intensivo
comércio informal/ ambulantes/ camelôs
cinema/teatro ao ar livre/shows musicais/teatros de rua
uso residencial a densificar
encontro com amigos, familiares e estranhos
equipamentos de lazer e recreação alta intensidade
atividades comerciais fixas e efêmeras
feiras culturais e agroecológicas; exposições artísticas-culturais
usos comunitários; eventos de rua aberta
circulação de mobilidade ativa e transporte coletivo

uso residencial baixa e média densidade
uso misto baixo densidade
equipamentos de lazer, recreação e esportes de média intensidade
infraestrutura de circulação alternativa de média intensidade
brincadeira/esportes na rua
circulação de mobilidade ativaTR
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principais intervenções
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plano atual da perimetral

perimetral proposta
via local sobrecarregada
rotatória

segregação de comunidades residenciais

antes da proposta

depois da proposta

esquema da perimetral

+

qualificação da 
rua coletora, 

nova pequena 
centralidade 

residencial


