
Requalificação Urbana
 Um olhar para dentro

Crescer, Aprender e Aplicar
O olhar de uma estudande de Arquitetura e Urbanismo sob o 

lugar onde vive. 

rio grande do sul região metropolitana porto alegre bairros

localização

A requalificação urbana apresentada aponta dados de dois bairros, o Jardim do Salso e o Bom 
Jesus, com o intuito de apresentar as diferenças entre eles, a gentrificação e principlamente para 
criar soluções urbanas prevendo melhorias para o bairro Bom Jesus. Sendo elas, qualidade de 
vida através de diretrizes urbanas e do anteprojeto para a implementação de um parque e um 
centro de coleta de resíduos sólidos, melhorando a qualidade de vida, trabalho e renda para os 
moradores e para os catadores que frequentam a região.

 bairro bom jesus

área: 0,92km²

5 mil
 habitantes

predom.
 residencial

área: 2,9 km²
28 mil

 habitantes

predom.
 residencial

O bairro Bom Jesus faz divisa com o bairro Jardim do Salso que vem se desenvolvendo juntamente 
com a região leste de Porto Alegre. Ao longo dos anos foi possível acompanhar muitas coisas em 
transformação na região, como a implementação de novas vias de grande fluxo que ligam os 
extremos da cidade, empreendimentos de alto padrão, shoppings e grandes lojas. Mas ao mesmo 
tempo  essas melhorias não aconteceram dentro da Bom Jesus. Ver a carência do bairro, a falta 
de infraestrura e equipamentos urbanos, e de espaços de qualidade para a comunidade e de locais 
pensados a partir da necessidade dos moradores que possibilitem e incentivem às pessoas ao 
lazer e o bem estar.

Os bairros Bom Jesus e Jardim do Salso fazem limite entre si e estão localizados na zona 
leste de Porto Alegre/RS, a 7,2 km do centro da cidade. Fazem divisa com os bairros 
Jardim Carvalho, Chácara das pedras, Jardim Botânico e Partenon. Tendo seus limites 
principais as vias, Av. Protásio Alves ao norte, Av. Professor Cristiano Fischer a Oeste e 
a Av. Ipiranga ao Sul.

Legislação - O bairro bom jesus engloba as subunidades 1, 
3, 4, 5 e 6. Os lotes na região considerada vila Bom Jesus 
não possuem registro, e hoje a área é considerada uma 
AEIS I - Área Especial de Interesse Social, conforme o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
(PDDUA). Fazem parte dessa área as subunidades predomi-
nantemente 4. 6, 10 e 12. O PDDUA define essa área com seu 
próprio regime urbanístico, não possuindo volumetria 
definida e tendo seu índice de aproveitamento próprio. O 
cadastro dessas áreas é na maioria das vezes inexistente 
ou incompleto.

bairro jardim do salso

O bairro Jardim do Salso engloba as subunidades 1, 2, 3, 4, 
5 e 6.  O PDDUA define essa área como área de ocupação 
intensiva, sua volumetria varia de 33 à 52 metros de altura 
e  o indíce de aproveitamento é de 1.3 em toda região. O 
bairro possui grande parte de suas ruas cadastrados na 
plataforma dm web.

**Informações extraídas da plataforma DM WEB.

unidade de paisagem

As Unidades de Paisagem são fruto de combi-
nações de características que apresentam um 
determinado grau de homogeneidade em seu 
interior, não por serem exatamente iguais em 
todos os elementos, mas por terem um padrão 
específico que se repete e que as diferencia. 
Uma Unidade de Paisagem pode ser subdividida 
em sub unidades, de modo a permitir um aprofun-
damento da escala de análise. Em paralelo ao 
entendimento da compartimentação obtida com 
a delimitação das unidades de paisagem segun-
do aspectos geo-biofísicos. A análise realizada 
mostra as diferenças entre os bairros citados 
e o entorno da gleba proposta para o antepro-
jeto.

Tema

Justificativa

(1) a área demarcada em ver-
melho possui seu traçado 
viário organizado, com calça-
das e, pavimentação, residên-
cias com recuos, iluminação 
pública e arborização.

(2) A região sudeste em roxo 
possui outra realidade, com a 
escasez de infraestrutura - 
vias, iluminação, passeio públi-
co, permeabilidade de solo e 
demais questões urbanas. 
Este é o local onde as dire-
trizes estão sendo propostas.

(3) A área em cinza possui  car-
ater comercial, com grandes 
lojas e edificações comerci-
ais.

(4) A demarcarcação em verde,  
conta com uma grande área de 
mata nativa.

(5) A marcação em azul faz parte 
do bairro Jardim do Salso que 
tem se desenvolvido rapida-
mente e fazendo parte de um 
polo residencial de alto 
padrão dentro de porto alegre.

JARDIM DO
SALSO
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(6) Área do terreno atualmente.
Possui grande área de mata e 
algumas residências com pouca 
infraestrutura.

parque angelino schefferdiretrizes urbanas 
bairro bom jesus

Centro de coleta de 
resíduos sólidos uno
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