
Requalificação Urbana
 Um olhar para dentro

DIRETRIZES

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

onde vive. 

Manutanção de vias, calçadas e a implementação de um parque, com espaços para lazer 

e um centro de coleta de resíduos sólidos, melhorando a circulação das vias e desnti-

nando um espaço único para os catadores realizarem a venda do material coletado.

PROBLEMÁTICA

O bairro bom jesus possui questões urbanas e sociais a serem melhoradas e resolvidas, 

como a insegurança e a falta de infraestrutura em geral. 

SOLUÇÃO

As diretrizes foram pensadas a partir das vivências no bairro Bom Jesus e Jardim do Salso 

e da pesquisa realizada com moradores e trabalhadores da região. 

Soluções como manutanção de vias  e calçadas e a implementação de um parque, com 

espaços para lazer e um centro de coleta de resíduos sólidos, melhorando a circulação 

nas vias e desntinando um espaço único para os catadores realizarem a venda do material 

coletado.

bom jesus 

jardim do salso

A maioria das ruas na parte considerada vila 

dentro do bairro bom jesus, apresentam falta 

de iluminação nas vias e acessos. a proposta da 

diretriz 01é a implementação de postes de luz 

nas ruas onde não houver e manutenção dos ex-

istentes. proporcionando melhoria na ilumi-

nação e segurança das vias.

1. iluminação pública

3. intervenções áreas de lazer existentes  no bairro bom jesus

a bom jesus possui apenas um campo de fute-

bol, o campo panamá (1), e duas praças, a 

praça do coelho neto (2) e a praça dos 

cavalos (3) como áreas de lazer para seus 

moradores. a proposta é para melhorias 

desses espaços, com a manutenção das 

calçadas, iluminação e equipamentos ur-

banos e também o plantio de vegetação ar-

borea onde necessário.

 Bom jesus

JARDIM DO
SALSO
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indicação das áreas de lazer 

dos bairros.

5. REQUALIFiCAÇÃO RUAS

 Bom jesus

jardim 
do salso 

a grande maioria das vias da bom jesus possui 

sentido duplo para veículos, a proposta 

preve a implementação do sentido único em 

2,9 km devias  e projeto de calçada em um 

dos lados da rua, permitindo a passagem de 

veículos e circulação de pedestres com se-

gurança.

indicação das ruas de sentido 

único.

7. estações de bike

 Bom jesus

jardim do 
salso 

O bairro bom jesus tem uma grande extensão e 

os pontos de ônibus ficam localizados na 

grande maioria em seus extremos, a implemen-

tação de pontos de bicicleta facilita o deslo-

camento dentro do bairro e partida para 

demais localidades. os pontos foram posicio-

nados em pontos estratégicos próximos a es-

colas e pontos de ônibus. indicação 

dos pontos de bike.

vista área campo do pánama

Exemplo de bicicletário

rua seis

bom jesus
acesso “beco”1

 bom jesus 

durante o dia

acesso “beco”1

 bom jesus 

durante a noite

o bairro Bom Jesus possui 4 afluentes do arroio dilúvio 

dentro dos seus limites. todos eles estão poluídos e suas 

margens possuem moradias em situação de risco. para a dire-

triz 02, está sendo proposto a recuperação do arroio Mem de 

Sá e seu entorno, além da implementação de áreas de estar, 

espaço de academia ao ar livre, playground e a indicação de 

um local para relocação dos moradors e suas fámilias em 

situação de risco. * a indicação da área será apresentada pos-

teriormente junto ao terreno do projeto.

2. revilitalização DO ARROIO MEM DE SÁ

imagem superior google maps - 

com marcação da área de intervenção

4. REQUALIFiCAÇÃO RUAS

rua para pedestres - algumas vias da bom 

jesus são extremamente estreitas, o que difi-

culta a circulação de carros e põe os pedes-

tres e crianças em risco. a proposta preve a 

restrição de 2,2 km de vias, com acesso 

apenas para pedestres e ciclistas. 

 Bom jesus

JARDIM DO
SALSO

indicação das ruas para pedes-

tres.
rua seis, bom jesus

rua onze, bom jesus

6. REQUALIFiCAÇÃO RUAS

 Bom jesus

jardim 
do salso 

alguams das vias do bairro bom jesus possuem 

passeio público, na rua maioria com largura 

inadequada e sem manutenção da pavimen-

tação. a proposta indica que seja feita a ma-

nutenção dessas calçadas, contabilizando 

em média 2,5 km de vias.

indicação das ruas com 

calçada.
Rua Joaquim P. Vila Nova

perspectiva parque 

perspectiva parque pepepepepepepepepepeperspepepepepepepepepepepepepepepepepepectctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctiva a a a a a parque 

A requalificação urbana tem como foco os moradores do bairro bom jesus e a possibili-

dade de oferecer qualidade de vida e bem estar a todos.  A implementação do parque An-

gelino Scheffer tem  o intuito de ser uma extensão da casa dos moradores, já que o 

bairro possui poucas opções urbanas livres, assim oferencendo um local para o lazer. 

Mas sob tudo, a requalificação pretende ser um link entre os dois bairros, proporcian-

do espaços de inclusão.  A criação do Centro de coleta de residuos sólidos UNO busca 

acolher e ser um espaço único para os moradores e trabalhadores, proporciando a 

região mais um centro de coleta.

O terreno base para receber os projetos possui uma estimativa de 30.000 m², e foi escol-

hido estratégicamente, por estar localizado entre os bairros  jardim do salso e bom 

jesus. A região leste da cidade tem se desenvolvido conforme falado, a área é um exemp-

lo claro de  gentrificação  e desigualdade social. o terreno pertence hoje ao bairro 

jardim do salso, e ele fica localizado entre os dois bairros.  Atualmente a gleba é ocupa-

da por algumas moradias e foi classificado como uma AEIS em novembro de 2020.

terreno e entorno pós anteprojeto

parque urbano angelino scheffer

perspectiva parque 

fotos autorais.


