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Manutenção  das áreas 
vegetadas e recomposição  das 
margens degradadas  do Rio 
Barigui.

Remoção de habitações  que se 
encontrem em Área de 
Preservação  Permanente  ou em 
áreas de risco

Ligação ao sistema de coleta de 
esgoto, água e energia existente 
das moradias  ainda não 
atendidas.

Definição de instrumentos  
urbanísticos  que permitam o 
desenvolvimento  do projeto.

Provisão de novas unidades 
habitacionais  para relocação  da 
população removida.

Criação de recursos para 
habitação de interesse social a 
partir da aplicação  da outorga 
onerosa do direito de construir

Promoção da  integração  
espacial  entre as áreas que 
compõem o assentamento  e 
destas com os espaços situados 
em seu entorno.

Estabelecimento  de diretrizes  
viárias que permitam 
interligação  posterior  ao entorno 
ainda não ocupado.

Proposição  de iluminação  viária 
e dos espaços públicos.

Proposição  de sistema de 
drenagem que diminua os 
alagamentos  causados  pelas 
chuvas Regularização  do calçamento  

dos passeios e das vias.

Proposição  de unidades 
habitacionais  diferenciadas  que 
atendam famílias com 
realidades  sociais diversasPrevisão de linhas de 

financiamento  para melhorias  
nas habitações  existentes  a 
serem regularizadas.

10 habitações  regularizadas

75 habitações  a regularizar

63 habitações a remover
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Rio Barigui

APP

Áreas públicas

Área que ocupa o terreno mais acidentado, contribuindo para uma organização menos 
regular na distribuição das moradias. Características físicas como estas fazem com que 
muitos domicílios tenham se estabelecido muito próximos ao rio, tornando-os mais 
suscetíveis a inundações. A circulação interna da área é formada por becos que 
dificultam o acesso de pessoas externas à comunidade. Outra característica que 
distingue essa quadra das demais é que grande parte das moradias  de madeira.  Também 
ocorre grande rotatividade de moradores nesta área e é nela que se localiza o principal 
ponto de criminalidade e venda de drogas  da comunidade, o que a torna mais isolada do 
restante  do assentamento.  

Área onde se concentra o maior número de famílias no assentamento.   As casas são 
construídas em alvenaria, embora o padrão seja de autoconstrução e tenha baixa 
qualidade de acabamento. Conforme se aproxima do rio, o padrão das habitações se 
torna cada vez mais precário. A localização privilegiada favoreceu o comércio nessas 
duas quadras, que contam com cinco pontos comerciais e de serviço. A existência de 
um galpão de armazenamento  de resíduos sólidos contribui para o acúmulo de sujeira 
neste local e, por consequência,  torna o ambiente insalubre.
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LINHAS  DE ATUAÇÃO

Infraestrutura  urbana

Recuperação  ambiental

Ordenamento  territorial

Perfil  socioeconômico  da população

Integração  da área com o 
projeto Viva Barigui

Promoção de educação 
ambiental  para a população do 
assentamento  e entorno 
imediato

Exploração  de elementos  
naturais e construídos  
existentes  que potencializem  
visuais e valorizem espaços 
significativos  para os moradores  

Criação de novos espaços de 
lazer
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Residencial

Misto - residencial/comércio/serviço

Espaços públicos livres

Uso e ocupação do solo

Rio Barigui

Área de Preservação  Permanente

Maciços vegetais

Aspectos ambientais

Maciços vegetais

Acúmulo de resíduos sólidos

Via de circulação rápida de mão única

Estrutura viária e circulação

Ponto de encontro

Tráfico de drogas

Galpão de depósito de resíduos sólidos

Aspectos sociais

Tráfego leve de veículos  de acesso vicinal

Circulação  de pedestres  e ciclistas

Via exclusiva para ônibus

PE

TD

GD

PROJETOS  E AÇÕES

2

Ocupação que se apresenta mais organizada em função de seu crescimento ter 
acontecido de maneira linear aos limites da rua que margeia o Rio Barigui, porém que 
inexiste no cadastro da Prefeitura.  Os moradores dessa área se utilizam das margens, 
transformando este espaço numa extensão dos terrenos de suas casas. Embora a 
ocupação seja irregular, existe uma clara demarcação de limites de terrenos, com muros 
altos e portões reforçados. É a área do assentamento  em que as edificações são mais 
consolidadas, contruídas em alvenaria principalmente.
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Área desapropriada pela COHAB-CT e que em 2011 foram implantadas 10 casas 
populares para que famílias do próprio assentamento fossem relocadas. Tal medida 
representou apenas a primeira etapa do o projeto de regularização fundiária proposto 
para o Jardim Bom Menino pela Companhia.
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Área que foi desadensada também na primeira etapa do projeto da COHAB-CT em 
2011. Parte dos moradores foi removida, outra parte relocada para as casas da área 4. 
Atualmente, nesta quadra, existe uma área livre que foi englobada na área de 
intervenção deste trabalho.

5

De acordo com levantamento  fundiário elaborado em 2007 pela 
COHAB-CT,  a área é ocupada por 162 domicílios.  Desse número, 
143 famílias foram cadastradas  e compõem o relatório do perfil 
sócioeconômico  ora apresentado.

FAIXA ETÁRIA

RENDA DAS FAMÍLIAS

TAMANHO DAS FAMÍLIAS

Imagem  derivada  dos  questionários
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Ponto nodal

Setor

Marcos:
1 Supermercado  Carrefour
2 Estação tubo Rio Barigui
3 CRAS - Bom Menino

Percurso

Limite

Tipologias  das  quadras Mapa síntese
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