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UMA BREVE HISTÓRIA 



Contexto
Histórico

O bairro Jardim Europa foi criado
aproximadamente na década de 80,
pela Ipê empreendimentos, a região
que deu origem fica na porção
sudoeste de Rio Branco, possuindo
uma localização estratégica em
relação à várias vias estruturantes.
 
No início de sua formação, a cidade
estava em crescimento direcionado
para outro eixo da capital, motivo
pelo qual não tinha qualquer
infraestrutura básica para dar suporte
à população local. 
 
Com o passar dos anos houve a
valorização dos imóveis, o que atraiu
vários investimentos no setor da
construção civil, proporcionando um
rápido processo de ocupação do
local, assim como as condições
necessárias para atender os
moradores.



EASY
NO-BAKE 

BIRTHDAY 
CAKES 

Em função de sua posição geográfica
satisfatória, logo foi melhorado o 
 sistema viário com asfaltamento nas
vias do bairro. 
 
O processo de urbanização trouxe
junto uma estrutura mínima e os
serviços básicos do setor público,
como por exemplo: coleta de lixo,
asfaltamento, construção de
calçadas, iluminação e segurança
pública. 
 
Após o período inicial de melhorias e
ocupação do espaço, ocorreram
investimentos principalmente
relacionados ao saneamento básico,
que atende praticamente todos os
moradores, estando hoje o local
considerado como um dos melhores
para se viver na cidade de Rio
Branco.

Fonte: Natália Gabriela



Localização



Morfologia Urbana

De maneira geral as vias apresentam traçado reto, com
presença de algumas curvas, que acompanham a
declividade da área em estudo.

A maioria das residências são de 1 pavimento, com
ocorrência de algumas unidades com 2 pavimentos.

Fonte: Google Maps



Recorte do Bairro

A área estudada apresenta concentração de edificações
de uso residencial. Por outro lado, a rua principal do bairro
faz uma interligação direta entre o Conjunto Esperança e a  
Estrada Dias Martins.

Fonte: Google Maps



Hierarquia Viária 

VIAS LOCAIS SECUNDÁRIAS

VIAS LOCAIS PRINCIPAIS

BR 364



Organização Espacial 

As características das vias são ortogonais com algumas
curvas. 

Fonte: Google Maps



Cheios e Vazios

Fonte: Google Maps



Mapa de Gabarito

Fonte: Google Maps

EDIFICAÇÕES DE 1 PAVIMENTO

EDIFICAÇÕES DE 2 PAVIMENTOS



Elementos
Arquitetônicos

No entorno do bairro se
encontra o
supermercado Araújo
Mix.

Uninorte

Ginásio Poliesportivo da
AABB

Fonte: Natália Gabriela



Meio Urbano

Dentre as condições de moradia do Bairro Jardim
Europa, em visita de campo verificou-se que a
maioria das edificações são bem estruturadas. 

As edificações de uso residencial implantadas nesse
bairro são de alvenaria e madeira, sendo a maioria
de 1 pavimento.

Edificações de Uso Residencial

Fonte: Natália Gabriela



Rede de esgoto

Meio Urbano

Não foi identificado nenhum problema com a rede de
esgoto no bairro. No entanto, encontrou-se
vazamento de água encanada em algumas ruas.

Água encanada, iluminação pública,
coleta de lixo.

Estes são fatores presentes no bairro Jardim Europa,
apresentando boas condições para o consumo.

Fonte: Natália Gabriela



Meio Urbano

A água chega as torneiras das casas tratada; a
iluminação é efetiva em algumas ruas, menos na rua
principal, pois falta lampadas na maioria dos postes.
A coleta de lixo é feita semanalmente.

Fonte: Natália Gabriela



Meio Urbano

Ruas pavimentadas, porém
em condições ruins.

Foi notório a presença de
alguns orelhões espalhados
pelo bairro

As paradas de ônibus
encontrado no bairro se
encontra em pessimas
condições, não possui acentos
e nem sombreamento aos
moradores.

Fonte; Natália Gabriela



Propostas de
Intervenção

Pavimentação
A má qualidade da pavimentação de algumas ruas
no bairro contribui para os vários buracos existentes
nas mesmas, principalmente naquelas com
declividade acentuada.

Fonte: Natália Gabriela 



Propostas de
intervenção

Iluminação Pública

O bairro apresenta
deficiência na
iluminação pública.

Transporte Público

Não existe estrutura
adequada para o
transporte público no
bairro.

Fonte: Natália gabriela



Propostas de
intervenção

Calçadas

O bairro apresenta deficiência quanto à falta de
calçadas na maioria das vias de acesso.

Soluções
Em todos os aspectos citados, a área estudada 
 necessita de uma ação do poder público.

Fonte: Natália Gabriela



Biografia

Natália Gabriela Saldanha
de Araújo, 18 anos, nasceu
no dia 25/12/2000, e desde
sua infância  gostava muito
de desenhos e pinturas.
Com o tempo teve a
oportunidade de cursar
Arquitetura - que não era o
seu grande sonho, porém
hoje se tornou. 

Patrycia Oriane Brasileiro,
18 anos, é apaixonada
pela arte e construção civil.
Desde criaça já sabia que
caminho queria trilhar,
influenciada pela irmã, que
é arquiteta. Determinada a
dar o melhor de si para o
melhor de sua carreira,
vive desde já seu sonho de
arquitetar o mundo.


