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LOCALIZAÇÃO
 

O bairro Jardim  Tropical
está localizado no Brasil, no

estado do Acre, na cidade de
Rio Branco. 
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CONTEXTO
HISTÓRICO

 

No início da década de 70, onde hoje é alocado o
Conjunto Tropical, havia uma fazenda de único dono.

Parte desta fazenda foi transformada em um conjunto
habitacional, que hoje leva o nome de Conjunto

Jardim Tropical. Outra parte da fazenda foi loteada  e
levou o nome de Morada do Sol. A terceira parte da

terra foi então invadida, onde hoje é o bairro
Adalberto Aragão. Estes três bairros foram formados

provenientes da mesma propriedade.
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MORFOLOGIA 

URBANA

 

No bairro predomina edificações de uso residencial
com um pavimento, em alvenaria. Poucos comércios e

muitas escolas acabam por definir as edificações com
mais pavimentos.

 
As ruas são dispostas em formato ortogonal, onde a

maioria apresenta pavimentação asfáltica. 
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MORFOLOGIA 

URBANA

 

 
Legenda:
        
         Escola
         Restaurante 
         Academia 
         Lavanderia 
         Vazio Urbano
         Igreja 
         Praça
         Depósito industrial
         Lava-jato
         
 
 



GABARITO  

 

Legenda:
 
         Edificações 1 pavimento
         Edificações 2 pavimentos
 



ESTRUTURA

VIÁRIA 

 

Legenda:
       Vias coletoras 
       Vias locais 
 

    O bairro jardim tropical é
composto em sua maioria por vias
locais e somente uma via coletora.



EQUIPAMENTOS
URBANOS  

 

 
Consideram-se urbanos os
equipamentos públicos de

abastecimento de água, energia
elétrica, coleta de águas pluviais

e esgoto, rede telefônica e gás
canalizado.

 
 
 



MOBILIÁRIO
URBANO

 

O bairro tem a seu favor alguns
elementos de mobiliário urbano 

como ponto de táxi, caixas de
correio, ponto de ônibus, hidrantes,

equipamentos de academia em
praça pública e etc.  Neste quesito, o

bairro é exemplo por ter em suas
redondezas aquilo que é  útil para a

população do bairro.



PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

 



PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

 

Há moradores que  habitam em
áreas de risco, alagadiças.  Faz-se

necessário que estes sejam
realocados para outras áreas a fim

de que esta região seja  preservada
e mantida sem moradia alguma.



PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

 

 

Há também no bairro alguns vazios
urbanos que poderiam ser utilizados

para moradia social ou para realocar os
moradores que ficam em áreas de

risco. Estes vazios deveriam ser
preenchidos, tornando-se útil pra a

população do bairro. 

 



PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

 

Um dos vazios urbanos que pode
ser utilizado para realocar alguns

dos moradores.
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