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Resumo  
Em convergência com o Programa de 
Urbanização de Favelas da Secretaria Municipal 
de Habitação de São Paulo, o projeto de 
requalificação urbana do Jardim Colombo, no 
bairro de Paraisópolis, foi elaborado em 2011 
para ofertar saneamento ambiental, estruturação 
do sistema viário, equipamentos urbanos de lazer 
e cultura, e espaços públicos de convivência 
social e cidadania.  Com o objetivo de criar um 
ambiente propício para a reconciliação dos 
moradores locais com o córrego Colombo, a 
proposta contempla sistema de drenagem, 
implantação de infraestrutura, e canalização 
aberta do córrego em conjunto com a criação de 
um Parque Linear ao longo de seu curso.   

Figura 1 – A proposta contempla sistema de drenagem, implantação de infraestrutura, e canalização aberta do córrego 
em conjunto com a criação de um Parque Linear ao longo de seu curso 

A oportunidade de convívio com o elemento água 
como proposta central do projeto vem acompanhada 
por um conjunto de intervenções urbanísticas para a 
implantação do Parque Linear, tais como: mobiliário 
urbano, iluminação pública, playground, equipamentos 
esportivos e de lazer, serviços públicos e novas 
unidades de uso misto, com comércio no pavimento 
térreo e unidades residenciais em edifícios de até 
quatro andares. Tais edificações foram projetadas com 
localização estratégica ao longo do córrego. A abertura 
de novas ruas, o alargamento de vias existentes e nova 
pavimentação dos passeios públicos integram as 
soluções concebidas, sobretudo para uma melhor 
circulação pelo bairro, privilegiando o passeio 
peatonal. O conjunto das soluções projetuais buscar 
oferecer para a população a oportunidade de 
convivência com a água saneada, desfrutando do 
córrego em seu cotidiano.    
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Figura 2 – Proposta de um conjunto de intervenções urbanísticas para a implantação do Parque Linear inclui mobiliario, 
iluminação pública, lazer, serviços públicos e novas unidades de uso misto. 

Figura 3 - Abertura de novas ruas, alargamento de vias existentes e nova pavimentação integram as soluções. 
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