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Memorial Descritivo

Viabilizar um modelo de crescimento implica resolver tecnicamente a habitabilidade para estabelecer padrões comuns de localização, 
acessibilidade, construção, conectividade e cidadania, em outros termos propor urbanidade.

O estudo de solo nos indica a vulnerabilidade das habitações sobre as encostas deslizantes e a ocupação das margens de rio em área 
de preservação e alagamento é notável. Sendo assim reconfigurar as encostas e colocar a salvo as bordas desses rios é o primeiro 
passo.

O retaludamento como procedimento técnico de reconfiguração das encostas do bairro é feito a partir da cota 790, nível crítico para 
contenção em caso de deslizamento. O projeto pretende consolidar a permanência segura das unidades habitacionais, retirando as 
moradias informais ou em áreas de risco para depois relocar em novas áreas de adensamento.

Da mesma forma, na macroescala regional, a conversão do leito do rio em parque fluvial é uma alternativa acertada para a ocupação 
que considera o risco de áreas inundáveis e a necessária conformação de espaços públicos coletivos que o atual modelo urbano distri-
tal negou aos ocupantes dos bairros mais periféricos, como o caso de Madame Machado, tornando privado o uso das margens desses 
rios.

A fim de intercomunicar os diversos bairros do município de Petrópolis, propõe-se um modelo próprio de infraestrutura de transporte 
coletivo e espaços públicos a ser aplicado em todos os distritos, repensando a escala metropolitana e de bairro, conferindo uma identi-
dade ao município.

Na esfera metropolitano-regional a articulação por meio de funiculares surgiria como alternativa ao escoamento feito hoje através das 
poucas e agressivas estradas de fundo de várzea de Petrópolis. Na escala dos bairros, a utilização de transporte de menor amplitude, 
como bondes sobre planos inclinados, completaria o circuito de deslocamentos cotidianos aliando-se ao sistema de transporte terrestre 
organizado em pontos de parada de ônibus interdistritais unidos ao seu respectivo bairro. A esse sistema de transporte associam-se 
espaços de uso público tais como praças, parques ou mirantes.

Tornar a população participante e marcar a presença do estado nestas duas escalas passa por inserir infraestrutura que devolva o inter-
esse pela vida urbana cotidiana aos habitantes mais isolados. Ruas, passarelas, elevadores coletivos fecham o sistema ligando as arté-
rias metropolitanas de transporte ao bairro.

A nova estruturação do bairro Madame Machado encontra-se orientada no sentido de sua várzea através da otimização, diminuição e 
hierarquização das vias veiculares. A inserção de passarelas e alargamentos de calçadas, a fim de estimular a vida urbana e a diversifi-
cação de funções dentro do bairro, é reforçada pela utilização de um elevador público que alcança a cota de nível médio do bairro (770) 
para distribuir seus moradores em percursos de caminho de até 20 metros de desnível nos pontos mais distantes, para cima e para 
baixo, salvando uma altura de 60 metros desde a ligação com o transporte terrestre coletivo na estrada paralela ao rio Santo Antônio e 
o parque fluvial, estimulando o deslocamento de pedestres.

O re-adensamento sobre o bairro é pontual sobre a parte baixa e lateral do córrego local considerada uma área de risco menor. Existem 
três tipologias residenciais as quais colocam em prática o processo de industrialização com qualidade que poderia se repetir em casos 
similares ou quantidades maiores revendo sempre caso a caso. Um canteiro de obra local permitiria ocupar e profissionalizar habitantes 
que num futuro próximo possam se estabelecer de maneira profissional e organizada para atuar na construção civil, participando do 
processo e se inserindo no mercado de trabalho.

O processo de industrialização em concreto pré-moldado permitiria ser empregado como modelo para outros bairros visando em 
primeiro momento, o desenvolvimento de soluções de moradia digna em grande escala longe de tipologias preconcebidas alheias da 
realidade do lugar, e ainda, a diversificar as soluções técnicas e construtivas de emergência para contenções, escadarias, canais para 
drenagens e tubulações subterrâneas.

No bairro de Madame Machado existem 72 unidades de moradia informal, foram relocalizadas aproximadamente 50 unidades em áreas 
baixas ou possíveis de adensamento e no lugar, propomos moradias novas sobre praças abertas (tipologias 01 e 02), moradias tipo 
torre de 4 andares (tipo 03) para marcar os limites do bairro e que permitam recompor seus perímetros; e moradias escalonadas (tipo 
04) que reutilizem áreas de risco menor; tudo numa quantidade de 158 unidades novas, atendendo o remanejamento de unidades para 
ocupar em melhores condições o solo do bairro.

Cada uma das unidades mantidas alinha-se frente a alongamentos de calçada, nas quais se estimula à própria moradia apropriar-se 
com comércio, expansão de retiros ou recuos para situações mais generosas que afastem aos poucos a idéia de lote fechado em favor 
do convívio.

Na parte norte do parque fluvial foram retiradas 65 moradias e 2 equipamentos sobre áreas de risco de inundação do rio Santo Antônio,  
em troca, neste setor mais consolidado, se insere um conjunto de torres de habitação com 65 unidades cuja a projeção e o direito de 
construir poderiam ser vendidos ou concedidos para construção de novos futuros prédios sobre o alongamento da calçada pública que 
sustenta outras atividades como comércio, creche, escola, poupatempo (centro de serviços municipais), entre outros.



EQUIPAMENTOS COLETIVOS: CRECHE, CENTRO
COMUNITÁRIO, CINEMA, ESCOLA PÚBLICA, POUPATEMPO,
CORREIOS, POSTO POLICIAL, ALBERGUE, ELEVADOR
COLETIVO ESTACIONAMENTO PARA VEHÍCULOS E BONDE.

RECREAÇÃO PÚBLICA

MORADIA DE USO MIXTO BAIRRO M.M. MACHADO
(COMÉRCIO, OFICINAS)

MORADIA DE USO MIXTO EM ALTURA BAIRRO DISTRITO
(COMÉRCIO, OFICINAS)

ATIVIDADES RENTÁVEIS (HORTOS, CULTIVO DE FLORES).

SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE SUPERFÍCIE INCLINADA,
BONDE ELÉTRICO. ESCALA DE BAIRRO.

SISTEMA DE TRANSPORTE TELEFÉRICO. ESCALA 
DISTRITAL E METROPOLITANA.

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. PONTOS
DE ÔNIBUS (ESCALA DISTRITAL E METROPOLITANA.

ESCALA DISTRITAL E METROPOLITANA E REGIONAL
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