
MEMORIAL DESCRITIVO

"Depois de toda tempestade vem a bonança.” Foi essa, por semanas, a única esperança dos 
moradores do bairro Madame Machado. Parte integrante do Distrito de Itaipava, em Petrópolis, na região 
serrana do estado do Rio de Janeiro, pode ser dividida em duas áreas: uma, a porção baixa, de ocupações 
consolidadas há mais tempo e de caráter regular - segundo os órgãos reguladores do município - e que possui 
residências aparentemente mais sólidas e confiáveis; a outra parte, a parte alta, caracterizada por ocupações 
irregulares, invasões de áreas de risco, com casas em situação precária.

Estabelecidas sobre uma dura topografia aliada ao crescimento desenfreado e à falta de políticas 
públicas de assistência às famílias de menor poder aquisitivo, as ocupações se fazem em terrenos de risco e 
acabam por ser a alternativa de moradia disponível. O resultado: tragédias como as vistas em Fevereiro de 
2008 e Janeiro de 2011. 

Analisando-se mais densamente os problemas do bairro, podemos perceber três causas principais: as 
margens do rio Santo Antônio, que corta o bairro, estão desprovidas de sua mata ciliar e o assoreamento fez 
com que o rio se tornasse mais raso, o que facilitou o seu transbordamento e a consequente inundação das 
áreas próximas; a localização em uma área de morros e encostas íngremes, desmatadas e não consolidadas 
facilita o deslizamento de terra e o desmoronamento de casas que, ocasionalmente, ocupam áreas de 
proteção ambiental; e áreas que deveriam estar sendo preservadas para a manutenção da segurança 
acabam por tornar-se a causa de catástrofes sem precedentes.

Aliados a propostas de requalificação urbana, o envolvimento e esclarecimento da população, bem 
como o ajuste, consolidação e fiscalização das diretrizes legais das diferentes esferas de governo podem ser 
ferramentas úteis a fim de amenizar prejuízos causados por manifestações naturais. Urge, portanto, 
estimular o crescimento urbano de forma sustentável, com proposições coerentes com a realidade local.

O trabalho visa não só proporcionar uma vida segura aos moradores locais, como também 
proporcionar espaços adequados para desenvolvimento de atividades de lazer e aprimoramento da 
qualidade de vida. Busca-se, aqui, a consolidação do tecido informal do bairro, com a manutenção do seu 
caráter popular, objetivando o reforço da convivência mútua e respeitosa entre o homem e a natureza, 
entre o ambiente construído e o natural.

MEMORIAL ÀS VÍTIMAS DOS DESASTRES NATURAIS
Propõe-se junto ao acesso do bairro um marco arquitetônico em memória às vítimas dos desastres 

naturais. Os visitantes são convidados a caminhar por um trajeto linear, com dois lados distintos. De um, um 
muro sólido, alto, frio e em concreto, e, do outro, árvores secas, sem vida, alusivas à pós-catástrofe. Sob esse 
caminho, um grande espelho d'água, incitando sensações de calmaria e paz, após o acontecido. Distribuídos 
de forma aleatória, totens em vidro translúcido, que trazem os nomes das vítimas, ladeiam o percurso que 
culmina em um bosque verde e florido, refletindo o momento de recuperar a vida que se perdeu. 

BARREIRAS FÍSICAS, CONTENÇÕES E ÁREAS NON-AEDIFICANDI
Medidas seguras de ocupação das margens do Rio, dos morros e das encostas se tornam imperativas 

no bairro. Diferentes propostas são feitas a fim de garantir o planejamento e o estabelecimento de edificações 
em áreas de proteção, minimizando os riscos de novas catástrofes naturais. Ao longo de todo o bairro, à 
margem do Rio Santo Antônio, são propostas barreiras físicas de 6 metros de altura para proteger a 
população da elevação do nível e transbordamento deste curso d'água em momentos de chuvas torrenciais. 
Ora estabelecida por um alto muro de concreto, ora por platôs feitos em pedra e contenções de terra, criam-se 
espaços – inspirados nos terraços Incas de Machu Picchu – adaptáveis a múltiplos usos, como pistas de 
caminhada, áreas de permanência, arquibancadas. As contenções de terra são feitas por “gabiões”, pedras 
envolvidas por telas metálicas que permitem o escoamento e drenagem do solo.

Além disso, visando a proteção das áreas inundáveis, propõe-se a desapropriação de edificações e a 
relocação de famílias e atividades atualmente instaladas ao longo da faixa non-aedificandi, que é criada para 
as margens do Rio Santo Antônio, do córrego Madame Machado e da sua nascente. 

Não obstante, em caso de elevação excessiva do nível do rio, é previsto um desvio para o deságue do 
córrego em uma cota inferior à área alagada, adicional à implantação de uma Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) para o bairro. Com a ETE, pretende-se evitar a emissão de resíduos sanitários nos cursos 
d'água, protegendo, também, dessa  maneira, a população de possíveis contaminações em casos de 
enchentes.

Para garantir o acesso ao bairro mesmo em situações de intempéries extremas, a medida tomada é o 
ajuste do desenho urbano da ponte Madame Machado.

O desvio do córrego é feito através de um canal artificial, paralelo ao curso do Rio, embutido sob as 
contenções em terraços.

PARQUE LINEAR
Entendendo que o bairro se divide, talvez por razões topográficas, em dois lados, surge então a 

proposta de se criar um parque linear utilizando-se da faixa non-aedificandi do córrego Madame Machado. 
Parte-se da proposta de se gerar espaços que unifiquem o bairro, que gere valores de união na comunidade.

Diversos são os equipamentos no percurso do parque linear: ciclovia, trilha ecológica, campinho, 
deques e pérgolas de descanço e contemplação, feira livre, parquinho de criança. Também fazem parte do 
Parque Linear, o Centro de Cultura Maria do Carmo Werneck Meneguitte e o Conjunto Residencial proposto.

TRILHAS ECOLÓGICAS E CICLOVIAS 
Considerando-se que a nascente do córrego Madame Machado localiza-se dentro do bairro, em meio 

a uma natureza exuberante e perto das edificações de funções culturais da comunidade, pode-se explorar a 
maior conscientização em relação à preservação dos recursos naturais, estreitando-se os laços homem-meio 
ambiente. Adicionalmente, vê-se o potencial de se incentivar o turismo ecológico, propondo-se uma trilha que 
liga o coração do bairro até a nascente, que oferece espaços de permanência e descanso ao longo do 
percurso.

Sendo percebida a falta de transporte público de qualidade no bairro, agravada pela dura topografia, 
caminhar pelo bairro é uma tarefa laboriosa. Propõe-se, então, uma ciclovia, que se torna uma artéria 
principal, ligando um ponto do bairro ao outro, facilitando os fluxos, as conexões e o caminhar. Assim como na 
trilha ecológica, todo o percurso oferece espaços de contemplação e descanso, conduzindo os olhares para 
pontos estratégicos da paisagem.

HABITAÇÃO SEGURA
Diante da necessidade de relocação de residências afetadas pela catástrofe e de edificações erigidas 

em áreas de risco de inundação e desmoronamento, surge a demanda por novas moradias em áreas 
seguras. Propõem-se edificações configuradas a partir de plantas-embrião que, quando combinadas de 
maneiras diversas e adotadas diferentes possibilidades de ampliação, podem atender a todos os perfis 
familiares. A fim de manter as famílias relocadas o mais perto do local em que antes viviam, buscou-se a 
escolha de terreno inserido dentro da própria área urbanizada. Para não se perder o sentimento de 
comunidade e para o desenvolvimento de um projeto habitacional piloto, foi escolhido um terreno no coração 
do bairro, de topografia mais amena. O projeto piloto proposto é constituído de 29 apartamentos, que 
possuem a previsão de ampliação, podendo chegar a 41 unidades. As unidades buscam integrar-se ao 
contexto edificado, incorporando elementos das tipologias características do local, reforçando a identidade 
dos moradores com o novo ambiente.

EDUCAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO, LAZER E ECONOMIA LOCAL

Espaços Institucionais: A área destinada aos espaços institucionais se divide em cinco edificações 
emblemáticas em que a palavra de ordem é a flexibilidade. Cada uma possui sua própria função, ou podem 
ser utilizadas em conjunto, dependendo do porte e tipo do evento, uma vez que estão conectadas entre si. 
Nos espaços institucionais, serão oferecidos ambientes específicos para aulas de formação profissional e 
programas de educação ambiental, ensino de danças variadas e atividades físicas. Além disso, a biblioteca 
pública e cozinha serão equipamentos constantemente utilizados pela população: a primeira abrigará o 
programa “Leitura que Alimenta”, já em atividade na comunidade; a segunda irá atender ao programa 
“Cozinha Comunitária”, programação frequente dos finais de semana que movimenta a socialização dentro 
do bairro. Esses espaços, munidos de caráter público, servirão, ainda, de potencial refúgio e abrigo 
emergente para possíveis imprevistos naturais que ainda possam vir a ocorrer.

Espaços Recreativos: Durante visita ao bairro, notou-se um grande número de crianças que não possuem 
ambiente adequado para recreação. Partindo da premissa de que é direito de toda e qualquer criança brincar, 
propõe-se a ampliação dos espaços de lazer do bairro, que passam a ser distribuídos em parques infantis, 
espaços livres e campinhos de futebol. Presentes em toda a extensão da área de atuação, proporcionam a 
cada região do bairro um espaço para lazer, socialização e integração do extrato jovem da comunidade do 
bairro.

Economia Local: Objetivando a fomentação do comércio local e o incentivo à independência financeira 
das famílias, cria-se uma feira livre ao longo do circuito principal do bairro, em local de grande trânsito de 
pessoas. Implantada em uma via mais ampla da área de projeto, estabelecerá um eixo de atratividade 
aos moradores, que passam a ser convidados a explorar os novos espaços configurados nesta proposta.
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