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DEMOLIÇÕES
Os domicílios que se encontram em áreas com um elevado grau de 
risco, deverão ser removidos gradualmente e integrados dentro do 
perímetro urbano de Madame Machado. De modo a se prevenirem 
futuras ocupações, estas áreas deverão ser dotadas de programa 
social e comunitário e recuperadas ambientalmente, sendo conver-
tidas no parque linear Santo Antônio ou refl orestadas.

ÁREAS DE PROVISÃO
Ao nível habitacional classifi cam-se quatro áreas de atuação:
A. Áreas a remover na sua totalidade e recuperadas ambientalmente;
B.Área estabilizada que apresenta lotes vagos ou com baixa densidade nos 
quais é possível introduzir pontualmente novas unidades habitacionais;
C. Área que pode e deverá ser estabilizada utilizando os sistemas estruturais 
propostos acoplando novos blocos habitacionais de modo a reassentar as 
famílias que deverão ser removidas.
D. São áreas identifi cadas com potencial quer dada a sua localização quer para 
a introdução de novas unidades habitacionais de interesse social. Deverão ain-
da integrar comércio e serviços de modo a dinamizar a área onde se inserem.

SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO
Propõe-se uma melhoria do sistema viário, não só ao nível da 
acessibilidade como também ao nível do mobiliário urbano, como 
por exemplo a introdução de pontos de coleta de lixo ou paradas 
de ônibus. Para tal, novos sentidos de trânsito e a defi nição de 
uma hierarquia viária são sugeridos. A principal ponte de acesso 
a Madame machado deverá ser requalifi cada e um novo acesso 
deverá ser introduzido na área norte do perímetro de estudo (ver 
mapa à escala 1:7500 – painel 1) apresentando-se como uma al-
ternativa aos acessos existentes.

ÁREA INUNDÁVEL E SISTEMA DE EVACUAÇÃO
O parque linear será desenvolvido tendo como princípio o seu limite 
máximo inundável, de modo a permitir um aumento substancial do 
caudal do rio Santo Antônio e permitir simultaneamente usos público 
diversos. No parque são propostos três pontos seguros que permitem 
uma evacuação por meio aéreo ou o encaminhamento pedonal para 
o ponto seguro mais próximo localizado no morro. Os caminhos de 
evacuação são acessíveis por todo o perímetro do bairro Madame 
Machado.

CIRCUITO DE PEDESTRES E CICLOVIA
Ao longo do parque linear é proposta uma ciclovia como elemento conec-
tor dos vários bairros localizados ao longo do rio Santo Antônio e que 
simultaneamente permite um fácil acesso aos diversos momentos pro-
gramáticos localizados no parque. Foram identifi cados vários caminhos 
pedestres informais localizados na área e defi nida uma rede de percursos 
para pedestres, dentro do bairro Madame Machado e na área ambiental-
mente protegida.
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RECOLOCAÇÃO  MM-3
Numa primeira fase de intervenção, todos 
os domicílios localizados em áreas de risco 
muito elevado, como são exemplo disso as 
habitações localizadas na área de escor-
rência perpendicular ao rio Santo Antônio 
ou com elevada probabilidade de ocor-
rência de deslizamento de terras, deverão 
ser removidos. Deste modo propomos es-
tabilizar a área identifi cada pela OPPTA 
como MM-3, utilizando sistemas anti-
deslizamento e propondo novas unidades 
de habitação nesta área que apresenta 
baixa densidade.

FASE 1 FASE 2 FASE 3
DENSIFICAÇÃO MM-1
A área identifi cada como MM-1 apresenta-
se como sendo a área mais estabilizada. De 
forma a removermos as edifi cações informais 
que se encontram localizadas em áreas ambi-
entalmente protegidas, propomos densifi car 
a área MM-1 junto às vias principais, intro-
duzindo pontualmente dentro da malha urba-
na existente, unidades habitacionais progres-
sivas (permitem autoconstrução e aumento 
da área construída – ver painel 3).

NOVO CENTRO URBANO MM-1
Numa última fase propomos o desenvolvi-
mento do parque linear e a construção de 
novas unidades habitacionais e comércio que 
irão defi nir um novo centro no bairro Madame 
Machado. Propomos ainda densifi car o miolo 
da área MM-1, recolocando os domicílios lo-
calizados em área protegida, refl orestando 
estas áreas. e identifi cando os limites do nú-
cleo urbano Madame Machado

Áreas a remover

Áreas a densifi car
Áreas de provisão
Áreas a estabilizar e densifi car

IMAGEM 2

CENTRO COMUNITÁRIO 
E PONTO SEGURO

POSTO DE SAÚDE 
MUNICIPAL

CRECHE 
MUNICIPAL

POUSADA CLUBE 
ITAIPAVA

PONTO DE 
EVACUAÇÃO

BACIA DE DETENÇÃO 
DE CHEIAS

ÁREA DE PROVISÃO

ÁREA DE PROVISÃO

MM-3
tipologias morfologicas

MM-2

MM-2

MM-1
inserção  pontual

ÁREA DE PROTECÇÃO
sistema antideslizamento

MM-1
inserção  pontual

ESCOLA MUNICIPAL

PARQUE DE MERENDAS E 
PONTO DE EVACUAÇÃO

ECOTURISMO

MIRADOURO

ÁREA REFLORESTADA

ÁREA REFLORESTADA

PARQUE LINEAR

PARQUE LINEAR

CAMINHO FLUTUANTE

IMAGEM 1

A

CD

B


