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PROTO 02.PAVIMENTO DRENANTE
Um dos grandes problemas nos territórios informais está relacionado com a diminuição da 
capacidade de infiltração da água no solo, uma vez que a superfície encontra-se global-
mente impermeável. Com isso, a possibilidade de ocorrerem inundações cresce, já que a 
água das chuvas escoa diretamente pelas ruas e passeios para os córregos e rios. A 
Aplicação de um pavimento feito à base de concreto ecológico permeável, devido à sua 
estrutura pouco densa retém menos calor e permite a chegada da água e do ar até as raízes 
das plantas, diminuindo a probabilidade de escoamento superficial da água. Deste modo é 
proposto um pavimento modular, que combinando os blocos de concreto com uma rede 
feita de fibras de polímeros recicláveis permite estabilizar o pavimento evitando que este se 
desagregue.        

PROTO 01.CALEIRA PEDONAL
Um dos maiores problemas associados às questões de drenagem nos territórios urbanos está 
relacionado com a impermeabilidade dos pavimentos comuns e com o escoamento das águas 
aquando de períodos de forte pluviosidade. Assim sendo, é proposto uma solução que engloba 
um sistema de escoamento de águas e um passeio pedonal em torno da nova via que define o 
limite urbano da comunidade Madame Machado. Este sistema irá permitir dar uma resposta 
mais eficaz e a custo reduzido no que diz respeito às fortes intempéries.         

Através de diferentes variações do modelo poderemos obter uma 
superfície mais permeável ou menos permeável à vegetação, 
com um efeito visual apelativo. Não só se torna num pavimento 
decorativo para zonas verdes, como também deverá ser aplicado 
em vias rodoviárias ou pedestres.  
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PROTO 03. ESTABILIZAÇÃO DO SOLO
O sistema de Geocelulas revela-se uma solução bastante indicada para evitar a desagre-
gação dos solos por ação da pluviosidade. Além do mais permite o crescimento de 
vegetação nativa acabando por não ter qualquer impacto visual. Este sistema à base de 
folhas de polimero de HPDE inerte, soldado por ultra sons, é uma estrutura celular expan-
sivel resistente. Pode conter solo, cascalho ou gravilha num sistema drenante que impede o 
movimento do material. Apropriado para conter a camada superior do solo em inclinações 
ingremes e realçar o crescimento da vegetação.        

PROTO 05. PROMENADE FLUTUANTE
Devido às diferentes subidas do nível da água causadas pelas chuvas intensas, é proposto 
um passadiço flutuante que se adapta às diferentes variações do caudal do rio Santo 
Antônio. Assim, promovemos um contato direto com a água, sem as restrições dos alaga-
mentos que condicionam as áreas destinadas ao lazer, junto às margens do rio.        
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01. Pavimento drenante em concreto permeável
02. Bloco/lancil em concreto permeável
03. Ripado em compósito reciclável de madeira
04. Estrutura de suporte em concreto leve
05. Perfil metálico de suporte
06. Gabiões
07. Caleira em concreto executada em sito

ingremes e realçar o crescimento da vegetação.       

PROTO 04. ESTRUTURA DE EVACUAÇÃO    
Conscientes da necessidade de que se devem implementar estruturas de evacuação para 
que em situações extremas a gestão do risco seja controlada, prevemos a colocação de 
plataformas verticais ao longo do rio e em pontos estratégicos nas colinas. Deste modo, em 
situações de inacessibilidade por terra, os meios aéreos poderão chegar até às populações, 
para as socorrer e resgatar. Aliado á sua função principal, estas estruturas tornam-se 
marcos urbanos, assim como pontos de encontro social tirando partido da sombra que 
projetam e da vista que se pode observar do cima das mesmas.       
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HABITAÇÃO FORMAL
Apresentam-se uma série de tipologias disponíveis que possibilitam uma maior adequabilidade de 
inserção pontual dentro da malha urbana existente, aumentando assim a sua densidade. A tipologia é 
progressiva, pode ser aumentada pelos proprietários adequando-se ao tipo de estrutura familiar, 
arrendando parte da habitação ou integrando um pequeno espaço comercial.

HABITAÇÃO AUTOCONSTRUÍDA
É fornecida apenas a estrutura e infraestruturra básica da habitação. A mesma poderá ser ampliada e 
finalizada pelo proprietário, de acordo com as suas necessidades. 
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