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OPPTA propõe reflexionar sobre a forma de reflorestar 

uma malha informal e uma área de proteção ambiental 

em ameaça mútua, considerando o projeto em fases 

progressivas de crescimento e decrescimento, para 

encontrar um equilíbrio entre o construído e o meio 

ambiente.

A coexistência entre o desenvolvimento sustentável e a 

preservação do meio ambiente é a única forma possí-

vel de desenvolvimento territorial em populações com 

uma dinâmica de crescimento rápido e informal, cons-

truídas em áreas com condições ambientais de elevado 

valor ecológico, geomorfologías complexas e episódios 

climatológicos recorrentes de alta intensidade. Por isso 

é necessário mediar e desenvolver procesos participa-

DEBATE OPPTA

tivos que minimizem a pressão sobre o entorno, asse-

gurando a coexistência entre intervenções humanas e 

o meio ambiente.

Como deve ser focado o crescimento, em termos de 

sustentabilidade, para garantir modelos planejados e 

coerentes com o lugar onde estão localizados? Que pro-

postas espaciais e de programa podem surgir em áreas 

de proteção ambiental e sujeitas a inundação,  para pro-

mover e beneficiar a população, melhorando o equilí-

brio entre o homem e o meio ambiente? Que medidas 

estruturais e de infra-estrutura podem garantir a habi-

tabilidade nas áreas construídas e consolidadas, mas de 

alto risco?

Como é atingido o equilíbrio ambiental, limitando a 

pressão exercida sobre ele, mas permitindo a coexistên-

cia entre crescimento e meio natural? Que medidas de 

recuperação, reflorestamento e reequilibrio ambiental 

podem ser implementadas nas áreas de proteção natu-

ral ameaçadas pelos fenômenos antrópicos?

Como promover e incentivar ações participativas a nível 

local, de recuperação do habitat humano e natural, que 

propiciem a convivência frente ao risco: processos de edu-

cação ambiental, construtiva, ações de reflorestamento? 

Como devem ser os modelos participativos de organi-

zação de moradores, dos profissionais e do governo para 

assegurar os modelos de crescimento mais adequados?

Madame Machado. Zona alta. Vía R-A
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PETRÓPOLIS

Nos dias 11 e 12 de Janeiro de 2011, a prefeitura de Pe-

trópolis, situada na região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, sofreu uma intensa precipitação pluviométrica, 

sem precedentes, que provocou o transbordamento de 

rios, deslizamentos de terra, inundações e derrubamen-

to de centenas de casas.  

O local proposto por OPPTA, Madame Machado, se lo-

caliza no terceiro distrito de Petrópolis, Itaipava, onde 

as áreas mais afetadas foram o Vale do Cuiabá e o bairro 

Madame Machado, afetados por inundações e por des-

lizamentos de terra, respectivamente, causando perdas 

humanas, feridos e desabrigados.

ESTRATÉGIAS DE DEBATE OPPTA:

LOCALIZAÇÃO:

POPULAÇÃO:

ÁREA POVOADA:

ÁREA DA INTERVENÇÃO:

OBSERVADORES:

COLABORADORES:

INTERLOCUTORES:
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MADAME MACHADO. Terceiro distrito de Itaipava. Prefeitura de Petrópolis. Estado do Rio de Janeiro, BRASIL.

Madame Machado 4228, total terceiro distrito Itaipava 13.843 (censo IGBE-2010)

16,8 ha

41,2 ha
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS (Gabinete do Prefeito, Coordenadoria de Estudo Constitucional do Instituto Julio Frederico Koeler)
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O acontecimento foi de uma intensidade incomum, ape-

sar de se repetir periodicamente devido às fortes chuvas 

de verão, características da região, que ocorrem entre 

dezembro e março. Anteriormente, em 2008, outro 

acontecimento de dimensões incomuns arruinou com 

determinados setores da cidade de Petrópolis. 

A gravidade deste último desastre será um marco para 

redefinir a sua história futura, em vista de suas profundas 

conseqüências sociais, econômicas  e urbanísticas ligadas 

à vulnerabilidade do ambiente. As áreas florestadas das 

margens dos rios foram substituídas por áreas construí-
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das e a vegetação protetora nos morros foi devastada. 

As 102 áreas de risco localizadas em Petrópolis, assim 

como, grande parte das cidades brasileiras de tamanho 

médio, possuem uma ocupação urbana muitas vezes in-

adequada às suas características paisagísticas, ambien-

tais e sanitárias. Esse modelo que muitas vezes chega a 

ser perigoso, contribui para uma descaracterização ur-

banística e ambiental que danifica a economia e a ima-

gem da cidade. 

Essa compreensão é compartilhada pela sociedade, 

organizações civis e profissionais e pelo governo de 

Petrópolis, que tem buscado dotar o município de ins-

trumentos institucionais capazes de redirecionar o seu 

desenvolvimento para que seja um desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente correto.

Assim, enfrentar o processo de deterioração urbanísti-

co-ambiental é uma determinação da cidade.

É necessário, portanto, reestruturar o tecido informal 

para consolidá-lo como formal, recuperando o meio na-

tural que o rodeia, em geral, de grande valor ecológico, 

para garantir o equilíbrio mútuo e, assim, reduzir a pres-

são que exercem um sobre o outro.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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O contexto geral da Prefeitura de Petrópolis foi analisa-

do em termos de crescimento histórico, socioeconômi-

co, cultural e ambiental, a fim de entender um problema 

que é exportável para toda a região. Madame Machado 

é um cenário de trabalho e faz parte de uma questão 

importante, em um entorno com 102 áreas de risco. O 

debate deve ser aberto a toda a região e ser tratado ao 

nível do planejamento territorial.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO

 

As origens da ocupação das terras na região de Petró-

polis têm sua representação, principalmente, na forma 

de ocupação e atividades econômicas desenvolvidas a 

partir da concessão das sesmarias, no início do perío-

do colonial, bem como na forma de circulação e fixação 

nessas terras das populações que ali se instalaram.

Foram os três eixos principais de comunicação, com a aber-

tura de novos caminhos, que facilitaram o comércio e cir-

culação de mercadorias, principalmente o tráfego do ouro 

de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e daí para Portugal.

Oficialmente, a cidade só foi fundada em 16 de Março 

de 1843, apesar das circunstancias de colonização ante-

rior.  Nove anos depois, foi inaugurado a primeira estra-

da de Ferro de Petrópolis. 

Petrópolis era o local favorito para o veraneio da Corte 

Imperial. Com o exílio da Família Imperial, após a Procla-

mação da República, Petrópolis se tornou a capital do Esta-

do de 1894 a 1903 e também se tornou, a partir de 1904, 

na residência de verão dos presidentes da República.

A primeira rodovia asfaltada do país foi inaugurada em 

1928, chamada Washington Luiz, ligando o Rio de Janei-

ro a Petrópolis, esta contribuiu para o processo indus-

trial da região (concentrado na produção de manteiga e 

queijo). Em 1853 já existiam diversas indústrias.  Devido 

ao crescimento natural das atividades industriais as co-

lônias aumentaram rapidamente a sua população. No 

período entre 1900-1930 se constatou um considerável 

aumento nos setores de produção manufaturada petro-

politana. Nesse período sedimentou-se o setor indus-

trial têxtil, que se dividiu nas três décadas seguintes em 

roupas em geral, etc.

 

 EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA URBANA DE PETRÓPOLIS 

A história da ocupação da Área de Proteção Ambiental 

de Petrópolis assim como a própria história de Petrópo-

lis, divide-se em três fases de evolução:

1. Em 1698, a Coroa Portuguesa toma a decisão para a 

abertura do Caminho Novo, ligando as minas de ouro 

de Minas Gerais à Baía de Guanabara, e fez com que 

os colonos penetrassem, conquistassem e ocupassem o 

território.

2. O período de 1725 a 1843 é a época do Território Pré-

Colonial Petropolitano.

3. O período de 1843 a 1857, o Território Colonial de 

Petrópolis, no qual se consolidou a evolução e desenvol-

vimento da Colônia Imperial de Petrópolis.

A construção da cidade de Petrópolis teve como base o 

Plano Urbanístico do engenheiro Júlio Frederico Koeler, Centro de Petrópolis. I Distrito

Divisão de bairros no Plano Koeler, Villa Imperial de Petrópolis, 1846.
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uma planificação singular para época, com implicações 

singulares na relação do equilíbrio entre meio ambiente 

construído e o natural.

As características do plano de Koeler demonstraram, 

acima de tudo, sua preocupação com o meio ambiente, 

o que culminou num ato normativo com o estabeleci-

mento de uma reserva, no alto das montanhas e colinas, 

necessária para a conservação das águas. O plano tinha 

forma tentacular e radial, tendo como centro o bairro 

da Vila Imperial, para onde convergiam vários rios que, 

por sua vez, formariam mais à frente a bacia do rio Pia-

banha. Continha normas de parcelamento da terra, de 

ocupação e construção, sistemas de abastecimento de 

água e esgotos e, hierarquização do sistema viário. 

Koeler aproveitou as condições físicas locais. Previa ain-

da jardins, áreas verdes e até mesmo, lotes com maior 

tendência rural, que deveriam ser destinados à pro-

dução hortigranjeira para o suprimento da população 

local. Os rios eram tidos em consideração na integração 

paisagística das residências para eles voltadas, deixando 

de ser considerados meros captadores de dejetos, nos 

fundos das casas, como era usualmente feito.

A estrada Rio - Petrópolis, inaugurada em 1928, foi fa-

tor preponderante no desenvolvimento do Município, 

transformando-o de simples cidade de veraneio em 

grande centro industrial e comercial.

Dos anos 60 até o início dos anos 80, foram verificadas 

as maiores taxas de crescimento populacional e surgi-

ram os maiores problemas ambientais, decorrentes do 

crescimento acelerado e da falta de controle urbanístico. 

Também se observou um empobrecimento da popu-

lação devido à crise que afetou as indústrias locais, mais 

acentuadamente na década de 70. É neste momento, 

devido a estes fatores, que a população de menos nível 

econômico começa a ocupar os morros e encostas que 

até então estavam preservadas por sua vegetação e pe-

las limitações impostas pelo relevo.*

Em meados da década de 80, os I e II distritos, Petrópo-

lis e Cascatinha, começam a apresentar maior concen-

tração de população. Também começa uma expansão 

populacional em Itaipava e Pedro do Rio (III e IV distri-

tos) que até esse momento era uma região caracteriza-

da por sítios e moradias de lazer.

Os operários e suas famílias que chegaram atraídas pelo 

“boom” da construção civil começam a ocupar as áreas 

mais desvalorizadas ou de preservação permanente, 

como topos de morros e margens de rios.  Estes aspec-

tos populacionais regionais influenciam a dinâmica de 

uso e ocupação do solo.

O crescimento da cidade de Petrópolis é um exemplo do 

rápido crescimento populacional, superior às taxas regio-

nais e estaduais observado na maioria das cidades dos 

países em desenvolvimento e, principalmente, no Brasil, 

onde a taxa de urbanização atinge hoje cerca de 80%.**

*GUERRA, A. J. T.; & GONÇALVES, L. F. H. (2001). Movimentos de 
Massa na cidade de Petrópolis (Rio de Janeiro). In: Impactos Ambien-
tais Urbanos no Brasil, organizado por GUERRA, A. J. T & CUNHA, S. 
B. Ed. Bertrand Brasil, 3ª edição, pp. 189-252.

**FNMA/INSTITUTO ECOTEMA, 2001 Ocupação informal de Bellavista

Bairro de Cascatinha

Ocupação informal de Morro da Gloria
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LOCALIZAÇÃO

DIMENSÃO SOCIAL DE PETRÓPOLIS
LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL

Petrópolis pertence à Região Serrana, que também abran-

ge os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cor-

deiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria 

Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião 

do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Morais.

Localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente 

ao conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, a 845 

metros de altitude média e situa-se a 68 km do Rio de 

Janeiro. A proximidade dos municípios da Região Me-

tropolitana do Rio de Janeiro, o processo histórico de 

formação sócio-espacial assim como as políticas locais 

de gestão do território, condicionam a situação geográ-

fica dos domicílios como predominantemente localiza-

dos no meio urbano. 

O núcleo urbano de Petrópolis localiza-se numa área 

comprida e estreita no vale do Rio Quitandinha. A ci-

dade acha-se condicionada por esse relevo, tendo for-

mação marcadamente longitudinal. A ocupação oco-

rreu, inicialmente, nos bairros do Alto da Serra e Centro. 

Com o desenvolvimento urbano, a ocupação foi subindo 

encostas e vales próximos, formados pela rede de pe-

quenos afluentes do Rio Piabanha.  

DISTRITOS E NÚCLEOS URBANOS*

O Município encontra-se às margens de uma das princi-

pais rodovias do país, a BR 040, que liga o Rio de Janeiro 

ao Distrito Federal. A economia do município se benefi-

cia desta condição privilegiada em termos de logística, 

pois num raio de 500 km encontram-se 65% do PIB e 

70% da movimentação de cargas do país. Petrópolis com 

295.917,00 residentes**, possui 797,1 Km², representan-

do o 1,8 % da área do Estado do Rio de Janeiro e 11,5% 

da Região Serrana, distribuídos em cinco Distritos:

1º- Petrópolis - 143 Km² e 63% da população total.

2º - Cascatinha - 274 Km² e 22% da população total.

3º - Itaipava - 121 Km² e 7% desta população, com uma média 

de 20.444 moradores fixos e onde se localiza Madame Ma-

chado (4.228).

4º - Pedro do Rio - 210 Km² e 5% da população total.

5º - Posse - 63 km e 3% da população total.

As áreas urbanas localizam-se, sobretudo, nos fundos do 

vale da região central de Petrópolis, onde há menor de-

clividade. O uso e a ocupação do solo são determinados 

por um conjunto de fatores que vão desde a disponibili-

dade de infra-estrutura rodoviária, até as condições am-

bientais, como relevo, aptidão agrícola, vulnerabilidade 

do solo, entre outras

Com a baixa disponibilidade de áreas com aptidão agrí-

cola, a vocação da região se concentrou no setor terciá-

rio e secundário. 

INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

A distância entre Petrópolis e o centro da cidade do Rio 

de Janeiro é de 67 km. Conta com duas importantes es-

* Material cedido por la Prefectura de Petrópolis y Defensa Civil del 
Municipio de Petrópolis.

** Fuente: Censo IBGE 2010

II Distrito. Cascatinha

I Distrito. Petrópolis
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tradas federais, permitindo sua ligação com os maiores 

centros consumidores do país: Rio de Janeiro, São Paulo 

e Minas Gerais.  

Grande parte dos serviços públicos do município está 

concentrada no primeiro distrito, Petrópolis, correspon-

dente ao núcleo histórico e funcional da cidade, e onde 

também se concentra a maior porcentagem da popu-

lação(63%). Apesar de que cada bairro esteja equipado 

com serviços básicos de educação, saúde e religião, o 

caráter estacional das vivendas de veraneio e informal, 

impede a existência de uma amplia rede serviços públi-

cos.

CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO 

A estrutura atual empresarial de Petrópolis é compos-

ta pelos setores primário, secundário e terciário, sendo 

que os mais desenvolvidos são os dois últimos, ainda 

que, os atuais vetores do crescimento da economia da 

região estão na expansão do turismo.

Para a consolidação e desenvolvimento dos pólos de 

comércio foi criado o Projeto Petrópolis-Tecnópolis.* A 

situacão economica é melhor que nos outros municípios 

da região e superior também à média nacional, contri-

buindo assim ao desenvolvimento econômico  do muni-

cípio e de empresas  de certa envergadura.  

Apesar do crescimento e prosperidade do município, 

existem também grandes diferenças de renda, acesso à 

educação e distribuição dos recursos, que se manifes-

tam em economias e desenvolvimentos humanos in-

formais e carências a nível educativo, de formação e de 

equipamento.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

O índice de desenvolvimento humano no município de 

Petrópolis é considerado de médio-alto (0,804)**, con-

firmando  seu destaque em termos de desenvolvimento 

humano e qualidade de vida. 

Em geral, a melhoria das condições de vida dos habitan-

tes de Petrópolis envolve a necessidade de aplicação de 

políticas públicas em diferentes frentes, dentre elas po-

líticas de inclusão social, voltadas à geração de emprego 

e renda, educação, participação comunitária na gestão, 

de proteção da natureza, entre outros pontos para for-

talecimento das bases sociais a medio e longo prazo. 

EDUCAÇÃO

O município demonstra uma boa infra-estrutura educa-

cional composta por escolas estaduais, municipais e pri-

vadas. O nível de renda também demonstra ser melhor 

que o de outros municípios da Região e do Estado pela 

presença de escolas particulares e o elevado número 

de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino 

particular, seja em nível superior, médio, fundamental 

ou pré-escolar.

* http://www.petropolis-tecnopolis.com.br
** Fonte: Atlas do IDH Brasil-2000

LOCALIZAÇÃO
COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA

Estrada BR-040. Río de Janeiro - Petrópolis

Estrada RJ-135. Petrópolis

Estrada BR-495 (Petrópolis-Teresópolis), junto a Madame Machado
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DIMENSÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS**

Petrópolis sofre uma carga pluviométrica severa no pe-

ríodo de verão (dezembro a março) e o seu terreno se 

desagrega com muita facilidade pela grande quantidade 

de rochas nele existente. O resultado são os rios asso-

reados e aterrados, limitados por construções irregula-

res, falta de drenagem adequada em áreas degradadas 

e, grande acúmulo de lixo em encostas ocupadas irre-

gularmente, desencadeando ano após ano as tragédias 

anunciadas como se fossem desastres naturais. 

Embora existam muitos recursos destinados para as 

áreas serranas atingidas, estes não se têm mostrado 

muito eficazes. 

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE

Em Petrópolis foi criada em 13 de setembro de 1982, 

a primeira Área de Proteção Ambiental criada no país, 

a APA Petrópolis, tendo sua delimitação sido realizada 

10 anos depois pelo Decreto nº 527, em 20 de maio de 

1992, abrangendo áreas urbanas, rurourbanas e rurais 

dos Municípios de Petrópolis, Magé, Duque de Caxias e 

Guapimirim, num total de 59.049 hectares.

A APA Petrópolis adota um modelo de gestão partici-

pativa e sustentável dos recursos naturais, cujo conse-

lho gestor é formado por 78 organizações civis, que se 

reúnem para planejar ações de educação, desenvolvi-

mento sustentável e a preservação do patrimônio. Fun-

ciona como uma ferramenta que impede a degradação 

dos recursos naturais, em área de valor ecológico com 

objetivos de preservação da diversidade biológica, des-

envolvimento de pesquisas, monitoramento ambiental, 

educação ambiental, desenvolvimento sustentável e 

melhoria da qualidade de vida das populações.  É uma 

figura de importante relevância no desenvolvimento 

sustentável da região. Na prática, impede a degradação 

dos recursos naturais, uma vez que, 50% de sua área 

está coberta por Mata Atlântica, além disso, é pioneira 

na gestão participativa.

Dentre as restrições mais significativas, podemos citar a 

proibição da implantação de indústrias potencialmente 

poluidoras, a realização de grandes movimentações de 

terras que possam alterar as condições ecológicas locais, 

bem como aquelas atividades que possam provocar a 

erosão acelerada dos solos ou que sejam ameaça para a 

extinção das espécies. O parcelamento e a ocupação do 

solo, a atividade agrícola, o uso dos recursos hídricos e 

outras ações antrópicas encontram-se limitadas e sujei-

tas ao cumprimento de várias normas jurídicas.

A APA tem permitido o desenvolvimento do Zonea-

mento Ambiental* que permite a identificação e ma-

*Censo IBGE Cidade@2006
**Documento de Manejo del APA-Petrópolis:
http://sma.petropolis.rj.gov.br/sma/modules/mastop_publish/files/manejo_apa.pdf

Verificando individualmente as taxas, nota-se um índi-

ce considerado elevado para a alfabetização de adul-

tos (0,936); e, também, para educação em nível mais 

geral (0,888); a expectativa de vida, de 0,751 e o PIB, 

0,773* Organizações Não Governamentais locais pedem 

a criação de programas de educação ambiental que che-

gue a todas as esferas sociais. 

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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peamento dos atributos ambientais, das características 

socioeconômicas e da vulnerabilidade da região. Com 

este diagnóstico pode-se prever onde a cidade cresce e 

onde não, segundo a vulnerabilidade e a falta de terras 

disponíveis para as condições de habitação e segurança. 

Portanto, serve como uma ferramenta ao serviço do po-

der público e da sociedade civil para o planejamento e o 

desenvolvimento sustentável.

O Rio Santo Antônio, que corre junto a Madame Macha-

do, é um dos limites do norte da APA-Petrópolis, que 

embora esteja fora da área, se tem beneficiado da pre-

sença desta organização.

ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO

A perda de habitats que atinge a Petrópolis provoca a 

redução na área original, a fragmentação e o isolamen-

to. As pressões antrópicas existentes no entorno da APA 

são oriundas de fatores inerentes às atividades rurais e 

urbanas. Essas atividades interferem de forma direta ou 

indireta na conservação de sua cobertura vegetal nati-

va. A conseqüência direta da perda de habitat é a dimi-

nuição da riqueza de espécies.** 

A ausência de políticas eficazes, com ênfase na proteção 

de recursos florestais, especialmente no que se refere às 

unidades de conservação, também interfere de forma 

indireta na conservação. Entre eles se destacam fatores 

como a exploração de atividades agropecuárias exten-

sivas, inclusive em margens de rios, encostas íngremes 

e topos de morros; a expansão de áreas urbanas e de 

condomínios e loteamentos rurais; queimadas provoca-

das; ausência de um planejamento para a ocupação do 

solo pela inexistência de um zoneamento econômico-

ecológico, etc.

RISCO E MECANISMO DE GESTÃO 

Petrópolis é marcada historicamente por cenários de 

desastres naturais como inundações e deslizamentos, 

provocando perdas humanas e materiais. 

Até o início do século XX, a cidade estava coberta de ve-

getação natural que protegia as encostas e margens dos 

rios, onde não existiam construções. Durante o decorrer 

do último século, a cidade cresceu de forma acelerada e 

desordenada, tornando a região como zona de risco de 

alagamentos e deslizamentos de encostas. Atualmente, 

a extensa impermeabilização do solo devido às áreas as-

faltadas e de construções resulta num grave problema no 

nível do escoamento e infiltração das águas. Estes fatos 

tornam as encostas como locais de elevado risco para a 

ocupação humana, provocando, periodicamente, grandes 

prejuízos econômicos e sociais. Em muitas situações é ex-

tremamente difícil evitar o risco, mas é possível reduzi-lo. 

Tais processos compreendem movimentos do terreno, 

diversas formas de erosão, solapamentos das margens 

ribeirinhas, o assoreamento dos cursos de água, inun-

dações e demoronamentos das margens. A gravidade 

*AA.VV: Instituto ECOTEMA, TERRA NOVA,  Bertha Becker y Claudio Egler.
** Landau y Fonseca, 2000. Doc. Manejo del APA-Petrópolis. pág. 297

Rio Santo Antônio que percorre a zona baixa de Madame Machado

II Distrito (Cascatinha). Processo de desflorestamento do morro e cresci-
mento informal

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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desses processos é avaliada em função das característi-

cas do local onde ocorrem, em função de variáveis tais 

como: tipo de solo, pluviosidade, geometria das encos-

tas, presença ou ausência de vegetação, tipos litológicos, 

comportamento antrópico, entre outros.

As construções em áreas irregulares em Petrópolis são 

muito freqüentes, e a grande maioria delas é construí-

da, nos últimos 30 anos, de forma aleatória e sem nen-

hum tipo de planejamento ou fiscalização municipal. 

SUSCETIBILIDADE A DESLIZAMENTOS E MOVIMENTOS 

DE TERRENO

Além dos problemas decorrentes dos incêndios florestais, 

causados pelo desmatamento, a população de Petrópolis 

também está sujeita à deslizamentos, desabamentos e 

inundações em certas épocas do ano.

O Zoneamento Ambiental da APA realizou o mapea-

mento das condições de relevo, da cobertura vegetal, 

da erosão e dos solos, agrupando-os de forma a expres-

sar os diversos graus de risco de deslizamentos. Sendo 

assim, foram determinadas seis categorias desde “Risco 

de Erosão Nulo” até “Risco de Erosão Muito Forte”.

Madame Machado se situa fora deste limite, estando na 

adjacencia, portanto, reúne características muito semel-

hantes às de outras áreas da APA. Poderia ser considera-

da como uma subzona de recuperação social e natural*, 

que inclui parte das áreas construídas, com baixo nível 

de qualidade de vida, cujos terrenos possuem desníveis 

acentuados e suscetibilidade aos fenômenos. Os solos 

variam em profundidade, sendo latossolos ou neossolos 

argilosos, com a eventual presença de rochas e blocos de 

terra soltos, sujeitos a deslizamento e com alto risco de 

erosão. Seu meio biótico encontra-se totalmente degra-

dado. Em geral, possui uma ocupação desordenada, cons-

truções sem assistência técnica em área de risco, degra-

dação ambiental, desestabilização das encostas, ausência 

de saneamento básico e precariedade de serviços, uma 

população de baixa renda e mão de obra informal.

RELAÇÃO URBANISTICO-AMBIENTAL 

Grande parte dos morros nas proximidades do períme-

tro urbano dos bairros e distritos de Petrópolis, estão 

ocupados por moradias classificadas em níveis de quali-

dade de vida ruim ou péssimo . São ocupações, em geral, 

irregulares, sem estudos técnicos ou bases apropriadas, 

instaladas sem planejamento e que correm elevados ris-

co de desmoronamento em função da vulnerabilidade 

da camada de solo em que estão instaladas. 

A preocupação compartilhada pela sociedade civil e pelo 

governo de Petrópolis, está movendo a iniciativas que 

tem buscado dotar o município de instrumentos institu-

cionais capazes de redirecionar o desenvolvimento se-

gundo normas sustentáveis e ambientalmente corretas.

*O Zoneamento Ambiental estabelece quatro zonas dentro do sector 

do APA-Petrópolis (Recuperação, Consolidação da Ocupação, Expan-

são da Ocupação, Proteção do Patrimônio Natural). Realizado pelo Ins-

tituto ECOTEMA, TERRA NOVA, Bertha Becker e Claudio Egler. Madame Machado. Área de Proteção Permanente desflorestada
Imagens 1 e 2: Estado da catástrofe de 2008. Imagem 3: Estado real

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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Assim, enfrentar o processo de deterioração urbanísti-

co-ambiental é uma prioridade da cidade, expressa em 

seus principais documentos políticos construídos cole-

tivamente. 

Alguns especialistas e organizações, recomendam, que 

esses locais de risco sejam destinados para usos ade-

quados e sejam recuperados e destinados à preservação 

ambiental.

NORMATIVA VIGENTE

O Município de Petrópolis elaborou seu primeiro Plano 

Diretor em novembro de 1991, e em dezembro de 2003 

apresentou sua primeira revisão. Admite-se que dispõe 

dos meios necessários para o exercício da gestão urbana 

e ambiental, favorecendo a manutenção das unidades 

de Conservação e fortalecendo a implantação de suas 

zonas de amortecimento. O Município também possui a 

Lei municipal nº 5.393 de 28 de maio de 1998 que defi-

ne o Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, conhecida  

como LUPOS, que foi elaborada com a intensa partici-

pação da sociedade e instituições interessadas.

Os principais instrumentos legais que o município dis-

põe com relação à gestão ambiental, são os seguintes:

• Lei orgânica municipal, promulgada no dia 05 de abril de 
1990.
• Legislação de ocupação do solo ou zoneamento, que é o 
instrumento mais difundido. (Lei nº): Lei 5.393 de 25/05/1998
• Plano de desenvolvimento do turismo (Lei nº): Lei 6.771 de 
22/07/2010

• Legislação de proteção ambiental (Lei nº): Lei 6.732 de 
11/03/2010
• Legislação de apoio a cultura (Lei nº): Lei 6.330 de 
23/03/2006
• Plano diretor (Lei nº): Lei 6.070 de 13/12/2003
• Deliberação nº 27.828/1968 – Código de Posturas.
• Lei do parcelamento do solo urbano: está diretamente su-
bordinada aos requisitos definidos pela lei anterior, porém foi 
concebido levando em conta a expansão da cidade e outros 
aspectos complementares.
• Código de obras: regula principalmente, na sede municipal, 
as edificações civis e outras instalações afins.
• Código de posturas municipais: apesar da idéia original de 
integrar o conjunto das normas municipais, passou a ficar 
restrito às questões de interesse local, referentes ao uso dos 
espaços públicos, ao funcionamento de estabelecimentos, e à 

qualidade de vida.

Atualmente a cidade está em processo de revisão de seu 

Plano Diretor enfatizando questões territoriais, inclusive 

iniciado o processo de discussão do Plano Local de Habi-

tação de Interesse Social (PLHIS). 

Sites da Prefeitura:

http://www.petropolis.rj.gov.br

Mapa de zoneamiento (LUPOS): 

http://www.petropolis.rj.gov.br/mapa_zoneamento/

Selecionado em parâmetros SRE4, está disponível a localização e a 

ficha em vigor atual de Madame Machado.

Estrada BR-495 Petrópolis-Teresópolis

Distrito II, Cascatinha. Área industrial e bacia de escorrência

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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* Fonte: estatísticas do Distrito de Itaipava, cedidas pela Prefeitura 
de Petrópolis.

** Fonte www.censo2010.ibge.gov.br, ver plano POPULAÇÃO RESIDENTE

MADAME MACHADO*

O Bairro Madame Machado se situa ao lado da rodovia 

BR 495, que está paralela ao rio Santo Antônio e liga os  

municípios de Petrópolis e Teresópolis.

A área do Bairro de Madame Machado apresenta uma 

grande taxa de desenvolvimento habitacional, sendo o 

segundo setor mais povoado do distrito (2008 morado-

res)**, perdendo apenas para o Bairro Vila Rica. 

Divide-se em duas partes, Madame Machado Alta e 

Baixa, ambas foram afetadas severamente por inun-

dações e desabamentos de terra. O desastre atingiu 

diretamente cerca de 76% de pessoas da classe média-

baixa e 22% de pessoas da classe média-alta.* 

Na parte alta do bairro, as principais ocorrências foram 

os deslizamentos de solo. O padrão das contruções é vul-

nerável e rudimentar, tendo em sua maioria edificações 

de alvenaria sem perfis estruturais com coberturas de 

telhas de fibrocimento. Este padrão corresponde a um 

crescimento consolidado ainda que predatório e ilegal. O 

bairro assenta-se sobre áreas de Risco Natural Médio a 

Alto e até Muito Alto, geralmente em áreas degradadas 

ou ilegais. 

Os moradores desta região são de classe media-baixa. 

Existe um número aproximado de 650 moradias, aco-

modadas densamente e o número médio de habitantes 

por moradia é de 5 pessoas.

Dados estatísticos da catástrofe em 2008 referem 136 

cadastros de famílias desalojadas por conseqüência dos 

deslizamentos que atingiram ou deixaram suas mora-

dias em situação de risco. Considerando a média fami-

liar de 5 pessoas, estima-se um número aproximado de 

680 pessoas. A catástrofe de 2011 foi ainda maior.

Na parte baixa, as principais ocorrências foram as inun-

dações. O padrão construtivo em sua maioria apresenta 

uma estrutura com coberturas de lajes e telhados. As 

forças das águas do Rio Santo Antônio atingiram alguns 

condomínios de classe alta, dentre eles destaca-se o 

Condomínio Village Itaipava, tendo obras de artes, au-

tomóveis importados e outros bens de alto valor danifi-

cados pela inundação.

Nesta região estão os moradores de classe media-alta, 

existe um número aproximado de 220 moradias, com 

área urbanizada, localizada no entorno de condomínios 

de alto padrão construtivo.

As estatísticas referem 56 cadastros de famílias (224 

pessoas) atingidas por conseqüência da inundação pe-

las águas do Rio Santo Antônio. 

Algumas das medidas recomendadas por várias orga-

nizações não governamentais passam por melhorar as 

condições de vida proibindo o crescimento das áreas 

ocupadas irregularmente e a realocação das unidades 

habitacionais que estejam em áreas de risco e/ou em 

dissonância com a legislação de ocupação urbana ou de 

proteção ambiental. Garante-se assim uma maior cons-

ciência ambiental das comunidades em ocupação irregu-

lar e uma melhoria nas condições e qualidade de vida, na 

gestão de risco e da evacuação, na execução de obras de 

infra-estrutura (saneamento, contenção, etc.) recuperan-

do e minimizando os riscos de deslizamento e inundação.

Madame Machado. Deslizamentos de terra das zonas MM2 e MM3 (Escalas 
de Atuação, Escala 2. Bairro) e bacia do Rio Santo Antônio

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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Em geral, os riscos que afetam à Região Serrana vêm de 

suas próprias condições de relevo, mas a forte pressão 

antrópica tem piorado a situação. Como já foi referido 

anteriormente, o rápido processo de crescimento que 

experimentou a cidade devido à migração de população 

rural trabalhadora para servir ao impulso industrial da 

cidade, incentivou a ocupação desordenada que cresce 

nos morros e ao longo das margens inundáveis dos rios. 

Essas ocupações resolveram o problema de habitação, 

mas em locais e com tipologias que nem sempre cum-

prem as condições de qualidade e segurança básicas.

Os problemas que afetam Madame Machado são comuns 

a muitos outros bairros de Petrópolis, com maior ou me-

nor grau de informalidade urbana. Um caso é o Vale do 

Cuiabá, uma área formal e planejada e com habitação de 

qualidade, mas seriamente afetada por inundações re-

centes. Em outras áreas com um caráter mais informal, 

como Cascatinha, Morro da Glória, Belavista ou a zona 

alta de Madame Machado, o problema é mais complexo 

porque, (como em Cuiabá) as bacias naturais dos rios e 

os vales foram “antropizados” com construções, infra-es-

trutura, etc., obstruindo assim o curso natural das águas. 

O problema aumenta uma vez que as casas, ao estarem 

localizadas nos morros e encostas íngremes, sofrem des-

moronamentos e deslizamentos de terra.

Portanto, os problemas mais relevantes que afetam esta 

área são de natureza antrópica, devido ao crescimento 

populacional, à distribuição desigual da população e, 

como resultado, à construção e urbanização não plane-

jada (informal). 

Por outro lado, o meio natural exerce sobre a área uma 

importante pressão, devido em parte à própria força 

dos fenômenos naturais e, por outro lado, ao aumento 

da pressão ao que é submetido (desmatamento, cons-

trução em encostas íngremes, destruição do habitat das 

encostas que protege do deslizamento de terra, ocu-

pação de rios, etc.) 

RISCOS ANTRÓPICOS EM MADAME MACHADO

O CRESCIMENTO POPULACIONAL, como problema im-

portante associado à distribuição irregular da população. 

Madame Machado, cresceu muito depressa e se distribuiu 

de forma desordenada na paisagem. Favoreceu-se, dessa 

forma, a ocupação de terrenos inundáveis, de pendente 

acentuada e áreas de proteção ambiental permanente.

Os serviços básicos, como saúde, educação e infra-es-

trutura entraram praticamente em colapso pelo grande 

volume de novos demandantes.  Áreas de proteção per-

manente de Mata Atlântica (encostas de morros e mar-

gens de rios) foram devastadas e ocupadas por áreas 

habitacionais desordenadas. 

POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO EFICAZ. 

A falta de um bom planejamento e fiscalização vigen-

tes associados à elevada migração faz com que surjam 

novas ocupações irregulares, normalmente associadas a 

desmatamentos, uso indevido da água, poluição dos re-

cursos hídricos entre outros, levando assim a um maior 

risco de catástrofe. Viário R-A. Situação da estrada, casas e costa desflorestada

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
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RISCO AMBIENTAL EM MADAME MACHADO 

RISCO E SUA GESTÃO

A invasão das áreas de risco e de proteção ambiental in-

crementou as graves conseqüências do desastre natural 

de Janeiro de 2011 (e anteriormente, o de 2008). A ca-

tástrofe foi causada por um processo de pressão mútua 

do meio sobre o homem e do homem sobre o meio. 

Essa pressão afeta o meio natural que, desprotegido das 

enxurradas, descarrega sua pressão sobre os assenta-

mentos formais e informais. Em Madame Machado (ver 

plano MADAME MACHADO_APPs.pdf) se detectam as 

seguintes situações de alto risco:

1) MARGEM FLUVIAL E ESCOAMENTO.  Inundação e 

transbordamento do rio S. Antônio.  O desmatamento 

das margens e o assoreamento tornaram o rio mais raso, 

facilitando assim o transbordamento e a inundação das 

áreas construídas nas margens dos ríos.

2) MORROS E ENCOSTAS. Deslizamentos de terra e des-

moronamento de casas situadas em áreas de encostas 

íngremes, terrenos não consolidados ou zonas de risco 

devido ao desmatamento.

3) OCUPAÇÃO IRREGULAR. Habitações ilegais situadas 

em zonas de Proteção Ambiental Permanente (ver plano 

APPs, no capítulo Topos de Morros). Convenientemen-

te conservadas ou reflorestadas, estas zonas poderiam 

exercer uma função de contenção de terras, controle da 

erosão e de deslizamentos de terra. 

REFLORESTAÇÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 

Apesar da região serrana de Petrópolis preservar ainda 

boa parte de sua vegetação original, o desrespeito ao 

Código Florestal, que proíbe construções em encostas e 

nas margens dos rios é bastante comum. Provavelmen-

te, as conseqüências das fortes inundações tivessem 

sido menores se a vegetação protetora nos morros fos-

se preservada, as margens dos rios Santo Antonio e Pia-

banha fossem florestadas e a comunidade local melhor 

preparada. 

Madame Machado. Área MM2 (Planos / Escalas de intervenção)

Madame Machado. Víario R-A

Madame Machado. Vivienda autoconstruida en víario R-A

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
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NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

A consciência do problema de risco e da pressão am-

biental que o crescimento urbano desordenado está 

provocando, situa este tema como prioridade a resol-

ver, tanto na Prefeitura de Petrópolis, como das organi-

zações não governamentais e associações de moradores 

e empresários. Diversas políticas e ações incentivam o 

trabalho participativo para atuar de forma coordenada 

na resolução de problemáticas como:

PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. Aproveitando que o 

Plano Diretor de Petrópolis se encontra atualmente em 

processo de revisão, a Prefeitura e várias organizações 

locais defendem a proposta de um Plano Diretor Mu-

nicipal que desenvolva modelos sustentáveis de cresci-

mento urbano, contemplando a problemática das zonas 

de risco. 

PROGRAMAS HABITACIONAIS coordenados pelo gover-

no municipal contemplando: a expansão de construção 

de casas em áreas não aptas ou de risco; a relocação em 

caso necessário e projetos de vivenda social de media e 

baixa densidade adequadas á legislação ambiental e ur-

bana.  O Plano Diretor em estudo prevê processos de dis-

cussão do Plano Local de Habitação de Interesse Social.

IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, como forma 

de garantir a habitabilidade e melhora das condições do 

meio urbano e natural. Destacar a execução de projetos 

de contenção de encostas, drenagem de águas pluviais, 

sistema de coleta de tratamento de águas servidas, tra-

tamento adequado dos recursos hídricos, saneamento e 

serviços públicos em geral, assim como, a gestão de resí-

duos sólidos, combate à poluição de mananciais, e outros.

FISCALIZAÇÃO, como medida de controle do crescimen-

to descontrolado (e, portanto de risco), a destruição da 

flora e fauna, assim como outras atividades que tentem 

contra o meio. As ações devem ser periódicas e coorde-

nadas entre agentes (com formação prévia). 

GESTÃO DO RISCO, debatendo sobre a necessidade de 

construir políticas e metodologias adequadas que se 

apliquem aos grupos em situação de vulnerabilidade. 

Devem incluir protocolos de alerta e evacuação, até 

agora deficientes e difíceis de gerir pelo fato que, só em 

Petrópolis existem mais de cem áreas de risco. 

RECOLOCAÇÃO, como única medida viável para solu-

cionar os perigos associados a certas áreas em grave 

situação de deterioro ambiental ou de segurança en-

frentada aos desastres naturais. Das mais de cem áreas 

de risco, só em duas delas se propõe o realojamento da 

população. Em parte, este fato se deve também à re-

sistência dos próprios moradores em aceitar abandonar 

suas casas, mesmo quando o risco é elevado. 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, como ferramenta contra 

a desigualdade social e também de melhoria das con-

dições de vida da população. Contemplação de progra-

mas de educação ambiental e de ações frente ao risco.

Madame Machado, plano altimétrico  (disponível em PLANIMETRÍA)

Madame Machado, plano de pendentes (disponível em PLANIMETRÍA)

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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NECESIDADES  DEL MUNICIPIO

ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL E ADAPTADO AO MEIO, mediante práti-

cas de um turismo mais ecológico, desenvolvimento de 

indústrias limpas e reciclagem de resíduos. Implantação 

de programas para incentivar a criação de emprego es-

tável melhorando a media de qualidade de vida da po-

pulação e ativar a economia local (desenvolvimento de 

práticas de eco-turismo, desenvolvimento de indústrias 

limpas, reciclagem de resíduos, etc.).

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, CONSER-

VAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, incentivando a 

recomposição da cobertura vegetal preferencialmente 

com espécies nativas, através da recuperação de áreas 

degradadas, reflorestamento, contenção de encostas ou 

recuperação de Faixas Marginais de Proteção (FMP) de 

rios e mananciais.* 

PROCESOS PARTICIPATIVOS, como forma de promover 

a associação e a organização comunitária e, pôr em va-

lor o debate público sobre a participação da sociedade 

civil no planejamento e manutenção de Unidades de 

Conservação.

EXPECTATIVAS E PROPOSTAS, que se estão desenvolven-

do em Itaipava e Petrópolis, que serão complementadas 

com o concurso OPPTA. Entre elas destacam-se o Parque 

Fluvial da Orla do Piabanha (2007), o Projeto Estações de 

Itaipava (2006), o Parque Estrada das Arcas ou as propos-

tas de tratamento das margens do rio Santo Antônio.

Entre as entidades e projetos de organismos públicos e 

privados destacam-se: Petrópolis-Tecnópolis, Programa 

de Despoluição do Paraíba do Sul (PRODESPAR), Progra-

ma florestas do futuro, Projeto rio limpo, Prolixo, Plano 

Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), Programa Esta-

dual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídri-

cos (PROHIDRO), Programas Águas do Imperador, Pro-

grama Estadual de Educação Ambiental, entre outros.

*Faixas Marginais de Proteção”-FMP

**Ver http://www.novamosanta.org.br/site/home.php y en la 

información de descrga en BIBLIOGRAFIA / INFORMES

Rio Santo Antônio. Ponte de acesso a Madame Machado

Madame Machado, setor MM1

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA
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CONCURSO OPPTA

A área de trabalho proposta no concurso está localizada 

no terceiro distrito, Itaipava, onde as áreas mais atingi-

das foram o Vale do Cuiabá e Madame Machado, atin-

gidas com o transbordamento do Rio Santo Antônio e 

pelos deslizamentos de terra que sofreram as encostas 

dos morros onde cresce o bairro de Madame Machado.

O Concurso OPPTA levanta a questão de COMO CON-

SOLIDAR UM TECIDO INFORMAL E UM ÂMBITO DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA, em três 

escalas: distrito, bairro e detalhes, para propôr uma 

abordagem a diferentes escalas e realidades de uma 

mesma problemática.

É importante considerar o projeto em fases progressivas 

de crescimento e decrescimento, tanto humano como 

ambiental, para encontrar um equilíbrio entre o cons-

truído e o meio ambiente.

1. ESCALA DE DISTRITO. ÁREA DE REFLEXIÓN SOBRE 

PARQUE FLUVIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM 

MADAME MACHADO

Esta escala de reflexão corresponde a setores (margens 

dos rios e áreas de proteção ambiental) cuja competen-

cia não é exlusiva da Prefeitura, compete também ao 

Governo do Estado. Entretanto, é interessante refletir 

nesta escala para poder atuar em detalhe.

Existe um projeto anterior, feito em 2008 pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, o Projeto “Parque  Fluvial 

do Rio Piabanha e Santo Antônio”, que foi feito em uma 

escala maior. 

Esta escala de atuação se propõe como análise, que será  

avaliada por um jurado, dada a importância de tratar-se 

de margens e áreas de proteção, com a possibilidade de 

redemarca-lo em projeto de maior escala. 

Por tanto, se propõe nesta escala reflexionar sobre as 

margens do rio Santo Antônio (PF-RSA) e áreas de inun-

dação de água da área de Madame Machado (AI-E), 

cuja ocupação é de risco em épocas de chuva. Vão ser 

analisadas também as áreas desflorestadas ou em risco 

de desflorestamento dos morros (AP-RF), submetidas a 

processos de remoção dos excesos de terra, desmoro-

namentos e deslizamentos de terra.

A) RIO SANTO ANTÔNIO (PF-RSA) E INUNDAÇÕES EM 

MADAME MACHADO (AI-E)

O leito do rio Santo Antônio sofreu graves inundações e 

fortes trombas de água que, especialmente no vale do 

Cuiabá, foram de grande intensidade causando vitimas 

mortais. O perfil transversal do rio não é grande, mas 

seu fluxo aumenta muito durante a estação chuvosa, as-

sim como as inundações de água na área. 

Como consequência das chuvas intensas que aconte-

ceram em janeiro de 2011, o Governo do Estado está 

demarcando uma nova faixa de proteção que não de-

pende da distância até a margem, como antes, mas 

também depende de outras variáveis, entre elas a cuo-

ta altimétrica.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

AI
ESCORRÊNCIA
MADAME 
MACHADO

1. ESCALA DE DISTRITO

ÁREA DE REFLEXÃO ÁREAS DE PROTEÇÃO

AI
ÁREAS DE INUNDAÇÃO

AP
ÁREAS DE PROTEÇÃO E MORROS

MM
MADAME MACHADO

RSA
RIO SANTO ANTÔNIO 

AI
MARGENS DO RIO 

SANTO ANTÔNIO

AP
TOPO DO MORRO
ÁREAS DE PROTEÇÃO

RSA
PARQUE FLUVIAL

MM
MADAME 
MACHADO

ÁREAS DE REFLEXÃO, PROTEÇÃO E INTERVENÇÃO DA ESCALA 1. DISTRITO: PARQUE 
FLUVIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MADAME MACHADO

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
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2. ESCALA DE  DISTRITO (bairro Madame Machado)
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ÁREAS DO

ESCORRÊNCIA
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Cota 
695 m
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 ITAIPAVA-
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AI-RSA
MARGEM DE SEGURANÇA 
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VI-AI
HABITAÇÕES INFORMAIS 

EM AI (31)

AP-RF

AP-RF
ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

AI-p1
PONTE SOBRE
RIO S. ANTÔNIO
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BACIA DO RIO 
SANTO ANTÔNIO

ÁREAS DE PROTEÇÃO
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ÁREAS DE INUNDAÇÃO
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ÁREAS DE PROTEÇÃO E MORROS
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São valorizados os modelos e formas de intervenção pai-

sagística e de infra-estrutura que sejam capazes de gerar 

entornos e margens fluviais seguras. Formas e modelos 

que satisfaçam o lazer e a diversão e, o fornecimento de 

equipamentos desportivos, pondo os espaços em desuso 

à disposição da comunidade.  Serão valorizados os pro-

jetos que proponham formas alternativas de resolver a 

contenção, a drenagem das inundações e o possível au-

mento no fluxo dos rios. Assim, seria possível garantir a 

habitabilidade e a melhoria das condições do entorno.

É importante notar que a única via de evacuação e aces-

so a Madame Machado é a ponte de acesso (AI-p1) e 

que, tanto esta quanto a passagem do fluxo do rio (AI-

p2) se alagam com a subida das águas. Dado que a se-

gurança e evacuação eficaz das áreas de alto risco são 

essenciais, propõe-se estudar protocolos de evacuação 

e/ou criação de ponto/s seguro/s de refugio, pensando 

na sua localização para fins de acessibilidade desde todo 

o bairro alto. Se trabalhará com mais detalhes posterior-

mente com a Defesa Civil.

B) ÁREAS COM RISCO DE DESLIZAMENTO (AP-RF)

Geralmente corresponde às zonas altas dos morros, sob 

forte pressão antrópica e processos de desflorestamen-

to e degradação ambiental. As características geoló-

gicas do solo e da forma de crescimento da vegetação 

tornam-se áreas vulneráveis e suscetíveis a desmorona-

mentos, inundações e deslizamentos de terra de grande 

intensidade. A natureza e intensidade dos fenômenos 

ameaçam as construções em seu caminho.

É necessário propôr modelos de contenção, reflores-

tamento, recuperação ambiental e infra estrutura que 

permitam habitar em condições de segurança e, que 

simultaneamente, garantam a conservação e regene-

racão de espécies nativas.

C) HABITAÇÃO INFORMAL. MIGRAÇÃO E NOVOS CRES-

CIMENTOS

Madame Machado Alto é considerada uma ocupação 

informal, localizada em uma área de alto risco. No en-

tanto, no mesmo bairro há áreas formais dentro do 

planejamento, como Madame Machado Baixo, áreas 

consolidadas ou menos expostas e áreas ilegais por es-

tar situadas num entorno de alto risco ou de proteção 

permanente. É o caso das zonas propostas para o estu-

do (legenda: VI e VI-AI-AP), que ocupam o curso natural 

do fluxo do rio ou o topo dos morros.  Sua localização 

as coloca em risco constante, com condições difíceis de 

evacuação em caso de emergência.

Nesta escala é importante refletir sobre as edificações 

e habitações localizadas nos lugares inadequados, 

onde a legislação impede a construção e o risco é alto 

ou muito alto. 

Propõe-se desenvolver modelos de decrescimento pro-

gressivo, que incluam propostas para a migração ou 

transferência temporária em caso de emergência. O de-

crescimento poderia incluir processos de desconstrução 

que permitam a recuperação de áreas de proteção per-

manente para obter a regeneração ambiental.

Madame Machado, o setor MM3 /AI. Zona próxima à área de escorrência

Madame Machado, o setor MM2 / AI.  Zona Próxima à área de escorrência

Madame Machado, setor MM1. Zona próxima à área de Proteção Permanente 

COMO CONSOLIDAR UMA MALHA INFORMAL 
E UM ÂMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AMEAÇA MÚTUA



19

CONCURSO OPPTA

ÁREA DE REFLEXÃO: Área afetada pela inundação em Mada-

me Machado (AI-E), Bacia do Rio Santo Antônio na altura de 

Madame Machado (AI-RSA y PF-RSA) e áreas con risco de des-

lizamento (AP-RF)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Propostas alternativas para as habi-

tações informais existentes, a nível de recuperação ambiental e 

usos compatíveis  com as zonas de proteção especial (zonas de 

inundações, ladeiras e o topo dos morros) onde as habitações se 

localizam. (AI e AP)

Nesta escala, no Painel 1 serão incluídos diagramas, grá-

ficos, esquemas e toda a informação necessária para o 

bom desenvolvimento das idéias e estratégias a definir, 

a nível urbano ou arquitetônico em uma escala com 

maior detalhes nos painéis 2 e 3.

2. ÁREA DE INTERVENÇÃO A ESCALA DE BAIRRO

Considerando a escala de bairro, como metodologia ex-

portável a outros locais em situações de risco similar, é 

pertinente propôr modelos de consolidação e de cres-

cimento futuro das habitações e de serviços existentes 

ou, de migração-relocação na mesma área, tendo em 

conta que as áreas com maior potencial para atuação 

são aquelas que estão fora das áreas de risco e proteção 

ambiental (Legenda MADAME_MACHADO_APPs: Mar-

gens de Rios- 30m e Topos de Morros).

A) PROCESSOS DE CONSOLIDAÇÃO TÉCNICA E ESTRU-

TURAL E RECOLOCAÇÃO (MM1-MM3) 

Mecanismos de recuperação e consolidação do entorno 

ao nível da habitação, infra-estrutura e equipamentos 

compatíveis com essas áreas, que sendo de risco, devem 

ser consolidadas através da execução técnica e estrutu-

ral e, da recuperação do equilíbrio entre o construído e 

o meio ambiente.

ARQUITETURA (HABITAÇÃO, MATERIALIDADE E PROCES-

SOS AUTOCONSTRUTIVOS). Dentro do marco do processo 

de melhoria habitacional, vão ser estudadas as tipologias 

do solo ou da habitação que sigam processos de crescimen-

to progressivo e que permitam que as economias emer-

gentes cresçam através de modelos de habitação estrutu-

ralmente sólida e com condições de salubridade, energia e 

instalações sustentáveis. Serão valorizadas as propostas de 

modelos com qualidade espacial, material e arquitetônica.

OUTROS MECANISMOS DE CONSOLIDAÇÃO. Consoli-

dação topográfica, ambiental e de habitabilidade atra-

vés de sistemas que ajudem à coexistência homem-

meio e reduzir o risco.

B) DECRESCIMENTO, RECOLOCAÇÃO E NOVOS DESEN-

VOLVIMENTOS (MM2)

Devem responder a três princípios: estudos de disponi-

bilidade e de adequação frente ao risco, modelos de em-

preendimento sustentável que permitam o equilíbrio am-

biental e o desenvolvimento de programas de habitação 

e de habitabilidade que se completem com programas de 

participação e auto-organização.

MODELOS DE DECRESCIMENTO E DE REFLORESTAMENTO. 

Desenvolvimento, em pormenor, de processos de de-

crescimento progressivo da habitação localizada em 

#
#

#

#

# #

#
# #

#

#
#

#

#
#

#

#

# # #

#

#

#
#

#
#

#

# #
#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#
# #

#

#

#
#

#

#
##

#
##

#

#

#

#

#
#

#
#

#

#
#
#

#
#

#

#

#
#
#

#

#
##

# # #
#
#

#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
## #

#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#
# #

#

# # #
#

# #

##
#####

#
#
#

#
#

#
##

#

#

#
#

#
#
#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#
#

#
#

#

# #
#

# # #
#

#

# #

##
#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#
#

# #
#

#

#
# # #

#
#

#

#
#

#
#

# #

#

#

#

##
#

##
##

#
#

#
#

#

#

# #

# # #

# #

#

#

#

#
#

#

#

#
# ##

#

#

#

#

#

##

#

#
##

#
#

#

#
#

#

#

#

#
#

##

#
##

##
#

## # # #
#

#

#

#
#
#

#
#
##

#

#

#

#
#

#

# #
#

#
#

#
# #
#

# #

#
# # # # ###

#
##

#

#

#

# #

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#
##

#
#

#
#

#
#

# #
#

#

#
#
#

#
#

#

#

#
#
#

##

#
#
#

#

#

#

#

#

#
#

#

##
#

#

#

#

#
#
#
#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#

#

#

# #

#

#

#

#

74
5

740

735

73
0

76
0

755
750

765

770

77
5

780

80
0

80
5

79
5

78
5

790

72
5

720

715

710

705700
695

810

690

81
5820

825

83
0

83
5

84
0

84
5

85
0

85
5

86
0

865

880

870

875
885

890

895

900

905

72
0

770
770

705

73
0

830

755

840

71
5

850

740

865

75
5

740

870

71
0

735

75
0

715

850

710

840

875
870

76
0

735

875

695

845

775

725

780

735
730

74
5

855

775

765

74
5

74
0

74
5

765

760

805

785

835

780

800

845

760

76
0

75
0

770

790

79
5

750

725

76
5

775

700

730

69
0

860

695.200

695.200

695.400

695.400

695.600

695.600

695.800

695.800

696.000

696.000

7.
52

1.
00

0

7.
52

1.
00

0

7.
52

1.
20

0

7.
52

1.
20

0

7.
52

1.
40

0

7.
52

1.
40

0

7.
52

1.
60

0

7.
52

1.
60

0

7.
52

1.
80

0

7.
52

1.
80

0

7.
52

2.
00

0

7.
52

2.
00

0

M

100

Loca

Ár

!(
Benfica

SP

MG

Petrópolis
M

Rio Santo Antôn

Vista aér

Modelo D

Lege

#

#

#

#

#

#

#
#
##

#

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#
# #

#

# # #
#

# #

##
###

##

#
#
#

#

#

## #
#

# # #
#

#

# #

##
#

#

#

#

# #
#

#

#
# # #

#

#
#

##
##

#

#
#

#

#

# #

# # #

# #

##

#

#

#
#

#

##

#
# ##

##

#

#

#

#

##

#

#
##

#
#

#

#
#

#

#

#

#
#

##

#
##

###
#
#

## # # #
#

#

#

##
#
#

#
#
##

#

#

#

#
#

#

# #
#

#
#

#
# #
#

# #

#
## ## ## ## #####

#
##

#

#

#

# #

#
#

#
#

#

#

#
##

#
#

#
#

#
##

# #
#

#

#
#
#

#
#

#

#

#
#
##

##

#
#

#

#

##

#

#

#
#

#

##
#

#

#

7774477 00

#
#

#

#

# # #

#

#

#
#

#
#

#

# #
#

#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#

##

#

# #

#

#

#

#

77773337777
000

3. ESCALA DE BARRIO
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3. ESCALA DE BAIRRO
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CONCURSO OPPTA

áreas de alto risco, áreas de proteção permanente (VI-

AI, VI-AP) ou cujas casas foram afetadas pelos recentes 

desmoronamentos e deslizamentos de terra.

ESTUDO DE DISPONIBILIDADE. Estudo da morfologia e 

da disponibilidade de espaço na área próxima a Madame 

Machado, em concreto na área MM2. Os concorrentes 

podem propôr possíveis áreas de intervenção em zonas 

fora de risco e disponíveis, assim como propostas que 

possam permitir a redensificação do tecido existente, de 

modo que as habitações construídas nas zonas de alto 

risco (MM2), sejam reconstruídas no resto do de setor.     

MODELOS DE CRESCIMENTO E HABITABILIDADE. Na 

área de estudo proposta, que em coordenação com a 

Prefeitura de Petrópolis, permitam o desenvolvimento de 

habitações (Plano Local de Habitação de Interesse Social) 

e serviços comunitários e urbanos associados.

Se propõe duas hipóteses para o desenvolvimento das 

habitações: MELHORIAS HABITACIONAIS OU RECOLO-

CAÇÃO E REDENSIFICAÇÃO DO TECIDO EXISTENTE.  

De acordo com as próprias iniciativas tomadas pelos 

concursantes nas fases anteriores, se desenvolverão 

modelos de habitação em dois cenários diferentes:       

1- projetos de implementação e melhoria a nível de há-

bitat, habitabilidade e infraestruturas das habitações 

existentes, que incluam propostas de autogestão dos 

cidadões;

2- Recolocar nas áreas mais seguras e com condições 

ótimas para o crescimento e habitabilidade, situadas na 

própria zona de estudo (MM1 e MM3).

Como se percebe nas fotografias aéreas é importante 

ter em conta que a zona MM3 é especialmente vulne-

rável e exposta a riscos. As propostas devem atender 

às características geomorfológicas do entorno, sendo 

as áreas mais submetidas a riscos, as menos favoráveis 

para os processos de densificação e, por tanto, as mais 

aptas para os processos de infraestruturação das habi-

tações e do entorno.

ÁREA DE REFLEXÃO: bairro Madame Machado Alto.

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

A) Consolidação e densificação. Zona MM1 

B) Consolidação estrutural e ambiental. MM3

C) Recolocação. Zona MM2

3. INTERVENÇÃO ZONAL OU DE DETALHE

Se propõe trabalhar a escala de detalhe na definição 

material e espacial de uma área de Madame Machado, 

eleita pelos participantes, com uma definição mais de-

talhada (Painel 1 e Painel 2). Será valorizado o desen-

volvimento de projetos anti-deslizamento, de sistemas 

estruturais e de infra-estrutura que garantam a consoli-

dação e melhoria das áreas já construídas no bairro que 

não necessitem ser transladadas devido ao risco. Seria 

interessante ter em consideração o desenvolvimento de 

técnicas de construção mistas, nas quais os moradores 

possam executar parte do processo construtivo, ou tam-

bém propostas de crescimento progressivos, nas que se 

possam propôr crescimentos posteriores, ajustados a 

suas economias.   ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE EM MADAME MACHADO PLANO 
MADAME _MACHADO_APPS (DISPONÍVEL EM PLANIMETRÍAS)
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