(re)arranjo espacial, empoderamento social
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Tema
O trabalho em questão consiste no desenvolvimento de um projeto de reorganização territorial e a busca de um maior
empoderamento social na favela do Morro Azul, Rio de Janeiro -RJ.
A proposta baseia-se no pensamento inclusivo de uma área informal da cidade,
restabelecendo sua relação com o entorno e encurtando distâncias sociais por
meio da inserção de uma nova estrutura
espacial, organizacional e pela readequação da condição pré existente.
As pesquisas e análises serviram de embasamento para a elaboração de um partido arquitetônico sólido e coeso, sem
conceitos preestabelecidos de como ou
porquê intervir em favela, abstendo-se
de um olhar romântico sobre a cidade
informal, trata-se do reconhecimento
de todas as suas potencialidades e particularidades, resultando em uma intervenção pontual e irreplicável em outras
comunidades.
Me proponho aqui, de uma maneira
sucinta e objetiva, explicar o processo de
projeto desde a formação do enunciado, a
elaboração do partido, até sua conclusão.

que ali viviam, se aproximou da comunidade , fez um levantamento dos moradores
e junto com o médico Dr.Luiz Lima, implementou campanhas sanitaristas, começou
a formação de lideranças locais através do
Grupo de Escoteiros, criou a associação de
moradores e junto com a comunidade, viabilizou a construção de um prédio para
abrigar 101 famílias vítimas de um grande
incêndio que ocorreu em 1957, assim, caracterizando o fim da segunda fase.
Fase 3: A comunidade passou por um processo de urbanização, os moradores faziam
mutirões nos finais de semana e construíam
suas casa com uma planta padrão, substituindo as de madeira a fim de receberem
os títulos dos terrenos. Foram construídos
também uma creche, a sede da associação
de moradores, lojas para locação e um estacionamento voltados para geração de renda
e lucros para a comunidade. Após sessenta
anos de ausência do estado o governo criou
o projeto chamado Bairrinho, implementado apenas no Morro Azul e que construiu a
rua principal de acesso, substituiu a antiga
caixa d’água e supriu o déficit de saneamento básico. Com o apoio da Secretaria de Meio
Ambiente e da Comlurb, conseguiram refloLugar
restar o local de entrada do morro que havia
Localizado no flamengo, o Morro Azul faz se transformado em um depósito de lixo
fronteira com bairros nobres da Zona Sul
do rio de janeiro, fenômeno considerado Intenções
comum na cidade. Está em um ponto estratégico conta com serviços, comércios O trabalho visa dar continuidade no proe transporte público de fácil acesso para cesso de desenvolvimento da comunidade,
moradores de todos os bairros. Apesar da buscando um entendimento de suas neceslocalização privilegiada, é uma ilha em sidades programáticas e espaciais, reinterseu contexto, um ponto cego físico e no pretando o Morro Azul na paisagem do rio
imaginário da população.
de janeiro, e trazendo uma nova dinâmica
Trata-se de uma favela controlada, es- de bairro local. Para que isso seja possível
tável em seu crescimento e em uma es- o projeto busca utilizar ao máximo todas
cala que permite um domínio maior do as potencialidades e forças do local ao seu
todo. Demonstra uma grande capacidade favor, tais como sua relação direta com a
de se auto-sustentar e inabalável senso mata atlântica, visadas, e localização privde comunidade.
ilegiada.
Histórico de desenvolvimento

Forma e Materialidade

Imprescindível no decorrer do trabalho,
o entendimento da atual situação e a contextualização histórica do processo de
formação e desenvolvimento do Morro
Azul, norteou a elaboração do enunciado
e deu as diretrizes de como e em que situação a proposta se daria.
A associação de moradores considera o
histórico de ocupação e desenvolvimento
dividido em três fases:
Fase 1 - Começo da ocupação na década
de 30 do século XX, as casas eram construídas com madeira improvisada e os
moradores tinham de escalar com cordas
para chegarem em suas residências.
Fase 2- Chegada do Padre Paulo Riou,
que fazia parte da Igreja Santíssima Trindade no ano de 1952 . Vendo a miséria

Ficou muito claro na história do lugar,
a força, capacidade construtiva e de arrecadação de recursos da associação de
moradores. Toda edificação proposta é desenhada com estruturas convencionais de
concreto e alvenaria emboçada de modo
que os próprios moradores possam estar
envolvidos com a sua construção.
Apesar do projeto possuir como um todo
uma linguagem arquitetônica unificada,
cada área de intervenção foi prevista de
acordo com seus condicionantes e morfologias específicos.
Na base do morro, edificações mais altas e
imponentes configuram hierarquicamente
a rua de acesso principal e incorporam na
paisagem o edifício pré existente , objeto de
escala discrepante em relação ao conjunto.

Na parte mais alta, os edifícios se dão em
uma escala mais mimetizada ao resto e
configuram uma via de caráter mais público, resguardando assim as outras áreas
residenciais mais
Foto Situalçao atual

Análises
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Partido

Uso do solo

Limites e acessos

O Morro Azul localiza-se em uma área em maioria de caráter
residencial, e tem na Marquês de Abrantes e Rua Sen. Vergulho uma área de comércio consolidada, além de estar próximo
ao aterro do flamengo, espaço usado para lazer atividades
físicas.
Nota-se uma discrepância na ocupação da favela em relação
as demais quadras em suas formas e gabaritos. O mapa destaca uma grande massa verde de preservação ambiental que
envolve a favela, situação característica do Rio de Janeiro de
integração da cidade com a natureza.

A favela tem seu controle de expansão feito pelos próprios moradores e pela associação. Com seus limites muito bem definidos, a
comunidade pode ser acessada pela rua Paulo VI, sendo seu acesso
principal, que tem ligação com o metrô da Marquês de Abrantes ou
pela bento Manuel, de caráter mais secundário, acessado principalmente por moradores do setor 3.
Por ambos os acessos, é muito visível a barreira entra a cidade formal e a informal (no caso da bento manual é feita por um muro) e
conforme o avançar da rua a noção de uma lógica estrutural urbana
vai se perdendo.
Limite Favela

Casas realocadas

Via readequada

Limite Favela

Possíveis espaços abertos e áreas verdes

Via readequada
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Casas Multifamiliares

Metrô

Primeiro lugar a ser ocupado, área
munida de espaços livres porém
subutilizados e onde estão concentrados os principais programas existentes.

Vazios e Praças
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Proposta

Casas Multifamiliares

Ponto mais alto, falta logistica
estrutural nas ocupações. Habitações com problemas de ventilação e insolação, acessos das
residências por vielas

Setor 3
Casas com arruamento
Casas sem arruamento e insalubres
Caminhos recorrentes

1
3

O projeto prevê através dessas estratégias:
-O adensamento de habitações verticais e horizontais
da base ao topo do morro, a junção e reorganização de
todas as atividades realizadas pela comunidade em um
só edifício no embasamento.
-promover a conexão das duas vias de acesso criando
um novo circuito.
- Criar programas, pontos interesses e espaços abertos
ao longo do novo trajeto criado, sendo esses nomeados
de área 1, 2 , 3 e 4

Via unificada
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Parte 1 - Trata do embasamento e sua conexão direta com a
cidade
Parte 2- Do ponto mais alto do morro
Parte 3- O que se pode chamar o final do morro, a descida
pela Bento Manuel e o ultimo espaço a ser ocupado.

1 Estacionamento
2 Lojas
3 Semasi
4 Creche comunitária
5 Associação dos

VI

Para um maior entendimento das particularidades do morro
azul, os próximos mapas dividirão o morro em 3 setores

Limite favela

Setor 2

RUA PA
ULO

Residencial

Areas verdes APA e parques

Dadas as análises foi possível identificar a estrutura funcional do morro, possibilitando reorganizar a
condição pré existente a partir da realocação ponderada de 19 casas do setor 2, promovendo a interligação
das duas vias de acesso. Como critério de operação,
apenas casas em áreas de risco, fora do limite da favela
ou as quais ao serem retiradas, trariam ganhos, foram
realocadas.
O diagrama ao lado mostra o resultado da opeação.
As duas vias foram interligadas, e as casas sem arruamento e em más condições foram reajustadas

Vias existentes

Área 4
Área 3

O projeto prevê através dessas estratégias:
-O adensamento de habitações verticais e horizontais
da base ao topo do morro, a junção e reorganização de
todas
Áreaas
2 atividades realizadas pela comunidade em um
só edifício no embasamento.
-promover a conexão das duas vias de acesso
- Criar programas,pontos interesses e espaços abertos
ao longo do novo trajeto criado

2
Casas Multifamiliares

O setor 3 é a área menos central
e densa do morro, ultima área a
ser ocupada, tem seu acesso pela
rua bento Manuel e é separada
do setor 2 por um muro que atualmente serve de depósito de lixo.

Diagrama da situação atual da
vias, casas sem arruamento e
ventilção, casas em condições
favoráveis, caminhos recorrentes e possíveis espaços abertos.

Área 1

Espaços abertos

Programas

Axonométrica

Área 1

Área 3

Área 4

Habitações realocadas

Área 2

Nova via de pedestres do setor 2

Mirante de apreciação da mata atlântica
Novo acesso(área 2) escadaria e praça (área 4)

Área 1

Salas comerciais para aluguel
sede da associação, programas unificados e comercial
Habitações para realocados, restaurantes
moradores (geração de renda)
Habitações horizontais pra aluguel
Habitações horizontais pra aluguel

Vista do acesso reaberto na praça do metro, edifício comercial para aluguel, ao fundo edificação preexistente.
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Área 1

A base do morro (área 1) é área do empoderamento, onde serão implementados novas
formas de negócios e será o ponto de partida
que viabilizará a reestruturação da favela.
Nele propõe-se a reabertura o antigo acesso
do morro, que se dava pela praça do metro na rua Marques de Abrantes, ereorganizar os programas preexistente em um novo
edifício, manter o antigo estacionamento,

adensar o local com edificações verticais e
criar novos espaço abertos de qualidade,
transformando a dinâmica local e incorporando o morro azul ao resto do bairro.
Na imagem abaixo é possível ter uma pré-visualização do que seria a qualificação do
acesso ao morro azul. Onde antes existia apenas um restaurante e um pequeno espaço de
convívio que de fato era apenas de uso dos
moradores da comunidade, se abre pra ci-

dade e ressignifica a rua Paulo VI tornando-a protagonista em seu contexto.
Os edifícios de maior porte mimetizam
o preexistente na paisagem e a previsão
é que sejam alugados. As casas e restaurantes são de posse dos moradores, gerando renda e empregos para comunidade,
tendo uma situação idela de viver próximo ao trabalho.

Planta baixa lojas e estacionamento

Planta baixa academia e salas comerciais

Corte Longitudinal lojas, salas comerciais e estacionamento
Vista do restaurante olhando para o edifício comercial, ao fundo, prédios do bairro do flamen-

Praça

Salas comerciais

Academia realocada

Salas comerciais

Lojas
Corte transversal

Lojas
Vista das lojas a serem alugadas e edifício onde serão reunidos os programas preexistentes
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Planta baixa Restaurante

Planta baixa casa acima do restaurante

Vista o acesso a praça com restaurantes e edifício preexistente ao fundo

Corte transversal restaurante e casas

Corte longitudinal casas e restaurante

Percurso de transição da Área 1 para a 2, nova via de pedestres e edifícisios previstos para locação

Área 2

6/8

Espaço gerado a partir das realocações da
pré existência, é uma área de transição entre os dois extremos do morro, onde antes
o cenário era crítico, propõe-se uma nova
via com caráter para pedestres, substituindo a viela preexistente e permitindo
uma nova leitura de continuidade.
Nessa nova área prevê-se a criação de um
novo conjunto de habitações para abrigar
as famílias ali realocadas. As habitações

foram inseridas abaixo
do nível da via afim
de um maior aproveitamento
da conexão
com a mata atlântica e
para permitir a ventilação das casas preexistentes.

Área 3
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Acesso secundário do morro, era um espaço opressor , fechado por muros, deposito de lixo, com as realocações, transformou-se em um espaço de respiro, que,
em contato com a mata atlântica, transforma-se em um local de contemplação.
Nele prevê-se a criação de um mirante
como objeto chamariz, ressignificando o
que era um local ermo e de “fundos”.

Área 4
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No ponto mais alto do morro, é o espaço com
o maior caráter de praça pública, mas assim
como na intervenção 3, a área é desorganizada,
fechada com muros e mal aproveitada.
Para essa área, propõe-se uma praça que tome
como partido todos os condicionantes e morfologias do lugar, com espaços de caráter mais
públicos, outros mais íntimos e prevê também,
a implementação de novas residências para os
moradores realocados.

