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RESUMO 

Este projeto busca analisar o impacto de grandes infraestruturas de transporte na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Os “espaços perimetropolitanos” criam-se através de 

justaposições, fragmentos urbanos articulados por grandes eixos de infraestrutura, 

deficientes em planejamento urbanístico. Dispersão, fluidez, ambiguidade e 

informalidade regem essas áreas, configurando entraves ao desenvolvimento integrado 

socioeconômico local e regional. Em meio a um nó caótico de rede metropolitana, a área 

entre São João de Meriti e Rio de Janeiro é composta por modais de trem e metrô, além 

de redes viárias dispersas, utilizadas como acesso tanto para a população local dos dois 

municípios, quanto conexão a nível metropolitano. Devido à importância deste 

entroncamento para ambas as escalas, faz-se necessário repensar a articulação desses 

modais, entre si e seu entorno. O projeto almeja ativar fronteiras urbanas, com a finalidade 

de transpô-las e habitá-las, trazendo congestão e multiplicidade de usos à um meio com 

fracos atrativos. Propõe-se a reorganização de áreas residuais ao longo do eixo férreo, 

com sua ressignificação e ativação de pontos estratégicos. Assim, valorizam-se as 

relações ao nível do chão e fluxos já existentes, conectando estações de trem, metrô e 

ônibus através de um eixo, ao qual se acoplam e ramificam diversos usos. 

 

Palavras-chave: infraestruturas de transporte, fronteiras urbanas, uso múltiplo, áreas 

residuais, eixo  

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral, ressignificar áreas residuais que se situam 

no entorno de grandes infraestruturas de transporte. Pretende-se estudar essas fronteiras 

físicas e suas decorrentes cicatrizes, geradas no território urbano, em nível metropolitano 

e local. Especificamente, busca-se compreender as particularidades materiais e imateriais 

do recorte entre São João de Meriti e Rio de Janeiro, como o fluxo de pedestres e veículos, 

a relação entre modais e a Feira da Pavuna que ali se insere. Esses dados são utilizados 

como base para elaborar uma proposta de valorização das relações ao nível do pedestre, 

com a melhoria da conexão entre modais, que hoje são entraves dispersos, e a inclusão de 

novos usos para ativar a economia local. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

A cidade do Rio de Janeiro representa o ponto focal de todas as dinâmicas da 

região metropolitana, sendo ponto de destino e aglomeração dos principais fluxos de 

transporte, pessoas, capital e mercadorias. Assim, os demais municípios do entorno, 

mesmo que recebam grande contigente de pessoas diariamente, mantém uma relação de 

subordinação, vivendo em meio à insuficiência de atrativos (econômicos e de lazer). 

Recentes estudos mostram que a relação de pendularidade entre centro e periferia, 

inerente ao modelo periférico de urbanização habitualmente difundido, tem se dispersado, 

gerando relações cada vez mais complexas de desenvolvimento desigual a partir de um 

modelo aberto, policêntrico e difuso. Os “espaços perimetropolitanos” se criam por meio 

de justaposições, fragmentos urbanos articulados por grandes eixos de infraestrutura e 

deficientes em planejamento urbanístico (Farias, 2012). Dispersão, fluidez, ambiguidade 

e informalidade regem essas áreas, configurando entraves ao desenvolvimento integrado 

socioeconômico local e regional. 

Segundo a previsão do Plano de Desenvolvimento de Transporte Urbano (PDTU) 

para os próximos anos, a rede de transportes tende a adensar eixos de modais, sobrepondo 

redes sem conexão e monofuncionais. Ao invés de contribuir para o desenvolvimento 

destes municípios, funcionam como entraves e fronteiras urbanas. Inicialmente, a fim de 

compreender o impacto dessas infraestruturas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), as rupturas inferidas são mapeadas num traçado urbano neutro e sem limites 

municipais, através da sobreposição dos eixos de modais de transporte e da densidade 

populacional urbana. Pretende-se, assim, compreender o território como um meio 

contínuo com potencialidades pontualmente identificadas pelo entroncamento de modais 

e pelas centralidades metropolitanas, como pode ser visto na imagem abaixo: 

 

 
Figura 1: Mapa de densidade populacional x modais na RMRJ. 

Fonte: Autoria própria, com dados do censo 2000 e da Câmara Metropolitana. 
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Como estudo de caso, foi escolhido o entroncamento mais conurbado e denso 

desses modais numa área de borda, às margens de diversas urbanidades e, ao mesmo 

tempo, inserido num nó caótico de rede metropolitana. Atualmente, é composto por 

modais de trem e metrô, além de redes viárias dispersas, localizado na fronteira entre São 

João de Meriti e Rio de Janeiro, que é acesso tanto para população local dos dois 

municípios, quanto conexão importante a nível metropolitano.  

Atualmente, esses “espaços perimetropolitanos” tem sido evidenciados por 

diversas discussões na Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, colocando em pauta 

planos e propostas. Alguns projetos têm sido elaborados, tais como a Operação Urbana 

Consorciada Pavuna x São João de Meriti, o Estudo de Desenvolvimento Urbano no Eixo 

Pavuna-Arco Metropolitano e o projeto de rebaixamento da Estação Ferroviária da 

Pavuna, utilizados como premissa para compreender essa área múltipla e complexa. Esses 

fatores reforçam a relevância desse trabalho e a necessidade inerente de formular 

propostas para a área em questão. Além desses projetos, foram elaborados mapas, como 

de sistema viário, modais de transporte público, da Feira da Pavuna, intensidade de fluxo 

de pedestres, travessias e usos existentes, além de visitas in loco, reconhecendo as 

carências e potencialidades do recorte em si. 

 

PROJETO 

Os “espaços perimetropolitanos” são criados por meio de infraestruturas de 

transporte, disseminando espaços residuais e fronteiras urbanas. Esses elementos são 

reconhecidos como dicotomias entre público e privado, edifício e cidade, centro e 

periferia, proteção e vulnerabilidade. Eles contêm uma gama de significados e relações 

sociais com potencial de requalificar o território, através de um cenário de possibilidades 

e oportunidades. As possibilidades, representadas pelo vazio – como promessa, encontro 

e expectativa  (Solà-Morales, 2002) – bem como as oportunidades a partir das 

infraestruturas: habitar, ocupar, ressignificar. Compreende-se a dualidade na construção 

deste espaço material e imaterial, formal e simbólico, efêmero e permanente (Deleuze & 

Guattari, 1995), uma vez que não é possível dissociar o fator social da constituição física. 

Entretanto, essas barreiras podem ser desconstruídas e pacificadas aos poucos, pelo 

intermédio da ativação de espaços intersticiais contínuos. 

Assim como as infraestruturas criam fissuras na paisagem urbana, os resíduos que 

elas deixam nas cidades também criam enclaves, restringindo seu uso e ocupação. Áreas 

livres, desocupadas de significado e edificação, ficam à deriva das relações sociais, 

resultando em insegurança e violência. Segundo Bruno Santa Cecília (2018), existem 

estratégias para transpô-las, com a integração entre edifício e cidade: romper a quadra, 

redesenhar o chão, eliminar os muros e habitar as infraestruturas.  

A solução pode consistir em “um ambiente onde os sistemas de transporte e o 

ambiente construído coexistam harmoniosamente, reforçando e realçando um ao outro 

nesse processo” (Cerveró, 1998). Dessa forma, os espaços considerados potenciais são 

aqueles que detém as características citadas anteriormente, (não-)lugares subutilizados, 

livres e monofuncionais (Augé, 2007). Busca-se, portanto, ressignificar e reinserir esses 

elementos em seu entorno, em concordância com as relações pré-existentes e que 

determinam a representatividade imagética do local, habitando as infraestruturas de 

modais de transporte. 
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Figura 2: Perspectiva explodida, indicando cada ação projetual que compõe a proposta. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O projeto propõe, portanto, ativar fronteiras urbanas, com a finalidade de transpô-

las e habitá-las. Essa intenção se reflete no recorte existente através da ressignificação de 

áreas subutilizadas e livres, tais como excedentes da linha férrea, galpões abandonados, 

áreas de estacionamento, grandes coberturas ociosas, praças e calçadas. Por meio de 

parcerias público-privado e conjugação de áreas públicas, esses resíduos são 

reorganizados ao longo do eixo férreo, com a valorização das relações ao nível do chão e 

dos fluxos já existentes, determinados atualmente pela conexão peatonal entre os modais 

dispersos e pela Feira da Pavuna - tombada pelo IPHAN como patrimônio cultural de 

bem imaterial desde 2014, segundo a LEI N º 5.787 (2014). Assim, conectam-se estações 

de trem, metrô e ônibus ao longo de um eixo, funcionando como uma espinha dorsal, a 

partir da qual se ramificam e acoplam diversos usos: um edifício dissolvido ao longo de 

quase 1km de distância. 
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Partindo de um eixo paralelo à linha do trem, dá-se espessura e uso ao muro do 

trem, acoplando módulos mínimos de ocupação de 2,5x5x3.75m (os quais podem ser 

agregados para formar módulos maiores). A partir destes módulos, edificam-se estruturas 

que podem receber usos comerciais e de serviços. Eles permitem também momentos de 

vazio e respiro em meio à área edificada, além de conjugarem pontos de transposição 

dessa barreira física (a linha do trem), por meio de conexões elevadas a cada 100m. 

Reestrutura-se a estação de trem, adaptando-a aos novos usos do entorno e acessos. 

Através de terrenos subutilizados, localizados no entorno da via férrea, propõem-

se edifícios de 4 a 6 pavimentos, em coerência com o gabarito atual do entorno, e uma 

ocupação da cobertura de uma edificação existente, conformados com o módulo-base de 

10x10x3.75m. Essas ocupações se configuram perpendiculares ao eixo e no grid de 

10x10m, estabelecendo relações visuais ou de travessia. São destinados a atividades de 

caráter público e com a finalidade de potencializar serviços, lazer e cultura, como cursos 

profissionalizantes, escritórios, comércios, teatro, cinema, centros esportivos, parques. 

Como os programas podem variar conforme a necessidade identificada pelo investidor, 

mantém-se o uso de cada lote sem definição específica. Com base no grid, estabelecem-

se, além dos equipamentos públicos: pilares-poste, que servem de estrutura e suporte para 

equipamentos menores, além de iluminação; verde, inserindo e fixando áreas livres; 

ocupações temporárias pontuais; e por fim, a última camada de uso e apropriação do 

espaço, caracterizando a congestão ao longo deste eixo ativo. 

 

CONCLUSÕES 

 Compreende-se, portanto, que as infraestruturas de transporte podem ser inseridas 

no tecido urbano, configurando elementos potenciais de congestão de fluxos e usos. Este 

projeto demonstra uma alternativa à conexão entre modais, pedestres e atividades, em um 

meio de fracos atrativos e desvalorizado pelo desordenamento e pela dispersão dos pontos 

de interesse. A partir da via férrea, ativam-se áreas residuais, como forma de conectar o 

tecido urbano por meio de um percurso contínuo de atrativos e fluxos.  

Assim, o projeto acopla usos e ocupações ao longo de um eixo ocioso, 

ressignificando o potencial da linha férrea e conectando modais de transporte público 

através da revalorização do chão. Mais que uma simples conexão de um ponto a outra, 

atribui-se um espaço para permanecer e habitar. Uma nova tipologia de circulação. 
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