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RESUMO
Coimbra, Danielle Pinto Inocencio da Silva. Baixio do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: espaços residuais da
infraestrutura viária e paisagem urbana. Rio de Janeiro: UFRJ / FAU, 2013.105 p. Dissertação (mestrado) – UFRJ /
PROURB / Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 2013.
Esta dissertação aborda a intervenção da infraestrutura viária na paisagem urbana como plano físico, a intervenção de
um elemento específico: o viaduto ou elevado. Esse elemento em função de suas características construtivas induz ao
aparecimento de áreas subutilizadas, que geram a configuração de espaços residuais.
A partir do momento em que esses territórios não são contemplados no planejamento funcional da cidade ou inseridos
em programas de manejo específicos, são ocupados de maneira precária, atuando negativamente no cotidiano da
cidade e interferindo nos sistemas da paisagem.
Em contrapartida e até em contradição com o acontecimento do aparecimento de espaços residuais, está a
supervalorização do território nas grandes metrópoles e a carência de áreas públicas de convívio coletivo ou recreação
nos grandes centros urbanos.
Os espaços públicos podem ser melhores e estar em lugares em que os planejadores tradicionais não costumam
pensar.
A partir de um material de leitura simplificada ao entendimento da proposta, esse trabalho propõe, para o estudo de
caso, um ensaio de intervenção projetual objetivando a viabilização da ocupação e apropriação do espaço. Através do
olhar de que as atividades culturais existentes devem ser valorizadas e potencializadas como instrumento para o
estímulo do sentimento de pertencimento e identidade cultural. Proporcionando a incorporação desses espaços mais
uma vez à cidade e principalmente a reincorporação da própria população.
Desta forma, o lugar de poucos se transforma em lugar de muitos, e a partir desse caráter coletivo se transforma em
lugar de todos.
Essa abordagem não é a favor da existência de viadutos na cidade, tão pouco a favor da inserção de novas estruturas,
mas sim nos valores de construir paisagens urbanas melhores, na transformação dos nossos espaços e exercício de
repensar lugares. Para isso é preciso estudar alternativas de menor impacto possível entre infraestrutura viária e
paisagem urbana, assim como este trabalho propõe.

Palavras-chaves: paisagens urbanas, espaços públicos, infraestrutura urbana, pontes e viadutos, sistema viário.
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ABSTRACT
Coimbra, Danielle Pinto Inocencio da Silva. Baixio do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: espaços residuais da
infraestrutura viária e paisagem urbana. Rio de Janeiro: UFRJ / FAU, 2013.105 p. Dissertação (mestrado) – UFRJ /
PROURB / Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 2013.

This dissertation deals with the intervention of road’s infrastructure in the urban landscape as physical plane, the
intervention of a specific element: the overpass or underpass. This element, due to their constructive characteristics,
induces the appearance of under-utilized areas that generate residual spaces.
From the moment that these territories are not included in the functional planning of the city or inserted in specific
management programs, are engaged in precarious way, acting negatively in the daily life of the city and interfering in
landscape systems.
On the other hand, even in contradiction with the event of the appearance of residual spaces, is the overvaluation of the
territory in large cities and the lack of public areas of collective living or recreation in major urban centers.
The public spaces can be better and be in places where traditional planners don't usually think.
From a simplified reading material to the understanding of the proposal, this paper proposes, for the case study, a
design intervention aimed at testing feasibility of occupation and ownership of the space. Through the eyes of the
existing cultural activities they should be valued and potentiated as an instrument for the stimulation of the sense of
belonging and cultural identity.
Providing the incorporation of these spaces once more in the city and mainly the reintroduction of their own population.
This way, the place of few becomes the place of many, and from this collective character becomes into the place of all.
This approach is not in favor of the existence of overpasses in the city, so little in favor of insertion of new structures,
but rather on the value to build better urban landscapes, in the transformation of our spaces and in trying to re-think
places. That’s why we need to study alternatives with less impact as possible between road’s infrastructure and urban
landscape, as this paper proposes.

Keywords: urban landscapes, public spaces, urban infrastructure, bridges and viaducts, road system .

LISTA DE FIGURAS
VII

Figura 1. Ilustração esquemática do tema de estudo..............................................................................................................................................................................................................01
Figura 2. Ilustração esquemática do tema de estudo..............................................................................................................................................................................................................01
Figura 3. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 4. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 5. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 6. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 7. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 8. Imagem do estudo de caso......................................................................................................................................................................................................................................03
Figura 9. Ilustração esquemática do tema de estudo..............................................................................................................................................................................................................04
Figura 10. Ilustração esquemática do tema de estudo............................................................................................................................................................................................................04
Figura 11. Foto aérea do estudo de caso e entorno................................................................................................................................................................................................................05
Figura 12. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Trevo da Margaridas, RJ, Julho/2011......................................................................................................................................................07
Figura 13. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Trevo da Margaridas, RJ, Julho/2011......................................................................................................................................................07
Figura 14. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Trevo da Margaridas, RJ, Fevereiro/2013...............................................................................................................................................07
Figura 15. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Trevo da Margaridas, RJ, Fevereiro/2013...............................................................................................................................................07
Figura 16. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Bonsucesso, RJ, Julho/2011...................................................................................................................................................................07
Figura 17. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Bonsucesso, RJ, Julho/2011...................................................................................................................................................................07
Figura 18. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Bonsucesso, RJ, Fevereiro/2013............................................................................................................................................................07
Figura 19. Imagem do Viaduto em Avenida Brasil, Bonsucesso, RJ, Fevereiro/2013............................................................................................................................................................07
Figura 20. Imagem de Viaduto: baixio sem uso efetivo...........................................................................................................................................................................................................11
Figura 21. Imagem de Viaduto: baixio com uso efetivo...........................................................................................................................................................................................................11
Figura 22. Imagem do processo de resgistro de informação por plantas, mapas e diagramas..............................................................................................................................................14
Figura 23. Imagem do processo de resgistro de informação por plantas, mapas e diagramas..............................................................................................................................................14
Figura 24. Imagem do processo de resgistro de informação por plantas, mapas e diagramas..............................................................................................................................................14
Figura 25. Cartaz no baile Charme do Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................................................................................14
Figura 26. Mesa de discotecagem no Baile Charme do Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................................................................................14
Figura 27. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17
Figura 28. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17
Figura 29. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17
Figura 30. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17
Figura 31. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17
Figura 32. Imagem de referencia projetual..............................................................................................................................................................................................................................17

VIII
VI

Figura 33. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 34. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 35. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 36. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 37. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 38. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 39. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................18
Figura 40. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 41. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 42. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 43. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 44. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 45. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 46. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 47. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................19
Figura 48. Imagem de referencia projetual...................................................................................................................................................................................................... 20
Figura 49. Imagem de referencia projetual.......................................................................................................................................................................................................20
Figura 50. Imagem de referencia projetual...................................................................................................................................................................................................... 20
Figura 51. Imagem de referencia projetual...................................................................................................................................................................................................... 20
Figura 52. Imagem de referencia projetual...................................................................................................................................................................................................... 20
Figura 53. Ilustração do Estado do Rio de Janeiro e demarcação da Região Metropolitana.............................................................................................................................22
Figura 54. Ilustração da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e municípios constituintes........................................................................................................................... 22
Figura 55. Ilustração do Município do Rio de Janeiro dividido em Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas......................................................................................23
Figura 56. Ilustração do Município do Rio de Janeiro dividido em Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas......................................................................................23
Figura 57. Ilustração da indicação do Bairro Madureira no território do Municipio do Rio de Janeiro................................................................................................................24
Figura 58. Ilustração de Madureira e bairros vizinhos......................................................................................................................................................................................24
Figura 59. Indicação do trecho de análise....................................................................................................................................................................................................... 25
Figura 60. Trecho de análise: usos do solo..................................................................................................................................................................................................... 27
Figura 61. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 62. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 63. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 64. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28

IIIX

Figura 65. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 66. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 67. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 68. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 69. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................28
Figura 70. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo ........................................................................................................................................................................29
Figura 71. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 72. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 73. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 74. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 75. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 76. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 77. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................29
Figura 78. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................30
Figura 79. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................30
Figura 80. Levantamento fotográfico: análise de usos do solo.........................................................................................................................................................................30
Figura 81. Trecho de análise: infraestrutura viária...............................................................................................................................................................................................
32
Figura 82. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................33
Figura 83. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................33
Figura 84. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................33
Figura 85. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................33
Figura 86. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária............................................................................................................................................................................... 33
Figura 87. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................33
Figura 88. Mapa de ramais rodoviários do Rio de Janeiro............................................................................................................................................................................... 34
Figura 89. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................34
Figura 90. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária................................................................................................................................................................................34
Figura 91. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária............................................................................................................................................................................... 34
Figura 92. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária............................................................................................................................................................................... 34
Figura 93. Levantamento fotográfico: infraestrutura viária............................................................................................................................................................................... 34
Figura 94. Trecho de análise: suporte biofísico................................................................................................................................................................................................36
Figura 95. Levantamento fotográfico: suporte biofísico....................................................................................................................................................................................37
Figura 96. Levantamento fotográfico: suporte biofísico....................................................................................................................................................................................37

X

Figura 97. Levantamento fotográfico: suporte biofísico....................................................................................................................................................................................37
Figura 98. Levantamento fotográfico: suporte biofísico....................................................................................................................................................................................37
Figura 99. Levantamento fotográfico: suporte biofísico.....................................................................................................................................................................................37
Figura 100. Localização do Viaduto Prefeito Negrão de Lima no território de Madureira..................................................................................................................................42
Figura 101. Localização do Viaduto Prefeito Negrão de Lima no território de Madureira..................................................................................................................................42
Figura 102. Carimbo da prancha do projeto estrutural do Viaduto Prefeito Negrão de Lima, dito Viaduto de Madureira, ano 1955...................................................................43
Figura 103. Carimbo da prancha do projeto estrutural do Viaduto Prefeito Negrão de Lima, dito Viaduto de Madureira, ano 1956...................................................................43
Figura 104. Imagem do Viaduto Prefeito Negrão de Lima em 1966................................................................................................................................................................ 43
Figura 105. Ilustração da intervenção do Rio Cidade Madureira na Praça das Mães/Viaduto Prefeito Negrão de Lima.................................................................................... 44
Figura 106. Imagem da Praça das Mães e entorno após a execução do Rio Cidade Madureira.......................................................................................................................44
Figura 107. Imagem da Praça das Mães e entorno após a execução do Rio Cidade Madureira.......................................................................................................................44
Figura 108. Imagem da Praça das Mães e entorno após a execução do Rio Cidade Madureira.......................................................................................................................44
Figura 109. Referencia esquemática da atuação da Transcarioca................................................................................................................................................................... 45
Figura 110. Transcarioca em construção – trecho de duplicação do Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................. 45
Figura 111. Indicação da transformação do estudo de caso antes e depois do traçado da Transcarioca.......................................................................................................... 46
Figura 112. Indicação da transformação do estudo de caso antes e depois do traçado da Transcarioca..........................................................................................................46
Figura 113. Indicação da transformação do estudo de caso antes e depois do traçado da Transcarioca..........................................................................................................46
Figura 114. Imagem esquemática do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais....................................................................................................47
Figura 115. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................48
Figura 116. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................48
Figura 117. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................48
Figura 118. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................49
Figura 119. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................49
Figura 120. Levantamento fotográfico do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais..............................................................................................49
Figura 121. Imagem esquemática do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais, detalhe da indicação da área selecionada para
intervenção projetual...................................................................................................................................................................................................................................... 50
Figura 122. Imagem esquemática do Viaduto Prefeito Negrão de Lima: baixios e características funcionais....................................................................................................50
Figura 123. Logotipo do Espaço Cultural Rio Charme..................................................................................................................................................................................... 51
Figura 124. Imagem de atividade no Baile Charme do Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................................. 51
Figura 125. Imagem de atividade no Baile Charme do Viaduto Prefeito Negrão de Lima com lotação máxima................................................................................................ 51
Figura 126. Imagem de gravação do Programa Aglomerado no Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................... 52
Figura 127. Imagem de oficina desenvolvida no espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................52

XI

Figura 128. Imagem de oficina desenvolvida no espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................52
Figura 129. Imagem de oficina desenvolvida no espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................52
Figura 130. Imagem de oficina desenvolvida no espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima................................................................................................................52
Figura 131. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 132. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 133. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 134. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 135. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 136. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 137. Situação atual do espaço CUFA no Viaduto Prefeito Negrão de Lima............................................................................................................................................57
Figura 138. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 139. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 140. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 141. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 142. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima......................................................................................................................... 59
Figura 143. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 144. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 145. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 146. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 147. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima......................................................................................................................... 59
Figura 148. Situação atual da Praça da Mães e entorno no Viaduto Prefeito Negrão de Lima..........................................................................................................................59
Figura 149. Situação atual do Espaço Cultural Rio Charme no Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................................................61
Figura 150. Situação atual do Espaço Cultural Rio Charme no Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................................................61
Figura 151. Situação atual do Espaço Cultural Rio Charme no Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................................................61
Figura 152. Situação atual do Espaço Cultural Rio Charme no Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................................................61
Figura 153. Imagem de bloco de concreto impermeável..................................................................................................................................................................................82
Figura 154. Imagem de bloco de concreto impermeável..................................................................................................................................................................................82
Figura 155. Imagem de canteiro de bioinfiltração ou biovaleta.........................................................................................................................................................................82
Figura 156. Imagem de Exemplo de modulação e acabamento de container................................................................................................................................................... 83
Figura 157. Imagem de Exemplo de modulação e acabamento de container....................................................................................................................................................83
Figura 158. Imagem de Exemplo de modulação e acabamento de container....................................................................................................................................................83
Figura 159. Modelo padrão de container habitável em planta.......................................................................................................................................................................... 83

XII

Figura 160. Modelo padrão de container habitável em planta.......................................................................................................................................................................... 83
Figura 161. Modelo padrão de container habitável em planta.......................................................................................................................................................................... 83
Figura 162. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 163. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 164. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 165. Indicação para especificação vegetal .......................................................................................................................................................................................... 85
Figura 166. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 167. Indicação para especificação vegetal........................................................................................................................................................................................... 85
Figura 168. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 169. Indicação para especificação vegetal........................................................................................................................................................................................... 85
Figura 170. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 171. Indicação para especificação vegetal............................................................................................................................................................................................85
Figura 172. Indicação para especificação de mobiliário urbano....................................................................................................................................................................... 86
Figura 173. Indicação para especificação de mobiliário urbano....................................................................................................................................................................... 86
Figura 174. Indicação para especificação de mobiliário urbano....................................................................................................................................................................... 86
Figura 175. Indicação para especificação de mobiliário urbano....................................................................................................................................................................... 86
Figura 176. Indicação para especificação de equipamento de iluminação........................................................................................................................................................87
Figura 177. Indicação para especificação de equipamento de iluminação........................................................................................................................................................87
Figura 178. Indicação para especificação de equipamento de iluminação........................................................................................................................................................87
Figura 179. Indicação para especificação de equipamento de iluminação........................................................................................................................................................87
Figura 180. Indicação para especificação de tipo de revestimento...................................................................................................................................................................88
Figura 181. Indicação para especificação de tipo de revestimento...................................................................................................................................................................88
Figura 182. Indicação para especificação de tipo de revestimento.................................................................................................................................................................. 88
Figura 183. Indicação para especificação de tipo de revestimento.................................................................................................................................................................. 88
Figura 184. Indicação para especificação de tipo de revestimento...................................................................................................................................................................88
Figura 185. Usuária utilizando um espelho improvisado durante o Baile Charme do Viaduto Prefeito Negrão de Lima.....................................................................................88

SUMÁRIO
XIII

01

INTRODUÇÃO

02
04
06
08

CAPÍTULO 1. ESPAÇOS RESIDUAIS: DIMENSÕES E POSSIBILIDADES
OBJETIVOS
VIADUTOS E DOMÍNIO PÚBLICO: INSTRUMENTOS JURÍDICOS
DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E CULTURAL DA PAISAGEM

09
10
13
15
17

CAPÍTULO 2. MÉTODO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
VIVÊNCIA DO LUGAR
ENTREVISTAS
REFERÊNCIAS PROJETUAIS

21
22
24
25
42
43
47
50

CAPÍTULO 3. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR
LOCALIZAÇÃO | CONTEXTO
SITUAÇÃO
ANÁLISE DO CONTEXTO URBANO
ESTUDO DE CASO NO BAIRRO
HISTÓRICO
BAIXIOS
INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRECHO TRABALHADO

53
54
56
63
67
71
72
73
74
82
89

CAPÍTULO 4. INTERVENÇÃO PROJETUAL
CONTEXTUALIZAÇÃO E DIRETRIZES
SETORIZAÇÃO PROPOSTA
DIAGRAMAS
PLANO GERAL
PLANTA 1|3
PLANTA 2|3
PLANTA 3|3
PERFIS
INDICAÇÃO DE TÉCNICAS E MATERIAIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS

90

CAPÍTULO 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de uma dissertação-projeto, ou seja, aplicação do conhecimento embasado

1

em método e fundamentos teóricos junto aos princípios de aplicabilidade técnica, aborda a intervenção
da infraestrutura viária na paisagem urbana como plano físico, a intervenção de um elemento específico:
o viaduto (ou elevado). Os viadutos são elementos da infraestrutura viária que na maioria das situações
não estão associados com o tecido da cidade em que estão inseridos, funcionando como grandes
desestruturadores da paisagem urbana.
A partir dessas características esses elementos proporcionam o surgimento de áreas subutilizadas e
marginais que atuam negativamente no cotidiano da cidade, são esses resíduos de espaços, esses

01 e 02. Ilustração esquemática do tema.
(Fonte: autora sobre base Google Earth).

espaços residuais, verdadeiras sobras do que foi planejado, e que atualmente não tem uma função
específica. Tais espaços residuais podem ter função dentro do plano da cidade, para isso são
necessárias ações que proporcionem a incorporação desses espaços à cidade além da reincorporação

01

da própria população, que se afasta justamente por conta da atividade negativa que naturalmente se
encontra presente nesses espaços.
Ao mesmo tempo em que agregam valores positivos

02

relativos

EM U
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IS
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N
A
RB

ao

sistema

viário

no

sentido

de

melhoramento de fluxo e mobilidade rodoviária,

ELEMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

contribuem para a desvalorização dos demais
sistemas componentes da paisagem, pelas suas
características

espaciais

e

construtivas.

Desvalorizando o potencial imobiliário do entorno
imediato, contribuindo para fragmentação de
sistemas vegetais. Um objeto que cria barreiras

ESPAÇO RESIDUAL

visuais capazes de seccionar (mesmo que
virtualmente) territórios de escalas variadas. Como
esses espaços residuais não são contemplados no
planejamento funcional da cidade, e tão pouco estão
inseridos em programas de manejo específicos, são
ocupados informalmente e de maneira precária.
Portanto esse trabalho propõe um exercício de
repensar espaços residuais sob viadutos traduzido
em intervenção projetual para o estudo de caso, no
nível de: apontamento de diretrizes, estudo
preliminar e indicação de técnicas e materiais.

PA
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| ESPAÇOS RESIDUAIS:
DIMENSÕES E POSSIBILIDADES

Este capitulo é dedicado ao enfoque das questões conceituais e
legais que evidenciam a relevância do tema abordado, e como
essas questões estão presentes no cotidiano do cidadão urbano.
Inicialmente é apresentado o objetivo deste trabalho, em seguida é
abordada a questão do caráter público do tema sob a ótica dos
instrumentos jurídicos possíveis, finalizando com uma abordagem
do tema sob a perspectiva da sustentabilidade.
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03 a 08. Imagens do estudo de caso, várias visadas.
09 e 10. Ilustração esquemática do tema.
11. Foto aérea do estudo de caso e entorno.
(Fonte: autora sobre base Google Earth).
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De modo geral, a análise o sistema viário (independentemente da escala de análise) se dá através da
vista de topo do trecho, seja por plantas cadastrais ou foto aérea, esse dito urbanismo rodoviarista não
associa a mobilidade às questões das dinâmicas sociais urbanas, a mobilidade é pensada de modo
singular, muitas vezes apenas em função de fluxo e deslocamento, sem considerar os territórios por

1 | ESPAÇOS RESIDUAIS: DIMENSÕES E POSSIBILIDADES

onde essas linhas de fluxo passarão, simplesmente atravessam.
Guatelli (2012) identifica essa questão como urbanismo de escritório: “eles não vão lá identificar o que
ocorre por onde essas linhas vão passar, identificar essas micro dinâmicas sociais ou ver o impacto que
isso vai causar nesses territórios” (trecho extraído de entrevista) .
No entanto, mesmo enxergando (apenas uma das várias maneiras de enxergar a abordagem) os
viadutos como resultado de um equívoco urbanístico, não é por esse motivo que se deve apagar esses
elementos. A cidade fluminense atual em nada corresponde à cidade de 50 a 100 anos atrás, a cidade
atual tem uma dinâmica que depende desses elementos.
Esse trabalho percebe a paisagem urbana como um sistema complexo que precisa articular métodos
para lidar com seus conflitos e tensões, ainda de acordo com Guatelli: “devemos aprender a conviver e
aprender com nossos próprios erros” e “o enfrentamento do problema e não simplesmente apagá-los é
um ato muito mais corajoso”(trechos extraídos de entrevista).
Essa abordagem não é a favor da existência de viadutos na cidade, tão pouco a favor da inserção de

OBJETIVOS
O objetivo geral desta abordagem é reflexão sobre a influência negativa de áreas ociosas dentro do
perímetro urbano constatando que estas devem ser objeto de planejamento.
As áreas sob os viadutos podem ser incorporadas no plano da cidade. Planejamento ou planos de
manejo permitirão que esses espaços tenham funções, a fim de que sejam integrados funcionalmente e
socialmente à cidade formal, evidenciando o papel possível dos baixios dos elevados no plano da cidade
a partir desta inserção no tecido urbano como áreas úteis.
O objetivo específico é um estudo de intervenção projetual para o estudo de caso, a partir da integração
do baixio do elevado ao tecido urbano, evidenciando: a relação do objeto com o entorno, com o contexto
urbano e as potencialidades culturais/sociais. Para que as diretrizes que nortearam as propostas deste
trabalho tornem-se diretrizes para a resolução panorâmica do problema.
OBJETO TEÓRICO: Espaços residuais da infraestrutura viária na paisagem urbana.
OBJETO EMPÍRICO: Baixio do Viaduto Prefeito Negrão de Lima localizado em Madureira, bairro do
subúrbio do Rio de Janeiro/RJ/Brasil.

novas estruturas, mas sim nos valores de construir cidades melhores, na transformação dos nossos
espaços e exercício de repensar lugares. Para isso é preciso estudar alternativas de menor impacto
possível entre infraestrutura viária e paisagem urbana, assim como este trabalho propõe.

09

10

O município do Rio de Janeiro tem cadastrados em seus domínios:
124 viadutos | 531 pontes | 239 passarelas
Baixios do viaduto Prefeito Negrão de Lima, acrescida a duplicação: ~ 22.000m2
Preço / m² Médio Anunciado
Madureira, Rio de Janeiro, RJ ~R$ 2.381
Centro, Rio de Janeiro, RJ ~ R$ 7.653
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ ~R$ 8.288
Leblon, Rio de Janeiro, RJ ~R$ 22.266
Fontes: Secretaria Municipal de obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, SMO/PCRJ | Base ano 2012.
Agente imóvel Inteligência de busca | Base ano 2013.

Viaduto Prefeito Negrão de Lima
Madureira, Rio de Janeiro, RJ
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VIADUTOS E DOMÍNIO PÚBLICO: INSTRUMENTOS JURÍDICOS
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O município do Rio de Janeiro tem cadastrados em seus domínios 124 viadutos (Fonte: Secretaria

aos princípios do Direito (fonte: cmbh.mg.gov.br).

Municipal de obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, SMO/PCRJ. Base ano 2012).

Ainda sob a ótica jurídica a Lei Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, denominada Estatuto da

Por ser o espaço do entre/da indefinição necessita de atenção especial, mas justamente por estar entre

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade

uma coisa e outra, no diálogo entre público e privado, entre ser ou não ser alguma coisa, o resíduo

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, (...) e tem por objetivo

urbano surge e sequer o poder público se interessa por ele.

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

Tamanho o desinteresse e incapacidade do poder público manejar essas áreas, é comum “envelopar”

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade

esses espaços, completanto a parte interna com material compacto e revestindo com alvenaria ou

e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

semelhante, transformando-os em apêndices grosseiros e rudimentares (figuras 12 a 19).

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

Em contrapartida e até em contradição com o acontecimento do aparecimento de espaços residuais,

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura

está a supervalorização do metro quadrado nas grandes metrópoles e a carência de áreas públicas de

urbana;

atividades coletivas ou recreação nos grandes centros urbanos.

f) a deterioração das áreas urbanizadas.

Tanto que, o uso e ocupação dos baixios dos elevados, especificamente, já é um assunto de reflexão e

Neste sentido, as propostas de intervenções sob os viadutos podem ser contemplados e discutidas

atuação sob a ótica da tutela jurídica brasileira.

juridicamente em competência federal, evidenciando mais uma vez a necessidade da visão integrada

A Lei Municipal nº 13.426, de 5 de Setembro de 2002 (São Paulo, SP) dispõe sobre a outorga, pelo

para os projetos e políticas públicas governamentais a fim de absorver administrativamente espaços sob

Poder Executivo, mediante licitação das áreas localizadas nos baixos dos viadutos e pontes municipais,

viadutos no Brasil.

através da concessão onerosa para exploração por particulares.
O concessionário deverá se incumbir, sem ônus para o Município, da instalação, conservação, limpeza
e ajardinamento do local e o prazo da concessão de que trata esta lei não poderá ser superior a 20 (vinte)
anos.
A Prefeitura de São Paulo poderá autorizar, mediante licitação, a utilização de áreas localizadas embaixo
de viadutos e pontes para atividades comerciais. A finalidade é permitir a instalação de pontos
comerciais, favorecendo as pequenas e microempresas, com atividades como: lanchonetes, cafés, lojas
de conveniência, floriculturas, sorveterias, entre outros (fonte: radarmunicipal.com.br).
O Projeto de Lei Municipal nº 1.509 de 2011 (Belo Horizonte, MG) propõe uma política municipal para
utilização das áreas debaixo dos viadutos da cidade. O objetivo é promover e disciplinar a ocupação e o
uso destas áreas.
As diretrizes da política municipal prevêem intervenções do poder público nesses locais para prática de
atividades esportivas, culturais, de lazer e para a promoção do bem estar social e da segurança pública,
entre outras. A lei se aplica aos locais que não tenham função viária.
Segundo o autor do Projeto de Lei, nem sempre o poder público encontra meios para viabilizar um
tratamento apropriado para as áreas abaixo dos viadutos e quase sempre estes espaços se tornam
degradados e inseguros para a população. Propõe medidas simples, que visam utilizar efetivamente
estes locais e acrescenta que esse projeto não esbarra em impedimentos legais e não é contrária

12

12 e 13. Viaduto em Avenida Brasil, Trevo das Margaridas, RJ, Julho/2011.
14 e 15. Idem Fevereiro/2013.
(Fonte 12 e 13: autora sobre base Google Earth, 14 e 15: autora).
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16

16 e 17. Viaduto em Avenida Brasil, Bonsucesso, RJ, Julho/2011.
18 e 19. Idem Fevereiro/2013.
(Fonte 16 e 17: autora sobre base Google Earth, 18 e 19: autora).
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Mais de 86% da população brasileira vive na cidade (Dado: Relatório do programa das Nações Unidas

nossos espaços, a partir dessa interpretação entende-se atuação do profissional além do que se imagina

para os Assentamentos Humanos - ONU-Habitat - Ano 2012), portanto, sustentabilidade é um conceito

ser a ótica ecológica.

que precisa ser base para o planejamento das cidades brasileiras, porém um sentido amplo de

Resiliência urbana, transformação do espaço, repensar o lugar: estratégias que cultivem na cidade

sustentabilidade que vai além dos elementos naturais ecológicos.

o espaço, por excelência, da garantia de direitos e inovações sociais. Essa premissa possibilita a criação

Este trabalho baseia a sustentabilidade (principalmente) a partir das dimensões sociais e culturais.

de paisagens urbanas que interagem com as relações humanas e que são reflexo das ações sociais e

“Na sustentabilidade observada pela perspectiva social a ênfase é dada a presença do ser humano na

culturais.

ecosfera. A preocupação maior é com o bem estar humano, a condição humana e os meio utilizados para

Concluindo que para se construir cidades sustentáveis é necessário mais do que energia renovável,

aumentar a qualidade de vida dessa condição”( BELLEN, 2005).

transporte limpo, reciclagem, é preciso olhar a cidade como ecossistema urbano de forma integrada e

Segundo Sachs (1997), “a sustentabilidade cultural está relacionada ao caminho da modernização sem

holística onde a paisagem (como suporte geofísico) e as pessoas têm papel fundamental.

o rompimento da identidade cultural dentro de contextos específicos”. Para Sachs (1997), “o conceito de

Entender que trabalhar / projetar cidades significa acima de tudo trabalhar com pessoas, para pessoas.

desenvolvimento sustentável refere-se a uma nova concepção dos limites e reconhecimento das
fragilidades do planeta, ao mesmo tempo em que enfoca o problema socioeconômico e da satisfação
das necessidades básicas das populações”.
Pascual aborda que:
[..] muitas estratégias locais e nacionais para o desenvolvimento sustentável falharam porque
esqueceram a cultura. Quando o paradigma atual de sustentabilidade é aplicado por governos
no seu planejamento de longo prazo, a dimensão econômica é sempre explícita, a dimensão
social se concentra sobre o capital próprio, enquanto que a dimensão ambiental tem por objetivo
introduzir um equilíbrio no consumo de recursos dentro das ecologias locais. A cultura é
ignorada, ou aparece como um instrumento para alcançar outros objetivos. Sim, a cultura está
na dimensão econômica, mas não pode ser reduzida a um instrumento para o crescimento
econômico. Sim, a cultura está na dimensão social, mas não pode ser simplificada para fornecer
coesão a uma sociedade. Sim, a cultura tem uma dimensão ambiental, mas não podemos
usá-la apenas para aumentar a conscientização sobre a responsabilidade ambiental. A cultura
é muito mais do que um instrumento. É a alma do desenvolvimento e preza valores intrínsecos
como herança, conhecimento, criatividade, diversidade ou identidade. A cultura permite aos
cidadãos ter uma vida plena de consciência e de sentido. Os governos que pretendem
implementar a sustentabilidade e servir aos seus cidadãos devem promover a reflexão sobre
esses conceitos para o centro de seu planejamento de longo prazo (PASCUAL,2012).

A Carta Brasileira da Paisagem (2011) institui como dois de seus doze princípios: a paisagem e o seu
papel coletivo, as relações entre a paisagem e a população: paisagens culturais brasileiras.
Todas as citações levantadas traduzem que construir cidades melhores significa transformação dos
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Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho usou uma
estratégia de abordagem do tema em três frentes de atuação: a
pesquisa dos atributos disciplinares em conjunto com enfoque
conceitual (1), a análise (2) e a avaliação da aplicação projetual na
área de estudo (3).
A pesquisa dos atributos disciplinares em conjunto com enfoque
conceitual foi conduzida através da revisão bibliográfica, a análise
se deu através da vivência do lugar, e a avaliação da aplicação
projetual se baseou em entrevistas e referências projetuais. No
desenvolvimento desse trabalho as frentes de atuação conversaram
durante todo o processo, numa constante troca entre conceito e
projeto, análise e teoria, forma e viabilidade. No entanto, por
questões de clareza os processos metodológicos serão aqui
abordados individualmente.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2 | MÉTODO
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A revisão bibliográfica se iniciou com um exercício de esclarecimento sobre os temas-chave da

Do ponto de vista dos assentamentos: a possibilidade de integração projetual de espaços

dissertação, com isso os termos infraestrutura viária, paisagem e espaços residuais foram estudados e

residuais, tornando-os espaços potencias para intervenções qualificadoras em termos

analisados através da sua inter-relação.

funcionais e espaciais. Relativo às comunidades bióticas: as potencialidades da via de grande

Ao descrever a paisagem como superfície urbana, eu não pretendo referir

porte de favorecer e restaurar os processos biológicos. Do ponto de vista hídrico:avaliação os

simplesmente o espaço entre os edifícios, estacionamentos, áreas plantadas, e

possíveis paliativos contra a poluição da água e os riscos de alteração dos regimes hídricos.

espaços residuais. Nem quero limitar o uso do termo paisagem a espaços

Finalmente as possibilidades de utilizar a via para recriar as relações visuais entre ela e o

totalmente verdes, naturais, ou recreativos. Em vez disso, me refiro ao extenso e

contexto paisagístico do entorno (NUZZI, 2008, p.73, grifo da autora).

abrangente plano da cidade, o campo que acomoda edifícios, estradas, serviços,

A infraestrutura viária de grande porte muitas vezes gera fragmentação e desequilíbrio ao suporte físico

espaços abertos, bairros, e os habitats naturais. Esta é a estrutura que organiza

da paisagem, principalmente quando inserido num tecido urbano já estabelecido.

e suporta uma ampla gama de atividades fixas e mutantes da cidade. Como tal,

Em boa parte das paisagens territoriais contemporâneas, prevalecem zonas não tão bem

a superfície urbana é dinâmica e sensível [...] (WALL, 1999, p.233, tradução pela

consolidadas ou não consolidadas. São zonas, nas quais, ao contrário, fragmentos diferentes

autora).

se enfrentam, tanto em termos biofísicos ou de ocupação urbana, cuja presença de

Neste trabalho compreendemos a paisagem como resultante de um complexo de interações entre

infra-estruturas viárias de grande porte é um fato inevitável e tende a colaborar para esta

elementos naturais e humanos. Esse complexo contexto estabelece a paisagem como esse todo,

fragmentação. Além da fragmentação espacial, a vivência nestes espaços de contato entre via

resultado da combinação dos elementos biofísicos e antrópicos e passível às transformações sociais,

expressa e paisagem territorial é crítica e, como vimos, costuma provocar desequilíbrios

econômicas, políticas, culturais (conceito construído a partir de um amálgama de autores, BERTRAND,

funcionais e relativos à vida social local (NUZZI, 2008, p.110, grifo da autora).

1968; CORNER,1999 entre outros).

A via como viaduto é uma solução de engenharia de tráfego que visa não interromper o fluxo mantendo

O modo como a infraestrutura viária se relaciona e interfere nos demais sistema componente da

sua continuidade em função de algum obstáculo.

paisagem (urbana) é abordado por Nuzzi:

Nos viadutos os fluxos viários de alta velocidade, o fluxo de pedestre e o viário de baixa

[...]apesar do automóvel ser um meio de transporte relacionado com várias esferas da

velocidade não se tocam fisicamente, pois a plataforma de deslocamento automotivo de alta

paisagem, ao longo deste processo de difusão, as vias de grande porte poucas vezes foram

velocidade é situada a uma altura superior ao nível destinado à baixa velocidade. É uma eficaz

projetadas levando em conta as interações interescalares e interdisciplinares que se

maneira de permitir a continuidade do tecido originário do assentamento prévio à

estabelecem com a paisagem. O objetivo do projeto da via era a eficiência de deslocamento

implementação da via de grande porte. Esse tecido, e os fluxos que comporta, pode continuar

oferecida pelo meio automotivo, e o desenho da via respondia a critérios de velocidade,

se desenvolvendo debaixo do viaduto. Entretanto, esta solução pode produzir complicações em

segurança e economia. Por isto, freqüentemente, o impacto da rede viária de grande porte

termos da vivência do lugar, ao criar zonas geralmente inóspitas e pouco utilizadas para

tendeu a ser dramático sobre as paisagens cruzadas (NUZZI, 2008, p.VI).

convivência coletivas em sua parte inferior. Por outro lado, também pode produzir complicações

Nuzzi ainda aborda as possibilidades da infraestrutura viária em oportunidades projetuais, e coloca que:

a nível visual, bloqueando a percepção do espaço urbano do nível do pedestre, e também,

Cada caso de interação entre infra-estrutura viária de grande porte e paisagem costuma ser

quando há, no nível dos primeiros andares dos edifícios. Neste caso, a poluição sonora e visual

diferente de outro, assim como apresentam possibilidades diferentes de projeto. Entretanto,

causada pelo viaduto tende a gerar uma desvalorização dos imóveis com ele alinhados e a

para todas estas situações vale a sugestão de avaliar os impedimentos, os vínculos, as

transformação do uso do solo do entorno, com a presença de menos imóveis residenciais que

potencialidades e os riscos do projeto dentro de uma perspectiva de sustentabilidade e relativos

industriais ou comerciais, por exemplo.

às distintas instâncias paisagísticas (NUZZI, 2008,p.108).

Enquanto via elevada, o viaduto deve permitir o deslocamento dos meios automotivos entre um

Acrescentando as possibilidades de relação entre via e demais sistemas:

nível e outro. Isto impõe que existam rampas de transição para o fluxo entre níveis. Estas

20 e 21. Da esquerda para direita, ilustrações de
baixio sem e com uso efetivo.
(Fonte 20: autora sobre base Google Earth, 21: Sadraque
Santos).
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rampas costumam gerar, inevitavelmente, espaços residuais de tamanho de várias dezenas de

só se dá através da problemática urbana (LEFEBVRE, 2004, grifo da autora).

metros que, com certa freqüência, acabam se prestando a um uso marginal, não planejado.

A sociedade urbana é construída sob as distinções e diferenças das propriedades do espaço

Se por um lado o viaduto é um eficiente meio de separação dos fluxos, por outro, produz o

urbano firmando um sistema de oposições constantes entre o privado e o público e dos atores

consumo de grande quantidade de solo urbano que compromete irremediavelmente a vivência

locais e globais nesse espaço. Diante dessas contradições, o espaço ganha força no

coletiva e a visibilidade, criando espaços residuais e barreiras nos assentamentos. Muitas das

processo de significação, principalmente pelo fato da urbanização transformar o espaço

ocupações marginais encontram lugar nestas áreas residuais, cujo possível impacto sobre a

e o reapropriar mantendo relações de produção e consumo que estimulem a valorização da

vivência da cidade, geralmente, não costuma ser oportunamente avaliado de antemão pelo

cidade. (LEFEBVRE, 2004, grifo da autora).
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projeto viário (NUZZI, 2008, p.43).

Nesse sentido esse trabalho coloca a transformação e reapropriação do espaço, proposta por Lefebvre

Esses espaços residuais são também citados por alguns autores como espaços colaterais, e têm

como chave para fazer com que esses lugares não fiquem de fora da dinâmica social das cidades e sim

características peculiares.

façam parte dela.

Cançado (2008) os definem como espaços que são protocolos de acesso a experiências de

Ainda nesse questionamento sobre o queria o lugar na cidade e seus aspectos, suas especificidades.

hiper-localidade e de vizinhança inéditas aproximando desconhecidos e catalisando relações

Leite coloca que: “a noção de lugar é menos genérica e abrangente que a de espaço. Entende-se o lugar

imprevisíveis.

como demarcação física e simbólica no espaço, cujos usos o qualificam e lhes atribuem sentido de
Espaços que não têm escala, simplesmente porque não estão presos as restrições dos

pertencimento, orientando ações sociais”, e afirma que: “os lugares são rede de relações e experiências

planos, mapas e desenho e porque estão em escala humana. Ou são imateriais. [..] Espaços

e entendimentos sociais que se constroem na prática cotidiana. Pode ser uma rua, região ou praça de

que não têm proprietário porque não se trata de propriedade particular mas de interesse público.

referência da comunidade” (LEITE, 2004).

Esta categoria indefinida, difícil de cartografar, intrinsecamente informal e que não está dada a
priori, mas que sempre reconhecemos como tal. Espaços que problematizam a conflituosa
geografia contemporânea entre o público e privado, dissolvendo temporariamente os seus
limites, denunciando a precariedade das fronteiras e volatilidade política das barreiras
(CAMPOS, et al, 2008, grifo da autora).

A inserção dos espaços residuais oriundos da intervenção da infraestrutura viária na paisagem urbana
precisa ser pensada paralelamente ao uso efetivo desses espaços, que podem ser muito mais que
meros depósitos e armazéns, necessitam fazer parte da dinâmica social das cidades.
Segundo Corá, “para se iniciar uma discussão sobre a importância de se entender a dinâmica social
das cidades, é fundamental que primeiro se sedimente o conceito de sociedade urbana”.
(CORÁ;CORÁ, 2010, grifo da autora).
“Sociedade urbana” é o termo que se refere à sociedade que nasce da industrialização no
período em que esta absorve a produção agrícola e passa a dominar a economia. Porém, este
conceito não é rígido e imutável no tempo, mas sim está ligado, substancialmente, à mudança
e transformação continua das relações sob interferência da produção, do consumo, da ciência,
da cultura e de tantas outras variáveis interferindo e sendo interferida pelas relações sociais.
Portanto, se há uma realidade urbana que se afirma e se confirma como dominante isso

20

21
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Corá acrescenta que: “os lugares não são demarcações com fronteiras rígidas de separação, mas uma
estreita relação de apropriação da dinâmica social dos aspectos da vida como passado ou identidades
comuns. Assim, a apropriação dos atores sociais é necessária para a definição e significação do lugar no
cotidiano das pessoas” (CORÁ;CORÁ, 2010, grifo da autora).
Evidenciando que: “o lugar torna-se um tipo de demarcação, física ou simbólica, que qualificam o espaço
pela atribuição de sentidos e significados que orientam as ações sociais compartilhadas ali
desenvolvidas”, e “pensar na dinâmica da cidade é fundamental para planejar intervenções urbanas
que propiciem um novo resignificado de espaços que vão deixando de ser notados na correria do
cotidiano como lugares [...]” (CORÁ; CORÁ, 2010, grifo da autora).
Esse novo resignificado de espaços representa também um novo resignificado sobre como pensar
cidades e principalmente sobre a atuação profissional dos que interferem na paisagem projetualmente.
Se há tantas pessoas que querem construir seus lugares no mundo, por que atuar somente para
um grupo restrito? Se habitamos cidades repletas de contradições e potencialidades, não é
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fundamental abordá-las teórica e praticamente? Por que a atuação do arquiteto ficou restrita ao
desenho de edifícios para um grupo pequeno, se a construção do “ambiente cultural” que
habitamos é determinado por várias outras ações? [...] se há lotes vagos, estacionamentos
vazios à noite e baixios de viadutos ermos, por que não ocupá-los? (ANDRÉS, 2009, grifo da
autora).

VIVÊNCIA DO LUGAR
13

Vivenciar o viaduto Negrão de Lima foi muito importante em todas as fases desse trabalho, essa vivência

agindo naturalmente, os outros participantes reais podem vê-lo, mas acreditam ser apenas mais um

ocorreu em vários aspectos e faz parte do cotidiano da autora há muitos anos.

membro daquela situação cotidiana.

No entanto na busca por imparcialidade, ver o local de maneira renovada foi possível a partir da

Esse tipo de observação, neste trabalho, acrescentou dados muito relevantes, pois geralmente as

metodologia proposta por John Zeisel que apresenta qualidades de método de pesquisa, alguns passos

pessoas quando perguntadas sobre algum hábito omitem informações importantes, e vendo-as agir

práticos que os observadores podem assumir para observar comportamento e como organizar as

naturalmente em determinadas situações revelaram costumes e preferências que ajudaram a atividade

observações para aprender mais sobre a relação entre situações/cenários e o que as pessoas fazem

projetual.

neles.

Por exemplo, durante o baile charme, o local onde as pessoas preferem ficar agrupadas quando
compram comida: o espaço embaixo do viaduto tem uma forma comprida e estreita e é fragmentado pela

QUALIDADES DO MÉTODO

linha de pilares que transfere a tensão da estrutura para as fundações, foi notável que as pessoas

Segundo Zeisel, a observação do comportamento pode ser empática, direta, dinâmica ou variavelmente

preferem ficar nas extremidades (longitudinais) do baixio quando estão comendo algo, pois é menos

intrusiva.

movimentado que a parte central, então a possibilidade de esbarrar em alguém é menor.
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A observação empática foi a qualidade metodológica presente neste trabalho, pois durante todo o
processo de analise havia uma grande tendência a sentir o que sentiria caso estivesse na situação e

DISPOSITIVOS DE REGISTRO (TRADUÇÃO PELA AUTORA) | RECORDING DEVICES

circunstâncias experimentadas pelas outras pessoas observadas. Todo o processo de observação foi

Dispositivos adequados à gravação de observação do comportamento incluem descrições verbais e

pautado em se colocar no lugar do outro, em pensar no outro.

diagramas, listas de verificação pré-codificadas para contagem, plantas ou mapas, fotografias, e filme ou
vídeo. Quais dispositivos escolher depende principalmente de quão detalhada a informação precisa ser

PONTOS DE VISTA DOS OBSERVADORES (TRADUÇÃO PELA AUTORA) |
OBSERVERS' VANTAGE POINTS

de acordo com o que o problema demanda e quanto o observador já sabe sobre os comportamentos a

De acordo com Zeizel “Observadores podem escolher ser estranhos ou participantes em qualquer

Para essa análise foram usadas como técnicas de captura de informação: mapas, fotografias, vídeos e

situação. Como estranhos, eles podem ser observadores secretos ou aqueles reconhecidos, como

filmes.

serem observados (ZEISEL, 1981, p.120, tradução pela autora).

Mapas

participantes, marginais ou plenos” (ZEISEL, 1981, p.117, tradução pela autora).

Observação Reconhecida

Registrar atividades sobre plantas, diagramas ou mapas é particularmente conveniente se

Na observação reconhecida o pesquisador é reconhecido como tal, e os outros membros da situação

pesquisadores querem observar e analisar várias pessoas em uma área em geral, ao mesmo

têm ciência de sua presença e atividade.

tempo [...]. Olhar para o comportamento registrado em mapas pode proporcionar aos

Ser reconhecida como observadora, algumas vezes, fez com que os observados (as) não agissem de

investigadores uma melhor noção de como um lugar inteiro é usado de uma só vez, do que olhar

maneira natural, o modo como eles ou elas freqüentemente agem em determinadas situações e sim da

para tabelas estatísticas. Se os investigadores querem precisar a localização física dos dados,

maneira “politicamente correta” ou como eles desejam ser visto pelos outros.

eles podem construir mapas base com informações correspondentes aos elementos regulares

Por outro lado esse tipo de observação faz com que as pessoas se sintam à vontade para fazer alguma

na configuração atual, como tipos de piso ou colunas (ZEISEL, 1981, p.122, tradução pela

observação, reclamação, pedido ou comentários diversos que julgam importantes.

autora).

Por exemplo, durante uma observação reconhecida no espaço CUFA um funcionário comentou como

Analisar e registrar o estudo de caso através de plantas foi essencial para identificar trechos de áreas e

seria importante ter um espaço com brinquedos para crianças.

suas atividades principais. Uma vez que não havia plantas específicas que demonstrassem a parte de

Participação Marginal
Na participação marginal o pesquisador se coloca como simples participante de determinada situação

baixo do viaduto, o recurso utilizado foi fazer o levantamento métrico da área a partir das bases
cadastrais existentes.

22 a 24. Imagens do processo de registro de informação por
plantas, mapas e diagramas.
(Fonte: autora).
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25. Charme é estilo, harmonia, paz, amor e black music.
26. Mesa de discotecagem no baile charme.
(Fonte: imagens extraídas de vídeos postados no you tube,
institulados “Filme sobre baile charme e hip hop do viaduto
de Madureira HD parte 06” e “Dutão é assim...1”, respectivamente).

Vídeos e filmes

23

Zeisel comenta que sempre que o tempo for um elemento importante em uma situação, fotografias em
movimento - vídeos ou filmes - devem ser consideradas.
“Por exemplo, o desenho urbano das ruas para deficientes e idosos exige compreensão do seu ritmo:
quão rápido eles se movem, quanto tempo eles podem se mover antes de repouso, o quão rápido eles
podem sair do caminho de outras pessoas?” (ZEISEL, 1981, p.123, tradução pela autora).
Neste trabalho a análise por meio de vídeos e filmes foi feita através dos vídeos postados no youtube¹,
através da pesquisa neste site é possível assistir a dezenas de vídeos relacionados às diversas
atividades que acontecem no estudo de caso, com o fator positivo de analisar o trecho a partir do registro
feito por outras pessoas, a partir da percepção de outras pessoas. Outro recurso que acrescentou dados
importantes foi o documentário Filme Sobre Baile Charme e Hip Hop do Viaduto de Madureira de Delano
24

Valentim também disponível no youtube.
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Fotografias
Zeisel descreve que: “as fotografias são úteis ao longo de um projeto de pesquisa por causa de sua
qualidade ilustrativa”, e acrescenta que: “fotografias podem capturar sutilezas que outros métodos não
podem registrar: a forma como alguém se senta em uma cadeira ou se inclina contra uma coluna, a
forma como duas pessoas evitam olhar um para o outro, ajustando suas posturas corporais” (ZEISEL,
1981, p.123, tradução pela autora).
O recurso da fotografia foi fundamental para registrar informações, as fotografias foram tiradas
individualmente, em seqüência e panorâmica com uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de 18
vezes que permitiu algum distanciamento da imagem capturada.

¹ youtube é um site (endereço eletrônico) que permite que seus usuários assistam e compartilhem vídeos criados
originalmente.

ENTREVISTAS
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O bloco de entrevistas é, para essa dissertação, um item de extrema importância, pois os entrevistados

“No caso da ocupação de viadutos com superestrutura em concreto protendido a situação pode ser mais

são atores estrategicamente selecionados para dar suporte ao processo construtivo deste trabalho, são

grave. A ação do fogo nestes casos é muito mais rápida, podendo ocorrer a perda de protensão das

eles: membro do órgão responsável pela fiscalização e manutenção do viaduto; profissional com

cordoalhas e, por consequência, acarretar uma ruína abrupta” (trecho extraído da entrevista).

experiência projetual no estudo de caso; profissional responsável pelas atividades atualmente

O engenheiro completa que não é contra ocupação sob os viadutos, porém precisa ser algo que não

desenvolvidas no estudo de caso; profissional responsável pela principal referencia projetual deste

traga insegurança, desordem pública ou risco ao patrimônio público, sugerindo que as intervenções

trabalho.

ideais para essas áreas são estacionamentos, quadras esportivas, jardins ou iniciativas com
infraestruturas removíveis.
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SMO
A Secretaria Municipal de Obras - SMO é o órgão da Prefeitura responsável por toda execução de obra.

DEMETRE ANASTASSAKIS

Estão subordinados à SMO a Coordenadoria Geral de Projeto, Coordenadoria Geral de Obras,

Demetre nasceu na Grécia mas mudou-se com sua família para o Brasil muito jovem, aos oito anos de

Rio-Águas, RioUrbe e Geo-Rio.

idade, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

A Coordenadoria Geral de Projetos é o setor da SMO responsável pelo manejo e manutenção dos

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e divide sua atuação profissional em três áreas: poder

viadutos da cidade, e tem como principais áreas de atuação: planejamento, elaboração, coordenação e

público, projetos em escritório e lecionando, bastante presente nas questões que envolvem a atuação

supervisão de projetos básicos e executivos de obras-de-arte especiais (OAE’s – Pontes, Viadutos,

profissional, foi presidente do IAB/RJ (1994/95).

Passarelas e Túneis) novas e de recuperação estrutural; planejamento e elaboração de projetos básicos

A participação do arquiteto Demetre nesse processo de investigação é indispensável pelo fato do

e executivos em vias públicas, incluindo a coordenação e controle de vistorias em logradouros públicos

arquiteto ter entrado em contato com estudo de caso em sua vida profissional. O escritório que Demetre

e particulares; coordenação e assistência técnica à fiscalização na execução de oae’s (pontes,

comandava foi responsável pelo Rio Cidade Madureira (1994) que contemplou várias quadras do bairro,

passarelas, viadutos e túneis) novas ou de recuperação e elaboração de orçamentos para a recuperação

inclusive o trecho em que está situado o viaduto Negrão de Lima.

estrutural ou reforço de OAE’s (fonte: www.rio.rj.gov.br).

O resultado da intervenção proposta por Demetri, o que foi executado de fato (falando exclusivamente

O contato estabelecido com a Secretaria Municipal de Obras foi o primeiro desta série de entrevista, este

do trecho sob o viaduto), não foi algo muito representativo, transformou o espaço em um

trabalho lida com todas as questões inerentes a um projeto (a teoria e a prática), portanto, entender o

estacionamento. No entanto em entrevista Demetre revela o motivo dessa “escolha” e as questões que

problema do ponto de vista de quem lida com o espaço de forma direta/física foi um passo importante

permearam as decisões projetuais para essa área.

para iniciar as diretrizes nas quais se basearam essa intervenção, o entrevistado responsável pelo setor

Segundo Demetre a primeira proposta apresentada para o Rio Cidade Madureira contemplava o espaço

de fiscalização da CGP/SMO preferiu permanecer anônimo, porém forneceu informações importantes

sob o viaduto em uma continuidade projetual com todo entorno, a época Demetre e sua equipe já

sobre sua rotina profissional e responsabilidade técnica, ele começa esclarecendo a necessidade de

pensaram o local como potencial para “atividades humanas que enchessem de gente, atividades como

haver uma constante fiscalização da parte estrutural de pontes, passarelas e viadutos. O engenheiro

esporte e festas, soluções que abrissem esse espaço para uso público” (trecho extraído da entrevista).

acrescenta que para que as inspeções e vistorias rotineiras sejam bem sucedidas é necessário haver

Em discordância com a intervenção proposta por Demetri e equipe, o então gestor da Cidade do Rio de

pleno acesso há todas as partes do elemento, parte superior e parte inferior.

Janeiro veta o projeto alegando receio perante a iniciativa, pois se tratava - de acordo com o gestor - de

O entrevistado indica a ocupação (moradia ou consorcio) irregular como o fator que mais põe em risco a

um viaduto velho e se continuasse “quieto” a população não cobraria nada, porém se fizesse alguma

segurança da estrutura, pois inviabiliza as inspeções e também as obras de recuperação estrutural. Faz

intervenção sem sucesso ele seria culpado pela população.

também um alerta sobre uma postura comum da prefeitura em ceder esses espaços para oficinas de

Demetri finaliza comentando sua satisfação em abordar assuntos como a apropriação positiva de

reciclagem ou depósitos de qualquer espécie, atividades como essas apresentam um risco maior de

espaços públicos a partir da ótica social e democrática.

provocar acidentes, afirma.
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MARCIUS BORDONI

Guatelli menciona a dimensão da abordagem filosófica presente no projeto para o Baixo do Viaduto do

Marcius Bordoni é professor de educação física graduado pelo Centro Universitário Augusto Motta

Café - assim como em sua atividade profissional e acadêmica com um todo.

(UNISUAM), atual responsável pela coordenação esportiva do Espaço CUFA Madureira. Na entrevista

“[...] a minha abordagem dentro da filosofia é uma abordagem pós-estruturalista, eu recorro aos filósofos

Bordoni abordou a dinâmica do espaço, seus usos e perspectivas futuras.

franceses do pós-estruturalismo para pensar desconstrução, e inclusive muitas dessas teorias me

Segundo o coordenador o espaço recebe pessoas de várias faixas etárias, adolescentes, jovens, adultos

ajudaram a construir esse pensamento, essa abordagem teórica sobre esse projeto” (trecho extraído da

e idosos, que vão a busca das atividades esportivas e das oficinas oferecidas, como é um espaço - dito

entrevista).

por ele - “de passagem”, é usado não só por moradores do bairro e entorno, mas por pessoas de vários

O arquiteto comenta que já na graduação teve contato com essa arquitetura desconstrutivista e que

lugares da cidade, que trabalham em Madureira e depois do expediente vão para a CUFA gozar do que

passou a se interessar muito pelas questões teóricas ligadas a essa (dita nova) arquitetura e pelo

o espaço oferece. Acrescenta, ainda, que são pessoas de situação socioeconômica bastante limitada e

trabalho desenvolvido por Jacques Derrida ², que cunhou esse termo desconstrução, na atualidade.

que tem na CUFA a possibilidade de desfrutar de atividades que provavelmente não poderiam suprir

“[...] a estratégia de Derrida sempre foi desconstruir para deixar em aberto, para que outras

autonomamente. Atualmente são aproximadamente 400 alunos matriculados regularmente (há também

interpretações possíveis aflorassem, emergissem disso que ele desconstruía. Uma estratégia de

o público flutuante dos dias de evento) assistidos por professores, instrutores, seguranças, equipe

desconstruir essas verdades que permanecem ao longo da história, então porque não trazer esse

pedagógica, equipe de manutenção e assistente social.

raciocínio para o campo da arquitetura? A gente sabe que a arquitetura também trabalha com essas

A entrevista com Bordoni foi essencial para montar o programa do projeto, a partir da sua experiência e

permanências históricas, conceitos que perduram ao longo da história e a gente aceita de imediato como

vivência profissional na área, reconhece quais são as necessidades infraestruturais do espaço em

verdades [...] a noção de contexto, a noção de privado, de público, então parece que já existem noções

conjunto as possibilidades de ampliação de atuação da CUFA.

que tem um significado muito próprio, muito preciso e que a gente aceita como verdades, como
significados inquestionáveis, e daí eu trouxe esse exercício/estratégia do Derrida de desmontagem para
o campo da arquitetura” (trecho extraído da entrevista).

IGOR GUATELLI

Guatelli finaliza falando sobre as questões que o levaram a trabalhar com o espaço do viaduto e quais

O Prof. Dr. Igor Guatelli possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e

são os possíveis legados de um trabalho como esse no campo do planejamento.

Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de

“O entre como a indefinição, o momento em que algo não é uma coisa nem outra, é o momento da

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, doutorado em filosofia moderna francesa com o

indefinição, e isso eu acho um raciocínio muito interessante para o mundo contemporâneo. O que existe

tema arquitetura e pós-estruturalismo francês - FFLCH-USP e pós-doutoramento pelo laboratório de

entre o público e o privado, por exemplo? Essa foi uma questão que me interessou no viaduto, esse

Filosofia e Urbanismo GERPHAU ENSA (Ecole Nationale Supérieure D´Architecture) Paris - La

tencionamento que existe entre algo que não é público e nem privado. [...] uma situação que poderia

Villette,laboratório de "3o. cycle" vinculado a Université Paris VIII. Atualmente é professor pesquisador

apontar novos caminhos para o campo da arquitetura e urbanismo, por isso que eu trago isto para dentro

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Universidade Paulista. Conhecimento nas áreas de teorias

da universidade, eu acho que a arquitetura é cheia de pré-conceitos em relação a certos espaços

da Arquitetura e Urbanismo contemporâneo, além de Projetos da Edificação, atuando principalmente nos

na cidade e principalmente no ambiente acadêmico: o que é próprio do arquiteto trabalhar o que

seguintes temas: desconstrução, filosofia pós-estruturalista, condensadores urbanos, novos processos

não é próprio, então eu senti que esse trabalho (Baixo do Viaduto do Café) poderia abrir uma nova

de territorialização (texto informado pelo próprio, disponível na plataforma Lattes CNPq).

vertente, poderia ser um outro caminho a ser trilhado por alunos em pesquisas, em projetos, e de fato

Guatelli é autor do projeto para o Baixo do Viaduto do Café em São Paulo/SP, a principal referencia

foi” (trecho extraído da entrevista, grifo da autora).

projetual deste trabalho, o contato com Guatelli além de ser positivo no sentido esclarecer as questões
arquitetônicas do projeto, amadureceu as questões teóricas e filosóficas essenciais na abordagem de
uma dissertação como essa.

² Jacques Derrida (1930 - 2004) foi um filósofo francês, que iniciou durante os anos 1960 a Desconstrução em filosofia.

RERERÊNCIAS PROJETUAIS
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2nd Street Transportation & Streetscape Project
Louisville, Kentucky/USA
CARMAN e Leni Schwendinger Light Projects LTD

Figura 27 e 28. A estrada sob a Ponte, foi transformada em uma praça com
paisagismo, lugares e espaços para pedestres para sediar festas e comemorações.
Figura 29 e 30. Viaduto dinamicamente iluminado.
Iluminação: simples, barata, mas inovadora - tomou partido da infraestrutura pesada.
Figura 31 e 32. Iluminação para as áreas de estar, calçadas e praça. A parte inferior da
ponte de ferro é reforçada com um efeito de luzes flutuantes . O esquema de cor de
dois tons, vermelho e dourado é equilibrado com a cor creme de revestimento de
pintura. Outra inovação tecnológica é uma linha de faróis brilhantes montada sobre a
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face da ponte, que são programados em seqüências dinâmicas e rítmicas a cada hora.
Fonte: worldlandscapearchitect.com/foto:Leni Schwendinger e Carman.
31
27
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VIADUTO DO CAFÉ

18

São Paulo, SP/Brasil
Igor Guatelli
Equipe: Arquitetas Olívia Fontanelli, Natalia Gandini e Fermanda Lima Sakr

Figura 33 a 35.
Viaduto do café : academia de boxe + pré-escola + biblioteca.
Figura 36 a 39. Facilmente deslocáveis, os ringues deslizantes no centro possibilitam

38

reconfigurações momentâneas do espaço. Os ringues móveis se justificam em
função de certas exigências programáticas : constituição de uma praça de eventos ,
com o ringue maior ocupando o centro, ou a liberação de uma área de carga e
descarga de doações em uma faixa entre o mezanino e os contêineres. Dois grandes
arquivos pivotantes separam e integram o espaço de ginástica da área para cursos
técnicos nos fundos da área.
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Apoios do viaduto dividem a área em duas praças : praça cultural na parte frontal e
esportiva na porção posterior. Mezanino multifuncional proporciona um espaço de
leitura, computadores , curso de dança ou uma ocasional danceteria em finais de
semana. Fonte: Igor Guatelli | Revista USP.
33

39
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35
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A8ernA
41

Zaanstad | Holanda
NL Architects

Figura 40. No início dos anos setenta uma nova auto-estrada foi construída. Para
atravessar o rio, a estrada A8 foi construída em colunas. A nova estrada atravessou a
cidade e produziu um corte brutal no tecido urbano.
Figura 41. O projeto é uma tentativa de restabelecer a conexão entre os dois lados da
cidade e reativar o espaço sob a estrada. Depois de ter sido tratado há mais de 30
anos como um ponto cego, finalmente o impulso estava lá para mudar as coisas para
melhor.
A atitude passiva das últimas décadas foi substituída com a busca de intervenções
otimistas. Finalmente parecia haver uma nova mentalidade: em vez de um desastre, o
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espaço notável sob a estrada passou a ser considerado uma oportunidade. Talvez um
novo tipo de vida urbana poderia ser acomodado ali: do estacionamento desolado para

42

43

46

47

área de uso misto, de terreno baldio a ponto focal.
O plano foi desenvolvido em estreita colaboração com o governo local e da população.
Os desejos e as sugestões da comunidade foram estabelecidos em um documento
chamado A8ernA.
Figura 42 a 47. Inúmeras propostas foram usadas como ponto de partida para a
renovação entre as quais: supermercado, floricultura, estacionamento para 120 carros,
melhor conexão com rio, pista de skate, área de brinquedo, palco de dança Break,
futebol de mesa, campo de futebol e campo de basquete.
Fonte: architonic.com
44

45

48
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49

URBAN PLAZA | MEDIA GARDEN
Milwaukee, WI/USA
La Dallman Architects

Figura 49: O projeto converte uma área insegura e sem utilização, abaixo de um
viaduto, em um espaço de reunião cívica para festivais de cinema e outros eventos. A
posição da Urban Plaza, abaixo do viaduto existente apresentou um desafio incomum
devido à falta de luz natural para o crescimento de plantas, assim, esta área não foi
definida através de projeto paisagístico no sentido convencional, mas sim, bancos de
concreto que estão no meio de uma paisagem de cascalho e pedregulhos.
Figura 48: Os bancos fornecem uma pausa para pedestres e ciclistas que atravessam

50

a ponte. Durante a noite, os bancos são iluminados por dentro, transformando a praça
em um farol para o bairro. Esta estratégia desafia a noção tradicional de espaço

2 | MÉTODO

público como uma “praça da cidade” ou “Village Green” e fornece um programa
específico para esta zona.
Fonte: inhabitat.com/foto: La Dallman Architects .

FOLLY FOR A FLYOVER
Londres, UK
Assembre

Figura 50: Em Londres um cinema foi construído embaixo de um viaduto, com
materiais reaproveitados e doados criaram um espaço de convivência e cultura. A
estrutura foi feita com tijolos de barro e madeira, e além do espaço de projeção, há um
bar e café.
Figura 51 e 42 : Chamado de Folly for a flyover (loucura por um viaduto, tradução pela
autora), a ideia foi de uma organização sem fins lucrativos, chamada Assembre. As
sessões tiveram caráter temporário, aconteceram no local performances artísticas e
apresentação de filmes. A proposta deixa um espaço para se pensar na
sustentabilidade e cultura unidas, aproveitando os espaços livres das cidades.
Fonte: nopatio.com.br
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| ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO
DO LUGAR

Neste capitulo há o enfoque sobre a importância do conhecimento
do contexto em que o objeto está inserido, com o raciocínio de que
para entender a paisagem é necessário entender os aspectos do
contexto. Sendo a paisagem esse todo, esse próprio sistema
interligado e inter-relacionado. Em um primeiro momento há a
demonstração do sítio em contextos estratégicos como o Estado, a
Região Metropolitana e o Município do Rio de Janeiro, em seguida a
situação em função dos bairros vizinhos da mesma região
administrativa. Posteriormente, a análise do contexto urbano,
considerando os condicionantes naturais e construídos. Um breve
histórico das transformações do estudo de caso e, por último, a
indicação e justificativa do trecho a ser trabalhado.

LOCALIZAÇÃO | CONTEXTO
Quando uma palavra ou frase é retirada de seu

22

53

contexto, ela perde seu significado ou, o que é pior,
seu sentido pode ser distorcido, a ponto de dizer
exatamente

o

oposto

do

pretendido

originariamente.[...] O contexto não é menos
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importante na paisagem. A paisagem determina o
contexto para tudo que é construído e para as
atividades cotidianas de nossas vidas. Qualquer
coisa que é construída na paisagem precisa levar em
consideração seu entorno e sua inserção no meio,
para que possa ser bem sucedida e sustentável, e
isso é essencial para a prática da arquitetura
paisagística. (WATERMAN, 2010, p. 50).

Este módulo do trabalho traz a localização do sítio em contextos
estratégicos.
A imagem 53 contém a representação do território do Estado do Rio
de Janeiro, em seguida a Regiião Metropolitana situada no Estado.
A imagem 54 apresenta a Região Metropolitana, com indicação do
Município do Rio de Janeiro e municípios vizinhos. A Região
Metropolitana do Rio de Janeiro ou Grande Rio constitui o segundo
maior polo de riqueza nacional e concentra 70% da força econômica
do estado (Dados:IBGE 2004-2008), é composta pelos municípios
Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí,
Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de
Meriti, Seropédica e Tanguá.

53. Estado do Rio de Janeiro e
demarcação da Região Metropitana
54. Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e municípios constituintes
(Fonte: Wikimedia Foundation)

54
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A imagem 55 ilustra o Município do Rio de Janeiro dividido por Áreas
de planejamento, totalizando 5 (cinco) áreas de planejamento(AP),
os termos Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e Centro adquiriram
significado valorativo entre a população, fazendo com que as

55 e 56. Município do Rio de Janeiro
dividido em Áreas de planejamento e
Regiões administrativas
(Fonte: Autora com base Gerência de
Cartografia da DIC/IPP).

55

Área de intervenção
Áreas urbanizadas (571Km²) 46,7%
Áreas não urbanizadas (853,6 Km²) 53,3%
Área total do município (1224,6Km²)
Áreas atualizadas em 26 de janeiro de 2012.

regiões ficassem mais conhecidas a partir da nomenclatura popular
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do que pela indicação das áreas de planejamento.

AP 3

ZONA NORTE

A AP1 cobre a antiga cidade, o centro e os bairros do entorno
próximo, é também uma zona de passagem para a circulação intra
e interurbana, a AP2 ou Zona Sul é a região que abriga a maior parte

AP 1

AP 5

CENTRO

ZONA OESTE

das classes altas da cidade, apresentando padrões mais elevados
de infra-estrutura e de serviços, a AP3 trata-se da área mais
populosa da cidade, um mosaico em termos da composição social

AP 4
AP 2

ZONA SUL

em que prevalecem camadas populares e de classe média. Esta
área, que era considerada como suburbana, passou a ser

N

reconhecida como Zona Norte. A AP4 consiste principalmente de
uma imensa praia oceânica de areia fina, mais de 25 km. A orla
marinha desta região, conhecida como Barra da Tijuca, viu nos anos
70 o início de um processo acelerado de urbanização,
compreendendo setores de população de classe alta.
A AP5, a chamada Zona Oeste. Após a instalação de um ramal
(ferroviário) da Estação Central do Brasil para a estação Deodoro e
a criação das estações Realengo e Campo Grande (na segunda
metade do século XIX), de forma linear, foram estabelecidos
aglomerados urbanos em torno das estações, uma ocupação
descontínua, em meio a enorme área rural. Atualmente a AP5 é a
que mais cresce em população, porém com camadas populares e
de classe média baixa, em sua maioria. Ainda prevalece a tipologia
de edificações baixas e muitos espaços vazios.
A imagem 55 demonstra, ainda, que a intervenção se dá numa das
regiões mais urbanizadas da cidade.
A imagem 56 traz o detalhamento das Áreas de planejamento e suas
respectivas regiões administrativas.

56

SITUAÇÃO
O estudo de caso situa-se em Madureira, um dos bairros mais

A imagem 58 mostra o bairro Madureira em evidência, num conjunto

importantes - economicamente - da Zona Norte (AP3) da cidade

com bairros vizinhos componentes da mesma região administrativa

com ocupação industrial, residencial e comercial, caracterizando-se

e sua situação com relação a duas das vias mais importantes da

como um bairro de ocupação mista.

região: Avenida Brasil e Linha Amarela.

Madureira caracteriza-se,

também, por ser um subcentro, de acordo com Sakata, os
diversificados nos bairros.
Sua área de influência é uma parte da cidade, não a

57. Indicação do bairro Madureira no
território do município do Rio de Janeiro
(Fonte: wikimedia Foundation).
58. Madureira e bairros vizinhos.
(Fonte:autora)

cidade inteira. Nestes subcentros são feitas muitas
das transferências de transporte[...]. O público que
predomina pertence às camadas médias e
baixas[...].Os ambulantes ou camelôs, atraídos pelo
grande

fluxo

de

pessoas,

reforçam

o

congestionamento das calçadas [...].(SAKATA, 2011,
p. 59).
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Madureira tem uma população basicamente de classe média e
baixa, com uma população de 49.546 habitantes, distribuídos em
15.400 domicílios (media de 3,21 habitantes por domicílio), o caráter
comercial do bairro faz com que haja uma população flutuante muito
maior. (Fonte: Diretoria de Informações Geográficas - IPP/DIG PCRJ). Ocupa uma área de 378,76 há e os dados da Diretoria de
Informações Geográficas - IPP/DIG revelam que o bairro possui

013
012

07

08
011

06

04

uma altíssima taxa de urbanização, conforme ilustrado na tabela 1.
TAXA DE URBANIZAÇÃO
Área Total (2001 )

99,93%

Campo Antrópico (2001 )

9,58%

Área Urbana (2001 )

83,31%

Área Urbana Não Consolidada (2001 )

7,04%

Solo Exposto e Área de Mineração (2001 )

0,00%
Tab. 1

01

05

03

XV RA - Madureira
01 Campinho
02 Quintino Bocaiúva
03 Cavalcanti
04 Engenheiro Leal
05 Cascadura
06 Madureira
07 Vaz Lobo
08 Turiaçu
09 Rocha Miranda
10 Honório Gurgel
11 Oswaldo Cruz
12 Bento Ribeiro
13 Marechal Hermes

LA
E
R
A

NH
A
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subcentros são as aglomerações de comércio e serviços

LI
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ANÁLISE DO CONTEXTO URBANO

A demarcação do trecho analisado foi definida através do traçado de
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N AL

CONTEXTO URBANO ENTORNO

59. Indicação do trecho de análise.
(Fonte: Autora sobre base Google).

O

DO

conjunto sobreposto a imagem área do trecho.

de 1,15 Km². A escala de análise é 1:5000.

EI
X

AL

PE

sobreposição das informações temos como resultado a realidade do

acordo com a imagem 59 - totalizando uma área de análise de mais

ON

XO

Cada sistema foi analisado individualmente e em seguida através da

um eixo pedonal com 600m de raio a partir do objeto de estudo - de

O

EI

sistema biofísico.

P
E
D

de maneira simplificada: usos do solo, infraestrutura viária,

PED

estudo de caso, por base dos condicionantes naturais e construídos,

E IX O

mapeamento e registro fotográfico da área de influência próxima ao

NAL

A análise do contexto urbano trata-se da coleta de dados,

E IX O P E D O N A L
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USOS DO SOLO

Áreas de educação e saúde. Áreas ocupadas por escolas,

rodoviário de Madureira, espaços destinados a estacionamentos

Consiste na classificação de usos do solo realizada a partir da

universidades, instituições de ensino, hospitais, postos de saúde,

são freqüentes no trecho.

interpretação da planta aerofotogramétrica em conjunto com

maternidades, creches, ambulatórios etc.

Com relação às áreas institucionais e de infraestrutura pública

trabalho de campo.

Áreas de transportes. Terminais rodoviários, ferroviários, linhas

encontra-se um número considerável de templos religiosos de

A análise de usos do solo tomou como referência - no que diz

férreas, oficinas ferroviárias e grandes estacionamentos.

credos diversos, entre eles destaca-se a Igreja Santo Sepulcro cuja

respeito à identificação dos itens - os Critérios de Mapeamento Uso

história remonta aos últimos anos do século XIX, tratando-se de

do Solo 2010 da Cidade do Rio de Janeiro (Fonte: Gerência de

ANÁLISE

uma réplica, em escala natural, do templo que se erigiu sobre a

Cartografia da DIC/IPP-PCRJ), identificando 7(sete) tipologias

O trecho representa uma das áreas de maior movimento comercial

sepultura

básicas: áreas residenciais, áreas institucionais e de infraestrutura

da Zona Norte da cidade, em Madureira está concentrado um

www.paroquiasantosepulcro.org.br), também são visíveis no trecho

pública, áreas de comércio e serviços, favela, áreas de lazer, áreas

importante polo comercial de produtos diversos, atraindo pessoas

grandes

de educação e saúde e áreas de transportes, de acordo com a

de toda a cidade. A imagem 60 demonstra na região esquerda

principalmente torres de fornecimento de energia.

descrição a seguir.

superior a área mais comercial do trecho. Mais a direita na imagem

Encontra-se no trecho instituições educacionais de diversos

residencial,

percebe-se a concentração de lotes residenciais caracterizados em

níveis, da educação infantil ao ensino superior, e instituições de

edificações unifamiliares e multifamiliares, conjuntos habitacionais,

sua maioria por residências com gabarito de até 2 pavimentos,

saúde como a Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro e o

e ainda pequenos espaços e edificações, tais como: comerciais, uso

edifícios residenciais também são observados, porém em menor

Hospital Norte D’or.

misto, corredores de comércio, indústrias.

número, nota-se a presença constante das casas de vila (onde

A observação dos usos do solo revela como principais

Áreas institucionais e de infraestrutura pública. Áreas ocupadas

várias residências compartilham um mesmo quintal com o mesmo

características morfológicas deste contexto urbano: prédios com

pela administração pública, instituições governamentais, de

acesso), um outro ponto relevante são a edificações de atividade

gabarito de até 4 andares em sua maioria, com a existência tímida

pesquisa, religiosas, militares, presídios, quartéis, prestadores de

mista onde a residência fica localizada no pavimento superior e no

de prédios com gabarito de até 13 andares, prevalecendo o casario

serviços públicos (água, esgoto, lixo, energia elétrica, iluminação,

pavimento inferior funciona um pequeno comércio, entretanto a

baixo na parte mais residencial. O panorama geral é uma grande

gás, telefonia, comunicação, correios).

ocupação de maior relevância é a residencial situada na parte

diversidade de comércio e serviços coexistindo com o uso

Áreas de comércio e serviços. Uso predominantemente comercial

superior.

habitacional.

e/ou de serviços, incluindo shoppings centers, centrais de

As áreas de lazer (estas existem num caráter pouco numeroso)

abastecimento, hotéis e motéis, bancos, empresas de ônibus, de

mais expressivas, são a quadra da G.R.E.S.Império Serrano - uma

gêneros alimentícios, de lojas de departamentos, cemitérios,

tradicional escola de samba da cidade - e o recém inaugurado

empresas de ônibus, hipermercados.

Parque de Madureira, terceira maior área verde da cidade, com

Favelas. Áreas identificadas e cadastradas como favelas no

instalações como quadras poliesportivas, centro de educação

Sistema de Assentamento de Baixa Renda do IPP (SABREN)

ambiental, academia para a terceira idade e praças de alimentação.

atualizadas até 2010.

As favelas estão situadas, na imagem, mais à direita superior, são

Áreas de lazer. Áreas destinadas ao lazer contemplativo, esportivo

elas: favela Sanatório e favela São José, localizadas no Morro do

e cultural, como praças, parques, vilas olímpicas, clubes, complexos

Dendê.

esportivos, temáticos, estádios, museus, bibliotecas, planetário,

As áreas destinadas ao transporte mais relevantes são as estações

observatórios, centros culturais.

ferroviárias Madureira e Mercadão de Madureira e o terminal

Áreas

residenciais.

Uso

predominantemente

do
espaços

Cristo,
destinados

em
a

Jerusalém
administração

(Fonte:
pública,

60
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Residencial
Institucional e infraestrutura pública
Comércio e serviço
Favela
Lazer
Educação e saúde
Transporte

USOS DO SOLO

100

0

100

200m

Áreas institucionais e de infraestrutura pública
64. XV Administração Regional - Madureira.
65. Subestação da Light.
66. Igreja Santo Sepulcro, sito a Rua Sanatório.

61

62

Áreas de comércio e serviços
67. Largo de Madureira.
68. Agência Banco do Brasil, sito a Rua Carvalho de Souza.
69. Mercadão de Madureira, sito a Rua Ministro Edgard Romero.
(Fonte: Autora sobre base Google Earth).

63

USOS DO SOLO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO |

Áreas Residenciais
61 e 62. Casario baixo.
63. Prédio residencial acima de 12 pavimentos.

ÁREAS RESIDENCIAIS
64

65

66

ÁREAS INSTITUCIONAIS
E DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICA
67

ÁREAS DE COMÉRCIO E
SERVIÇOS

68

69

Favelas
70. Favela São José.
71. Favela Sanatório.

Áreas de lazer
72. Parque de Madureira.
73. Praça Limburgo.
74. Quadra da G.R.E.S. Império Serrano.

70
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Áreas de educação e saúde
75. Escola Municipal Ministro Edgard Romero.
76. Colégio e Faculdade Lemos de Castro.
77. Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro
(Fonte: 70, 71, 73 a77: Autora sobre base Google Earth,
72: extra.globo.com).

71

FAVELAS
72

73

74

ÁREAS DE LAZER
75

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE

76

77

Áreas de transporte
78. Terminal rodoviário de Madureira.
79. Ramapa de acesso da Estação Mercadão de Madureira.
80. Estação Madureira.
(Fonte: 78 e 79: Autora sobre base Google Earth, 80 :Marcelo Migliaccio.

3 | ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

30

78

ÁREAS DE TRANSPORTE

79

80
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA

ANÁLISE

A análise do sistema viário toma como partida a intenção da

A realidade do trecho é um tráfego de intensidade alta durante todo

simplificação do entendimento da análise. Foi então mapeado a

o horário comercial, com piora nos horários considerados de pico -

partir de 4 (quatro) tipologias principais: rede de ruas, ruas

os períodos em que as pessoas estão viajando de casa ao trabalho

principais, viaduto e ferrovia.

e vice-versa. Os congestionamentos são freqüentes na região,

A ruas principais são as responsáveis pela conexão com bairros

resultado – em parte – da intensa atividade comercial da área e,

vizinhos e distribuição dos principais fluxos do trecho, entre elas:

evidentemente, pelo contexto mais amplo da cidade em que está

Rua Conselheiro Galvão paralela à linha férrea (do ramal Belford

inserida.

Roxo) que recebe os fluxos diretos dos bairros Turiaçu e Rocha

Quanto ao transporte público coletivo, além do sistema ferroviário, a

Miranda além de ser um importante canal de comunicação com a

maioria dos deslocamentos se realiza através de ônibus e vans.

Avenida Brasil; Avenida Ministro Edgard Romero que sustenta o

Além dos ônibus com destino e partida do terminal rodoviário,

fluxo do comércio

do Mercadão de Madureira; Rua Carolina

circulam na região várias linhas de ônibus que conectam o bairro a

Machado paralela à linha férrea (dos ramais Deodoro, Santa Cruz,

Zona Oeste da cidade, a Baixada Fluminense, entre outros pontos

Japeri e Paracambi) responsável pela continuidade do fluxo

estratégicos do Grande Rio.

Leste/Oeste do trecho.
A rede geral de ruas tem menor capacidade de suporte de fluxo de
veículos que as ruas principais, geralmente são mais estreitas em
relação a largura das ruas principais.
As ferrovias são de extrema importância para o deslocamento não
somente da população residente do trecho, mas para toda a cidade,
a estação Madureira é comum aos ramais Deodoro, Santa Cruz,
Japeri e Paracambi, sendo responsável por grande parte dos
deslocamentos entre a Zona Norte e Zona Oeste da cidade. A
estação Mercadão de Madureira é componente do ramal Belford
Roxo, município da Baixada Fluminense. O fluxo viário, por sua vez,
é bastante segmentado pelas linhas férreas que “cortam” o trecho
no sentido Leste|Oeste, gerando descontinuidade do fluxo
automotivo. O viaduto entra no trecho como elemento responsável
pelo trajeto de conexão dos automóveis (sentido Norte/Sul) entre os
espaços seccionados pela linha férrea. Funciona como um
importante elemento integrador da infraestrutura viária.

81
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Rede geral de ruas
85. Rua Sanatório.
86. Rua Maria Lopes.
87. Rua Dona Klara.
(Fonte: Autora sobre base Google Earth).
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA
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Ruas principais
82. Rua Ministro Edgard Romero.
83. Rua Carolina Machado.
84. Rua Carvalho de Sousa .

83

84

00

RUAS PRINCIPAIS
85

REDE GERAL
DE RUAS

86

87

Ferrovia
88. Mapa de ramais ferroviários do Rio de Janeiro.
(Fonte: SUPERVIA, 2012).
89. Linha férrea sentido Centro/Baixada Fluminese (Belford Roxo).
90. Linha férrea sentido Centro/Zona Oeste .

Viaduto
91. Rampa de acesso ao Viaduto Prefeito Negrão de Lima.
92. Pista do Viaduto Prefeito Negrão de Lima.
93. Rampa de descida do Viaduto Prefeito Negrão de Lima.
(Fonte: Autora sobre base Google Earth).
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SUPORTE BIOFÍSICO

hidrografia do trecho está conformada principalmente pelo curso

A análise do sistema biofísico avalia os itens que colaboram para a

d'água do Rio Ninguém, localizado nos bairros: Quintino;

manutenção dos processos naturais do lugar, foram examinados os

Cascadura; Madureira e Osvado Cruz, com 4,6km de extensão. No

seguintes elementos: a cobertura vegetal e hidrologia.

trecho analisado o curso d'água encontra-se canalizado. (Fonte:
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Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla/Secretaria
VEGETAÇÃO

Municipal de Meio Ambiente – SMAC, compatibilizadas as

A análise da cobertura vegetal tomou como referência - no que diz

informações com as unidades espaciais de análise ambiental

respeito à identificação dos itens - os critérios estabelecidos pela

(Ueas)/IPP (DIC/DIG)/RIOÁGUAS).

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro,
baseados nos parâmetros legais para definição das classes de

ANÁLISE

mapeamento de cobertura vegetal a partir das legislações vigentes³

O trecho analisado possui uma taxa de urbanização altíssima, as

(Fonte:sigfloresta.rio.rj.gov.br).

comunidades vegetais aparecem em pouca relevância. A realidade

No trecho foram identificadas 3 tipologias básicas: Vegetação

do trecho com relação à cobertura vegetal, é um ambiente

arbóreo-arbustiva, Vegetação gramíneo-lenhosa, e Reflorestamento

antropizado sem áreas de vegetação natural, a arborização urbana

3

de acordo com a descrição a seguir.

existe, no entanto em caráter pouco expressivo em função da escala

presentes nas seguintes legislações: LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE

Vegetação arbóreo-arbustiva. Incluiu-se nesta unidade de

analisada, há também a presença da vegetação dos quintais das

2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma

mapeamento, os vales e encostas com concentração de

residências que contribuem para fatores de micro drenagem e micro

Mata Atlântica, e dá outras providências; DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE

espécies,massas arbustivas, arborização urbana, com presença de

clima.

NOVEMBRO DE 2008, que regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de

espécies nativas e exóticas.

Parte do trecho está inserido da delimitação da APARU (Área de

dezembro de 2006; RESOLUÇÃO CONAMA N° 06, DE 4 DE MAIO DE 1994,

Vegetação gramíneo-lenhosa. Esta classe engloba a vegetação

Proteção Ambiental e Recuperação Urbana) da Serra da

que estabelece definições e parâmetros mensuráveis para análise de sucessão

predominantemente herbácea, com raros arbustos e subarbustos

Misericórdia 4, que tem como objetivos, em outros: recuperar parte

ecológica da mata atlântica no estado do Rio de Janeiro, e RESOLUÇÃO

menos desenvolvidos e/ou ausência completa de árvores.

dos domínios originais de mata Atlântica da região; promover a

CONAMA N° 388, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007, que dispõe sobre a

Apresenta cobertura vegetal formada por um tapete graminóide, em

compatibilização entre o aproveitamento do solo e a defesa do meio

convalidação das resoluções que definem a vegetação primária e secundária

algumas áreas com o solo exposto.

ambiente; promover a regularização e o controle do crescimento

nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para

Reflorestamento. Plantio ou formação de maciços com espécies

das favelas existentes, nos seus aspectos fundiário, urbanístico e

fins do disposto no art. 4o § 1o da lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

florestais nativas ou exóticas. Nessa definição não se considera se

ambiental; estabelecer prioridades para projetos e ações de

Além da legislação pertinente, a legenda do mapeamento da cobertura e uso da

o plantio é realizado em áreas anteriormente povoadas com

recuperação ambiental e urbanística em sua área; proteger e

terra do município do Rio de Janeiro teve como embasamento o Manual Técnico

espécies florestais ou não, pois o reflorestamento abrange todas as

recuperar os mananciais existentes; desenvolver a recreação e o

de Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE,

áreas povoadas com essências florestais, independentemente do

lazer; promover o desenvolvimento de programas de educação

2006) e Mapeamento de Cobertura Vegetal e Uso das Terras do município do Rio

ambiente.

ambiental; ampliar o patrimônio ambiental público do Município;

de Janeiro (SMAC, 1999).

HIDROGRAFIA

preservar e ampliar a biodiversidade; melhorar a qualidade de vida

A hidrografia da área pertence ao âmbito da Macrobacia da Baía de

da população local.

Guanabara, na Sub-bacia dos Rios Acari/ Pavuna/ Meriti. A

4

Os parâmetros legais para definição das classes de mapeamento, estão

Criação da Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana da Serra da

Misericórdia - AP-3: Decreto n° 19.144 de 14 de novembro de 2000.

94
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Vegetação arbóreo-arbustiva
Vegetação gramíneo-lenhosa
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Vegetação gramíneo-lenhosa
97. Vegetação gramíneo-lenhosa expontânea,
paralela a via.
98. Vegetação do terreno da Subestação da Light.

95

Reflorestamento
99. Reflorestamento no morro do Dendê.
(Fonte: Autora sobre base Google Earth).
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SUPORTE BIOFÍSICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO |
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Vegetação arbóreo-arbustiva
95. Arborização próxima ao Largo de Madureira.
96. Vegetação arbóreo-arbustiva expontânea,
paralela a linha férrea .

VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA
97

98

VEGETAÇÃO GRAMÍNEO-LENHOSA
99

REFLORESTAMENTO

SUPORTE BIOFÍSICO
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USOS DO SOLO
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA
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ESTUDO DE CASO NO BAIRRO
42

O viaduto Prefeito Negrão de Lima é um importante elemento no contexto
da infraestrutura viária de Madureira, garantindo a continuidade do fluxo
viário (Norte/Sul) segmentado pelas duas linhas férreas. A imagem 100
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apresenta o território de Madureira e o viaduto localizado.

100

101

102

HISTÓRICO
43

Historicamente, o bairro de Madureira tem sua identidade cultural

RIO CIDADE

associada à presença do “Jongo da Serrinha” e mais tarde, pelas

O programa Rio Cidade foi criado pela Prefeitura do Rio em 1993,

presenças das tradicionais escolas de samba Portela, Império

atuou nos trechos principais dos bairros, onde havia maior

Serrano e Tradição, o que revela a forte ligação local com a cultura

incremento comercial e circulação de veículos e pedestres,

negra (TAKAKI e COELHO, 2008).

valorizando e modernizando as áreas centrais dos bairros.
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A ocupação territorial da região suburbana da cidade do Rio de
Janeiro começou a se intensificar com a inauguração da Estrada de

Segundo Sakata (2011), quando os anos 1990 começaram, o Rio de

103

Janeiro atravessava uma crise de identidade. A cidade maravilhosa

Ferro D. Pedro II, em 1858. Especificamente no bairro de Madureira

estava empobrecida com favelas por todos os bairros. Nas ruas e

isto ocorre em 1890 com a criação da estação da Estrada de Ferro

avenidas de comércio era hábito estacionar sobre as calçadas, as

que leva seu nome. Passa então a assumir características

barracas dos camelôs se amontoavam e a desordem criava a

tipicamente urbanas com o estabelecimento de comércio varejista, e

impressão de ausência da administração pública, em tese, a

no final da década de 1930 indústrias, que continuaram crescendo

ordenadora do espaço da cidade. Nesse contexto, surgiram

nas décadas seguintes (ABREU, 1997).

programas para a valorização do espaço público como o Rio

Com a chegada da linha ferroviária o bairro de Madureira foi
“dividido em partes”, segregado pelas linhas de trem. Nele estão

104

Cidade, para combater a desordem urbana nos principais
corredores comerciais da cidade.

situadas as estações de Madureira e do Mercadão de Madureira

O Rio Cidade pretendeu implementar nos bairros melhorias relativas

(esta anteriormente chamada de Magno). Nesta ótica um viaduto foi

a iluminação publica, pavimentação de calçadas e vias, mobiliário

pensado justamente pela necessidade de conexão, para servir

urbano, sinalização viária horizontal e vertical, rampas para acesso,

como elemento integrador do tecido seccionado pelas linhas

abrigos de paradas de ônibus, áreas de lazer, redes subterrâneas de

férreas.

infraestrutura de águas pluviais, energia, telefonia e iluminação.

O projeto do viaduto Prefeito Negrão de Lima data de 1955 e 1956

Além de estimular a revitalização das áreas adjacentes. (Fonte:

(Responsável: Construtora Genésio Gouveia S.A.) e foi construído

www.obras.rio.rj.gov.br).

pelo DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem órgão

O Rio Cidade do bairro Madureira foi elaborado pelo escritório

responsável pela abertura e conservação das estradas do Rio de

Invento Espaços Anastassakis & Associados, o projeto data de 1994

Janeiro no período), a inauguração do Viaduto Negrão de Lima data

e a execução de 1996 (Construtora Metropolitana S.A.).

de 1958.
O viaduto foi na sua época a maior estrutura de concreto protendido
da América do Sul, tendo mais de 500 metros de extensão, com um
longo trecho (215 m) em curva, e por ser um viaduto dentro de um
bairro, separado por duas linhas férreas ele tem particularidades,
como de ter 6 saídas e entradas nesse curto trecho, bem como
possuir passeios para pedestres de cada lado. (Fonte:
www.historiadorio.com.br)

Figura 102 e 103. Carimbos da prancha do projeto estrutural do
Viaduto Prefeito Negrão de Lima, dito Viaduto de Madureira,
(tabuleiro entre as 7 e 11/vista em planta) datando 1955 e 1956
(Fonte: Acervo da CGP/SMO/PCRJ).
Figura 104. Viaduto Prefeito Negrão de Lima em 1966 (Fonte:
Revista Manchete).
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A área de intervenção em Madureira abrangeu um conjunto de

44

quadras compreendido entre as duas linhas férreas, incluía a
Avenida Ministro Edgar Romero, Praça das Mães, Ruas Carolina
Machado e Maria de Freitas e Travessas Natal, Almerinda de Freitas
e Francisco Batista.
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O problema mais grave enfrentado foi a desagregação urbanística

Figura 105. Intervenção do Rio Cidade na Praça das
mães/Viaduto Prefeito Negrão de Lima.
Fonte: QUAPÁ | Francine Sakata.
Figura 106 a 108. Fotografias da praça das mães e
entorno após a execução do Rio Cidade Madureira
(Fonte: 106 Francine Sakata,1998 /107 e 108
IPLANRIO,1996 ).

do espaço, decorrente do isolamento interlinhas ferroviárias.
Constantes estrangulamentos viários ocorriam nesse ativo núcleo
de comércio e serviços, acentuando o conflito entre pedestres e
veículos. Assim, o principal objetivo da proposta foi integrar esse
centro de bairro às demais áreas vizinhas,ampliando-se as opções

107

de acesso e retificando-se os corredores de tráfego.
Nesse sentido criou-se um estacionamento em dois níveis sob o
Viaduto Negrão de Lima com capacidade para 200 veículos e
destinou-se a Praça das Mães ao lazer. (Fonte: Rio Cidade: o
urbanismo de volta às ruas/IPLANRIO. – Rio de Janeiro:
Mauad,1996).
105

108

3 | ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

45

TRANSCARIOCA

109

A Transcarioca é um sistema de transporte público metropolitano de

A construção da Transcarioca foi iniciada em março de 2011, inclui

Bus Rapid Transit (ônibus de transito rápido) da cidade do Rio de

uma série de obras que vão desde a pavimentação de concreto dos

Janeiro que ligará a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom

corredores de ônibus à construção de pontes estaiadas, viadutos

Jobim, fazendo parte do pacote de obras proposto pela prefeitura

pré-moldados e metálicos, estações e terminais, além de serviços

para melhorar o transporte público da cidade.

de alargamento de vias entre outros.
110

No total a cidade do Rio de Janeiro contará com quatro corredores
de transporte de alta capacidade, com faixa segregada para Bus
Rapid Transit (BRT), integrados com os demais modais como
ônibus, metrô e ciclovias. Dos quatro, a construção da Transcarioca
se destaca por ser o primeiro corredor de alta capacidade no sentido
transversal da cidade, ligando a zona Norte à zona Oeste. Portanto,
a Transcarioca será o primeiro corredor de alta capacidade no
sentido transversal da cidade, ligando a Barra da Tijuca ao
Aeroporto Internacional, na Ilha do Governador, numa faixa
segregada de 39 quilômetros de extensão atravessando as
principais vias dos bairros envolvidos, que vai atender também os
bairros de Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho,
Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Penha,
Olaria e Ramos.
Ao longo do traçado estão previstas 45 estações, três terminais, três
mergulhões, 10 viadutos (incluindo as duplicações) e nove pontes
(sendo duas pontes estaiadas). Também serão executadas obras de
duplicação de pistas, além da urbanização das áreas contempladas
pelo BRT. As intervenções têm finalização prevista para dezembro
de 2013.
Junto com os corredores expressos Transoeste, Transolímpica e
Transbrasil, a Transcarioca faz parte de um investimento da
Prefeitura para melhorar a mobilidade urbana com o objetivo
principal de atender à demanda por transporte público dos grandes
eventos que a cidade sediará: a Copa do Mundo de Futebol, em
2014, e Olimpíada, em 2016 (CIDADE OLÍMPICA, 2012).

Figura 109. Referência esquemática da atuação da
transcarioca.(Fonte:cidadeolimpica.com)
Figura 110. Transcarioca em construção - trecho de
duplicação do Viaduto Prefeito Negrão de Lima.
(Fonte: infraestruturaurbana.com.br)
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O traçado do corredor preservou a conformação geométrica das

Figuras 111, 112 e 113. Indicação da transformação do
trecho antes e depois do traçado da transcarioca.
(Fonte: 111 e 112. autora sobre base Google, 113.
piniweb.com.br).

vias, evitando a retificação dos trechos, o que, entre outras
complicações, implicaria mais gastos com desapropriações. No
trecho do estudo de caso a transcarioca percorre um trajeto paralelo
ao viaduto, resultando na duplicação do mesmo. O resultado do
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traçado é composição de dois viadutos lado a lado, o que acarreta a

N

duplicação da área de baixio.
As obras estão em andamento, a ampliação do viaduto de Negrão
de Lima (ampliação feita com vigas de concreto pré-moldado) foi
inaugurada no final de maio de 2012 e liberada para o tráfego geral
– até os trechos ficarem totalmente prontos e serem ligados pelos
BRTs.

Transcarioca

(Fontes: infraestruturaurbana.com.br e cidadeolimpica.com)

Viaduto Prefeito Negrão de Lima
111

112

113

BAIXIOS
47

O termo baixio foi incorporado neste trabalho por ser a nomenclatura
usada pelo grupo Espaços Colaterais5 como referência aos espaços
sob viadutos, outros autores consultados adotam o termo “baixo”,
em inglês a principal expressão mais utilizada é under the viaduct.
Portanto, neste trabalho baixio significa uma área sob um viaduto ou
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um trecho da mesma.

114

5

Espaços Colaterais é uma pesquisa iniciada em 2004 que visa a atualização
dos repertórios e procedimentos de ação nas cidades brasileiras e seus
rebatimentos possíveis (...) Um projeto dedicado à descoberta, à sistematização,
à exposição e à disseminação de práticas que transversalmente expandem os
limites tradicionais da disciplina, negociam o alcance social e a relevância
cultural da arquitetura e reposicionam o arquiteto no cenário político
contemporâneo.

1

A extensão debaixo do viaduto Prefeito Negrão de Lima e sua
duplicação (Transcarioca) é interrompida pelas linhas férreas e pela

ADM. PCRJ

rede viária, a cada interrupção o espaço inferior do viaduto se divide

ÁREA LIMITE COM FAVELA
SANATÓRIO

2

e assume determinada função/utilização. A extensão do viaduto no
plano superior é contínua, mas no plano inferior o que temos são
vários espaços diferentes com usos e energias distintas.

3

A imagem ao lado junto ao registro fotográfico identificam cada
espaço de baixio e sua característica funcional. O baixio 1, limite
com a favela Sanatório, é caracterizado pela proximidade com os

ESPAÇO CULTURAL
CHARME |
ESTACIONAMENTO

RIO

assentamentos iregulares, há uma quafra de esporte como
desmonstra a figura 114 e uma frequente atividade marginal. O

4

baixio 2 é administrado pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, especificamente a Divisão de conservação, o espaço físico

CUFA

atualmente serve como canteriro de obras para os profissionais
além de depósito de caçambas de entulho e estacionamento para

PRAÇA DAS MÃES
5

maquinários em geral. O baixio 3 foi cedido para o Espaço cultural
Rio Charme, no entanto é um espaço de muti-atividade, de segunda
a sexta-feira serve como estacionamento durante o horário
comercial, aos sábados é realizado o baile charme. No baixio 4
está localizada a Praça V Almirante Nélson Gomes Fernan,

BAIXIO

popularmente conhecida como Praça das Mães, além de algumas
espécies remanescentes do plantio do Rio Cidade, o espaço serve

RUA

como camelódromo. O baixio 5 atualmente é concedido ao Centro

FERROVIA

Esportivo e Cultural da CUFA. No baixio 6 funciona o terminal
rodoviário de Madureira.

6

TERMINAL
RODOVIÁRIO DE
MADUREIRA

115, 116 e 117. (Fonte: Autora sobre base Google).

115
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ÁREA LIMITE COM
FAVELA SANATÓRIO

* IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR REGISTRO
FOTOGRÁFICO AO NÍVEL DO PEDESTRE

116

ÁREA ADMINISTRADA
PELA PREFEITURA DO
RIO DE JANEIRO
117

ESPAÇO CULTURAL RIO
CHARME |
ESTACIONAMENTO

118 e 119. (Fonte: Autora sobre base Google).
120. (Fonte: Autora)
118
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PRAÇA V ALMIRANTE
NÉLSON GOMES FERNAN /
PRAÇA DAS MÃES
119

CUFA
120

TERMINAL RODOVIÁRIO
DE MADUREIRA

INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRECHO A SER TRABALHADO
Após a analise da extensão do viaduto Prefeito Negrão de Lima, o

50

estudo individual de todos os seus baixios bem como seus
componentes, atividades exercidas e entorno foi selecionada a área

1

para indicação e intervenção projetual em virtude das áreas com
maior potencial de desenvolvimento de atividades sociais e
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culturais.
Foi escolhido para ser trabalhado o trecho constituído pelo Projeto

2

Cultural Rio Charme | Estacionamento, Rua Carvalho de Souza,
Praça V Almirante Nélson Gomes Fernan (Praça das mães), CUFA
e Rua Carolina Machado nos espaços sob o Viaduto Prefeito
Negrão de Lima, sua duplicação(Transcarioca) e entorno imediato.
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O ESPAÇO CULTURAL RIO CHARME oferece eventos musicais,
culturais e sociais voltado para toda classe baixa e média do Rio de
Janeiro. No início dos anos 90, um grupo de amigos se organiza e

3 | ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

funda o bloco carnavalesco “Pagodão de Madureira”, tendo como
local de suas manifestações a parte inferior do Viaduto Prefeito
Negrão de Lima. Em seguida, a iniciativa de fazer um projeto que
envolvesse toda a massa do subúrbio, a partir daí conseguiram
autorização no Viaduto de Madureira, na Praça das mães, para
124

realizar o Projeto Charme na Rua.
O movimento hip-hop carioca estava no auge, e contra a violência
que acontecia na época, nos bailes funk, optaram pelo ritmo “new
jack swing”, divulgado em diversos bailes charme na época.
Atualmente, o Viaduto é conhecido como um centro de
concentração popular, responsável pela difusão da cultura negra no

123 . Logotipo do Espaço Cultural Rio Charme
(Fonte: viadutodemadureira.com.br).
124. Atividade no Baile Charme (Fonte: Revista
Setor X).
125. Lotação máxima no Baile Charme (Fonte:
pumasocialguide.com.br).

Estado do Rio de Janeiro, assim o Governo do Estado decide
reconhecê-lo, junto à organização remanescente do espaço, como
um instrumento essencial à cultura do bairro, assim como as escolas
de samba e o jongo: deste modo, em 1995, o “Projeto Charme na
Rua” é rebatizado de “Projeto Rio Charme” (VIADUTO DE
MADUREIRA, 2012). O baile acontece todos os sábados a partir das
22h, é cobrado um valor simbólico de R$5,00(cinco reais) para
damas e R$10,00 (dez reais) para cavalheiros.

CUFA
A Central Única das Favelas CUFA foi criada a partir da união entre
jovens de várias favelas do Rio de Janeiro, majoritariamente de
negros “que buscavam espaços para expressarem suas atitudes,
questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver” (CUFA,
2008). Constitui-se atualmente como uma organização não
governamental, reconhecida por sua inserção política, social,
esportiva e cultural.

125
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A CUFA sempre atua com a perspectiva de ampliar suas formas e

De acordo com Bordoni é algo inovador fazer de um viaduto um local

possibilidades de expressão e alcance sócio cultural, ao propiciar

de atividades desportivas, “é um fato social impactante por atender

nas camadas menos privilegiadas da população a conscientização

pessoas que não tem condições financeiras próprias de custear tais

através da participação destas parcelas em oficinas de capacitação

atividades”, afirma.

profissional, e entre outras atividades esportivas e culturais. O

Além de todas essas atividades o epaço da CUFA serve de palco

objetivo é elevar auto-estima do morador da periferia ao se

para gravação do programa de televisão Aglomerado.

defrontarem com um conhecimento que é capaz de oferecer novas

Aglomerado é um programa televisivo semanal de cultura,

perspectivas. A sua atuação está presente em 20 estados

entretenimento e informação. Fruto de uma parceria entre a TV

Brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro.(CUFA, 2008).

Brasil e CUFA. Apresentado por dois expoentes do ativismo social

Dentre as atividades desenvolvidas pela CUFA, há cursos e oficinas

brasileiro, os rappers (e também fundadores da Cufa) MV Bill e

de DJ; Break, Graffiti, Escolinha de Basquete de Rua, Skate,

Nega Gizza, que recebem público, convidados e artistas em

Gastronomia, Audiovisual e muitas outras. São diversas ações

entrevistas e números musicais sob o viaduto Prefeito Negrão de

promovidas nos campos da educação, esporte, cultura e cidadania,

Lima. O programa é permeado por matérias e quadros com o

com mão-de-obra própria (CUFA, 2008).

objetivo de abrir um canal de informações sobre ações sociais,

No Viaduto de Madureira, atualmente, os projetos em

educacionais, ecologia, humor, arte, gastronomia, esportes e tudo

desenvolvimento, segundo Marcius Vinícius Bordoni (Coordenador

mais de interessante que se vê nas ruas. Conta ainda com a

da CUFA MADUREIRA) são: oficina de basquete; capoeira; oficina

participação

de skate; oficina de Futsal, oficina de grafitagem, aulas de

(AGLOMERADO, 2012).

constante

de

DJs

e

grafiteiros

convidados

artesanato, aulas de teatro, aulas de Break Dance, oficina de DJ
(discotecagem).
Inclusive, debaixo do viaduto foi fundado recentemente um time de
futsal nomeado Viaduto Futebol Clube, que participa do campeonato
Taça das favelas, entre muitos outros.
127
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126 . Gravação do programa Aglomerado.
(Fonte: AGOMERADO, 2011).
127, 128, 129 e 130. Oficinas desenvolvidas no
espaço CUFA.(Fonte: CUFA, 2011).
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Este capítulo resolve e soluciona o tema abordado através da
intervenção projetual para o estudo de caso. Primeiramente foi
estabelecido um conjunto de diretrizes em função do conceito
desenvolvido, que resultou nos esquemas de setorização proposta
esquemática e imagética e no desenvolvimento dos diagramas. Em
seguida é apresentado o plano geral humanizado da proposta em
conjunto as plantas. Por último a representação dos perfis
esquemáticos e a indicação de técnicas e materiais referentes a
cada item.

CONTEXTUALIZAÇÃO E DIRETRIZES
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Há muito se debate a “morte das cidades” relacionada à apropriação

por ser um espaço de passagem incapaz de produzir identidades,

- sustentabilidade cultural da paisagem, a partir do

dos espaços públicos pelo automóvel. Jane Jacobs (2000) inicia

que não é relacional, nem histórico, e é ainda, um espaço que nunca

desenvolvimento de uma intervenção projetual que compreenda as

este debate que traz à tona a perda do espaço público como lugar

se realiza totalmente, mas que é fruto da ação humana (AUGÉ,

caracteríticas do espaço e seu potencial social.

do encontro, dando lugar às grandes vias e viadutos que

2001, p.73-74).

entrecruzam as cidades. No tocante, esta onda rodoviarista também

TAKAKI e COELHO (2008) destacam que é importante ressaltar

O PROJETO

se implantou na cidade do Rio de Janeiro representando, para

que o não-lugar se estrutura por pessoas em trânsito que não criam

A decisão tomada para cada item desta intervenção projetual foi o

alguns espaços centrais da cidade e principalmente para os

identidade com este, e é neste sentido que o Viaduto Negrão de

resultado do conjunto de fatores estudados, cada fator foi

suburbanos, a ruptura do tecido urbano e perda de vitalidade dos

Lima, caracterizado como um simples espaço público de passagem,

condicionante para a montagem do programa, traçado, escolha de

espaços livres públicos às margens de tais intervenções, que

espaço residual, encontra, em parte, re-significação através da

equipamentos, materiais.

convencionamos aqui chamar de “espaços residuais”, [aquele que]

atuação de suas atividades culturais, ou seja, reconstrução do

Trata-se de um apontamento, um estudo de viabilização da

sobra entre os espaços privados ocupados (...) um espaço

sentido de lugar por meio da apropriação do espaço público

ocupação e apropriação do espaço residual oriundo da existência

forçosamente sem forma própria, sem sistema simbólico preciso e

residual.

do viaduto, portanto o mais importante aqui é estudar os espaços, os

sem nome, insignificante e inominável no sentido etimológico da

Desta forma, o lugar de poucos se transforma em lugar de muitos,

elementos, o fluxo e a interação com o meio e com o usuário. Por

palavra (HUET, 2001, p.147).

e a partir desse caráter coletivo se transforma em lugar de todos.

este motivo este trabalho está focado na produção de material que

TAKAKI e COELHO(2008) abordam sobre somo ações culturais dos

Em função deste conceito, esta intervenção projetual tem como

dê suporte as noções gerais da intervenção, e apesar de estar

espaços residuais oriundos da construção de viadutos podem se

principais diretrizes:

dentro dos padrões de representação e traçado técnico, se poupa

colocar como uma possível forma de revitalizar estes espaços, que

- o direito à cidade, garantido pela lei 10.257/2001 - Estatuto da

da intensa especificação destes e parte para a construção de um

não só recuperam seu sentido de lugar de encontro da vida pública,

Cidade - que estabelece normas de ordem pública e interesse social

material de leitura simplificada, imediata que dê suporte as

mas principalmente, se convertem em ambientes que passarão a

que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,

necessidades de entendimento da proposta.

refletir uma nova imagem identitária para a cidade e/ou bairro, ao se

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, (...) e tem por objetivo

O resultado final proposto é um plano geral ilustrando o objeto com

tornarem um lugar simbólico, culturalmente vivido.

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e

a intervenção e a relação com o entorno imediato e a indicação das

Este trabalho toma partido desta possibilidade e analisa as ações

da propriedade urbana.

áreas. Em seguida uma planta com a sobreposição dos elementos:

culturais como potencialidade de resgatar ou transformar os

- parâmetros de qualidade, segurança e viabilidade, a fim de

tecido urbano e viaduto, com a indicação dos perfis. Posteriormente

espaços residuais da cidade como lugar de vivência.

permitir a plena implantação do projeto visando compilar qualidade

são apresentadas três pranchas de escala mais aproximada com a

O simples observar atividades cotidianas podem revelar problemas

técnica com viabilidade financeira.

indicação e locação de cada elemento. Logo após, os perfis suprem

e potencialidades dentro de um contexto determinado. Este trabalho

- realização de atividades educacionais, culturais, recreativas e

a noção vertical da proposta, além de suprir a relação com a escala

observa como problema a inserção de um elemento especifico da

esportivas, evidenciando a importâcia da prática de esportes e do

humana. Finalizando com a indicação de técnicas e materiais dos

infraestrutura viária no tecido urbano - o viaduto - e como esse

lazer na formação e no desenvolvimento humano.

itens mais relevantes da proposta.

elemento se relaciona negativamente com os demais sistemas que

- melhoria da qualidade de vida da população que em vez de

compõem a paisagem. No entanto, revela a potencialidade de

coabitar a um espaço escuro e inóspito passa a um ambiente

transformação dessa má interferência a partir da valorização das

apropriado e sadio.

questões culturais existentes.

- fortalecimento da identidade cultural, incentivando a apropriação

O não-lugar é um conceito proposto por Marc Augé e que se define

positiva desses espaços.

LUGAR DE...
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ESPAÇO CULTURAL RIO CHARME|
ESTACIONAMENTO
PRAÇA E ENTORNO
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ESPAÇO CUFA

VIDA NOTURNA

TRANSEUNTES

CURIOSOS

CRIANÇAS

ESPORTISTAS

?

131 a 137. Situação atual do Espaço CUFA.
(Fonte 131,132, 134 e 135: Autora, 133: TAKAKI e COELHO,
136 e 137: CUFA).
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A indicação projetual para o Espaço CUFA prevê uma intervenção
que dê suporte às várias atividades desenvolvidas, visando
otimização da área.
O espaço oferece diversas atividades, entre elas, oficina de
basquete; capoeira; oficina de skate; oficina de futsal; oficina de
grafitagem; aulas de artesanato; aulas de teatro; aulas de break
dance; oficina de discotecagem. Portanto aqui o maior desafio é
condicionar confortavelmente todas essas atividades num espaço
limitado por pilares.

138 a 148. Situação atual da Praças da Mães e entorno.
(Fonte: Autora).
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A indicação projetual para a praça das mães e o entorno prevê uma
intervenção integradora de espaços, a praça deve ser um local de
passagem seguro e confortável além de ser capaz também de
funcionar como área de permanência.
Na área central da praça foi pensada uma grande área de estar |
praça de alimentação, equipada com quiosques de alimentação e
conjuntos de mesa e cadeiras, além de longos bancos de estar,
margeados por generosos canteiros arbustivos.
Outro ponto importante do trecho é a integração da área da praça
com a área do Espaço Cultural Rio Charme através de speed table,
e com o Espaço CUFA através dos acessos.
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00 a 00. Situação atual do Espaço Cultural Rio Charme.
(Fonte 150 a 152: Autora sobre base Google, 149: Katando.com).
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A

indicação

projetual

para

o

Espaço

Cultural

Rio

Charme|Estacionamento prevê uma intervenção suave, sem
intensas mudanças no layout existente, a fim de permitir a
coexistência da dupla atividade, conservando o caráter
multifuncional do trecho.
O espaço oferece eventos musicais, culturais e sociais. A área
utilizada e as atividades exercidas continuam as mesmas, a
proposta no entanto é inserir infraestrutura com objetivo de dar
suporte a este potencial de desenvolvimento de atividades sociais e
culturais.
Atualmente o espaço é reconhecido como um estacionamento que
cede lugar ao baile charme nos fins de semana, a intenção a partir
dessa intervenção é que esse reconhecimento seja o oposto, ou
seja, um espaço cultural que cede lugar ao estacionamento nos
horários sem evento.

DIAGRAMAS
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FLUXO DE PEDESTRES

FLUXO DE VEÍCULOS
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SENTAR | INTERAÇÃO

SENTAR | CONTEMPLAÇÃO
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ILUMINAÇÃO
VEGETAÇÃO
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PLANO GERAL
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Um desafio foi manter uma unidade e continuidade de construção do espaço, mesmo com os brutos

o espaço do baixio e o entorno, o desenho de piso em conjunto com as luminárias escultóricas formam

pilares que secionam o sentido longitudinal do baixio. O desenho de piso “sangra” o baixio, mesclando

uma passagem iluminada.

num só diálogo o tratamento de piso da parte do baixio com o entorno. Os pilares também foram

Para a praça de alimentação, um conjunto de 10 quiosques de vendas de alimentação, mais conjuntos

tratados, o revestimento varia de acordo com o ponto em que está, onde o tratamento do pilar é de

de mesas e cadeiras e longos bancos. O plantio de canteiros ornamentais delimitam a área da praça, e

acordo com o tratamento do trecho em que está localizado, grafitado, espelhado ou iluminado. É

o plantio de palmeiras formam um marco na intervenção.

impraticável pensar no tratamento da área sem pensar no tratamento da própria estrutura viaduto,

A intenção é o usuário se sentir confortável ao atravessar o trecho e também seguro e acolhido ao

portanto a parte inferior da plataforma de tráfego (o “teto” do baixio) foi tratada com um forro de

permanecer.

revestimento, que também possibilita o simples encaixe dos spots de iluminação.

Planta 3|3:O espaço da praça é conectado com espaço Rio Charme através de um speed table/traffic

Planta 1|3: Os pontos de ônibus foram trazidos para o baixio, dessa forma os usuários ficam protegidos

calm, que é um dispositivo de moderação do tráfego, trata-se se uma plataforma um pouco mais elevada

do sol e da chuva, ao mesmo tempo dispensa abrigo de ponto de ônibus, sendo necessário apenas

que a pista de rolamento que se une à calçada de pedestres, dessa forma os veículos são levados a

placas indicativas e bancos de espera. O espaço CUFA recebeu cada elemento que compunha o

reduzir a velocidade porém garantindo uma continuidade no fluxo, ao mesmo tempo em que os

programa.

pedestres ficam mais seguros ao atravessar .

O complexo de pista de skate é composto por quatro pistas mais uma arquibancada de suporte. A

No trecho espaço Rio Charme, o layout básico permaneceu o mesmo, com o intuito de potencializar a

quadra polivalente (dimensões 16x30m) corresponde a três modalidades esportivas: basquete, vôlei e

atividade do baile e ao mesmo tempo permitir que continue funcionando como estacionamento durante

futsal, é protegida por alambrado e conta com duas arquibancadas de suporte mais dois

os dias de semana.

vestiários/banheiros.

Os pilares iluminados realçam o acesso principal para o espaço do baile, um canteiro ornamental com

Tanto no complexo de pista de skate com na quadra polivalente as arquibancadas são retráteis

plantio de palmeiras de grande porte separa o espaço de permanência pré-baile com o acesso lateral do

permitindo aproveitamento do espaço.

viaduto, ao entrar no baile uma área (praça de alimentação) destinada aos quiosques de vendas de

Paralelo a quadra polivalente há um espaço ginástica equipado com 14 aparelhos de musculação, uma

alimentação e conjuntos de mesas e cadeiras não interfere no acesso as pistas de dança.

pista de corrida percorre todo o espaço CUFA.

Os canteiros laterais marcam os limites das pistas de dança , no centro a mesa de discotecagem. Uma

A área de recreação infantil funciona como uma grande superfície de interação, onde os brinquedos

arquibancada, também retrátil, separa o espaço de dança do espaço de serviço, composta por

tradicionais de praça não têm espaço. Subir, descer, voar, essas serão as sensações experimentadas,

banheiros, almoxarifado e um espaço para armazenar todo material utilizado no baile.

entre os principais brinquedos cama elástica, tirolesa e mini rapel.

O espaço Rio Charme conta com dois amplos acessos, o acesso principal (que também funciona como

Foi reservado um espaço para exibição de filmes, realização de espetáculos e shows, com mínima

carga e descarga) e o emergencial, próximo ao espaço de serviço. Para cercamento do espaço é

intervenção, equipado apenas com telão de projeção.

indicado o mesmo material translúcido, garantindo segurança e transparência.

As oficinas foram concentradas, assim um conjunto de containers habitáveis fazem o papel de salas de
aula.
O espaço CUFA conta com quatro amplos acessos, dois acessos livres, um emergencial, e um de carga
e descarga, o cercamento do espaço é necessário tendo em vista o controle necessário em função das
atividades exercidas e de todos os equipamentos que compõe a intervenção, no entanto foi indicado um
cercamento translúcido a fim de não agir como uma barreira visual tão impactante, permitindo ver e ser
visto.
Planta 2|3: O desenho do trecho da praça tomou como prioridade o sentido de continuidade e fluxo entre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPLEXO DE SKATE
QUADRA POLIESPORTIVA
ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL

10

ESPAÇO DE EXIBIÇÃO DE SHOWS|EVENTOS
ESPAÇO SALAS DE AULA|OFICINAS
QUIOSQUES DE VENDA
ÁREA DE ESTAR|PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
PISTA DE DANÇA
ÁREA DE SERVIÇO

9
8

6

7

5

70

4

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

3
2
1
ÁRVORE EXISTENTE
ÁRVORE PROPOSTA

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 33.085,00m2

25

0

25

50m

1

ponto de ônibus

acesso
ermergencial

área de estar|
bancos
Arquibancada de suporte ao
complexo de pistas de skate

acesso carga
e descarga

recepção

brinquedo
sobe e desce

2

2

tirolesa

OFICINAS|
3
AULAS

20

3

acesso

containers para
salas de aula e oficina

área destinada a
shows e exibições

SHOWS|EXIBIÇÕES

telão de exposição

mini rapel

conjuntos de mesas e
cadeiras| área de apoio aos
restaurantes existentes

RECREAÇÃO
INFANTIL

4

4

acesso

cama elástica conjunto de brinquedos
escorregadores

vestiário|
banheiro

espaço ginástica

PRÁTICA DE ESPORTES

complexo de
pistas de skate

1

bicicletário

arquibancada de suporte a
quadra de esporte polivalente

área de estar|
bancos

71

quadra de esporte polivalente
basquetebol | futebol | voleibol

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

0

20

PLANTA 1|3
40m

área de estar|
bancos

quisque de
vendas

luminárias
escultóricas
canteiro de
bioretenção

passagem
iluminada

quiosques de alimentação

72

arborização

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

palmeiras de
grande porte

bancos

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

pilares iluminados

20

canteiro de
bioretenção

canteiro de
bioretenção

conjuntos de mesas e
cadeiras

0

20

PLANTA 2|3
40m

canteiro

ESPAÇO RECEPÇÃO

speed table|
traffic calm

1

1

conjuntos de
mesas e cadeiras

canteiros

mesa de
discotecagem

pilares espelhados

canteiro

conjuntos de mesas e
cadeiras

PISTAS DE DANÇA

pilares espelhados

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

arborização

73

acesso

pilares
iluminados

quiosques de
alimentação e vendas

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

arquibancada
retrátil

ESPAÇO DE SERVIÇO
2

banheiros

20

almoxarifado

2

0

acesso
emergencial

20

PLANTA 3|3
40m

RECEPÇÃO

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

74

PERFIL AA’
5

0

5

10m

QUADRA
POLIESPORTIVA

ARQUIBANCADA

ESPAÇO
GINÁSTICA

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

75

ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL

76

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

Gol 2011

PERFIL BB’
5

0

5

10m

Gol 2011

SALAS DE AULA | OFICINAS

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

77

ÁREA DE ESTAR | PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

78

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

Gol 2011

Rodrigo Munhoz

PERFIL CC’
5

0

5

10m

Gol 2011

Rodrigo Munhoz

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

79

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

80

PERFIL DD’

5
0
5
10m

BAILE CHARME

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

81

PERFIL EE‘
5

0

5

10m

Figura 153 e 154. Bloco de concreto permeável.
(Fonte: RIO PAV).
Figura 155. Canteiro de bioinfriltração ou biovaleta.
(Fonte: Nathaniel Cormier).

INDICAÇÃO DE TÉCNICAS E MATERIAIS
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PAVIMENTAÇÃO

recarga do lençol freático, preservando a vazão de base, também

Os princípios adotados pelo Ministério das Cidades (2007) para o

funcionando como um dispositivo de tratamento da qualidade de

Programa Drenagem Urbana Sustentável são fundamentados no

água do escoamento superficial, permitindo remoção de até 80%

conceito de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto que

dos sólidos em suspensão (AMEC, 2001).

consiste na “Preservação do ciclo hidrológico natural a partir da

Os princípios adotados neste trabalho têm como fundamento o

redução do escoamento superficial causado pelas alterações da

conceito de desenvolvimento urbano de baixo impacto que se traduz

superfície do solo decorrentes do desenvolvimento urbano.”

em soluções mais eficazes e econômicas quando comparadas às

Um dos principais impactos da ação antrópica sobre uma bacia

soluções tradicionais de drenagem urbana.

hidrográfica são as práticas de impermeabilização do solo, que

As técnicas utilizadas são diferentes das utilizadas pela engenharia

reduzem significativamente da infiltração das águas pluviais pelo

convencional que privilegiam o afastamento rápido das águas

solo, gerando o aumento e a aceleração do escoamento superficial

pluviais. O controle do escoamento superficial é realizado o mais

(PRODANOFF, 2011).

próximo possível do local onde a precipitação atinge o solo (controle

A visão sustentável da drenagem urbana com o objetivo de restituir

de escoamento na fonte). A redução do escoamento acontece pela

o ciclo hidrológico natural consiste na reprodução de medidas que

infiltração do excesso de água no subsolo, pela evapotranspiração e

podem ser distribuídas na paisagem urbana e integradas a canteiros

pelo armazenamento temporário, possibilitando um descarte lento,

de ruas, calçadas, pistas de rolamento, entre outras áreas. Tais

após a chuva.

medidas podem ser inseridas no planejamento da paisagem

O resultado é que a área alterada, mesmo que numa microescala,

independentemente da escala de trabalho. A escala mais ampla ou

passa a ter um comportamento similar às condições hidrológicas de

menos ampla não deve ser fator de referência, o ideal é a

pré-desenvolvimento (PRODANOFF, 2011), significando menor

reprodução do modelo, mesmo que em escala local.

escoamento superficial, menores níveis de erosão e de poluição das

Como exemplo de medida compensatória para o impacto da

águas.

urbanização sobre o uso do solo e a dinâmica hidrológica este

Como principais benefícios para gestão de águas pluviais integrada

trabalho indica a utilização de pavimentos permeáveis (bloco de

ao planejamento urbano identifica-se a redução dos prejuízos

concreto permeável6). E como abordagem do planejamento urbano

socioeconômicos associados aos eventos de alagamentos e

que objetiva minimizar o impacto das áreas urbanizadas sobre o

inundações e redução dos custos de infra-estrutura no sistema de

ciclo hidrológico local, este trabalho apresenta os sistemas de

drenagem.

153

154

155
superfície plantada

guia com
entrada de água

biofiltração como solução simples e de fácil execução.
Os sistemas de bioinfiltração têm seu princípio de funcionamento no
armazenamento da água (neste trabalho por meio de biovaletas) por
tempo suficiente para sua infiltração no solo, tendo bom
desempenho na redução dos volumes escoados e das vazões
máximas de enchentes.
Ao interceptar o escoamento superficial, a biovaleta propicia a

6

Concreto permeável é um tipo de concreto com alto índice de vazios
interligados, preparado com pouca ou nenhuma areia, o que permite a
passagem desobstruída de grandes quantidades de água. Utilizado
pavimentação externa, captura a água da chuva e permite que ela infiltre
diretamente no solo, aliviando, assim, o sistema público de drenagem
(POLASTE e SANTOS, 2006).

brita

solo com composto
orgânico

156 a 158. Exemplos de modulação e acabamento de containers.
(Fonte: Grupo IRS).
159 a 161. Modelos padrões de containers habitáveis em planta.
(Fonte: Grupo Colmeia containers e ecosanitários).
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EDIFICAÇÃO

156

Este projeto consiste num lugar de atividades interativas, com

157

158

poucas barreiras, um lugar de recreação coletiva. No entanto, o
programa de necessidades prevê áreas para atividades mais
reservadas que necessitam de silêncio e concentração, e
simultaneamente, sejam instalações que não comprometam
parâmetros de segurança e que não impeçam as vistorias
necessárias a estrutura do viaduto.
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Como indicação de edificações que contemple as premissas
sugeridas, esse trabalho indica o emprego de containers habitáveis,
estes incluem instalações elétricas e hidráulicas completas,
possuem sistema térmico para manter a temperatura ideal e
isolamento acústico, sendo plenamente satisfatórios para as
instalações diversas que o programa de necessidades exige como
almoxarifados, guarda-volumes, depósitos, vestiários, sanitários,
salas de espera, salas de aula, salas de reunião.
Segundo os fabricantes, essa tecnologia modular com instalações
hidráulicas e elétricas internas semi-prontas possibilitam a sua
utilização imediata, reduzindo significativamente o custo e o tempo
com toda a infraestrutura de uma construção tradicional. Gera
economia de recursos naturais que não foram utilizados para a
estrutura da edificação, como areia, tijolo, cimento, água, ferro etc.
Isso significa uma intervenção mais limpa, com redução de entulho
e de outros materiais.
Suas propriedades espaciais e construtivas permitem diferentes
arranjos, com possibilidade de acoplagem e sobreposição.
Numa intervenção como esta, com caráter temporal, o uso de
container é uma ação ideal, no sentido de que podem facilmente ser
reciclados ou remanejados para outros usos.

159

160

161
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VEGETAÇÃO

visual ou física de pessoas, ventos e som, sombreamento),

desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem

A vegetação urbana é fator determinante da salubridade ambiental

sensorial (efeitos visuais, odoríficos, táteis), ecológica (recuperação

o piso escorregadio ou cujas raízes possam danificar o pavimento

por ter influencia direta sobre o bem estar do homem em virtude dos

e conforto ambiental, alimentação para fauna).

(ABNT NBR 9050:2004).

múltiplos benefícios que proporciona ao meio, contribuição para

Como

principalmente:

Como especificação vegetal de espécies arbustivas e de

reestabilização climática, equilíbrio estético e valorização da área.

adequabilidade ao ambiente, adaptabilidade (condições de

cobertura esse trabalho propõe que sejam utilizadas espécies:

A inserção da vegetação urbana na cidade contribui para a

luminosidade, umidade, temperatura, solo, vento, poda) e

nativas (maioria) e exóticas que têm como principal característica o

qualidade do ambiente e a ecologia urbana. Evidenciando o papel

resistência (doenças, pragas e vetores7, vandalismo).

potencial ornamental; a rusticidade; a perenidade; a capacidade de

fundamental da vegetação nas cidades nas diferentes escalas

O que as tendências ecológicas atuais preconizam - com base no

ser cultivada tanto a pleno sol como a meia sombra; resistente a

urbanas, com ênfase em seus aspectos estruturais, sociais,

empobrecimento gradativo por que passa a biodiversidade mundial

locais úmidos, bem como a terrenos secos; que se multiplique

simbólicos e ecológicos. (FARAH, 2011)

– é a utilização de espécies nativas nas intervenções sobre

facilmente por semente, estaquia ou rizoma8, mínima disseminação

No entanto é essencial o uso correto da vegetação nas intervenções

paisagens regionais. Esta é uma forma, não só de preservar

de pragas e vetores7. No geral, espécies que não requerem

urbanas, uma vez que o uso indevido de espécies pode acarretar

espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção de uma flora

cuidados constantes a fim de racionalizar e minimizar os custos de

uma série de danos tanto para o usuário como para o órgão

particular, mas também - por questões sociais de bases etológicas -

manutenção de áreas verdes e que, assim como especificação

responsável pela manutenção e manejo destas áreas.

um modo de valorização da paisagem cultural conspícua, típica de

vegetal de espécies arbóreas, estejam dentro dos parâmetros

Este trabalho tem como princípio a consciência da necessidade de

espaços específicos, que determina a unicidade do conceito de

estabelecidos pela ABNT NBR 9050.

implantar uma política de melhoria contínua da qualidade das

lugar (CHACEL, 1999).

implantações/intervenções de plantios urbanos, independentemente

A partir desse conjunto de premissas que tratam da inserção da

da escala de trabalho. Tendo como premissa para inserção vegetal,

vegetação da vegetação, como especificação vegetal de espécies

um conjunto de diretrizes que possibilita a execução e manutenção

arbóreas e palmeiras esse trabalho propõe que sejam utilizadas

de projetos objetivando alcançar elevados padrões de qualidade.

espécies associadas a fatores e normas a seguir:

Segundo Hardt (2008), o tratamento dos espaços é dependente da

- Utilização exclusiva de espécies que fazem parte do quadro de

seleção dos componentes – vegetais e construídos – estruturais da

plantas nativas do país.

proposta de composição espacial (BARRA, 2006; PEREIRE, 1999),

- Potencial ornamental.

devendo ser estabelecidos critérios específicos e interdependentes,

- Garantia da biodiversidade.

de acordo com suas características intrínsecas, funcionais e

- Sistema radicular pouco agressivo.

complementares.

- Que estão de acordo com a Listagem de espécies utilizadas na

Como características intrínsecas cita, entre outras: porte, folhagem

arborização das via públicas na Cidade (Fundação Parques e

(variação de cor, textura tamanho e forma), floração (variação de

Jardins / PCRJ publicada no D.O. RIO de 05.02.2010, em vigor).

cor, textura, tamanho e forma, agrupamento e distribuição, época de

- Que estão de acordo com a legislação vigente para Acessibilidade

floração), frutificação (variedade, tamanho, forma, agrupamento e

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos que

distribuição, época de frutificação), galharia (forma, arquitetura,

indica que nas áreas adjacentes à rota acessível não são

textura) e raízes (forma, profundidade).

recomendadas plantas dotadas de espinhos, produtoras de

Como características funcionais mais relevantes: estrutura (barreira

substâncias tóxicas, invasivas com manutenção constante; que não

características

complementares,

7

Pragas e vetores. São geralmente representados por pequenos animais que
causam danos à folhagem, ramos e flores. São controlados mediante
pulverizações preventivas com produtos específicos.
8
Multiplicação por estaquia (ou estacas). Estaca é um segmento, geralmente de
um ramo, utilizada para reproduzi-la por meio de seu enraizamento.
Multiplicação por rizomas. Rizomas são caules subterrâneos dotados de
reservas, com nós, gemas e escamas. São mais ou menos cilíndricos e crescem
lateralmente formando touceira. São multiplicadas arrancando-se a touceira e
separando-a por partes (LORENZI, 2008).

162 a 171. Algumas indicações para especificação vegetal.
(Fonte: LORRENZI, imagens: domínio público).
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162

163

Caesalpinea echinata | pau brasil
Nativa do Brasil, 8~12mm de altura, ótima
para uso paisagístico.

167

Solandra grandiflora | solandra
Arbusto perene, nativo do Brasil, 2~3m de
altura, com bom potencial ornamental,
cultivada a pleno sol.

164

Cordia superba | cordia
Nativa do Brasil, 7~10m de altura, utilizada
com sucesso na arborização de ruas
estreitas e sob redes elétricas devido seu
porte e densidade da copa.

168

Turnera subulata | turnera
Herbácea perene, nativa do Brasil, 30~50cm
de altura, com florescimento vistoso,
cultivada a pleno sol mesmo em terra pobre,
dada a grande rusticidade da planta.

165

Sapindus saponaria| sabão-de-soldado
Nativa do Brasil, 5~10m de altura, bastante
ornamental, é uma das espécies mais
cultivadas na arborização de ruas das
cidades brasileiras.

169

Sphagneticola trilobata | vedélia
Herbácea perene, nativa do Brasil, 40~60cm
de altura, cultivada a pleno sol ou
meia-sombra, tolerante a locais úmidos e
inundáveis, bem como terrenos secos.

166

Syagrus oleracea | palmeira
guariroba
Troco simples, nativo do Brasil, 10~20m
de altura, usada como ornamental na
arborização urbana.

Syagrus romanzoffiana | jerivá
Caule simples, nativo do Brasil, 8~15m de
altura, altamente decorativa.

ESPÉCIES ARBÓREAS E PALMEIRAS

170

Syngonium angustatum | singônio
Herbácia perene, exótica, 30~40 cm de
altura, cultivada como forração a
meia-sombra.

171

Dietes bicolor | moreia
Herbácea rizomatosa, perene, exótica,
20~30cm de altura, podendo ser cultivada
em quase todo o país.

ESPÉCIES ARBUSTIVAS E DE COBERTURA

86

172. Arquibancadas retráteis que podem facilmente ser
manejadas, gerando um uso eficiente do espaço.
173. Lixeiras com sistema basculante a fim de facilitar e agilizar o
recolhimento dos resíduos.
174. Bebedouro.
175. Banco proposto para a área de ponto de ônibus.
(Fonte: LAO Engenharia).
172

MOBILIÁRIO URBANO
A indicação do mobiliário para este trabalho baseia-se no caráter
dinâmico desta intervenção de múltiplas atividades, além fatores
com segurança e ergonomia, foram consideradas questões como
adesão de mercado, higiene e estar fora de padrões de modismo,
assim como apresentar resistência a vandalismo e intempéries,
relativa durabilidade e facilidade de manutenção.
Portanto boa parte da pesquisa para inserção de mobiliário foi feita
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em função dos produtos existentes no mercado com sucesso
comprovado em outras intervenções semelhantes.
Lista dos mobiliários utilizados na intervenção por categoria,
segundo ABNT 9283/1986:
Circulação e Transporte
Bicicletário
Esporte e lazer
Arquibancada retrátil | Conjunto de mesa e cadeiras | Banco |
Equipamento de ginástica | Pista de skate | Quadra de esporte
polivalente | Brinquedos diversos
Infraestrutura
Lixeira basculante | Quiosque alimentação | Quiosque de venda |
Telefone público | Bebedouro | Sanitário público | Canteiro | Gradil
173

174

175

176. Luminárias adaptáveis para postes de 4 a 10 metros.
177. Placas de iluminação para os pilares.
178. Spots de iluminação(embutidos) para o teto do viaduto.
179. Elemento escultório iluminado, árvore iluminada.
(Fonte 176: LAO Engenharia, 177 e 178: A8ERNA).

87

ILUMINAÇÃO
Neste projeto a iluminação tem um papel importantíssimo, pois
estamos trabalhando um espaço naturalmente escuro, sombreado
pelo viaduto, a finalidade é garantir a segurança e criar condições
para a melhor utilização do espaço pelo usuário.
Desta forma foi prevista iluminação nos acessos, nas áreas de
circulação, de lazer, de esportes, otimizando a localização dos

176

pontos de luz.
Como padrões ou referências para as luminárias e postes de luz:
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179

177
Pontos de luz
Hastes metálicas

178

88

180, 181 e 182. Conjunto de imagens demostrando (na sequência)
a situação atual do teto do estudo de caso, estética da situação
proposta, porém com outro tipo de material, e a aplicação do
material indicado.
183. Material limitador dos espaços.
184. Grafitagem.
185. Uma usuária utilizando um espelho improvisado durante o
baile charme no viaduto.
(Fonte 180: autora sobre base Google Earth, 181 e 182: A8erna,
183: forrodegesso.org, 184: domínio público, 185: autora).

REVESTIMENTO
Esse tópico indica os tipos de revestimento, ou seja, as camadas
externas que cobrirão o principal elemento edificado da intervenção,
os viadutos.

180

Estes funcionam como teto e parede para todo o espaço trabalhado

181

182

e por este motivo é necessário dar-lhes acabamento e aspecto
visual agradável.
Os elementos aplicados diretamente à estrutura do viaduto não

4 | INTERVENÇÃO PROJETUAL

podem comprometer a rotina de manutenção necessária para
garantir os padrões de segurança técnica, precisam ser leves para
não sobrecarregar o desempenho estrutural, e removíveis para não
impedir as vistorias periódicas.
Portanto como acabamento do teto este trabalho indica o forro de
fibra mineral, esse tipo de forro é muito utilizado em galpões e
indústrias e recomendado para áreas públicas com grande número
de ruídos sonoros, pois o material é desenvolvido para absorção
acústica. Outras características deste material são essenciais como
a prática remoção das peças quando necessário e a facilidade de
encaixe dos spots de iluminação.
Com relação aos pilares este trabalho indica 3 situações: o uso de
painéis de iluminação (já mencionados na página anterior), o uso de
material espelhado revestindo o pilar, o uso de grafitagem.
Como material delimitador dos espaços (CUFA e Espaço Charme)
esse trabalho indica o uso de material translúcido, que permita que
o local fique protegido, mas que, através dele, também possa ver e
ser avistado.

183

184

185

CONSIDERAÇÕES FINAIS
89

A abordagem do presente trabalho inspira a pensar que os espaços públicos podem ser melhores e estar
em lugares que não costumamos pensar.

possibilidade

Expõe o debate sobre espaços/atividades positivas ou negativas no cotidiano da cidade e abre diálogo
sobre algo ainda maior: os territórios possíveis, ou seja, a ótica de trabalhar a possibilidade dentro do
contexto urbano, encarar espaços residuais como possíveis suportes urbanos.
O elemento escolhido para ser desenvolvido é, na maioria das situações, fragmento da cidade que não
faz parte do cenário paisagístico, que é rejeitado pela percepção humana, que naturalmente o bloqueia.
Espaços residuais presentes na paisagem urbana têm o potencial de desarticular e desconectar a
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paisagem como plano físico no sentido de impedir o relacionamento dos tecidos, ou partes deles,
fazendo com que não apresentem relação entre si.
Esse trabalho enxerga o tratamento da paisagem como um tema transdisciplinar, um só profissional não
abrange todas as necessidades de um debate complexo como este, no entanto a prática da ação
projetual é fundamental para dar suporte a esse desejado estreitamento de trechos desconectados,
articulando estratégias que busquem aglutinar as peças fragmentadas para alcançar um todo coerente.
O resultado é um estudo de intervenção projetual para um espaço público sob um viaduto que atravessa
um bairro suburbano do Rio de Janeiro, um lugar onde a alta velocidade | cultura do automóvel parece
ter prevalecido sobre as questões da escala do pedestre.
Um estudo de viabilização da ocupação e apropriação do espaço, onde o importante é pensar os
espaços, os elementos, o fluxo e a interação com o meio e com o usuário, produzindo um material de
leitura simplificada ao entendimento da proposta.
Então, este trabalho reencontra e reinventa o lugar para viver novamente, e é, nada mais, que o projeto
de uma praça que não negligencia o contexto, absorve-o.
Absorve o contexto físico (o espaço embaixo do viaduto), o contexto social, e acima de tudo o contexto
cultural, evidenciando todo o potencial do existente.
“As ações culturais, podem recuperar o sentido de lugar, aquele vivenciado afetivamente, num sentido
que aponta para a revitalização espontânea dos ambientes de que se apropriam, e na resignificação
cotidiana dos espaços públicos residuais da cidade”(TAKAKI e COELHO,2008).

Em baixo de uma plataforma contínua, bruta, dura. Um ambiente para dançar, assistir
espetáculos, praticar esportes, aprender, relaxar, comer, viver.
Modesto, define objetivo, sugere os potenciais escondidos do sítio, encoraja a ocupar e
apropriar, direcionando às transformações do espaço público.
Esse trabalho enxerga oportunidades no esquecimento, alegria no espaço negativo e
identifica qualidade e possibilidade onde ninguém espera que elas sejam encontradas.

espaços residuais

planejamento
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