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1. RESUMO 

 

A Avenida Brasil é responsável pelo maior fluxo viário da cidade do Rio de Janeiro, 

ligando a Zona Oeste Carioca e o Centro Político da capital fluminense. Com a Lei 

Complementar nº 116/2012, que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), 

houve o incentivo à alteração dos parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno da 

via.  A lei também visa requalificar áreas degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil 

com a reversão de imóveis outrora industriais em residenciais e de uso misto.  Dentro 

desse contexto, a presente pesquisa objetiva analisar o uso do solo da AEIU na 

Região Administrativa de Ramos (X RA), identificando vazios e ocupações urbanas 

requalificadas ao longo do trecho da Avenida Brasil. 

 

O trabalho tem se desenvolvido basicamente em quatro etapas, onde, inicialmente, 

foi fundamental importância a interpretação da lei Complementar Nº 116/2012, no 

sentido de analisar o processo de requalificação proposto, assim como a análise 

bibliográfica para fundamentação teórica desta obra.  Depois, foi realizada a 

delimitação da AEIU e identificação dos limites da X RA, em plantas cadastrais na 

Escala 1:10.000.  As próximas etapas serão constituídas pela realização da 

identificação e atualização dos usos do solo e as visitas técnicas. 

 

 

 

 

 

  



2. INTRODUÇÃO 

 

O município do Rio de Janeiro passou por amplo processo de industrialização, 

sobretudo no século XX, com o adensamento de indústrias da Região Sudeste do 

Brasil. É dentro desse contexto que se entende a construção da Avenida Brasil, 

responsável pelo maior fluxo viário da cidade.  Entretanto, ao longo das duas últimas 

décadas, ocorreu um esvaziamento nas áreas marginais da Avenida Brasil, 

principalmente por parte do setor industrial, que migrou para a periferia da região 

metropolitana ou outros Estados/Cidades, em busca de condições mais lucrativas de 

produção. Por isso, atualmente, muitas fábricas e galpões encontram-se 

abandonados ao longo da avenida. 

 

A partir de 1994, a Prefeitura do Rio assumiu a administração da Avenida Brasil, até 

então de responsabilidade do Governo federal. Desde 2001, a Avenida tem recebido 

investimentos para readquirir a condição de “Via Expressa”, e tanto o executivo como 

o legislativo vêm desenvolvendo atitudes hesitantes de reordenar a sua ocupação. 

 

Nos seus 58 quilômetros, a Avenida Brasil acumula potencial para voltar a ser um 

grande centro comercial e chamariz para empreendimentos residenciais populares. É 

essa a aposta da Secretaria Municipal de Urbanismo, que elaborou projeto para alterar 

os parâmetros da região, de olho na revitalização da via, hoje considerada retrato do 

abandono social e da migração econômica, ao longo de duas décadas, provocados 

pela violência. 

 

A Lei Complementar nº 116, de 25 de abril de 2012 altera os parâmetros urbanísticos 

dos terrenos do entorno da Avenida Brasil, ou seja, define normas de incremento da 

atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis.  Além de revitalizar a via e seu 

entorno, o Projeto visa requalificar áreas degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil 

com a reversão de imóveis industriais em residenciais e de uso misto. Esse diploma 

legal também cria a área de especial interesse urbanístico da Avenida Brasil, define 

normas para incremento das atividades econômicas e para reaproveitamento de 

imóveis em áreas das zonas industriais e ao longo de corredores viários estruturantes 

na via pública. 

 

Dentro desse contexto, é fundamental analisar o uso e ocupação atual da faixa 

marginal da Avenida Brasil, nas Zonas Central e Norte, no sentido oferecer subsídios 



para o poder público de gerenciar o processo de requalificação dos imóveis dessa 

faixa. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral mapear as Áreas de Especial 

Interesse Urbanístico da Avenida Brasil (AEIU), definida pela Lei Complementar nº 

116, de 25 de abril de 2012, na Região Administrativa de Ramos, identificando vazios 

e ocupações urbanas requalificadas ao longo do trecho da Avenida Brasil. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

O trabalho vem se desenvolvendo em diferentes etapas.  Primeiro foi realizada a 

revisão bibliográfica, com destaque para os conceitos de espaço geográfico e 

categorias de análise propostas por Santos (2012), histórico da Avenida Brasil, o 

processo de concentração e desconcentração industrial no Centro do Rio de Janeiro.  

Também foi fundamental a interpretação da lei Complementar Nº 116/2012, que 

delimita o espaço estudado através da implementação da Área de Especial Interesse 

Urbanístico da Avenida Brasil (AEIU). 

 

Em segunda etapa, foi realizada a delimitação da AEIU e identificação dos limites da 

Região Administrativa de Ramos, em plantas cadastrais na Escala 1:10.000, 

produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através do Instituto Pereira Passos (IPP) 

e publicadas no ano de 2009. 

 

Nas próximas etapas, será realizada a identificação e atualização dos usos do solo 

através de imagens de satélite disponibilizadas pelo software Google Earth.  A através 

desse programa também será realizada a digitalização das formas e organização do 

mapa digital.  

 

Posteriormente, em última etapa, as visitas técnicas servirão como complementação, 

no sentido de correção das funções identificadas no espaço e efetiva atualização, 

através da análise do trecho e registros fotográficos dos principais pontos. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Oliveira (2003), os trechos laterais da Avenida Brasil, constituíam as 

principais áreas para recepção de indústrias. Na segunda metade do século XX, aos 

poucos, o governo foi criando condições favoráveis que direcionavam as ocupações 

industriais ao longo do território da Avenida Brasil, criando pequenos distritos 

industriais ao longo da via em direção à Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. 

 

Apesar da importância atribuída à via, ao longo das duas últimas décadas, vem 

ocorrendo um esvaziamento nas áreas marginais da Avenida Brasil, principalmente 

por parte do setor industrial, que está migrando para outras áreas, em busca de 

condições mais lucrativas de produção. 

 

O economista André Urani abordou em sua obra sobre o Rio de Janeiro, em 2008, a 

necessidade de se “reinventar” a cidade, uma vez que esta, desde a transferência da 

capital nacional para Brasília, no início da década de 1960, vem tendo sua imagem 

deteriorada.  

 

A partir de 1994, a Prefeitura do Rio assumiu a administração da Avenida Brasil, até 

então de responsabilidade do Governo federal. Desde 2001, a Avenida tem recebido 

investimentos para readquirir a condição de “Via Expressa”, e tanto o executivo como 

o legislativo vêm desenvolvendo atitudes hesitantes de reordenar a sua ocupação 

(Barros, 2014). 

 

A prefeitura tem investido em melhorias estruturais como a dragagem de canais, 

recapeamento do asfalto, reformas das já existentes e construção de novas 

passarelas, calçadas, baias de ônibus e viadutos para a maior circulação de veículos.  

A proposta de Lei Complementar nº116 de 25 de abril de 2012, apresentada pelo 

Poder Executivo, “Cria a área de especial interesse urbanístico da Avenida Brasil, 

define normas para incremento das atividades econômicas e para reaproveitamento 

de imóveis em áreas das zonas industriais e ao longo de corredores viários 

estruturantes da AP-3 e da AP-5”. 

 

A lei foi elaborada para alterar os parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno da 

Avenida Brasil, cujo projeto define normas de incremento da atividade econômica e o 



reaproveitamento de imóveis nas zonas marginais da avenida, assim como visa gerar 

receitas nessas áreas e recolher impostos. A lei também pretende requalificar áreas 

degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil através da conversão de imóveis 

industriais em residenciais e de uso misto, de modo a reorganizar esses espaços 

adequando-os à nova legislação. 

 

Esta iniciativa propicia condições para crescimento de centros comerciais e de 

serviços, além de possibilitar a coexistência de empreendimentos residenciais e 

comerciais, assim como a geração de emprego e circulação de capital. 

 

Para realização da alteração dos parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno da 

Avenida Brasil, cujo projeto define normas de incremento da atividade econômica e o 

reaproveitamento de imóveis nas zonas marginais da avenida, a lei estabelece que 

esses parâmetros sejam realizados Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da 

Avenida Brasil, que é demarcada a partir da via até 300m de distância das margens. 

 

O quadro a seguir mostra as diferenças entre a legislação vigente (antiga) e a 

legislação proposta (atual), apresentando detalhes relativos aos novos padrões e 

limites para de ocupação para os prédios. 

 

Quadro 01: AEIU – Legislação vigente e legislação proposta 

LEGISLAÇÃO VIGENTE LEGISLAÇÃO PROPOSTA 
1. Edificação residencial com até duas 

unidades por lote (ZI); 
1. Edificação multifamiliar sem limitação de 

unidades; 

2. Edificação de uso exclusivo com uma só 
numeração (ZI); 

2. Subdivisão em lojas, salas comerciais e 
unidades destinadas a indústria e 
armazenagem, com numeração 

independente; 

3. No cálculo da ATE não são computadas 
as áreas de recuo; 

3. Para efeito do cálculo da ATE, poderão 
ser computadas as áreas de recuo; 

4. A legislação em vigor não prevê a 
adaptação de imóveis industriais; 

4. Adaptação para o uso residencial de 
imóveis industriais fica dispensada o 
atendimento de algumas exigências; 

5. IAT permitido de acordo com a legislação 
vigente; 

5. Na substituição de imóvel industrial 
existente por residenciais, comerciais, de 
serviços ou mistas, IAT adicional de 0,5 

respeitado o IAT máximo do Plano Diretor 
da Cidade; 

6. A legislação em vigor não permite 
grupamentos comerciais e/ou de serviços; 

6. Será permitida a construção destes 
grupamentos; 

7. Nas edificações afastadas das divisas 
acima de cinco pavimentos é acrescido ao 

7. Nas edificações afastadas das divisas 
acima de cinco pavimentos é acrescido ao 



afastamento um metro para cada 
pavimento; 

afastamento um metro para cada dois 
pavimentos; 

8. IAT atual para a Avenida Brasil de 
acordo com o bairro (faixa de 33,00m); 

8. Cria AEIU ao longo de toda Avenida 
Brasil e dos corredores viários 

estruturantes da AP-3 (Rodovia Presidente 
Dutra e Avenida da Missões) nas quadras 

Fonte: SMU - Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano - Coordenadoria de 

Planejamento Local - GPL-3, adaptado de Barros (2004). 

 

Observa-se que, de uma forma geral, a legislação da AEIU traz mudanças na 

regulação do uso e ocupação do solo, assim como uma flexibilização nas regras 

urbanística, servindo como um incentivo aos novos possíveis empreendimentos. 

 

 

  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O município do Rio de Janeiro está dividida político-administrativamente em 5 Áreas 

de Planejamento (AP) que, por sua vez, são divididas em Regiões Administrativas 

(RA), de acordo com a proximidade e as suas particularidades urbanas, assim 

podendo atender as necessidades da cidade de forma geral. Cada Região 

Administrativa contêm um conjunto de bairros contíguos, como pode ser observado 

na figura 01. 

 



 

Figura 01: Organização administrativa do Município do Rio de Janeiro. Adaptado de 

PCRJ (2018) 

 



A Área de Planejamento 3 possui 80 bairros distribuídos em 13 Regiões 

Administrativas, que correspondem a 16,6% do território municipal, com 203,47 km², 

e a 38% do total da população residente no Rio de Janeiro, com 2.400.148 habitantes, 

segundo o Censo 2010. 

 

A Região Administrativa de Ramos (X RA) localiza-se na Área de Planejamento 3 e 

reúne uma população de 153.177 habitantes, habitantes com um nível 

socioeconômico variando entre baixa e baixa-média renda, localizados na Zona Norte 

do Município. 

 

A RA teve como vetor indutor do crescimento o eixo da Estrada de Ferro da Leopoldina 

e a Avenida Brasil (Figura 02). 

 

 

Figura 02: Região Administrativa de Ramos, Avenida Brasil e a Linha Férrea. 

Adaptado de Google Earth. 

 

O abandono do poder público provocou o aumento da violência e o crescimento não 

planejado e surgimento de diversas favelas ao redor da Avenida Brasil.  Além disso, 

o processo de desconcentração industrial, capitaneado pela guerra fiscal, nas últimas 

décadas, tem contribuído para a queda expressiva na capacidade produtiva na Região 

Administrativa, provocando a falência e o fechamento de suas indústrias. 

 



Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Administrativa de Ramos 

tem uma área de 4,25 km2 e hoje é composta basicamente pelo setor de serviços/ 

comércio e edificações habitacionais. 
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