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RESUMO

Nos últimos anos a cidade do Rio de Janeiro sofreu inúmeras transformações urbanas para a realização de mega-eventos, porém outras áreas 
também são objetos de políticas públicas de "revitalização urbana", como as áreas ao longo da Avenida Brasil. Na faixa industrial da referida 
avenida, no trecho de Bangu, se estabeleceram ao longo da última década usos territoriais não industriais. Um importante fator que contribui 
para consolidar esse processo de mudanças ao longo da zona marginal Avenida Brasil é a Lei Complementar nº 116 de 25 de abril de 2012. Esta lei 
alterou parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno de toda a via em uma zona de 300m para cada lado, intitulada Área de Especial 
Interesse Urbanístico da Avenida Brasil (AEIU), definindo normas de incremento da atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis nas 
zonas através do uso misto (residencial, comercial, industrial). Dentro desse contexto, as zonas adjacentes à Avenida Brasil, mais especificamente 
sua AEIU, vêm passando por um processo de refuncionalização em que os desdobramentos e seus impactos estão associados à um processo ainda 
mais amplo de mudanças em curso na cidade e que traz consigo uma variedade de problemas. A pesquisa tem como objeto a refuncionalização 
da AEIU da Avenida Brasil no trecho de Bangu, Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, entre os anos 2010 e 2016, período onde é possível 
observar características do local antes e depois da implementação da referida lei complementar. A presente investigação tem como objetivo geral 
analisar os aspectos urbanos e ambientais do processo refuncionalização da AEIU da Avenida Brasil no trecho de Bangu. Como objetivos 
específicos, busca-se: organizar um quadro teórico para compreender o fenômeno de refuncionalização em curso; indicar o contexto em que se 
inserem as zonas adjacentes à Avenida Brasil diante da cidade carioca; traçar uma relação entre as legislações e regras vigentes na organização do 
espaço; e apontar as relações existentes entre agentes presentes na organização do espaço e legislações vigentes. O bairro de Bangu, assim como 
toda a Zona Oeste recebeu investimentos que têm proporcionado significativo crescimento urbano. O rio Sarapuí, um dos mais importantes rios 
da localidade e que deságua na Baía de Guanabara, sofre com impactos adversos desde o século XIX, quando já recebia despejos industriais. O 
trabalho se desenvolveu basicamente em quatro etapas.  Inicialmente, foi realizada uma vasta revisão bibliográfica e a interpretação da Lei 
Complementar nº 116/2012, que delimita a localidade estudada através da implementação da AEIU da Avenida Brasil, no sentido de analisar o 
processo de requalificação proposto. Em segunda etapa, foi iluminada digitalmente a AEIU da Avenida Brasil e análise desta especificamente na 
área inserida no bairro de Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Neste momento também foi iluminada a faixa marginal do rio 
Sarapuí prevista no código floresta, para identificação de possíveis conflitos entre ocupação e legislação ambiental. Com a utilização de imagens 
de satélite da Digital Globe (Google Earth) e software ArcGIS 9.3, foi possível analisar momentos distintos no bairro (anos de 2010 e 2016). 
Posteriormente, em última etapa, as visitas técnicas serviram atualizar o uso e ocupação do solo que foi observado através dos mapas digitais. 
Observou-se situações problemáticas nas relações sócio-espaciais que afetam as mais variadas esferas, como cultura, lazer, meio ambiente, 
trabalho, transportes, habitação, etc. O setor imobiliário tem se consolidado como a alternativa primária para solucionar a crise na via expressa 
carioca através da implantação do uso misto, ou seja, lotes e/ou prédios conciliando residências e atividades comerciais que nem sempre 
respeitam integralmente zoneamentos e áreas de proteção.
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