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RESUMO

A presente pesquisa tem como tema estudar a relação entre a paisagem da cidade contemporânea e a infraestrutura de mobilidade através da 
premissa de integração dos sistemas de transportes públicos estruturados pelo modal ferroviário. Para trabalhar esta questão a pesquisa propõe 
como objetos de estudos a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e uma proposta urbanística utópica para o território. Desta forma, o objetivo 
do trabalho é desenvolver uma pesquisa através da metodologia do Projeto, defendida por Herbert Simons (1968), compreendendo as questões 
relacionadas ao tema da integração ferroviária através de um projeto urbanístico utópico para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A 
reflexão se dará a partir da relação entre o sistema de transportes de massas e o processo de urbanização, estruturada pelo do sistema 
ferroviário. Este Trabalho tem como objetivos específicos: • Estudar as técnicas de projeto de sistemas de transporte ferroviário, suas tipologias, 
seu impacto no tecido urbano, seus problemas, suas oportunidades e potenciais; • Estudar os princípios e técnicas contemporâneas de projeto 
urbanístico alinhado ao sistema de transporte; • Analisar o atual estado do sistema de transporte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua 
capacidade e seus potenciais; • Propor transformações, mudanças tecnológicas, novas inserções na malha urbana, novas redes ferroviárias e 
integrações modais, principalmente com o transporte aquaviário; • Estudar a relação entre o zoneamento urbanístico e o sistema de ferrovias. 
Analisar os zoneamentos e planos diretores existentes nos municípios da região metropolitana; • analisar os planos metropolitanos de 
transportes existentes e desenvolver uma proposição crítica para transformá-los, alinhados aos conceitos e as estratégias do projeto para a 
metrópole; • Projetar cenários para o crescimento da metrópole e as ações de planejamento necessárias para incentivar ou mitigar a sua 
concretude; • Desenhar padrões morfológicos de intervenção no tecido urbano adjacente à linha férrea e à estação através de critérios como 
integração, centralidade e relevância para a metrópole; • Desenhar padrões de integração entre as linhas e estações ferroviárias e equipamentos 
públicos, espaços livres públicos ou intraestruturas urbanas, hídricas e ambientais; • Constituir uma visão crítica através do desenho, 
compreendendo as limitações e possibilidades de superação das questões específicas da realidade brasileira (políticas, jurídicas, econômicas, 
sociais e ambientais); • Estruturar modos de interação entre o desenho e os outros aspectos do projeto: gestão, participação e viabilidade; • 
Projetar a integração entre o tecido urbano e a estação existente ou propostas para diferentes sítios da metrópole. Para desenvolver o trabalho o 
projeto será desenvolvido e organizado a partir de três diferentes modalidades de pesquisa: 1) pesquisa bibliográfica, 2) pesquisa descritiva-
analítica e 3) uma pesquisa experimental ou projetual. A pesquisa bibliográfica constituirá no levantamento do arcabouço teórico sobre a relação 
entre os espaços urbanos e a rede de transporte ferroviário, partindo das diferentes correntes prático-teóricas do Urbanismo e suas definições 
parcelares. Ela será importante para gerar os preceitos necessários para embasar tanto a conceituação quanto o método de projeto. É 
bibliográfica, pois buscará uma totalidade sobre os conceitos em diferentes fontes. Porém, também será epistemológica, pois buscará confrontar 
os conceitos das diferentes abordagens, tendo como base suas definições fundamentais, para dialeticamente reconhecer as contradições dos 
pensamentos e constituir uma base material para conceitos morfológicos. Paralelamente à pesquisa bibliográfica, será necessária uma pesquisa 
descritiva-analítica a partir de diversos exemplos contemporâneos e históricos para compreender as diferentes origens dos conceitos, seus 
pontos de confluência e de divergências, os motivos estruturais e conjunturais.
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