
EPIAK
um novo olhar
sobre os vazios

O projeto tem como intenção ocu-
par os vazios urbanos deixados 
pela construção da linha 1 do metro 
da Tijuca, bairro da zona norte do 
Rio de Janeiro. Por meio da rein-
tegração destes à malha urbana 
propõe-se um projeto que leva em 
consideração a natureza e a con-
servação ambiental, os diferentes 
modais e a organização de fluxos, o 
diálogo entre público e privado e o 
potencial de trocas entre os siste-
mas, tendo como resultado o con-
vívio mais saudável e sustentável 
das pessoas com a cidade.

Epîak (Tupi) significado “ver”, 
“olhar”. 

obras do metrô: desapropriações criam um 
rasgo no tecido urbano.

boom imobiliário: densa ocupação de áreas va-
zias causa a desconexão com marcos naturais. 

término das obras: via é implantada como forma 
de remendar o tecido, porém, restam vazios. 

intenções projetuais: incorporar áreas residuais 
existentes. 

obra de urbanização implantada: conexão e tro-
ca entre habitações, comércio e natureza.

1950 1976 1982 2016 2031
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  A Tijuca é um dos bairros mais antigos, tradi-
cionais e populosos da cidade. É rodeado por 
diversos marcos naturais como a Floresta da Ti-
juca (terceira maior floresta urbana do mundo), a 
Pedra da Babilônia e seis rios, sendo os princi-
pais o Rio Maracanã e o Rio Trapicheiros. 
  Sua proximidade ao centro foi fator responsável 
pela densa ocupação do bairro, inicialmente 
pelas classes mais altas. Durante a década de 
50 a cidade passou por um “boom” de proje-
tos viários, o que levou a construção de túneis 
e avenidas criando novas conexões e alterando 
a dinâmica do local. Este crescimento propiciou 
um maior investimento na área da construção 
civil que, frente à expansão da cidade em di-
reção à Tijuca, construiu-se um grande número 
de prédios. Em paralelo, inicia-se um processo 
de ocupação irregular, principalmente do morro 
da Tijuca, por classes mais baixas que buscavam 
moradia próxima ao trabalho. Apenas em 1976, 
é que o transporte de massa foi introduzido no 
bairro, com o começo das obras do metrô e 
suas quatro estações, que seriam finalizadas em 
1982. Este processo capitalista de construção e 
reconstrução da cidade, nesse caso mais espe-
cificamente pela passagem da linha 1 do metrô, 
acabou por criar espaços ociosos, perigosos, 
esvaziados de trocas, pessoas e natureza.

TIJUCA
préexistências do bairro

RIO COMPRIDO

SANTA TERESA

ALTO DA BOA VISTA

GRAJAÚ

ANDARAÍ

VILA ISABEL

MARACANA

ESTÁCIO

Densidade Demográfica Vazios Urbanos Cobertura Vegetal Mobilidade Urbana
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RECORTE
préexistências da área de estudo

ocupação do bairro

com a expansão da cultura cafeeira a região 
começa a ser considerada  zona urbana e passa 

a ter significantes melhorias de infraestrutura, 
como: água encanada, esgoto e iluminação.

densificação do bairro

frente à densificação do bairro, terrenos vazios 
se tornaram escassos e marcos naturais são 
afastados: rios são canalizados e a Pedra da 

Babilônia é cercada por edifícios.

implantação do metrô

a implantação do metrô na Tijuca demanda 
canteiros de obra, provocando a demolição de 
edifícios. o efeito da obra é observado até hoje, 

por meio de uma via e diversos vazios.

identificação de vazios e barreiras visuais

os vazios urbanos, causados pela abertura do 
metrô, e as barreiras, geradas pela densificação 
do bairro, dificultam a troca visual entre público, 
privado e marcos visuais, causando insegurança.

1870 1950 1976 2016

  O recorte trabalhado engloba os lados par e 
ímpar da Avenida Heitor Beltrão, entre as praças 
São Francisco Xavier e Saens Peña, assim como 
o seu entorno imediato. Por ele passa o Rio 
Trapicheiros que é canalizado em quase toda sua 
extensão e aberto em apenas alguns pequenos 
trechos. 
  Observando a evolução do recorte, trinta e 
quatro anos depois da inauguração do metrô, 
ou seja, trinta e quatro anos depois da aparição 
dos vazios, estes espaços residuais, porém po-
tenciais, continuam repelindo o pedestre, a na-
tureza e as possibilidades de troca, causando 
um desequilíbrio urbano na região. Trata-se de 
uma questão dicotômica tendo-se em vista que 
em uma área com tecido urbano altamente con-
solidado; próxima ao Centro da Cidade e da Flo-
resta da Tijuca; entre duas estações de metrô; e 
regada por diversas linhas de ônibus permane-
cem terrenos vazios, murados e subutilizados, de 
solos impermeáveis e sem natureza que reforçam 
o problema recorrente do bairro de enchentes e 
alagamentos. Paralelamente, o processo de es-
praiamento da cidade para bairros da periferia se 
agrava no momento em que os últimos abrigam 
milhares de pessoas que levam horas para che-
garem a seus trabalhos, localizados nas áreas 
centrais.
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DIRETRIZES
propostas projetuais

  A área de projeto é residencial, ou seja, esva-
zia-se pela manhã e retoma o movimento a noite, 
tornando-a erma e perigosa ao decorrer do dia. 
Nesse caso, é imprescindível que o conceito de 
usos mistos seja implantado, de forma a tornar 
o território ativo em diferentes momentos. Essa 
dinâmica trazida pela circulação de pessoas gera 
um “policiamento natural” da área e consequen-
temente a diminuição dos índices de violência e 
assaltos.
  Ao substituir os vazios murados com empenas 
cegas por edifícios multifuncionais pluraliza-se 
as possibilidades de troca tornando, então, a ex-
periência urbana mais rica e interessante. Além 
disso, parte-se do princípio de cidade compac-
ta, onde aproveitam-se áreas centrais nas quais 
já existe infraestrutura, aliadas ao déficit habita-
cional, para disponibilizar um maior número de 
residências.
  Ademais, a dinâmica de mobilidade da cidade, 
que possui grandes distâncias entre “destinos” 
e “origens”, acaba gerando trânsito e perda na 
qualidade de vida. O fato de se investir em bair-
ros multifuncionais faz com que a proporção 
entre número de moradias e postos de trabalho 
seja equilibrada. Ao diminuir a distância entre a 
casa e o trabalho, forma-se uma cidade compac-
ta e caminhável, logo, mais saudável.

identificação de vazios e barreiras visuais

os vazios urbanos, causados pela abertura do 
metrô, e as barreiras, geradas pela densificação 
do bairro, dificultam a troca visual entre público, 
privado e marcos visuais, causando insegurança.

implantação de edifícios de uso misto (fase 1)

a criação de edifícios residenciais com comér-
cio no térreo modifica novamente a dinâmica da 
área ao trazer novos usos e interesses. a venda 
dos imóveis viabiliza a implantação da fase 3.

remodelação do traçado viário (fase 2)

após a ocupação da área, dá-se início às obras 
de remodelação do traçado viário, que diminui 

as áreas destinadas ao carro e aumenta as 
áreas permeáveis e para uso do pedestre.

conexão e trocas urbanas (fase 3)

a criação de um parque linear, que engloba dif-
erentes camadas urbana (residencial, comercial, 
viária e natural), aproxima as esferas públicas, 
privadas e naturais, gerando espaços de troca.

2016 2021 2026 2031
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a restrição da passagem de carros priorizando o 
pedestre e expandindo a área permeável; 

  Neste cenário composto por espaços residuais, 
muros, empenas e asfalto, mas com função cen-
tral e de grande importância para a cidade, faz-
se necessário intervenções que aproveitem as 
oportunidades locais, que tragam novos usos e 
incentivem o contato com a natureza, benefician-
do então toda a cidade. Para tal será necessário 
substituir o excesso de asfalto e de áreas vazias 
por espaços de convívio que priorizam a natureza 
e as pessoas.
  Tendo-se em vista a questão exposta, propõe-
se neste projeto:

a inserção de uma ciclovia, integrada à malha 
cicloviária do bairro, como mais uma forma de 

conexão entre as duas estações de metrô; 

a implantação de edifícios de uso misto (mais 
postos de trabalho e residências) gera fachadas 

que interagem com o espaço urbano, alavan-
cando trocas entre espaços público e privado; 

a criação de parques com função de valorizar a 
natureza e os marcos naturais, educando a pop-

ulação e auxiliando no combate a enchentes.

camadas interligadas
CAMADAS

Viário EdifícaçõesCiclovia Parque
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edifícações

dimensões

quantidade 

total de área privativa

preço por m² 

volume geral vendas

área

47.383 m²

31.493 m²

8.300 m²

41.900 m²

129.076 m²

geral

urbanização

terrenos

edifícações

total

volume geral vendas

gasto

R$ 14.214.900,00

R$ 9.447.900,00

R$ 2.490.000,00

R$ 12.570.000,00

R$ 38.722.800,00

gasto

R$ 38.722.800,00

R$ 78.962.807,20

R$ 29.803.385,00

R$ 147.488.992,20

R$ 526.418.715,00

urbanização

parque

calçada

ciclovia

via

total

área bruta locável 

20 a 50 m²

437

14.875 m²

R$ 8.889,00

R$ 132.223.875,00

residencial 

40 a 100 m²

742

53.384 m²

R$ 7.384,00

R$ 394.194.840,00

  Com o intuito de confirmar a viabilidade finan-
ceira do projeto e, levando em consideração a 
articulação entre as esferas pública e privada, 
foram feitos cálculos. Primeiro calculou-se o Val-
or Global de Vendas (VGV) das áreas privadas 
residenciais e da área brutal locável (ABL). Com 
o total deste valor estipulou-se 15% para com-
pras dos terrenos e calculou-se o gasto de obra 
dos edifícios. Por fim, calcularam-se os custos 
de reurbanização: vias, ciclovias, renaturalização 
do rio e parques; fechando assim os custos do 
projeto.

dados numéricos
TABELAS

24 ha
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MOBILIDADE URBANA
conexão por meio de diferentes modais

  Com o intuito de priorizar o pedestre, saben-
do-se que a área é bem regada de transporte 
público, opta-se por interromper a passagem 
de carros no trecho trabalhado, liberando mais 
espaço para o pedestre e ciclista e permitindo 
somente a passagem de ônibus na via. A ciclovia, 
integrada ao projeto de ciclovias da prefeitura, 
interliga as duas estações de metrô promovendo 
uma nova forma de circulação. Por meio dessas 
mudanças, procura-se desencorajar o uso de 
carros e facilitar o trânsito entre estações.
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duplo sentido 
sentido único

ciclovia

baixa velocidade

velocidade reduzida devido à presença de traffic 
calming nas proximidades do parque.  

ciclovias

ciclovias que permeiam o parque permitindo um 
fluxo contínuo e seguro, sem interferência com 

veículos motorizados.

transporte público

acesso exclusivo de transporte público, aten-
dendo aos usuários do parque e moradores do 

local.
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EDIFICAÇÕES
edifícios de uso misto

1 3 5 72 4 6 8

  Optou-se por implantar novas edificações em 
alguns dos terrenos vazios como ferramenta 
para dinamizar os usos do parque. De forma a 
manter a vizinhança ativa durante o dia e à noi-
te, utiliza-se o pavimento térreo para comércio e 
serviços e os demais pavimentos para uso res-
idencial. A implantação dos edifícios foi pensa-
da de modo a aproveitar os fatores naturais de 
ventilação e iluminação e a valorizar a visibilidade 
dos marcos naturais. Desta forma, substitui-se 
empenas cegas por possibilidades de troca e de 
valorização do meio natural. 
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PARQUE LINEAR
áreas verdes de permanência e de lazer

  O Rio Trapicheiros possui cerca de 6km de 
extensão, nasce no maciço da Tijuca e desem-
boca no Rio Maracanã. No trecho que corta a 
área estudada, possui cerca de 6 metros de pro-
fundidade e 5 metros de largura, com taludes 
de 90º. Sua água poluída e fétida acaba por af-
astar qualquer tipo de interação do usuário com 
a água. Além de ser impermeável e não cumprir 
a função de drenar as águas da chuva, o rio não 
traz nenhum benefício social para a área e acaba 
sendo percebido, pela população local, como um 
elemento desagradável e segregador do bairro. 
Para possibilitar tal interação é necessária a re-
naturalização do rio que, além de devolver à na-
tureza espaços que um dia foram dela, minimiza 
os impactos das chuvas e, naturalmente, propor-
ciona aos moradores um vínculo de cuidado com 
o lugar, fortalecendo o sentimento de pertenci-
mento. Para tornar possível a reintegração do rio, 
suaviza-se a inclinação dos taludes, tornando-os 
mais suaves e naturais, e trata-se a água, devol-
vendo-a sua função biológica. Frente a essas 
mudanças, o rio retoma sua função social, onde 
ele passa a ser contemplado pelas pessoas que 
agora o reconhecem como um local agradável, 
de convívio e lazer, educação e conscientização 
ambiental.
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1 . eixo educacional

3 . praça da escalada

2 . áreas de permanência do rio

4 . praça da igreja



Tendo em vista as condições e a 
gravidade da produção e repro-
dução de vazios urbanos no pro-
cesso de formação das cidades, 
desenvolve-se, a partir de um 
caso de estudo, um conjunto de 
soluções urbanísticas que retratam 
formas de ver e se pensar o espaço 
urbano. Os benefícios de uma ci-
dade consciente, compacta, suste-
ntável, logo, saudável é para todos.
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