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RESUMO 

 

Diante de tantas transformações pelas quais vem passando a cidade do Rio de 

Janeiro, principalmente em seus aspectos estruturais, com a construção de novas vias 

e a demolição de outras e que chamam a atenção para “a nova cara da cidade”, surge 

a intenção de analisar o papel exercido por uma das principais vias de acesso do Rio 

de Janeiro, a Avenida Brasil, na concretização territorial da metrópole carioca. 

Integrando o centro aos subúrbios e sendo fundamental tanto na escala intraurbana 

quanto em sua ligação a outros estados, esta via transformou não só os meios de 

circulação como também as características sociais e econômicas do entorno em que 

foi inserida, sendo portanto o foco deste estudo no âmbito da Geografia.  

 

Palavras-chaves: Avenida Brasil, Rio de Janeiro, metropolização, expansão urbana, 

rodoviarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

Faced with so many transformations that the city of Rio de Janeiro has been 

experiencing, especially in its structural aspects, with the construction of new roads 

and the demolition of others and that call attention to "the new face of the city", the 

intention arises analyze the role played by one of the main access roads of Rio de 

Janeiro, Avenida Brasil, in the territorial realization of the Rio metropolis. Integrating 

the center into the suburbs and being fundamental both on the intra-urban scale and 

in its connection with other states, this road transformed not only the means of 

circulation but also the social and economic characteristics of the environment in which 

it was inserted, being the focus of this study in the scope of Geography. 

 

Keywords: Avenida Brasil, Rio de Janeiro, metropolization, urban sprawl, highways. 
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INTRODUÇÃO 

 O objeto de estudo deste trabalho desenvolve-se sobre o papel da Avenida 

Brasil e de sua importância para o processo de metropolização da cidade do Rio de 

Janeiro.  A escolha deste tema deu-se a partir de nossa experiência cotidiana e urbana 

no dispêndio diário de bastante tempo no deslocamento casa-trabalho-faculdade-

lazer através desta avenida. Para boa parte da população carioca e fluminense, 

muitas das atividades diárias estão concentradas no eixo Centro-Zona Sul, e outra 

parte delas direciona-se para outros municípios, como Niterói, na porção oriental da 

Baía da Guanabara. 

Assim, refletindo sobre a dimensão que algumas vias específicas assumem no 

cotidiano urbano do Rio de Janeiro, realizando diariamente conexões entre as mais 

dispersas zonas da cidade e analisando-as, observamos que a Avenida Brasil tem 

importante destaque na metrópole Rio, sendo, há mais de setenta anos, a principal 

porta de entrada desta cidade e a sua mais extensa via, cortando uma número 

expressivo de bairros e diferentes zonas urbanas, ligando o Rio de Janeiro aos demais 

municípios da Baixada Fluminense e a outros estados brasileiros.   

Tal situação de inserção na metrópole Rio, apresentada pela Avenida Brasil,  

gerou a vontade de investigar e aprofundar a compreensão dos aspectos mais 

embrionários da rodovia aqui tratados, conduzindo assim a nossa pesquisa para a sua 

gênese, seu desenvolvimento e sua influência na formação territorial da metrópole Rio 

de Janeiro. 

Não se trata apenas de um olhar subjetivo, trata-se, antes de mais nada, de 

perceber a grande parcela da população que é atingida por transportes públicos 

deficitários e pelas consequências da escolha de um modelo rodoviarista, que 

contribui para horas e mais horas retidos em engarrafamentos. O estudo de uma via 

de circulação urbana, como o realizado aqui, envolve inúmeros aspectos como seus 

impactos sociais, os interesses econômicos que surgem a partir da sua construção e 

a atração de atividades formais e informais no seu entorno, muitas das quais já 

estavam previstas, enquanto outras surgem espontaneamente, sem qualquer tipo de 

planejamento. Boa parte desses aspectos procuraremos desenvolver nos capítulos 

que se seguem. 

 



11 
 

 
  

Mapa 1: Localização da Avenida Brasil/Rio de Janeiro 

Fonte: SARDINHA, Thalyta S. S; SOUTO, Luiz F. O. In: URBICENTRO, nº 3, Salvador – BA. Avenida Brasil: os 

caminhos e descaminhos do desenvolvimento, declínio e reestruturação econômica e social da metrópole 

fluminense. 2012. 
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 Não se objetiva aqui buscar soluções, mas sim compreender o passado 

pertinente à Avenida Brasil, os motivos que instigaram a construção da via, as formas 

de deslocamento da população que predominavam à época, a compreensão do papel 

dos transportes e seus eixos no surgimento de núcleos urbanos, sua influência no 

estímulo à criação de espaços informais, além das consequências que o conjunto 

destes processos trouxe para a cidade, pois, como afirma Milton Santos (1978), “o 

espaço deve ser considerado como um conjunto de funções e formas que se 

apresentam por processos do passado e do presente”. 

  Cabe aqui, então, pensar na Avenida Brasil, a partir de um primeiro conceito 

norteador: o de espaço. Compreende-se aqui que a Avenida Brasil não será analisada 

unicamente como um fim em si mesmo, como um objeto estático e imóvel, como um 

espaço puramente absoluto (embora o espaço desta maneira possa ser contemplado 

ao longo da via). Trata-se, antes de qualquer coisa, de perceber que a mesma é 

indutora e também reflexo das relações sociais e econômicas que ali se disseminam 

e dependente de um emaranhado de possibilidades, abrangendo-a como um espaço 

relacional. Como afirma Harvey, 1973: 

O problema da concepção correta do espaço é resolvido pela prática humana 
em relação a ele. Em outros termos, não há respostas filosóficas a questões 
filosóficas que concernem à natureza do espaço – as respostas se situam na 
prática humana. A questão “o que é o espaço?” é por consequência 
substituída pela questão “como é que diferentes práticas humanas criam e 
usam diferentes concepções de espaço?”. A relação de propriedade, por 
exemplo, cria espaços absolutos nos quais o controle monopolista pode 
operar. O movimento de pessoas, de bens, serviços e informação realiza-se 
no espaço relativo porque o dinheiro, tempo, energia, etc, são necessários 
para superar a fricção da distância. (...) o espaço relacional se torna um 
aspecto importante da prática social humana.  (HARVEY, 1973)1 

 

 Ao analisar por uma segunda ótica, a Avenida Brasil é ainda um espaço relativo, 

cuja significação varia e depende de quem a vê, do modo como a vê e da maneira 

como a via está inserida no cotidiano da metrópole. É um espaço relativo justamente 

por permitir uma multiplicidade de pontos de vista, sendo percebida e sentida de modo 

diferenciado por cada ser que a utiliza em seu trajeto, possuindo significações 

                                                           
1 HARVEY, David. O espaço como palavra-chave. Revista GEOgraphia. Rio de Janeiro: UFF, v. 14, n. 

28, p. 8-39, 2012. 
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diversas para cada grupo que dela se apropria. Os moradores do Complexo da Maré, 

os militares da Marinha, os comerciantes de autopeças, os usuários de crack, os 

donos de hotéis e os que são o próprio fluxo, passando pela Brasil diariamente, 

contam diferentes trajetórias desde que ali se instalaram, observam o fluxo de 

pessoas e o compreendem de maneiras diversas, seja como possibilidade de lucro, 

seja como perigo constante. O espaço relativo está intrinsecamente relacionado ao 

espaço da circulação e dos mais variados fluxos, está condicionado às distâncias e 

atrelado ao movimento.  

 É nesse contexto do espaço relativo que chama a atenção a construção da 

Avenida Brasil e suas consequências, tendo em vista que traz mudanças 

significativas, de ordem física, social e econômica, simbolizando a princípio uma 

compressão espaço-temporal e sendo, por isso, um marco regional e nacional. No 

entanto, vale ressaltar que, com o passar dos anos, a via passou a significar o tempo 

perdido na hora do rush, por meio do automóvel ou ônibus, nos seus 58 quilômetros, 

passando por 27 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Assim, de espaço relativo, como 

um dos principais eixos viários da cidade do Rio de Janeiro, a espaço relacional no 

conjunto da metrópole e articulação da “cidade mãe” com os demais municípios 

formadores da mesma e, para além dela, com seu importante papel na rede urbana 

de conexão com os demais estados do sudeste e outras regiões brasileiras, a Avenida 

Brasil abre as portas do Rio de Janeiro para o resto do país e se torna internamente 

um espaço de disputa de poder entre diversos grupos. É bom lembrar que a rodovia 

BR 101, que corta o país de Norte a Sul pelo litoral, no Rio de Janeiro, se utiliza desta 

avenida e da Ponte Rio-Niterói, como parte do seu trajeto no sudeste. 

 Uma segunda contribuição a respeito do conceito de espaço também se mostra 

importante e auxilia esta pesquisa em seu propósito de tratar a avenida Brasil como 

um espaço sob constantes transformações e formado culturalmente a partir das 

relações que ali se criam e desenvolvem. Doreen Massey (2008), em seu livro Pelo 

Espaço, busca fugir da ideia estática de espaço como algo fechado e acabado. A 

autora ressalta que o espaço é “produto de inter-relações” e “esfera de possibilidade 

de existência da multiplicidade”, o que interage com a concepção de desenvolvimento 

da Avenida Brasil aqui abordada, onde a mesma é via de fluxos intensos, que vai além 

da ideia inicial de levar e trazer indivíduos, mas se transforma no espaço do sentir, do 

formar e estreitar laços, do criar vínculos, do estabelecer relações.  
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Se o tempo se revela como mudança, então o espaço se revela como 
interação. Neste sentido, o espaço é a dimensão social não no sentido da 
sociabilidade exclusivamente humana, mas no sentido do envolvimento 
dentro de uma multiplicidade. Trata-se da esfera da produção contínua e da 
reconfiguração da heterogeneidade, sob todas as suas formas – diversidade, 
subordinação, interesses conflitantes. À medida que o debate se desenvolve, 
o que começa a ser focalizado é o que isso deve trazer à tona: uma política 
relacional para um espaço relacional (MASSEY, 2008, p.97/98). 

 

 A avenida Brasil enquanto espaço relacional sob a ótica de Massey, é múltipla 

quando se forma a partir da visão dos moradores das favelas que surgiram às suas 

margens, da visão dos industriais que a viram como ponto de partida para um novo 

negócio, é um lugar para os militares que ali servem e para os caminhoneiros que por 

ela passam inúmeras vezes ao mês ou a utilizam para carga e descarga nos inúmeros 

depósitos de transportadoras ao longo da via e adjacências. Desta maneira, reforça-

se aqui a noção da via como espaço que pode ser visto como absoluto, mas que, 

antes de tudo, é relativo e também relacional (Harvey, 2012)2 visto que é integrado, 

aberto ao novo, sujeito à ação das relações sociais e sob constantes mudanças, fruto 

do seu aspecto social.  

 Em sua origem, a construção da Avenida Brasil se destacou por abrir novos 

caminhos, por estabelecer um acesso aos “sertões” cariocas e desta maneira amplia-

se a interação entre fixos e fluxos3. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, 

permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que 

recriam as condições ambientais e as condições sociais e redefinem cada lugar 

(SANTOS, 1996). Tal recriação pode ser vista por inúmeros olhares na Avenida Brasil. 

Ambientalmente, muito se perdeu na região. Aterros, poluição e aumento do acúmulo 

de lixo em locais impróprios são consequências do aumento do fluxo de pessoas e 

veículos naquele espaço. Por outro lado, foram criados importantes núcleos culturais 

e políticos nas comunidades, reiterando o verdadeiro sentido do lugar e, ainda, mesmo 

que com uma infinidade de problemas, a dinâmica dos fluxos acelerou-se, 

especialmente para aqueles que estavam “presos” ao trajeto pelo interior dos bairros, 

como a região da Leopoldina.  

                                                           
2 Revista GEOgraphia. v. 14, n. 28  
Ver o artigo citado. O sentido de relativo não é o mesmo de relacional. Neste artigo, “O espaço como 
palavra-chave”, Harvey, não só distingue como explica a diferença. 
 
3 Inicialmente, e durante muito tempo depois de sua inauguração, era chamada de “variante Rio-
Petrópolis”, pois encurtava o trecho da Rodovia Rio-Petópolis e serviu de alternativa a esta que, até 
então, passava pelo interior dos bairros dos subúrbios da Leopoldina. 
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Com a sua inauguração, nos anos 40, tem-se em um primeiro momento, fluxos 

que se desenvolveram e foram fundamentais para a afirmação dos fixos, estes que, 

posteriormente, passaram a ser o ponto fundamental para as mudanças ocorridas na 

Avenida Brasil e seu entorno, estimulando, por exemplo, o assentamento de novos 

fixos residenciais e o estímulo à fixos comerciais, o que por outro lado, reafirma o 

crescimento dos fluxos. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e 

atravessam ou se instalam nos fixos modificando a sua significação e o seu valor, ao 

mesmo tempo em que também se modifica. (SANTOS, 1996) 

 Sob uma outra ótica, a Avenida Brasil se destaca como território, cujas 

territorialidades se fazem a partir de agentes diversos. O território se desenvolve a 

partir do espaço, como afirma-se a seguir: 

 

 A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, 
balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que 
aí se instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais 
e bancários, auto-estradas e rotas aéreas etc. O território, nessa 
perspectiva, um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo 
poder. ‘(LEFEBVRE, 1978, p.259 apud RAFFESTIN, 1993, p.143) 

 

 Um dos grandes momentos de percepção da proporção que assumem as 

territorialidades ao longo da Avenida Brasil se dá quando ocorre o surgimento das 

favelas, na medida em que a via vai se expandindo. A avenida passa a ser palco de 

ação para diversos agentes. Inicialmente, as primeiras habitações irregulares 

surgiram ainda quando se dá a construção da então “variante Rio-Petrópolis”. Os 

próprios operários que trabalharam na construção da Av. Brasil improvisaram ali, em 

terrenos inundados pela maré da Baía da Guanabara, as suas moradias em palafitas, 

daí a origem do nome Maré. Após a abertura da via, muitos trouxeram as suas famílias 

e por ali se estabeleceram de modo mais definitivo em diferentes comunidades (Baixa 

do Sapateiro, Nova Holanda, Parque União, etc), hoje denominadas genericamente 

de Complexo da Maré4. Essas comunidades constituem importantes núcleos culturais 

e passam grandiosamente a fazer parte do cotidiano de centenas de milhares de 

pessoas e dos fluxos de objetos e mercadorias que por ali circulam. Seja pelo poder 

                                                           
4 Pela Lei 2.119 de 19 de janeiro de 1994, a  Maré torna-se oficialmente bairro, abrangendo 16 

comunidades e cerca de 130.000 habitantes nas proximidades da Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha 
Vermelha e Baía de Guanabara. Censo(2010). Disponível em: <https://cm-rio-de-
janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/884679/lei-2119-94>  

https://cm-rio-de-janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/884679/lei-2119-94
https://cm-rio-de-janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/884679/lei-2119-94
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dos núcleos culturais ou dos moradores ou, ainda, dos narcotraficantes, pela posição 

geográfica estratégica que ocupam na cidade, como porta de entrada, conectada às 

principais rodovias e a dois quilômetros do aeroporto internacional, as ocupações que 

surgiram de modo irregular fazem parte, modificam e são modificadas também pelo 

papel da Avenida Brasil como espaço igualmente absoluto, relativo e relacional.  

 Por outro lado, também se apresentam novas territorialidades quando a 

avenida Brasil passa a atrair industriais dos mais variados ramos que objetivam 

instalar às margens da rodovia suas filiais e fábricas. Sabe-se que, historicamente, as 

ferrovias representavam importante infraestrutura de suporte para as fábricas, sendo 

fundamentais desde a Primeira Revolução Industrial. No entanto, no momento que 

aqui se fala, compreende-se também o contexto político que o país atravessava. O 

Brasil seguia a todo vapor os ideais rodoviaristas (apoiado por grupos como 

automobilísticas, multinacionais do petróleo e da borracha e empreiteiras nacionais), 

o Rio de Janeiro era o Distrito Federal e a Avenida Brasil se apresentava como a porta 

de entrada (e de saída)  desta tão importante cidade. Assim, entende-se a importância 

econômica de estar localizado às suas margens ou próximo a ela, tendo em vista que 

tal localização contribui em muitos aspectos para a logística de distribuição da 

produção.  

O que se notou com esse propósito foi um processo de esvaziamento da 

importância das ferrovias, cuja utilização declinava cada vez mais.  Ao invés de ser 

vista como auxiliar, contribuindo para a intermodalidade dos transportes cariocas, o 

surgimento das rodovias contribuiu para acirrar uma concorrência entre ambos os 

modais, tendo em vista que estas recebiam recursos advindos de impostos ao passo 

que as ferrovias foram aos poucos sendo sucateadas e relegadas a segundo plano. 

Nos dias atuais, a avenida mais extensa do país5, viveu grande expectativa, às 

vésperas das Olímpiadas Rio 2016, a partir da construção do BRT (Bus Rapid Transit) 

na via. No entanto, ainda é algo que se imagina, se espera, mas com poucos 

resultados efetivos que tenham saído do papel. O tão anunciado BRT, não ficou pronto 

a tempo da realização das Olimpíadas e as obras, após o término do evento, 

demoraram para ser retomadas, encontrando-se  completamente abandonadas em 

alguns trechos da via, tornando-se mais um motivo dos constantes 

                                                           
5 Cf. http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0TAK/Avenida_Mais_Extensa_Do_Pais. Em 
24/01/2013. 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0TAK/Avenida_Mais_Extensa_Do_Pais
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congestionamentos e do prolongamento da jornada de trabalho e tempo de percurso 

daqueles que dela dependem diariamente. 

 Notadamente, muitos dos interesses iniciais não se concretizaram e as próprias 

fábricas passaram por um processo de esvaziamento anos mais tarde. Serão 

abordados aqui os objetivos iniciais que estavam previstos, a forma como se 

concretizaram (ou não) e ainda uma análise dos espaços que se formaram 

imprevisivelmente, os contra-espaços. A avenida Brasil vai além de um eixo 

interestatal,  adquirindo uma importância enorme no âmbito da própria cidade e com 

os demais municípios da Região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela é espaço, é 

território, é lugar e, desta maneira, assume inúmeras significâncias.  Cabe ressaltar 

que nosso objetivo neste trabalho será reforçado a partir da análise da Avenida Brasil 

sob a ótica do conceito de espaço. 

 

 

CAPÍTULO 1: MATRIZ TERRITORIAL PRECEDENTE À CONSTRUÇÃO DA AVENIDA 

BRASIL. 

 

Para delinear o papel exercido pela Avenida Brasil no contexto da cidade do 

Rio de Janeiro ao longo de sua transformação em metrópole é importante recompor a 

matriz territorial fluminense que existia antes da construção da via acima citada. Desta 

maneira, será possível compreender as principais mudanças e impactos que a 

construção de uma via de magnitude da Avenida Brasil trouxe para a população 

carioca naquele momento. 

A cidade do Rio de Janeiro foi adquirindo, desde a sua fundação, diversos 

status político-administrativos bem como diversas funções no contexto nacional. É 

possível citar, inicialmente, o importante papel que desempenhou no escoamento de 

riquezas minerais para a metrópole portuguesa, no ciclo do ouro, tendo em vista a 

localização estratégica da cidade, no litoral. A partir da atividade mineradora a cidade 

do Rio de Janeiro conheceu significativo dinamismo, desenvolvendo serviços e 

atraindo população para ali residir. Estima-se que nos primeiros vinte e cinco anos da 

atividade mineradora, no século XVIII, a região centro-sul concentrava cerca de 50% 

da população brasileira (BRITO, 2006). 
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 Em um segundo momento alguns fatores importantes contribuíram para o 

processo que resultaria na metropolização da cidade. 

 

Parece válido, mais uma vez, assinalar que a metropolização do espaço 
compreende, não só a região metropolitana, mas um entorno contíguo defi 
nido pela acessibilidade e pela circulação. Uma produção do espaço que 
expressa marcas pretéritas e recentes de processos macro e de processos 
locais, além das condições do meio físico. (DAVIDOVICH, 2001, p.68) 
 

 É possível citar o posto avançado da metrópole ultramarina no Atlântico Sul; a 

economia cafeeira, que contribuiu para a concentração de recursos através da 

ampliação da comercialização e que, após a sua decadência nos anos 50, contribuiu 

para o desenvolvimento de atividades de especulação atribuindo caráter ímpar a 

economia do Rio de Janeiro;  a transferência da capital da colônia de Salvador para o 

Rio de Janeiro, em 1763, tendo em vista a maior proximidade com as minas que 

acabou por tornar a cidade um importante centro portuário e econômico e a vinda da 

família real em 1808, que trouxe além do contingente populacional elevado, a 

construção de diversas instituições como a Biblioteca Nacional e o Banco do Brasil, 

dotando o rio de Janeiro de maior infraestrutura, inclusive cultural. Estes são exemplos 

marcantes que podem ser considerados como fortalecedores da tendência de 

metropolização do Rio de Janeiro bem como da sua função de centro político 

administrativo (DAVIDOVITCH, 2001). 

 O processo de metropolização do espaço carioca apresenta, segundo Fany 

Davidovitch, singularidades resultantes de marcas da história pretérita e pode-se notar 

algumas características como o perfil de concentração da população, que tendeu a 

acentuar-se no litoral com o maior grau de importância da atividade portuária, e com 

o papel de capital do país que a cidade alcançou; a falta de um sentimento de 

pertencimento coletivo da população, onde alguns processos marcaram uma 

separação legítima entre o município do RJ e outros no seu entorno (o que garantiu 

uma fragmentação do interior e seu baixo povoamento) e a ação de políticas públicas 

que atuaram em prol de uma recuperação do território fluminense e 

consequentemente em sua metropolização. 

 Pensar no processo de metropolização da cidade do Rio de Janeiro nos remete 

a necessidade de pensar nos caminhos de expansão da cidade, tendo em vista que 

aquele processo compreende não só a região metropolitana como também o seu 

entorno contíguo. Trata-se, portanto, de um estudo instigante quando se considera o 
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processo de expansão de uma cidade que impõe desafios e dificuldades naturais 

àqueles que nela transitam.  

Estar “espremida” entre o mar e os morros e contar com uma população de 

aproximadamente 6.3 milhões de habitantes6 tornando-se uma importante metrópole 

brasileira, remonta a questões sobre os momentos e o modo como as adversidades 

naturais foram superadas para tornar o Rio de Janeiro a cidade como é hoje. Foram 

significativas as obras elaboradas com a finalidade de contornar os maciços tão 

presentes na paisagem carioca e inúmeros os planos de urbanização desenvolvidos 

pelas esferas pública e privada para facilitar a mobilidade na cidade. 

  O direcionamento da população para regiões mais afastadas do centro 

foi possibilitado por melhoramentos que surgiram após a chegada da família real: 

 
“Abertos depois de 1808 novos e melhores caminhos de rodagem, 
consertadas as ruas esburacadas, removidos os entulhos que as cobriam e 
tornavam intransitáveis, acelerou-se a circulação da cidade para o interior dos 
bairros, até então pouco procurados” 
(SANTOS, 1996, p.63) 

 

De certo, sabe-se que apesar de muitos que “perderam” suas casas para 

abrigar a corte, a vinda da família real trouxe melhorias significativas, especialmente 

na região do morro do Castelo e seu entorno, como, por exemplo, as obras de 

aterramento, que muito ajudaram a facilitar a circulação na cidade e a ocupação dos 

terrenos planos junto à baía. O incremento populacional tornava urgente desenvolver 

mais e melhor a questão da mobilidade urbana, tendo em vista que nem todos os 

espaços tinham condições de serem ocupados. 

No século XIX o transporte por meio de embarcações, via Baía de Guanabara, 

era muito utilizado e importante para comunicar os subúrbios e áreas mais distantes 

do centro, como por exemplo, São Cristóvão, Caju, Santo Cristo, de um lado, e Glória 

e Botafogo, de outro. Este mesmo meio de transporte atendia também as freguesias 

rurais através do transporte marítimo na orla ocidental da Baía da Guanabara. Havia 

ao longo do que hoje é o primeiro trecho cortado pela Avenida Brasil, até o trevo de 

entrada para a rodovia Rio-Petrópolis, vários pequenos portos, largamente utilizados 

no escoamento da produção rural de hortaliças até a década de 1930. Eram eles, os 

portos de Inhaúma, Engenho da Pedra, Maria Angu (Praia de Ramos), Brás de Pina 

                                                           
6  A população do Rio de Janeiro é de 6.320.446, segundo o Censo de 2010.  
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama Acesso em 11/10/2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama
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e Pavuna. Com o passar do tempo, com a expansão da malha suburbana dos bondes, 

nas três primeiras décadas do século XX, e o surgimento das primeiros lotações, o 

transporte marítimo foi, aos poucos, perdendo importância. A abertura da Avenida 

Brasil,  acabou sacramentando o fim do transporte marítimo na Baía da Guanabara 

como transporte comercial e de passageiros e trazendo novos rumos para a dinâmica 

desta circulação entre os bairros cariocas, demais municípios e outros estados. 

Ao analisar os principais meios de transporte no Rio e Janeiro desde o século 

XIX, destacam-se os bondes e os trens como os principais impulsionadores do 

crescimento físico do espaço carioca, na primeira metade do século XX. Diante de 

uma mobilidade defasada, os trens eram a opção que atendia os bairros mais 

afastados, nos subúrbios, enquanto os bondes, os bairros mais abastados da 

chamada Zona Sul e os subúrbios mais próximos da Zona Norte. Cabe ressaltar, 

porém, que ambos os modais também atuaram conjuntamente em alguns bairros, 

como Cascadura. 

Esta diferenciação social já podia ser notada mesmo antes da chegada da 

família real ao Brasil, onde as freguesias da Candelária e São José se mostravam 

como as regiões prioritárias para a moradia dos mais privilegiados ao passo que os 

mais pobres, em geral,  trabalhadores livres e escravos de ganho que buscavam 

habitar locais próximos ao centro, que ofereciam melhores oportunidades de trabalho, 

começavam a adensar regiões como as freguesias de Santa Rita e Santana (atuais 

bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa). Assim, remonta-se aqui ao conceito de 

estratificação social do espaço, como definido por Abreu (2008). Somente após obras 

de aterramento da cidade é que se tornou possível o deslocamento para moradia em 

bairros até então inóspitos, como era o caso de São Cristóvão, que também passou a 

ser acessível a partir das gôndolas, os primeiros ônibus de tração animal. Vale 

ressaltar aqui o papel  da esfera pública que decidiu, em 1850, investir na 

intensificação das obras de aterramento, em especial do Saco de São Diogo, que 

permitiu posteriormente a criação de um canal de escoamento, o atual Canal do 

Mangue, originando a Cidade Nova. Foram as obras de drenagem do Saco de São 

Diogo que permitiram a ocupação efetiva de terrenos no que hoje são os bairros 

conhecidos como Estácio e Catumbi. 

A intensidade deste adensamento populacional foi tão grande que deu origem 

a novas freguesias, que surgiam na medida em que novos espaços iam sendo 



21 
 

 
  

passíveis de ocupação. A própria arquitetura das estruturas mostra a necessidade de 

aproveitamento de cada espaço disponível naquele momento, com prédios estreitos 

e profundos e colados uns aos outros. 

À medida que a ocupação da cidade se expandia rumo a novas direções 

tornava-se nítido o papel adquirido pelas empresas de transportes que se 

encarregavam do translado da população. Assim que algumas freguesias passaram 

a ter sua ocupação consolidada, já começou a se moldar o interesse do capital privado 

em se responsabilizar pelos meios de transporte coletivos. A ligação inicial entre os 

atuais bairros de Botafogo e Santo Cristo, por exemplo, passou a ser realizado por 

barcos a vapor em 1843 e já em 1844, Botafogo passou a ser interligado à Ponta do 

Caju, próximo a Quinta da Boa Vista. 

Segundo Noronha Santos, acreditava-se: 

 

“que se tornava rendoso esse transporte, pois em 1846 a barca a vapor Venus 
se empregava exclusivamente nesse serviço, fazendo todos os dias cinco 
viagens, do Cais do Brito, perto do Pharoux, até a praia de Botafogo.” 
(SANTOS, 1934, p.262 apud ABREU, 2008, p.41) 

 

E acrescenta ainda: 

 

“Em 1852 a Companhia Nichteroy-Inhomirim estabelece uma linha para 
Botafogo...O aristocrático bairro foi (depois) em 1867 contemplado pela 
Companhia de Barcas Ferry com uma carreira das suas elegantes e velozes 
embarcações que atracavam em duas pontes ali existentes, uma das quais 
em frente à rua São Clemente.” (SANTOS, 1934, p.263 apud ABREU, 2008, 
p.41) 

 

Também cabe destacar o papel dos tílburis, como meio de transporte 

para as massas, que tinham como pontos extremos o Engenho Velho e o bairro 

de Botafogo, permitindo maior circulação pela região, como pode ser lido no 

trecho abaixo: 

“Os meios de condução aumentam rapidamente nesta nossa boa cidade do 
Rio de Janeiro. Já tínhamos ônibus para todos os arrabaldes da Corte; vieram 
depois as gôndolas percorrer as linhas da Glória e da Cidade Nova e, ontem, 
surgiram os tílburis, ou carrinhos de duas rodas, puxados por um animal, que 
estacionam na rua Direita, junto á igreja da Cruz e que, por 1$ a hora, correm 
toda a cidade e arrabaldes. Os novos tílburis são muitos asseados e 
cômodos. Os cocheiros que governam, sentados ao lado do passageiro, 
vestem com muita decência. A empresa é proveitosa para o público e por isso 
fazemos votos por sua prosperidade”.  
 
(JORNAL DO COMMERCIO, 1846 apud NORONHA,1996, p.81) 
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 No que tange ao processo de expansão da cidade, sabe-se que o século 

XIX, mais especificamente sua segunda metade, corresponde ao período em 

que novos sítios são retalhados à cidade do Rio de Janeiro e novos interesses 

surgem para esta cidade, incluindo aqui os do capital internacional, expressos, 

por exemplo, nas concessões de serviços públicos à empresas. Apesar da 

arcaicidade que o Rio de Janeiro ainda trazia em muitos aspectos, pode-se 

notar naquele momento sua imersão nos moldes do capitalismo. 

 Na segunda metade do século XIX, intensificaram-se as melhorias que 

permitiram a melhor mobilidade para o interior da província, o que estimulou a 

concessão de privilégios para aqueles que buscassem investir nos meios de 

transporte, como as diligências por exemplo, que mesmo após deixarem de 

trafegar, em 1906, continuaram a contribuir para o serviço de carga às 

freguesias de Irajá, Campo Grande e Jacarepaguá, como afirma Noronha 

Santos (1996). 

 Nesse sentido, os transportes públicos foram pensados como um 

investimento muito rentável à época tendo em vista o crescimento da cidade do 

Rio de Janeiro, em especial após as obras de aterramento. Inicialmente com 

as barcas a vapor e depois com os trens e bondes, a população carioca 

passava a contar com melhores condições de mobilidade em uma cidade que, 

naquele momento, andava praticamente à pé. Atenção especial deve ser dada 

aos trens e bondes que se destacaram no processo de expansão do Rio de 

Janeiro para além das áreas centrais, atendendo de maneira diferenciada os 

variados perfis sociais da população carioca do século XIX e, ainda, ao 

transporte fluvial que ocorria na Baía de Guanabara, estimulando a construção 

de portos que atenderiam ao comércio e ao transporte de passageiros. 

 

1.1 O PAPEL DOS BONDES NA EXPANSÃO URBANA DO RIO DE 

JANEIRO. 

 

O início da utilização dos bondes como meio de transporte para atender 

a população carioca data do ano de 1868 e juntamente com o seu surgimento 

tem-se início o processo de consolidação da expansão da cidade em direção 

aos bairros da atual zona norte e, especialmente, aos da zona sul. A primeira 
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linha existente rumava da rua Gonçalves Dias em direção ao Largo do Machado 

e, nesta época, ainda se tratava de bondes puxados a burro, atendendo a 

freguesia da Glória, ocupada por população de maior renda (ABREU, 2008). 

 Mesmo antes do desenvolvimento dos bondes como meio de transporte 

no Rio de Janeiro, outros meios de menor circulação já vinham sendo 

utilizados, sendo alguns deles considerados precursores dos bondes, como as 

diligências, seguindo por caminhos que muito nos interessam neste trabalho, 

tendo em vista que posteriormente seus destinos se cruzariam com o que mais 

tarde seria de interesse dos que pensaram a construção da Avenida Brasil, em 

sua comunicação com Minas Gerais. A esse respeito, observa-se: 

 

Facilitados os meios rápidos de comunicação, não tardavam os atos 
governamentais, concedendo privilégios, entre os quais o mencionado no 
decreto nº 1.998, de 21 de outubro de 1857, de uma linha de diligências entre 
Porto Novo do Cunha e Paraíba do Sul, pela estrada União e Indústria. 
Inauguraram-se sucessivamente várias linhas de semenlhantes veículos: de 
Mauá, no município de Magé, a Petrópolis e desta cidade a Juiz de Fora pela 
estrada de rodagem União e Indústria[…] (SANTOS, 1996, p.165). 

 

  Apesar de, nesse momento, já se delinear um interesse dos capitais 

nacionais e internacionais na concessão dos serviços, tal interesse só se 

mostra mais consolidado quando ocorre a chegada dos bondes, que passam a 

ser compreendidos como transporte da multidão. São inúmeras as empresas 

que buscam trabalhar com o fornecimento do serviço dos bondes e, desse 

modo, combina-se um fatiamento da atuação destas em determinadas zonas 

da cidade, processo este também conhecido como “privilégios de zona” (WEID, 

1997). A atuação do capital privado em conjunto com as companhias 

imobiliárias foi responsável por inúmeras mudanças na forma-aparência da 

cidade, gerando, inclusive, o surgimento de novos bairros, como por exemplo 

Vila Isabel, bairro projetado por engenheiros, idealizado como um subúrbio de 

chácaras (DUTTON,2012). 

 Assim, trens e bondes, conjuntamente foram os meios responsáveis pela 

expansão da cidade e apesar de exercerem nesse momento uma ação 

interligada, contribuíram de maneira diferente, tendo em vista que seguiram 

rumos diferentes na capital, adquirindo também forte importância na 

estruturação social do Rio de Janeiro daquele momento. 
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 O início da utilização de veículos sobre trilhos a tração animal data do 

ano de 1859. No entanto, problemas financeiros foram comuns ao longo de 

inúmeras tentativas de integrar novos sistemas de transporte à realidade do Rio 

de Janeiro, levando à dissolução destes meios. A freguesia da Glória foi a que 

inicialmente serviu-se da utilização dos bondes de burro, já no ano de 1868 

pela Botanical Garden Railway Company, que ligava a rua Gonçalves Dias ao 

Largo do Machado. Posteriormente, as linhas passam a chegar ao bairro do 

Jardim Botânico, servindo também ao bairro de Botafogo e estendendo uma 

ligação ao Largo das Três Vendas (atual Praça Santos Dumond) (ABREU, 

2008). 

No ano de 1869 nova empresa consegue autorização para circular, a 

The Rio de Janeiro Street Railway Company, e naquele momento outras 

similares também viriam a surgir e atuar em outras partes da cidade. Após ser 

adquirida por capitalistas brasileiros, passa a denominar-se Companhia Ferro-

Carril de São Cristóvão e atendia desde o Largo de São Francisco até São 

Cristóvão, passando por bairros como Andaraí Pequeno (Tijuca), Catumbi, Rio 

Comprido, Gamboa, Santo Cristo, entre outros. A região de São Cristóvão 

passou por forte mudança em sua composição social, principalmente quando 

boa parte da população passou a deslocar-se para os bairros da zona sul e o 

antigo bairro, que serviu de moradia à família real, passou a ser ocupado por 

fábricas e consequentemente por habitações coletivas. Os bairros periféricos 

ao de São Cristóvão (Saúde, Gamboa e Santo Cristo) foram atendidos pelos 

carris, juntamente com a zona portuária e os terminais das estradas de ferro, o 

que gerava uma forte concentração de moradores dos mais distintos padrões 

sócio-econômicos, levando a empresa a dividir os preços das passagens por 

seções, barateando-o nas áreas onde prevalecia o proletariado. Logo, é 

possível retratar a nítida mudança pela qual passava o bairro de São Cristóvão, 

tanto em sua aparência quanto em seu conteúdo, aspectos que até hoje são 

visíveis no bairro (ABREU, 2008). 

“Qualquer cidade pode ser vista como uma coleção de formas geográficas. 
Essas formas sejam elas bairros ou edifícios, por exemplo, podem ser 
analisadas em termos de forma-aparência e forma-conteúdo”  (ABREU, 2008, 
p.30) 
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O bairro de São Cristóvão que, por algum tempo, “competiu” com Botafogo 

enquanto residência dos mais ricos, passou a abrigar também uma boa parte da 

classe operária, atraídas pelo número de indústrias que passou a se instalar na região 

(ABREU, 2008), porém esta competição logo foi deixada de lado, já que o bairro de 

Botafogo se tornou o mais atrativo tendo em vista sua proximidade com o mar. Já no 

século XX, São Cristóvão  contava com linhas de bonde a tração animal e 

posteriormente, eletrificadas (com as estações Alegria, São Januário, Cancela, 

Pedregulho e Bela de São João) que transportavam mão de obra para outras regiões 

da cidade. Neste período, já com o incremento da indústria automobilística, esta 

região atraiu mais de 300 indústrias têxteis, além de oficinas e lojas voltadas para 

carros. 

Tal transformação na forma-aparência dos bairros também pode ser ressaltada 

quando abordamos o caso de Vila Isabel. A expansão do serviço de bondes foi, muitas 

vezes, associada ao capital imobiliário e Vila Isabel foi um bairro planejado, cuja 

estruturação espelhou-se nos exemplos europeus, com suas largas avenidas. Assim, 

após inúmeros aterros, foi possível a ligação do centro à Vila Isabel, em 1873, pela 

Companhia Ferro-Carril de Vila Isabel.  

Reitera-se aqui o certeiro papel dos meios de transporte na expansão da cidade 

do Rio de Janeiro. Os bondes chegavam a freguesias distintas no que hoje chamamos 

Zona Sul e ainda a bairros mais abastados da Zona Norte e Centro. O maior 

adensamento populacional foi estimulado e as transformações na forma e conteúdo 

dos bairros eram eminentes, especialmente sob o comando do capital privado e do 

Estado. O bairro de Copacabana, por exemplo, também se tornou alvo de uma nova 

expansão dos trilhos, o que se concretizou em 1892, com ponto terminal na atual 

Siqueira Campos. 

Por volta desta mesma década, o serviço de bondes rumava para a sua 

eletrificação, o que foi exigido em cláusulas dos contratos de renovação das 

concessões em 1890 e colocado em prática em 1892, indo do Centro até à rua Dois 

de Dezembro (WEID, 1997). Nesse sentido, foi fundamental o papel da The Rio de 

Janeiro Tramway, Light and Power Co. Ltd., empresa canadense responsável pela 

geração de energia elétrica. Aos poucos, a Light foi comprando ações da Companhia 

do Jardim Botânico, até se tornar acionista majoritária, além de incorporar também 

inúmeras outras companhias menores. Em 1914, ganhou permissão para se estender 
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até o Leblon, passando por Ipanema e Gávea. Paralelamente, a Prefeitura já investia 

em melhoramentos nestes bairros, o que contribuía para a diferenciação entre bairros 

proletários e bairros burgueses. 

De um modo geral, os bondes foram fundamentais para atender a zona urbana 

do Rio de Janeiro e seus subúrbios próximos. A evolução de suas linhas levou à 

expansão da cidade, à transformação da infraestrutura de bairros inteiros, a atração 

populacional e a formação de novos bairros. Assim como os bondes, os trens também 

contribuíram para inúmeras transformações, mesmo que de maneira diferenciada. 

Cabe analisar também aqui o papel dos trens na consolidação do subúrbio carioca. 

Segundo Soares (1960, p.197), conforme citado por Fernandes (2001, p.37), o 

conceito carioca de subúrbio é definido por três noções: “o trem como meio de 

transporte, predomínio da população menos favorecida e dependência e relações 

íntimas e frequentes com o Centro da cidade”. Vejamos então o papel dos trens na 

formação do subúrbio carioca, região que, posteriormente será “rasgada” pela 

Avenida Brasil. 

 

1.2 O PAPEL DOS TRENS NA EXPANSÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO 

 

 Diferentemente dos bondes, os trens tiveram um papel fundamental na 

expansão da cidade em direção aos subúrbios mais distantes e às freguesias que 

eram basicamente rurais e pouco conectadas às áreas centrais da cidade. Tal 

“distância” se justificava exatamente pela falta de vias de circulação que conectassem 

tais regiões naquele momento, fazendo com que a maior parte das atividades se 

concentrassem em seu “centro”. Tal condição seria, aos poucos, transformada pela 

chegada das linhas férreas, influenciando no padrão centro-periferia, seja econômica, 

seja socialmente.  

O desenvolvimento de tais vias é fundamental para integrar o espaço, expandir 

o tecido urbano, permitir maior acesso à novos modos de vida e ainda, permitir o 

deslocamento pendular, que, contemporaneamente, cresce cada vez mais entre 

municípios diferentes nas grandes cidades.  

 

As redes de infraestrutura são imprescindíveis à conformação do modo de vida 
urbano que paulatinamente difunde-se por aglomerações humanas de 
diferentes partes do globo e adentra o mundo rural. Assim, o desenvolvimento 
da técnica fez-se indispensável à propagação do viver urbano (MARX, 2010, 
n.p). 
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 As estradas de ferro começaram a ser construídas com objetivo comercial, de 

facilitar o escoamento dos principais produtos à época e, ainda, representavam a 

modernidade, símbolo do Império. Em meados do século XIX, a implantação de um 

sistema ferroviário mostrava o esforço estatal em trazer novos rumos para o 

crescimento econômico brasileiro, ainda bastante incipiente, tornando a economia 

mais competitiva e buscando inserí-la no mercado internacional. 

 

[...] a economia nacional frente ao progresso das potências industriais e a 
urgente necessidade do Brasil de tornar-se um país economicamente confiável 
e digno de crédito das grandes potências, exigia do Brasil meios de transportes 
mais eficientes e caminhos largos para a comunicação com o mercado 
internacional. [...] Era necessário que se alargassem os caminhos, que se 
criassem estradas, vias de comunicação eficientes, que se interligassem a 
produção do país (NASCIMENTO, 2003, p. 23-24). 
 

 Desta maneira, autoriza-se no ano de 1852, a partir do decreto n.641 de 26 de 

junho, a concessão, a uma ou mais companhias, para a construção de uma estrada 

de ferro que partisse do município da Corte e terminasse nos pontos das províncias 

de Minas Gerais e São Paulo, que mais convenientes fossem (BRASIL, 1853, p.5).  

Pensada pelo grande empresário brasileiro da época, Irineu Evangelista de 

Souza, surge a Estrada de Ferro Mauá, que ligaria o Porto da Prainha (atual Praça 

Mauá) até a estação Guia de Pacobaíba, em um porto na praia de Mauá (antigo 

município de Estrela, atual Magé) e dali até Fragoso, próximo a Raiz da Serra de 

Petrópolis. Por não ter atingido seu objetivo inicial de alcançar as áreas produtoras de 

café e considerando os elevados gastos de manutenção, a ferrovia perdeu sua 

funcionalidade e o governo transferiu os direitos da E.F.Mauá para a Companhia 

Estrada de Ferro Príncipe do Grão Pará. 
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  Figura 1: Estação Guia de Pacobaíba na praia de Mauá  no século XIX 

 

Fonte: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_petropolis/guia.htm.> 

Acesso em: 15/05/2019 

 

Figura 2: Estação Guia de Pacobaíba na praia de Mauá nos dias atuais 

 

Fonte: A autora (2019) 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_petropolis/guia.htm
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Figura 3: Atual estado de conservação da estação Guia de Pacobaíba, na praia de Mauá, 

município de Magé. 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

 Em um segundo momento, no ano de 1858, inaugura-se mais uma ferrovia 

brasileira, a Estrada de Ferro D.Pedro II, que objetivava conectar a capital do império 

ao Vale do Paraíba e a Minas Gerais, áreas de forte importância econômica pelas 

atividades ali desenvolvidas. 

O primeiro trecho inaugurado interligava as freguesias de Santana e Queimados 

(Atual Nova Iguaçu) e posteriormente foram criadas novas estações como Cascadura, 

Engenho Novo, São Cristóvão, Sapopemba (atual Deodoro) e São Francisco Xavier, 

entre outras. Embora algumas regiões permanecessem bastante isoladas, a 

construção de estações que facilitassem a conexão com o centro do Rio de Janeiro, 

como a de Cascadura, criou a possibilidade de criação de núcleos urbanos, com 

moradias a preços atrativos e estimulando ainda mais o constante desenvolvimento 

dos transportes. A princípio, o desenvolvimento urbano acontecia a partir de 

ocupações lineares ao longo das ferrovias e, posteriormente, estas ocupações foram 

se interiorizando radialmente, criando uma nova estrutura e organização suburbana. 

(ABREU, 2008). 

 O objetivo inicial, que era a ligação com Belém (atual Japeri) não foi alcançado 

de início e sim, alguns anos depois, prosseguindo ainda para Barra do Piraí e, em 

1867, até Três Rios. Neste mesmo ano, inicia-se a construção dos trechos em Minas 
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Gerais, interligando Três Rios até Independência, passando por Juiz de Fora, 

Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas.  

Esta ferrovia passa a ser chamada, em 1889, de Estrada de Ferro Central do 

Brasil e incorporou outras linhas que existiam anteriormente, como a E.F. Rio D’Ouro. 

Esta última foi desenvolvida para auxiliar no transporte de material para as obras de 

construção das adutoras de abastecimento da cidade, tendo em vista que o 

crescimento demográfico era significativo e tornava-se importante buscar o acesso a 

novos mananciais. Desta maneira, os pontos finais desta ferrovia eram as represas 

do rio D’Ouro, na Baixada Fluminense e a Ponta do Caju, estimulando o surgimento 

de núcleos urbanos nos bairros hoje conhecidos como Vicente de Carvalho, Coelho 

Neto, Inhaúma, Irajá, Colégio e Pavuna, já que ao término das obras de 

abastecimentos, passaram a existir linhas que faziam transportes de passageiros. 

(ABREU, 2008).  

Os bairros suburbanos comumente chamados de “Subúrbios da Leopoldina”, 

como Penha, Olaria, Ramos e Bonsucesso, que algumas décadas mais tarde seriam 

cortados pela Av. Brasil, passaram a apresentar um incremento demográfico maior e 

uma integração mais significativa entre si, a partir da construção da Estrada de Ferro 

do Norte em 1884, que posteriormente seria chamada de Estrada de Ferro 

Leopoldina. Seu primeiro trecho ia da estação São Francisco Xavier até Mirity (atual 

Duque de Caxias) e não houve outras conexões para além desta, atendendo as 

regiões que hoje compreendem, além dos bairros acima citados, Manguinhos, Brás 

de Pina, Cordovil, Vigário Geral, Gramacho, Campos Elíseos, Imbariê e Piabetá. Por 

motivos financeiros, a E.F do Norte foi absorvida pela Leopoldina Railway Company 

Ltda. Em 1891, grande parte destas linhas foi comprada pela E.F.Central do Brasil, 

passando assim, a constituir o sistema de transporte ferroviário do Rio de Janeiro. 

(DUTTON, 2012). 

Assim, como afirma Santos (1977, p.23, apud ABREU, 2008, p.57), as áreas 

abertas pela ferrovia deveriam se destinar aos mais pobres, que para lá já se 

deslocavam voluntária ou involuntariamente (guerra aos cortiços empreendida pelo 

Governo Municipal). Trem, subúrbio e população de baixa renda passavam a ser 

sinônimos aos quais se contrapunha a associação bonde/zona sul/burguesia. 
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Mapa 2: Área Metropolitana do Rio de Janeiro: Localização das estradas de ferro 

 

Fonte: ABREU(2008) 

Como é possível notar, as ferrovias contribuíram  significativamente para a 

expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro. A instalação de uma linha férrea 

significava que boa parte da população passaria a ter acesso a áreas até então 

longínquas do centro, o que permitiria também que esta população passasse não só 

a se locomover por estas áreas, mas a se fixar nelas. Desta maneira, como apontado 

anteriormente, desenvolvem-se bairros como os da Leopoldina, outros na região de 

Duque de Caxias e ainda, aqueles que, nos dias atuais, são amplamente servidos 

pelo serviço do metrô, especialmente a linha 2. A Avenida Brasil conjugou os 

caminhos para zonas distintas da cidade, que anteriormente eram providos de ramais 

diferentes nas estradas de ferro. Hoje, ela corta a região leopoldinense, servida 

outrora pela Estrada de Ferro Leopoldina, atinge a zona oeste, terminando em santa 

Cruz, área até então servida pela E.F. Dom Pedro II e permite conexões com outras 

estradas que vão diretamente para os núcleos da Baixada Fluminense, provando 

assim o destaque que possui no contexto metropolitano carioca. 
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1.3 O PAPEL DOS PORTOS FLUVIAIS NO TRANSPORTE DO SUBÚRBIO 

CARIOCA. 

Do período colonial até o século XIX, um meio de transporte que adquiriu 

grande destaque foi o fluvial. Ao longo da Baía de Guanabara eram inúmeros os portos 

que funcionavam com o objetivo de escoar a produção agrícola para a metrópole. A 

função comercial foi fundamental para estreitar os laços e facilitar a comunicação com 

as freguesias que viriam a ser municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

e com os estados de São Paulo e Minas Gerais, contribuindo assim para reforçar 

futuramente a expansão da metrópole carioca. Os portos fluviais exerceram 

importante papel na aceleração dos fluxos de pessoas e do próprio comércio, 

especialmente pelo cultivo da cana de açúcar que era exportada para a metrópole e 

dos gêneros alimentícios que abasteciam a população. A região onde as atividades 

se desenvolviam eram, a princípio, de difícil ocupação devido ao tipo de solo ali 

existente, sendo o transporte pela baía o meio mais viável. Como sinaliza Prado Jr. 

(1945, p.302, apud PACIFICO, 2013, p.34): “É a facilidade do transporte por água uma 

das causas que fixaram aí o povoamento, uma vez que as conexões terrestres na 

baixada aluvial eram extremamente difíceis”  

Desta forma, os rios obtiveram importância especial no período colonial, tanto 

durante o cultivo da cana, quanto após a descoberta do ouro em Minas Gerais, além 

de outros ciclos econômicos que se desenvolveram com o passar dos anos. Sua 

dinâmica permitia a ida dos colonizadores em direção aos engenhos e possibilitava 

ainda o escoamento da produção rumo à cidade, sendo por muito tempo o único meio 

de transporte para a Metrópole e para os demais centros da colônia. Devido às obras 

de aterramento, foi possível acompanhar o surgimento de inúmeros ancoradouros e 

vários pequenos portos, como Caju, Inhaúma, Maria Angu e Irajá, no rio Merity. O 

transporte até Petrópolis, por exemplo, dependeu, por muitos anos, da conexão entre 

o Trapiche Mauá, no antigo Largo da Prainha, e o porto de Mauá, como já citado 

anteriormente, onde faziam baldeação com o trem que destinava-se à Raiz da Serra 

e seguiam pela estrada férrea até Petrópolis. Tal caminho sofreria posteriormente 

impacto significativo com a construção da Avenida Brasil, que permitiu o aumento do 

fluxo de pessoas e o comércio entre estas áreas, por caminho rodoviário diverso e 

mais rápido. 
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Retomando o papel dos portos, apresentamos alguns que possuem destaque 

e nos interessam enquanto parte de nossa área de estudo. Um deles é o Porto de 

Inhaúma, que localizava-se onde hoje está o chamado Complexo da Maré (mais 

especificamente ao fim da Avenida Guilherme Maxwell, na ponte de acesso a atual 

Ilha do Fundão).  

Na origem, foi criado para atender o engenho da Rainha, terras onde morou a 

rainha Dona Maria, mãe de D. João VI, onde é hoje o atual bairro do Engenho da 

Rainha. No seu atracadouro chegavam mercadorias que destinavam-se aos 

engenhos e propriedades rurais da região da Leopoldina, marcada pela presença das 

freguesias de Inhaúma e Irajá, onde posteriormente surgiriam os bairros de 

Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha. A região era formada por inúmeras ilhas, das 

quais hoje, permanecem apenas as do Fundão e do Governador. A área onde 

localizava-se o porto foi amplamente aterrada e hoje encontra-se nela o Conjunto 

Bento Ribeiro Dantas, no morro do Timbau. Historicamente, a descoberta desta região 

aconteceu pelos jesuítas, que “rasgaram” o caminho que levaria ao Porto de Inhaúma. 

Assim, tinha-se início a abertura de vias de comunicação entre áreas interioranas 

próximas às propriedades rurais e os caminhos que levavam ao mar, por onde eram 

escoados produtos como açúcar e aguardente rumo ao centro da cidade, Caju e São 

Cristóvão. Aos poucos formavam-se ali núcleos urbanos e comerciais. Assim como os 

demais portos fluviais, o de Inhaúma entrou em decadência a partir da ruína das 

atividades econômicas exercidas na região e também a partir das obras de 

aterramento, que acabaram por dificultar o acesso de embarcações maiores. Ainda 

no século XIX surgiram as estações ferroviárias de Amorim (na atual região de 

Manguinhos), Bonsucesso, Ramos e Penha, logo o deslocamento de pessoas e 

produtos começou a seguir novos rumos, mais facilitados pelos trens que agora 

chegavam à região. Hoje no lugar onde tinha porto de Inhaúma não há vestígios de 

sua existência tendo em vista que sua área foi completamente aterrada, dando lugar 

a inúmeras moradias.7 

Um segundo porto que se destacava na região por onde hoje passa a Avenida 

Brasil é o Porto de Maria Angu. Mariangu era o nome indígena de uma ave comum na 

                                                           
7 http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=130.  

Acesso em 17/05/2019 

http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=130
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Baía de Guanabara e passou a ser o nome utilizado para denominar toda a região 

praieira localizada próximo ao mangue do Saco do Viegas (onde hoje encontra-se o 

viaduto da Lobo Júnior). Ali surgiu o porto de mesmo nome, cuja função assemelhava-

se à dos demais portos do entorno da Baía de Guanabara, ou seja, abastecer 

embarcações rumo ao centro do Rio de Janeiro.  

 

Mapa 3 : Localização do porto de Maria Angu 

 

Fonte: <https://paulosilvahistory.blogspot.com/2018/04/as-belezasdo-passado-onde-esta-
praia-e.html>  Acesso em: 17/05/2019 

 

https://paulosilvahistory.blogspot.com/2018/04/as-belezasdo-passado-onde-esta-praia-e.html
https://paulosilvahistory.blogspot.com/2018/04/as-belezasdo-passado-onde-esta-praia-e.html


35 
 

 
  

Figura  4: Porto de Maria Angu

 

Fonte: <http://viagensaorioantigo.blogspot.com.br/2009/05/porto-de-maria-angu.html>  

Acesso em: 17/05/2019 

Os portos na baía de Guanabara não se limitavam aos dois aqui apresentados, 

eram inúmeros e de tamanha importância que perduraram por muitos anos durante o 

período colonial, dentre outros fatores, devido à proteção natural da Baía (seu recorte 

físico). Suas atividades, lucrativas por muito tempo, estavam diretamente relacionadas 

aos grandes proprietários e, não raro, a ordens religiosas, e foram fundamentais para 

a conexão com a metrópole.   A importância dos portos fluviais viria a diminuir em fins 

do século XIX com a chegada das estradas de ferro e dos bondes, que permitiram 

uma interiorização cada vez maior e representavam os interesses do capital mercantil, 

vinculado à economia cafeeira e, posteriormente, do capital industrial, que passaram 

a modelar e a influenciar a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, desde a segunda 

metade do século XIX. Assim, o comércio com a cidade do Rio de Janeiro, a partir dos 

portos fluviais na Baía de Guanabara, entrou em decadência e, após o fim da 

escravidão, verificou-se a estagnação econômica nos engenhos de cana-de-açúcar e 

café da região. No entanto, a ferrovia e, na sequência, os bondes, contribuiu de 

maneira significativa com o desenvolvimento urbano nas regiões de trânsito das 

mercadorias e pessoas, que foram se transformando, crescendo em número de 

população e infraestrutura urbana, formando hoje o que conhecemos como subúrbios 

da Leopoldina, uma das principais áreas cortada pela Avenida Brasil.  

http://viagensaorioantigo.blogspot.com.br/2009/05/porto-de-maria-angu.html
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Cabe frisar aqui que ao longo do desenvolvimento dos três modais de 

transporte estudados neste capítulo, observou-se seus impactos na infraestrutura, nos 

aspectos econômicos e sociais dos bairros em seu entorno e ainda a atuação conjunta 

do Estado com o capital privado. A construção da Avenida Brasil, assim como a de 

outras avenidas, que já mostrava o rumo seguido pelo nosso país em direção à 

adoção do rodoviarismo como realidade, é mais um exemplo de como funcionam os 

investimentos e interesses envolvidos na construção de vias e na forma de se 

locomover incentivada nas cidades. 

 

CAPÍTULO 2: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BRASIL 

 

A construção da Avenida Brasil é o resultado concreto de vários projetos  

pensados em diversas gestões municipais no Rio de Janeiro que já esboçavam 

caminhos alternativos para se chegar à Estrada União-Indústria8 e que, em menor 

escala, seria uma ligação entre centro e periferia. Antes de sua construção, a entrada 

e a saída da cidade do Rio de Janeiro se dava apenas pelas estradas Rio-São Paulo 

e Rio-Petrópolis, passando pelo interior dos subúrbios da Central e da Leopoldina. 

Estas vias surgiram como alternativa para o tradicional caminho fluvial ou ferroviário 

que possibilitavam chegar a Minas Gerais. A Estrada União-Indústria era a principal, 

naquele momento, para ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais, sendo portanto o 

principal eixo de ligação à capital federal, especialmente em um momento histórico 

em que o rodoviarismo passava a permear o imaginário dos governantes e inúmeros 

planos urbanos eram colocados em prática levando em consideração a questão da 

mobilidade. Desta maneira, ao objetivar alcançar a região serrana para posteriormente 

chegar ao estado de Minas Gerais, a abertura da Brasil acabou sendo fundamental 

para a criação e crescimento dos subúrbios, especialmente na região da Leopoldina, 

de início, e, posteriormente na Zona Oeste. 

Voltando um pouco no tempo, é importante recordar que durante a gestão de 

Pereira Passos na prefeitura do Rio de Janeiro (1902-1906), as atenções se voltaram 

                                                           
8 Primeira rodovia do país, inaugurada em 1861 por Dom Pedro II, que permitia a ligação entre 
Petrópolis (RJ) e Juiz De Fora (MG). 
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para o embelezamento da cidade, na verdade do seu centro, com o intuito de 

transformar os ares da cidade carioca e encaixá-la nos moldes europeus, baseando-

se no caso parisiense. Em um primeiro momento era interessante manter a classe 

proletária nas proximidades do centro, cujas atividades giravam em torno do porto 

(função agrário-exportadora) e já sabia-se aqui que “expulsá-los” para longe 

influenciaria na mão de obra que trabalhava no centro, já que o sistema de transportes 

era precário e ainda não fora tirado do papel nenhum projeto que focasse na questão 

da mobilidade. Naquele momento, contava-se apenas com a expansão das linhas de 

bondes e trens, que aos poucos também estimularam a formação de núcleos urbanos 

em seu entorno. Pereira Passos foi assim um grande exemplo para outros 

administradores que viriam posteriormente ao seu mandato, incitando-os a propor 

obras mais vultosas. 

Desde 1906 havia algumas tentativas de implementação de vias que servissem 

de acesso para a  região serrana e para a Estrada União-Indústria, mas nada que, de 

fato, saísse da teoria e fosse colocado em prática. A primeira viagem de carro para 

esta região se deu apenas em 1922, organizada pelo Automóvel Club do Brasil, órgão 

que contribuiu com inúmeros marcos no desenvolvimento do rodoviarismo e do 

automobilismo no país. A partir do conhecimento do caminho feito nesta viagem foi 

possível aproveitar alguns trechos para a abertura da Estrada Rio-Petrópolis, que 

ocorreria em 1928, estrada esta que junto com a Rio-São Paulo já era compreendida 

especialmente pelos planos de Agache e Le Corbusier, como porta de entrada da 

cidade.  Anos depois intensificou-se a necessidade de uma via que ligasse o centro 

da cidade  a estrada Rio-Petrópolis (já existente desde os anos 30), surgindo assim a 

Variante Rio-Petrópolis, que anos mais tarde viria a se tornar a Avenida Brasil, já 

durante o Estado Novo. Tal via já era pensada no Plano Diretor da cidade:  

AVENIDA BRASIL – (Variante Rio-Petrópolis)  - É  a principal via de 
penetração do Distrito Federal, à qual está destinada a maior 
responsabilidade do tráfego interestadual. Além da função primordial de ligar 
o Rio de Janeiro ao interior do país, terá ela também o encargo de facilitar a 
intercomunicação dos subúrbios da Leopoldina, distribuindo pelas sub-radiais 
que dela partem, o tráfego para diferentes zonas. 

(Revista Municipal de Engenharia,1943, n.3, volume X, julho p.160) 

Nesse período, destaca-se então o governo do presidente Washington Luís 

(1926-1930), que foi marcado pelo estímulo às rodovias, trazendo para o Brasil o 

ideário que já predominava em boa parte dos países desenvolvidos, ou seja, a 
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importância do automóvel. Neste mesmo período, maior atenção é dada às estradas 

de rodagem, inclusive com a geração de fundos voltados para a manutenção de 

importantes vias como a Rio-Petrópolis e a Rio-São Paulo, além do estímulo à vinda 

do urbanista Agache para o Rio de Janeiro. 

Neste momento já se planejava uma via que permitisse o acesso à União-

Indústria e dentre todos os projetos existentes para a sua formulação, aquele 

demarcado pelo litoral foi considerado o mais difícil de executar e no entanto foi o que 

saiu do papel e se tornou a atual Avenida Brasil, tendo em vista que anos depois foi 

considerado como a melhor opção já que também seria responsável por “desafogar” 

o trânsito do interior dos bairros da Leopoldina, como afirma José de Oliveira Reis: 

Antes da abertura da Avenida Brasil, a saída e entrada do Rio de 
Janeiro efetuavam-se pelas chamadas Estradas Rio-São Paulo e Rio-
Petrópolis. Constituíam antes um verdadeiro suplício, pela travessia da região 
suburbana, tanto da Central quanto da Leopoldina. O trajeto era feito através 
de ruas estreitas com um tráfego cada vez mais intenso. O novo trajeto, 
realizado em região inteiramente livre, às margens da Baía, foi a solução mais 
lógica, inteligente e econômica. 

(REIS, 1977, p.112  apud COSTA, 2005, p.5)  

Ainda segundo Reis, a avenida Brasil  “é de uma importância incontestável e 

graças a ela toda a zona suburbana da Leopoldina tomou um desenvolvimento 

extraordinário” (p.112). O autor ainda afirma: 

A Avenida Brasil começa na rua São Cristóvão, junto ao cruzamento 
da Avenida Rio de Janeiro, prolongamento do cais do porto e termina na 
bifurcação da Avenida das Bandeiras com a Rio-Petrópolis, próximo ao rio 
Meriti, nos limites do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. 

(REIS, 1977, p. 112 apud SOUZA, 2014, p.373)  

A primeira fase da Variante deu-se durante a gestão de Henrique Dodsworth, 

interventor federal indicado por Getúlio Vargas, que atuou de 1937 a 1945 e foi 

responsável po inúmeras obras na cidade do Rio de Janeiro. A construção ocorreu 

através da Comissão de Obras Novas da Secretaria Geral de Viação e Obras, 

possuindo inicialmente 15 km de extensão e indo até o bairro de Parada de Lucas, 

ainda na década de 30, onde se encontraria com a Rio-Petrópolis. Inicialmente, seriam 

quatro pistas de concreto em uma largura total de 60m9. Novo fôlego foi dado à 

construção de estradas de rodagem e novas vias a partir da Criação do Departamento 

                                                           
9 Revista Municipal de Engenharia, março, 1941:16. 
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Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937, estimulando assim novos investimentos 

no setor automobilístico. 

Nos anos 40, foi criado o primeiro sistema de numeração de rodovias federais 

no Brasil e a BR-1 (atualmente BR-101) seria então a Avenida Brasil, a primeira 

estrada federal brasileira. Com obras a todo vapor, foi criado o seu primeiro trecho, 

que ligava o cais do Porto à Parada de Lucas em um trecho de quinze quilômetros. 

Três anos mais tarde já se esboçava uma parte da via no atual bairro de Manguinhos 

e posteriormente já era possível deslocar-se da Rua Bela à atual Rua Lobo Júnior. 

Nos anos seguintes, em especial a partir de 1946, a Avenida Brasil é inaugurada sobre 

aterros na Baía de Guanabara, alterando assim toda uma lógica pré-existente de 

fluxos inter-cidades, bem como a mobilidade entre centro e periferia e pelo interior dos 

bairros do subúrbio carioca. Desde então começaram as obras de melhorias e 

ampliações.  

Figura 5: Avenida Brasil na altura de Manguinhos 

 

Fonte: Museu da Maré. 

Disponível em: <https://www.mobilidadefluminense.com.br/2018/02/corredores-cariocas-

avenida-brasil.html> Acesso em 24/05/2019. 

Nos anos 50, durante a gestão do prefeito João Carlos Vital, houve particular 

atenção ao desenvolvimento do setor rodoviário. Especialmente no que diz respeito a 

Avenida Brasil, investiu-se na duplicação do trecho entre a Avenida Teixeira de Castro 

e o viaduto de Lucas, além da pavimentação de ruas laterais e ruas de acesso. Já 

durante o governo de Negrão de Lima (1956-1958), foi concluído o viaduto de Ramos, 

ligando a Avenida Brasil à Ilha do Governador, o que proporciona maior facilidade de 

https://www.mobilidadefluminense.com.br/2018/02/corredores-cariocas-avenida-brasil.html
https://www.mobilidadefluminense.com.br/2018/02/corredores-cariocas-avenida-brasil.html
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acesso ao bairro onde se localiza o aeroporto internacional Tom Jobim, inaugurado 

em 1952, conectando assim outras cidades nacionais e internacionais à metrópole 

carioca. Durante a gestão de seu sucessor, Sá Freire Alvim (1958-1960) a prefeitura 

investiu na pavimentação das pistas laterais da Avenida Brasil no trecho entre a rua 

Lobo Júnior e o Trevo das Missões, além da construção de vários quilômetros de 

refúgios da Avenida Brasil, melhorando a circulação de veículos na região. 

O Programa Federal de Estradas de Rodagem, na década de 1950, imprimiu, 

por sua vez, as linhas principais da organização daquele espaço, ao representar então 

um aporte tecnológico de acessibilidade. A abertura da Rio-São Paulo (BR-116), da 

Rio-Santos (BR-101) e o novo traçado da Rio-Juiz de Fora (BR-040) facultou maior 

mobilidade à alocação da indústria. Assim, na construção naval, a japonesa 

Ishikawagima foi atraída para a baía de Guanabara, reeditando a tradição do lugar, 

mas a holandesa Verolme pôde se instalar em Angra dos Reis. A fábrica de vagões 

da Companhia Santa Matilde foi estabelecida em Três Rios, na direção de Minas 

Gerais. No entanto, a rodovia Presidente Dutra representou o vetor mais importante 

da aproximação entre Rio de Janeiro e São Paulo, favorecendo o posicionamento do 

vale médio do Paraíba do Sul como segundo pólo industrial do estado, superado 

apenas pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Desse modo, parte considerável 

do entorno da metrópole apresenta uma configuração espacial em eixo; o do Médio 

Vale do Paraíba do Sul, o do Litoral Sul e o do Litoral Norte (até a Região dos Lagos), 

o da Rio-Juiz de Fora, que significam, também, o privilegiamento de alguns lugares, 

em detrimento de outros.  

Como afirmam Oliveira e Coelho (1982), A Avenida Brasil, se beneficiou 

enormemente do Programa Federal de Estradas de Rodagem, na década de 1950, e 

acabou atraindo para as suas proximidades inúmeras empresas e indústrias, como a 

CIFERAL -  Indústria de Ônibus LTDA, localizada em frente a Praia de Ramos, e a 

Siderúgica Barra Mansa, em Parada de Lucas. Mas a maioria das indústrias atraídas 

pela Avenida Brasil, preferiu ficar nas proximidades desta, nas antigas vias de acesso 

a área central do Distrito Federal, onde havia maior disponibilidade de terrenos para 

a instalação de suas plantas e a preços muito mais em conta que às margens da nova 

rodovia. 
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Assim, muitas indústrias acabaram por se instalar nas antigas vias ou estradas 

que cortavam a região dos subúrbios, tais como Avenida Suburbana, Estrada Velha 

da Pavuna, Estrada do Itararé, Estrada de Inhaúma, Avenida Automóvel Club, 

Avenida Lobo Junior, dentre outras, todas com acesso fácil e direto a Avenida Brasil. 

Podemos citar como exemplos de grandes empresas que preferiram esta localização 

a estar as margens da nova via: a Gillette do Brasil, a CCPL – Cooperativa de Leite, 

a Sousa Cruz, indútria de cigarros, a Eletromar Ltda, a G&E – General Eletric, a 

Cisper, Coca-Cola, DeMillus, etc. 

No ano de 1951, houve a criação do Conselho Rodoviário e, a partir daí, já se 

esboçava um Plano Rodoviário que, no entanto, só seria concluído em 1955, na 

gestão do prefeito Alim Pedro. Como parte deste Plano, haveria a construção de um 

anel viário, que contornaria quase que pelos limites do antigo Distrito Federal. 

Novamente, nota-se aqui a importância já adquirida naquele momento pela Avenida 

Brasil, que seria parte fundamental deste plano juntamente com a Avenida das 

Bandeiras, a BR-6 (Avenida do Contorno) e a Avenida Niemeyer (liga atualmente os 

bairros de Leblon e São Conrado) sendo complementados ainda por um conjunto de 

estradas transversais, conectando vários pontos da cidade. Ainda nesse período, 

conclui-se o Viaduto de Barros Filho, o Trevo das Missões e o Viaduto de Deodoro. O 

Trevo das Missões foi construído no encontro de dois caminhos para Petrópolis, o que 

passava pelos subúrbios e o novo, na Avenida Brasil, contribuindo significativamente 

para a circulação rumo à zona oeste, que naquele período ainda era vista como sertão 

carioca, zona rural do Distrito Federal.  Oito anos mais tarde, tem-se a construção e a 

continuação de obras deveras importantes na via, como viadutos na área de Campo 

Grande, pista lateral na altura do bairro de Cordovil e refúgios centrais e laterais do 

Galeão até Bonsucesso. É ainda nessa década que se inicia o paisagismo da via, com 

os jardins no refúgio central.  

Na década de 1960, a Av.Brasil torna-se a principal via do Estado da 

Guanabara, que assume o lugar do antigo Distrito Federal, transferido em 1960 para 

Brasília. Desta maneira, a criação de novas centralidades e equipamentos coletivos 

na via transformou o dinamismo econômico estimulado pela maior facilidade na 

conexão com outras cidades, proporcionado especialmente pela Avenida Brasil. Ainda 
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neste período a Avenida Brasil foi unificada à Avenida das Bandeiras10, permitindo 

maior comunicação aos bairros que hoje compõem a zona oeste do Rio de Janeiro, 

como Bangu, Realengo e Santa Cruz e que, por bastante tempo, também foram 

marcados pela sua atividade industrial. É nesse período, mais especificamente em 

1961, que o decreto 471 determina a unificação da Avenida Brasil com a Avenida das 

Bandeiras, formando uma única via de ligação do Caju à Campo Grande. Ainda nesse 

período, no ano de 1965, há o prolongamento de Campo Grande a Santa Cruz. Deste 

período até meados de 1975 houve obras de modernização da via, com a construção 

de passarelas, troca de pavimentação e iluminação pública e troca de canteiros 

centrais por muretas divisórias, permitindo o aumento do número de faixas. Nesse 

momento já é possível notar o aumento da importância desta via para a circulação no 

Rio de Janeiro. A busca pelo aumento do número de faixas comprova tal necessidade 

e já nos anos 80 é entregue a faixa seletiva, que prioriza a passagem de ônibus 

urbanos, inibindo a circulação de veículos particulares. Na década seguinte, a Avenida 

Brasil passa a ser responsabilidade da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, antes 

incubida ao DNIT11. 

Nos anos 2000, são feitos inúmeras obras e remodelamento da via. O trecho 

entre Realengo e Santa Cruz é recapeado e ganha mais uma faixa. Em 2004, é 

eliminado o último cruzamento com semáforo na Avenida Brasil, dotando a via de uma 

fluidez ainda maior, além, ainda, da ligaçao da Brasil com a Linha Vermelha, reduzindo 

a intensidade do tráfego no horário de pico. Atualmente, a Avenida Brasil passa por 

uma nova fase em seu desenvolvimento: A criação do corredor BRT TransBrasil, 

conectando a Baixada Fluminense, através de vias alimentadoras, ao centro da 

cidade, no aeroporto Santos Dumont12. 

                                                           
10 A Avenida das Bandeiras iniciava-se em Parada de Lucas e rumava para o sul, centro e oeste do 

país (REIS, 1942:208) conectando a capital federal, a Rio-Petrópolis e a Rio-São Paulo. 
 
11 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Inicialmente, denominava-se 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) 
 
12 Estima-se que a TransBrasil seja responsável pelo transporte de 1 milhão de pessoas por dia ao 
longo de 28 estações que distam 1350m entre si. Disponível em 
<http://www.brtbrasil.org.br/index.php/brt-brasil/cidades-com-sistema-brt/rio-de-janeiro/brt-
transbrasil#.XOh0L9VKjIU> Acesso em 24/05/2019. 
 

http://www.brtbrasil.org.br/index.php/brt-brasil/cidades-com-sistema-brt/rio-de-janeiro/brt-transbrasil#.XOh0L9VKjIU
http://www.brtbrasil.org.br/index.php/brt-brasil/cidades-com-sistema-brt/rio-de-janeiro/brt-transbrasil#.XOh0L9VKjIU
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Tais obras só reforçam a compreensão inicial de que, para além do seu objetivo 

de conexão a outros estados brasileiros, a Avenida Brasil também altera a lógica de 

circulação na própria cidade, diminuindo o tempo de viagem, especialmente para os 

moradores que se deslocam da Baixada Fluminense e da Zona Oeste para o centro 

do Rio de Janeiro, transformando inclusive o “comportamento” de bairros como os da 

Leopoldina e de São Cristóvão/Benfica, que estão diretamente conectados à Brasil. 

Por esta via circulam mais de 250 mil veículos por dia13 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISE TERRITORIAL DA AVENIDA BRASIL 

A Avenida Brasil foi inaugurada no ano de 1946, na cidade do Rio de Janeiro. 

Como já citado anteriormente, muito mais do que um espaço absoluto, esta avenida 

pode ser analisada sob inúmeras óticas, tendo em vista que trata-se de uma via que 

tornou realidade muito mais do que previa-se nos projetos de sua construção. A 

“Brasil” foi pensada para ser um eixo de conexão do estado do Rio de Janeiro com 

outros estados, especialmente Minas Gerais e São Paulo e o seu desenvolvimento se 

deu em um momento muito propício de investimento no setor viário e no auge do 

rodoviarismo no Brasil. Além desta ligação a outros estados, a Avenida Brasil também 

contribuiu para expandir os limites da cidade, influenciando significativamente os 

bairros do subúrbio carioca que, até então, eram servidos quase que exclusivamente 

pelas ferrovias e considerados parte da zona “extra muros” da cidade. Desta maneira, 

comprova-se que o desenvolvimento de núcleos urbanos, a atração populacional para 

os subúrbios e o avanço de atividades econômicas contou expressivamente com o 

papel dos transportes, que pouco a pouco, desbravavam novos caminhos no Rio de 

Janeiro. Conforme afirma artigo na Revista Municipal de Engenharia, n.3, 1948, 

“apesar da necessidade de melhorias e maior constância nos transportes, a Avenida 

Brasil, com seus 60 metros de largura, já permitia a ligação do centro urbano com os 

limites do Distrito Federal e contribuiu ainda para um equilíbrio da distribuição 

populacional”. Tal constatação reforça nossa observação quanto à expansão carioca 

em direção aos subúrbios e é inegável a importância que os meios de transporte 

possuem nessa conexão (traçados aqui a partir das ferrovias, bondes e por meio 

                                                           
13 As vias mais extensas do Rio. <https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/as-vias-mais-extensas-do-
rio/avenida-brasil-18744.html#description_text> Acesso em 24/05/2019. 

https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/as-vias-mais-extensas-do-rio/avenida-brasil-18744.html#description_text
https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/as-vias-mais-extensas-do-rio/avenida-brasil-18744.html#description_text
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fluvial, ligado à Baía de Guanabara). No entanto, ressalta-se que a maior conexão 

entre centro e subúrbio não se dá buscando uma igualdade no acesso que moradores 

das zonas centrais e moradores dos subúrbios têm em relação ao aparato urbano. A 

estratificação social persiste e sua persistência influenciara boa partes dos planos 

urbanos previstos para o Rio de Janeiro, como por exemplo o Plano Agache.14 

A Avenida Brasil dos anos 40 diferencia-se em muitos aspectos daquela que 

conhecemos hoje. Nos primórdios de sua construção, que teve início durante o 

governo Vargas, por volta dos anos 30, e que recebeu forte impulso no governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961), observou-se como o modal rodoviário assumiu 

significativa importância na logística de transportes brasileira, relegando as ferrovias 

ao sucateamento. Ao fazer uma análise desta rodovia desde o momento em que foi 

pensada até sua concretização, é necessário compreender que, assim como muitos 

projetos, planos e obras, a realidade foi um pouco diferente da teoria. A Avenida Brasil 

era exaltada por ser a porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro, que desde o 

período cafeeiro, adquirira grande importância econômica para o país. Conforme 

reportagem do Jornal O Globo, de 10 de junho de 1944, em sua primeira página, ao 

falar da Avenida Brasil, chama a atenção para a “ligação rodoviária do Rio com o Sul, 

o Centro e o Norte do país”.15 Neste momento, cabe ressaltar que São Paulo já havia 

se tornado o grande centro econômico do país e, portanto, ter uma via que permitia 

ligação direta entre Rio de Janeiro e São Paulo era, de fato, algo grandioso. 

A construção da Avenida Brasil fez parte de um amplo projeto, planejado e 

executado pela Comissão do Plano da Cidade16, na prefeitura de Henrique Dodsworth, 

juntamente com três outras obras: Abertura da Avenida Presidente Vargas, 

urbanização da Esplanada do Castelo e duplicação do túnel do Leme. Posteriormente, 

                                                           
14 O plano Agache foi o primeiro plano de intervenção urbanística na cidade do Rio de Janeiro. Foi 
concluído em 1930 e tratava de importantes questões como a necessidade de zoneamento da cidade, 
especialmente no que tange ao novo caráter industrial,  o planejamento dos transportes, o crescimento 
das favelas, e o abastecimento de água.  
Disponível em http://planourbano.rio.rj.gov.br. Acesso em 11/05/2019. 

 
15 Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/avenida-brasil-foi-inaugurada-na-
decada-de-40-para-ligar-rio-todo-pais. Acesso em: 06/04/2019 
 
16 O primeiro Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, o Plano Agache (1926-1930) já estabelecera 
a Comissão do Plano da Cidade. No entanto, após as mudanças de prefeitos, muito do que previa o 
plano foi transformado. Dodsworth reestabelece a Comissão, cria o serviço técnico do plano e adapta 
alguns dos seus objetivos. 

http://planourbano.rio.rj.gov.br/
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/avenida-brasil-foi-inaugurada-na-decada-de-40-para-ligar-rio-todo-pais
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/avenida-brasil-foi-inaugurada-na-decada-de-40-para-ligar-rio-todo-pais
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outras numerosas obras ocorreram durante sua gestão como prefeito do Rio de 

Janeiro. Cabe ressaltar que suas realizações foram bem vistas por importantes 

setores à época, como o industrial, o que pode ser comprovado por um entusiasmado 

telegrama de março de 1940 onde o presidente da associação, Euvaldo Lodi, enviou 

congratulações ao prefeito Henrique Dodsworth pelos serviços que vinha prestando à 

capital do país (FREITAS FILHO, 1986, p. 209 apud SILVA, 2016, p.6).  

Tratando-se das atividades industriais, observa-se que estas foram uma das 

grandes expectativas criadas durante o projeto da Avenida Brasil. Supunha-se que a 

sua construção seria um ponto logístico interessante para a atração das indústrias, o 

que explica a atuação do setor industrial perante as ações do prefeito (acima citado). 

É interessante observar que, mesmo anos antes da sua construção, o Plano Agache 

já tratava de prevenir algo que aconteceria posteriormente com a Avenida Brasil. Tal 

plano previa a necessidade de zoneamento da cidade, buscando manter a ordem e 

evitar o caos, porém além disso, também objetivava-se proteger partes valorizadas da 

cidade contra o uso de atividades e setores não previstos, mantendo o alto valor do 

solo urbano.  

Nesse sentido, confirmamos aqui a expectativa do setor secundário do Rio de 

Janeiro em instalar suas fábricas ao longo da Avenida Brasil, como pode ser visto 

abaixo: 

A Municipalidade construindo a grande radial da cidade que é hoje a 
Avenida Brasil, com seus 60 metros de largura e a sua penetração com 
variante para São Paulo, em uma região ainda praticamente sem habitantes 
junto ao limite Norte do Distrito Federal, deu oportunidade para que uma 
grande orla da Baía de Guanabara fosse melhor conhecida dos Cariocas, 
uma região outrora despovoada porque insalubre e pantanosa, e que está 
sendo conquistada dia a dia. Logo no início de sua construção se pretendia 
erradamente a utilização das margens de tôda [sic] essa grande Avenida 
como prolongamento da zona industrial. 

(Revista Municipal de Engenharia, 1948, n.3, julho-setembro, p.105) 

 

Apesar da importância para a atividade industrial, cabe salientar que outras 

atividades estavam previstas de se instalarem na Avenida Brasil e sua grandiosidade 

era sempre ressaltada ao lembrar de sua função como artéria principal no novo eixo 

viário que se constituía.  

As estradas de penetração: Avenida Brasil e Bandeiras são, como se 
vê, da maior importância para o D.F., uma vez que funcionam como 
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verdadeiros canais coletores. Recebem tôdas [sic] as estradas provindas do 
interior fluminense, paulista e mineiro que por sua vez coletam o tráfego das 
estradas do Norte, do Centro e do Sul do país além de servirem como espinha 
dorsal na distribuição direta de benefícios a tôdas [sic] as zonas onde estão 
localizadas as principais atividades militares, as indústrias, o movimento 
potuário, os campos de aviação, a agricultura e, futuramente, o maior centro 
universitário das Américas. 

(Revista Municipal de Engenharia, 1954, n.4, outubro-dezembro, 
p.195) 

 

Figura 6: Avenida das Bandeiras 

 

Fonte: Revista Municipal de Engenharia. AGRJ 
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Figura 7: Avenida Brasil 

Fonte: Revista Municipal de Engenharia. AGRJ 

 

A implantação da Avenida Brasil trouxe consequências econômicas e sociais 

em diversos aspectos.  

(…)Sua implantação possibilitou a valorização acentuada do solo 
para uso industrial e a desvalorização de áreas residenciais e até mesmo 
turísticas – a praia de Ramos aparece na Carta Turística do Rio de Janeiro, 
de 1948, como um ponto de atração da cidade, com o nome “chic” de 
balneário de Ramos. (OLIVEIRA e COELHO, 1982, p.6) 

Segundo Abreu (2008, p.101), o Decreto-Lei 6.000/37 definiu pela primeira vez 

uma zona industrial na cidade e excluia desta o ramal de Santa Cruz, a margem 

esquerda da linha tronco da Central do Brasil e as áreas situadas entre esta e a 

Baixada de Jacarépaguá, por estarem longe das vias de comunicação a São Paulo e 

Minas Gerais. Observa-se aqui que o zoneamento da cidade passa a acontecer com 

significativo incentivo estatal, a partir de incentivos fiscais e das obras de infraestrutura 

necessárias, passando a atrair indústrias. Incluía-se na Zona Industrial, o bairro de 

São Cristóvão, a área do Jacarezinho até Bonsucesso e, por outro lado, desde a 

Avenida Automóvel Clube até a Baía de Guanabara.  
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Mapa 4 : Mapa de zoneamento do Decreto no 6000/37 

Fonte : Instituito de Engenharia Legal  - IEL – 1987  

<Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21836/21836_3.PDF> 

 

Após a crescente evasão de indústrias para os subúrbios fluminenses, o Estado 

da Guanabara passou a adotar uma política de retenção das indústrias em seu 

território adquirindo também terrenos em trechos da Rio-São Paulo. Logo, era 

fundamental investir na permanência das indústrias na cidade, realocando-as e 

incentivando-as. Vale lembrar que, apesar do seu importante papel metropolitano, o 

então denominado Estado da Guanabara passava por um esvaziamento industrial, 

após a transferência da capital para Brasília. O Rio de Janeiro, que participava com 

28% do valor da transformação industrial brasileira em 1929, passa a sofrer um 

processo de esvaziamento que se reflete na queda da participação para 15,6% em 

1970. Durante o mesmo período, a participação da economia paulista passa dos 35% 

para 58%17. 

Sabe-se que apesar da importância inicial dada à atividade industrial, inúmeras 

empresas e fábricas optaram por vias secundárias próximas à Avenida Brasil para sua 

instalação. São Cristóvão se tornou um importante polo de atividades, especialmente 

                                                           
17 Pereira, H.; Considera, C. Industrialização Fluminense – 1930/1980. In: Seminário da ANPEC, 1985.  

 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21836/21836_3.PDF
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no entorno da Rua Bela; Benfica e Del Castilho também abrigaram inúmeros galpões 

industriais ou centros comerciais. Em geral, tal escolha deve-se ao custo mais baixo 

do solo urbano em áreas localizadas próximo aos acessos à Avenida Brasil.  

Ainda sobre a importância da legislação e o papel que desempenha na 
organização territorial analisamos aqui um agente recente no processo de 
reestruturação da Avenida Brasil. A Lei Complementar 116 de 25 de abril de 2012 
trata do seguinte assunto: 

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 e dá outras providências. 

Autor: Poder Executivo 

Além da atração de atividades industriais, a criação da AEIU da Avenida Brasil 

busca requalificar espaços, inclusive os que outrora desenvolviam atividades 

industriais e que agora podem desenvolver função residencial e de uso misto. A 

Avenida Brasil passou por um “vazio” nos anos 80 devido a fatores como a guerra 

fiscal, a insegurança e a violência e o crescimento das favelas. Hoje, estudos são 

feitos para avaliar a viabilidade de requalificação de edifícios e recuperação do Parque 

Industrial da Cidade. Ao longo de seus 58 km de extensão, 9% são áreas industriais, 

há 7,7km² de área com potencial para novos empreendimentos e 5 instituições de 

ensino.18 Desta maneira, busca-se, nos dias atuais, reconectar-se à Avenida Brasil 

como palco de possíveis transformações em sua forma e atualização de seu 

conteúdo, tendo em vista a possibilidade de voltar a receber aquelas que fizeram parte 

de sua formação inicial: as indústrias. 

                                                           
18 Estudo inédito na Avenida Brasil  feito pela Rio Negócios com o objetivo de identificar áreas 
disponíveis para instalação de novas empresas na cidade. 2015.  
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                                   Mapa  5: Avenida Brasil ao longo de áreas industriais 

 

Fonte: Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano.  

Ainda tratando de atividades econômicas que foram estimuladas a se 

desenvolver às margens da Avenida Brasil, vale destacar a inauguração, em 1962, de 

um importante ponto de abastecimento comercial da região, o Mercado São 

Sebastião, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, em localidade limitada 

pela Avenida Brasil e a Baía de Guanabara. O Mercado foi pensado para substituir o 

antigo Mercado Municipal, localizado no centro da cidade que já não comportava mais 

o intenso fluxo de mercadorias chegando e saindo (em uma região que já presenciava 

intenso fluxo de veículos) e o grande número de atacadistas, ainda localizados na 

Área Central. A escolha da Avenida Brasil para a instalação do mercado deu-se 

especialmente pela facilidade de acesso à região metropolitana e pela circulação das 

mercadorias de maneira mais fácil e rápida a partir de rodovias, já que o novo mercado 

ficava localizado bem próximo ao Trevo das Missões.  

A localização do mercado proposto por Dom Helder, às margens da 
Avenida Brasil, atendia às expectativas de investimento e de 
desenvolvimento econômico da área. Apesar de ter sido inicialmente previsto 
um ramal ferroviário, os alimentos comercializados pelo mercado seriam 
transportados pela Avenida Brasil e com fácil conexão com as principais 
estradas federais que cortavam à cidade e o Estado do Rio de Janeiro. 
(GONÇALVES e FERREIRA, 2019, p.219) 

 



51 
 

 
  

Esta área estava incluída na Zona Industrial, segundo o Código de Obras de 

1937. O processo de metropolização da cidade é intensificado neste momento pelo 

papel do Rio de Janeiro como polo distribuidor de alimentos para cidades próximas, 

sedes de municípios da Baixada Fluminense e entorno da Baía de Guanabara, e 

também para centros mais afastados. Cabe ainda ressaltar que previa-se a 

construção de conjuntos habitacionais no espaço da Cruzada cedido ao Mercado. No 

entanto, o setor residencial não teve sua construção realizada, mas inúmeros galpões 

do mercado foram ocupados funcionando como moradias irregulares. Após mais de 

dez anos sem receber os devidos investimentos e sofrer com o abandono devido a 

brigas judiciais pela posse do terreno, está prevista a revitalização do Mercado São 

Sebastião, o que inclui sua conexão por meio de uma ponte à Rodovia Washington 

Luís, desafogando assim, e finalmente, a Avenida Brasil19.  

 

Figura 8: Mercado São Sebastião nos dias de hoje. 

 

Fonte: Paulo Nicolella/ O Globo.  

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-
5259757> 

 

 

                                                           
19 Ver a reportagem: https://oglobo.globo.com/rio/aos-50-anos-mercado-sao-sebastiao-sera-revitalizado-
5259863. Acesso em: 14/10/2018 

https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-5259757
https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-5259757
https://oglobo.globo.com/rio/aos-50-anos-mercado-sao-sebastiao-sera-revitalizado-5259863
https://oglobo.globo.com/rio/aos-50-anos-mercado-sao-sebastiao-sera-revitalizado-5259863
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Figura 9 : Mercado São Sebastião no ano de sua inauguração-1962 

           

Fonte: Paulo Nicolella/ O Globo.  

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-
5259757> 

 

Ao falar das indústrias e de atividades comerciais desenvolvidas na região, 

como o Mercado São Sebastião, estamos nos referindo a algo que estava previsto na 

construção da Avenida Brasil, tendo em vista que juntamente com ela viria a maior 

fluidez da circulação, os preços mais baixos dos terrenos e a facilidade de acesso a 

novos mercados. No entanto, com a sua construção também se formaram contra-

espaços, que segundo Moreira (2006), correspondem a movimentos que contestam o 

Espaço Organizado, ou seja, a realidade social vigente.  

Toda a área próxima à Avenida Brasil foi destinada à localização 
fabril, além de armazéns, oficinas, garagens, respeitando-se apenas terrenos 
de propriedade militar. Mas esta destinação natural não foi disciplinada a 
tempo, pois a participação maior do transporte rodoviário no Brasil somente 
se verificou na década de 1950, tendo havido alguma antecipação pela 
ocupação de vastos terrenos por favelas…A invasão da área pelas favelas, 
atraídas pela ocupação fabril do espaço, impediu a instalação de indústrias 

em alguns trechos, (notadamente) entre Olaria e Lucas. (ABREU, 2008. 

p.103) 

 

Desta maneira, o Estado também inicia uma política de erradicação de favelas 

ao longo da Avenida Brasil, que seria neste novo momento um importante polo de 

https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-5259757
https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-era-como-esta-mercado-sao-sebastiao-5259757
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atração industrial. Analisando o impacto desta política nas características residenciais 

da Leopoldina, observa-se pontos positivos, como o interesse do Estado na atração 

industrial, que levou à preparação desta área, dotando-a de serviços públicos, como 

por exemplo a criação da Estação de Tratamento de Esgoto da Penha, a construção 

de galerias pluviais e o investimento em obras viárias de ligação à Avenida Brasil, 

como o Trevo das Missões, o viaduto de Ramos e o da Lobo Júnior.  

Notadamente, compreendendo a organização espacial das áreas no entorno 

da Avenida Brasil sob a égide da lógica capitalista, observa-se uma forte influência da 

atividade industrial na valorização do solo urbano, o que pode ser visto como o 

aspecto negativo deste processo, acima citado. O solo foi, de fato, valorizado para a 

atividade industrial. Alguns espaços vazios entre a Avenida Brasil e a E.F.Leopoldina 

foram ocupados pela Refinaria de Manguinhos, a Ciferal (carrocerias para ônibus) e a 

Empresa Brasileira de Solda Elétrica. Esta elevada valorização, no entanto, levou à 

realocação de muitas das fábricas, que preferiram migrar para as vias de acesso à 

Brasil, como já apontado no capítulo 3, onde os terrenos eram mais baratos. Quanto 

à questão imobiliária, é interessante observar que à medida que a Brasil deixava de 

ser importante para aqueles que buscavam a formação de residências formais, podia-

se constatar o surgimento de espaços formados a partir de uma lógica contrária àquela 

hegemônica. Como exemplo, temos as favelas. A maioria das favelas surgidas no Rio 

de Janeiro no período 1948-1960 se localizou nas proximidades da Avenida Brasil 

(distrito da Penha). Em 1960, estavam aí 33% das favelas recentes e 52% dos 

favelados (ABREU, 2008). 
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Tabela 1: População e domicílios das favelas surgidas após o ano de 1948 

 

         Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81046.pdf 

 

O isolamento dos terrenos na orla e a nova característica industrial da região 

contribuíram para a atração da população rumo a esta área. Ali instalaram-se novos 

moradores, inicialmente nas poucas terras não alagadas que existiam (A favela do 

Timbau é a única que se localiza em área não alagadiça), depois surgiram palafitas e 

com o passar do tempo novas áreas foram sendo aterradas. Como exemplo, pode ser 

citada a favela da Kelson’s, nome popular do conjunto Marcílio Dias, localizado na 

antiga praia da moreninha, entre a Casa do Marinheiro e a antiga Fábrica têxtil 

Kelson’s (que deu nome à favela). Esta favela tem localização estratégica tendo em 

vista o acesso ao mar, onde antigamente localizava-se o Porto de Maria Angú. 

O Complexo da Maré, de um modo geral, composto por 16 favelas representa 

esta inicial ocupação das áreas no entorno da Avenida Brasil, recebendo inúmero 

migrantes vindos do Nordeste do país e que sofriam com a seca na região, além de 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81046.pdf
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diversos trabalhadores que atuaram na construção da Universidade do Brasil, atual 

UFRJ, e da própria Avenida Brasil, ocupando assim, os terrenos menos alagadiços e 

sendo portanto, o pontapé inicial para o desenvolvimento de habitações naquela 

região. 

Ainda no que diz respeito ao quesito moradias, cabe salientar o 

desenvolvimento de conjuntos habitacionais cuja construção previa a proximidade 

com a Avenida Brasil.  Muitos destes conjuntos foram vistos como a solução para o 

crescimento da cidade e o conflito nas áreas nobres, alvo do interesse dos 

incorporadores imobiliários e da população de maior poder aquisitivo, sendo pensados 

pelo poder público e pelo setor privado.  Inicialmente, inúmeras iniciativas na 

construção de habitações foram feitas a partir dos Institutos de Aposentados e 

Pensionistas (IAPs)20 e anos mais tarde, destacou-se também a atuação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH). 

A primeira experiência significativa dos IAPs no campo habitacional teve início em 

1942 com o Conjunto Habitacional de Realengo em um projeto para 2344 unidades 

que aproveitou a malha viária pré desenvolvida naquele momento. Este projeto se 

desenvolveu às margens da E.F.Central do Brasil.  

Figura 10: Conjunto residencial do Realengo 

 

Fonte: Labratório de Habitação – UFRJ 

Disponível em : <http://labhabufrj.weebly.com/conjunto-iapi-realengo.html> 

                                                           
20 O governo autorizou as Caixas de Aposentadoria e Pensão a financiar casas (como faz hoje a Caixa 
Econômica Federal) para regulamentarem a previdência social. Muitas das Caixas foram substituídas 
pelos Institutos. Tal autorização pode ser vista no Decreto 20.465 de 01 de otubro de 1931. 

http://labhabufrj.weebly.com/conjunto-iapi-realengo.html
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Ainda nas proximidades da Avenida Brasil, porém agora na região da Leopoldina, dois 

destaques: O conjunto denominado Cidade Jardim do Comerciário, desenvolvido pelo 

IAPC (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários) foi construído em 

terreno localizado em Olaria, bairro do subúrbio servido pelos trens da Leopoldina, 

distante 600m da estação de Olaria e 400m da praia de Maria Angú, onde passava a 

Variante Rio-Petrópolis, atual Avenida Brasil. Por ali, passariam mais tarde os ônibus 

que circulam intensamente na via, o que contribuiria para a facilidade de transportes 

das 484 famílias com população de 2.500 pessoas previstas para morarem nestas 

habitações.21 No bairro da Penha, ganha destaque o conjunto hoje conhecido como 

IAPI, desenvolvido pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. 

Inaugurado em 1949, contava com 1236 apartamentos em 41 edifícios, com 

estimativa de atender 10000 habitantes, especialmente trabalhadores industriais. Sua 

localização, assim como os demais conjuntos apresentados, insere-se na proximidade 

da Avenida Brasil e da antiga ferrovia “Leopoldina Railway”. 

Figura 11: Conjunto da Penha 

 

Foto: Marcia Foletto. Agência O Globo.  

Disponível em <https://oglobo.globo.com/rio/conjuntos-na-era-vargas-se-multiplicaram-para-
dar-teto-trabalhadores-2773327> 

 

                                                           
21 Ver Revista Municipal de Engenharia, 1944, nº2- volume XI – abril. 

https://oglobo.globo.com/rio/conjuntos-na-era-vargas-se-multiplicaram-para-dar-teto-trabalhadores-2773327
https://oglobo.globo.com/rio/conjuntos-na-era-vargas-se-multiplicaram-para-dar-teto-trabalhadores-2773327
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 Um outro setor cujas atividades se desenvolveram ao longo da Avenida Brasil 

foi o das Forças Armadas. Ao longo desta via encontram-se inúmeras instituições, 

especialmente da Marinha. Desta instituição, de Ramos à Penha,  há a Casa do 

Marinheiro, a Base de Abastecimento da Marinha, o Centro de Educação Física 

Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), os Centros de Instrução Almirante Graça Aranha 

(CIAGA) e Almirante Alexandrino (CIAA) e o Centro de Instrução e Adestramento 

Almirante Newton Braga. Podemos citar ainda o Centro de Preparação de Oficiais da 

Reserva (CPOR) na região de Bonsucesso à Ramos e o Comando da Aeronáutica, 

entre o Caju e Bonsucesso. A localização destes terrenos também se apropria do 

interesse geopolítico na Avenida Brasil. Como porta de saída e entrada da cidade que, 

por bastante tempo, foi o Distrito Federal, a localização em uma larga avenida com 

fácil acesso a outros estados e regiões do país se mostra eficiente e ali permanecem 

até os dias atuais. 

Mapa 6: Instituições militares ao longo da Avenida Brasil 

 

Elaboração: A autora (2019) 
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De um modo geral, abordamos aqui as indústriais, conjuntos habitacionais, 

favelas, áreas militares e um centro de abastecimento, que souberam aproveitar a 

localização na Avenida Brasil e sua fácil conexão a inúmeros outros lugares 

atendendo a interesses diversos, seja aos subúrbios da Leopoldina, seja a outras 

metrópoles brasileiras. Hoje, ao percorrer a Avenida Brasil, nota-se um predomínio do 

setor terciário voltado para comércios e serviços de suporte aos que ali passam como 

inúmeros postos de gasolina, lojas de autopeças, serviço de GNV (gás natural 

veicular) e hotéis. Há ainda centrais de abastecimentos de mercados e o CEASA 

(Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro) que centraliza a distribuição 

de hortifrutigranjeiros para o Grande Rio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da Avenida Brasil está diretamente ligada ao movimento de 

transformação da cidade do Rio de Janeiro na metrópole que é hoje. A ideia de 

“cidade-mãe” passa a ser cada vez mais realidade no caso carioca tendo em vista a 

grande diversidade de status que a cidade abraçou ao longo de sua história, seja no 

aspecto social, político, econômico ou cultural. Em cada uma destas mudanças novas 

infraestruturas iam se desenvolvendo, a população ia crescendo (especialmente com 

a chegada de novos migrantes) e a cidade ia se expandindo rumo aos espaços mais 

disponíveis para ocupação que pudessem existir. O “sertão carioca” passava a ser 

ocupada e cada vez mais pessoas passavam a construir ali suas residências. Com os 

novos núcleos urbanos, surgem novas atividades econômicas e muito deste 

desenvolvimento deve-se ao importante papel desenvolvido pelos meios de transporte 

da cidade do Rio de Janeiro. 

As estradas de ferro, as linhas dos bondes e os portos fluviais da Baía de 

Guanabara atuaram no sentido de promover uma integração entre o centro da cidade 

e o seu arrabalde. Uma integração ainda descontínua, com algumas poucas estações 

e ligações, mas que aos poucos foi se desenvolvendo. Assim, surgem os subúrbios 

da Leopoldina, formam-se os bairros ferroviários, promove-se aterros para facilitar a 

ocupação e, em determinado momento, o projeto da Avenida Brasil sai do papel e se 
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torna realidade. É importante lembrar que a realidade político-econômica brasileira 

contribuiu para que o rodoviarismo tomasse seu lugar nos projetos urbanísticos. O 

interesse do capital privado juntamente com o Estado levou ao desenvolvimento das 

estradas de rodagem, o automóvel chegava com maior facilidade no país e a Variante 

Rio-Petrópolis começava então a tomar forma seguindo seu rumo pela orla da Baía 

de Guanabara em área sobre aterros. As ferrovias foram, aos poucos, sucateadas e, 

para além de seu papel na expansão territorial da cidade do Rio de Janeiro, a nova 

via, como o nome já adianta, permitia a conexão à Petrópolis e de lá à Minas Gerais. 

Seguindo em outra direção tornara-se possível a conexão Rio-São Paulo, as duas 

maiores metrópoles brasileiras e, assim, interligam-se os maiores centros econômicos 

do país.  

De um modo geral, a Avenida Brasil abriu as portas da cidade do Rio de Janeiro 

para todo o país, facilitando o fluxo de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Ao 

mesmo tempo em que coloca a cidade em um patamar mais elevado no cenário 

internacional, também contribui para a transformação da morfologia urbana  e da 

dinâmica populacional carioca. O desenvolvimento do Rio de Janeiro neste período 

vinha intrinsecamente associado à indústria e esta seria inicialmente atraída pela 

Avenida Brasil. Entre as décadas de 40 e 50 as regiões industriais entre linha 

ferroviária da Leopoldina e a Avenida Brasil ganharam um incremento no contingente 

populacional, morando principalmente nas favelas. Mais de 30% da população 

trabalhadora do Distrito Federal trabalhava diretamente no setor industrial. E, desses, 

cerca de 50% morava em favelas, de acordo com o Censo da Prefeitura, realizado no 

final dos anos de 1940 (ABREU, 2013, p. 106; SILVA, M., 2010 p. 72 APUD TORRES, 

2018, p.297). 

As indústrias eram alvo do interesse público e privado, era prevista sua 

realocação com a construção da Avenida Brasil, no entanto, o crescimento das favelas 

não estava previsto e hoje, são realidade ao longo da via. No momento atual, a 

avenida Brasil vive a espera de projetos que busquem sua requalificação trazendo 

novas atividades para seus prédios abandonados e terrenos baldios. Seu 

desenvolvimento enquanto via está associado à circulação de pessoas, à oferta de 

serviços, à interligação com os demais estados do Brasil. Todo este aparato não 

surgiu do dia para a noite e sim, ao longo de muitos anos e muitas mudanças na forma 

e no conteúdo da cidade, que passou por Distrito Federal, que presenciou importantes 
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ciclos econômicos e que foi palco de grandes eventos como as Olimpíadas, em 2016. 

Atualmente, ressalta-se mais uma expansão viária com o BRT (Bus Rapid Transit), 

que trará a possilibidade de acelerar a comunicação entre os bairros cariocas 

“encolhendo” a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e mostrando mais uma vez 

como a dinâmica da Avenida Brasil influencia de inúmeras maneiras o crescimento da 

metrópole Rio. 
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