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reSUMO DO PrOJetO
A autoridade ferroviária local Metropolitana di Napoli (MDN) está 
implementando o programa de expansão, parte que involve a extensão 
da principal linha de metro leste-oeste. MDN irá nomear equipes 
internacionais de projetistas renomados (arquitetos e engenheiros) 
para realizar o projeto das estações ao longo de sua extensão.  
O objetivo da MDN é produzir estações que irão ajudar a criar uma 
percepção na Itália e no exterior de Nápoles como uma cidade 
moderna e economicamente vibrante e culta. 

Como resultado de sua reputação internacional, sua equipe tem sido 
convidada para preparar um projeto conceito para uma estação de 
referência em Santa Maria del Pianto, adjacente ao principal cemitério 
da cidade, Poggioreale.

A nova estação do Metrô será na Linha 1 entre Poggioreale e 
Capodichino, próximo a entrada norte do cemitério. A estação irá 
fornecer fácil acesso as zonas do entorno e uma nova rota para o 
centro da cidade a partir do nordeste de Nápoles. A estação irá fazer 
parte de um centro de transporte que também incluirá estacionamento 
para até 1.500 carros e uma estação de ônibus para 45 ônibus.  
O fluxo de passageiros deverá ser de 6.000 pessoas por dia (incluindo 
o pico da hora do rush). Importante, a estação deve também ser capaz 
de acomodar os passageiros que visitam o cemitério, aos domingos, 
em particular no Dia de Finados (geralmente em torno do 02 de 
novembro), quando 10 mil passageiros devem utilizar a estação.

Como é habitual nesta fase de um projeto, apenas informações parciais 
está disponível, incluindo:

Uma breve introdução a Nápoles, história, clima, geologia.•	
Uma planta do Local mostrando os principais características.•	
O número de passageiros.•	

O terreno é essencialmente plano e os níveis principais são:

Nível de Plataforma da 100m ASD (acima do nivel de superfície) e;•	
Nível do Pátio da Estação 143m ASD.•	

Resultados
Produzir uma proposta de design que atinge os objetivos do cliente em 
uma única prancha.



PG. 3PG. 3

SObre NáPOLeS
Nápoles é uma comuna italiana 
do sul de Itália, da região 
da Campania, província de 
Nápoles, com cerca de 1.000.000 
habitantes.

Nápoles é a terceira cidade mais 
populosa da Itália após Roma 
e Milão. Estende-se por uma 
área de 117 km², de densidade 
populacional 8.490 h/km².
Localiza-se no golfo de Nápoles, 
no mar Tirreno. É um porto 
importante e o principal centro 
industrial e comercial do sul do 
país.

Nápoles tem um clima 
tipicamente mediterrânico, com 
invernos moderados e chuvosos 
e verões quentes e secos, porém 
sempre refrescados pela brisa 
marítima que raramente falta 
no seu golfo. O sol esplende 
mediamente por 250 dias por 
ano. A particular conformação 
morfológica do território leva 
a que a cidade apresente 
diferentes microclimas.

ângulos de nascer e de pôr do sol no local
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HIStórIA De NáPOLeS
Tem origem na antiga cidade grega de Neapolis. Foi conquistada pelos 
romanos no século IV a.C. No século VI, passou para domínio bizantino 
e, no século VIII, constituiu-se em ducado independente. Em 1139, 
passou a pertencer ao reino da Sicília. A universidade foi fundada em 
1224. Passou a ser, no final do século XIII, a capital do reino. Em 1282, 
passou para a coroa de Aragão, sendo denominado reino de Nápoles. 
No século XVIII, passou a ser independente, sendo anexado ao reino 
da Sardenha em 1860 e ao da Itália em 1861. Nessa cidade, nasceram 
os papas: Bonifácio V, Urbano VI, Bonifácio IX, Paulo IV, Inocêncio XII.

Nápoles é reputada como sendo uma das cidades mais perigosas da 
Europa, por causa de sua elevada taxa de pobreza (32%) e a elevada 
taxa de criminalidade e desemprego. Todos os anos, ocorrem centenas 
de mortes causa das guerras de clãs dentro da máfia local, a Camorra.
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MetrO De NáPOLeS
O Metro de Nápoles é o nome 
que recebe o conglomerado de 
transportes ferroviarios integrado 
por cinco linhas urbanas, algumas 
de tipo regional e quatro feixes, 
que serve a cidade de Nápoles e 
sua área metropolitana, na Itália. 

A gestão corre ao encargo de 
algumas empresas privadas 
e do governo da região de 
Companhia, que gestiona de 
modo integrado o conjunto de 
transportes públicos na zona. 

Foi Inaugurado em 1993, 
atualmente conta com sete 
linhas. Para a década 2010–2020 
contará com dez linhas e cem 
estações dentro dos limites 
municipais.
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INfOrMAçõeS SObre O LOcAL
A igreja de Santa Maria del 
Pianto está localizada no centro 
de Poggioreale. 

A igreja, projetada por Antonio 
Francisco Piccchiatti tem a forma 
de cruz grega, com uma fachada 
barroca.
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INfOrMAçõeS SObre O LOcAL
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IMPLANtAçãO
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cOrte
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