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1- Introdução 

 

Em março de 2012, fiz minha primeira visita "oficial" a Curicica. 

 

Nós, a equipe do Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais 

ou simplesmente Morar Carioca, a quem havia sido designado o Agrupamento 26 − Asa 

Branca - fazíamos a primeira incursão à nossa área de estudo − as oito favelas de 

Curicica escolhidas pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH)  para ser objeto das 

intervenções do Plano.  

 

Lançado um ano e meio antes com grande alarde na mídia, o Morar Carioca viera como 

principal projeto social da prefeitura, em plena  era de megaeventos, para cumprir o 

papel de incorporar todas as favelas  da cidade ao tecido urbano formal. Assim dissera o 

prefeito Eduardo Paes,  na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) quando da 

divulgação dos escritórios selecionados através de concurso nacional para esta grande 

empreitada. 

 

Alguns meses depois, dada a autorização pela SMH, para lá nos dirigimos. Logo na 

chegada à Barra, na saída do Túnel do Joá, nos deparamos com a placa "Sorria, você 

está na Barra Olímpica" (foto da capa). Era o prenúncio do que estava por vir. 

 

Bem ao pé do Maciço da Pedra Branca, havia aquela localidade com ar pacato e aspecto 

comum de subúrbio carioca em área ainda sem ocupação consolidada. Naquele fundo da 

Baixada de Jacarepaguá, Curicica era mais conhecida por abrigar os estúdios da TV 

Globo. 

 

No caminho de chegada, pela av. Salvador Allende, um pouco acima da av. Abelardo 

Bueno, tivemos o primeiro impacto − a extensa planície alagadiça, tão típica da Baixada 

de Jacarepaguá, que se estendia a leste, onde se via ao fundo a Pedra da Gávea 
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imponente − tinha agora um obstáculo que se interpunha à visão completa, uma parede 

uniforme  de edifícios,  todos brancos, todos iguais e enormes. 

 

Grande foi meu assombro diante desta imagem que foi fotografada (fig. 2) e se tornou 

nosso primeiro registro de trabalho − ela  ilustrava de maneira sintética a problemática 

sobre  a qual iríamos nos debruçar por todo o ano seguinte. 

 

 

Fig. 2 − Condomínio Rio 2 / Cidade Jardim vistos da av. Salvador Allende − foto: Lilian Sampaio − 2012 

 

Este trabalho é o resultado do processo que teve início efetivo naquele dia e que 

encontrou continuidade para além do Morar Carioca.  

 

Quando escolhi este tema para minha dissertação no mestrado profissional, uma 

professora da banca de seleção premonitoriamente me indagou o que faria eu, se o 

projeto não fosse adiante pela prefeitura. Bem, trabalhamos muito na elaboração do 

diagnóstico, montamos escritório na área, fomos a campo um sem número de vezes, 

fizemos mapas, levantamentos, reuniões diversas, desenhos, tabelas e, o projeto foi 

suspenso.  
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Tendo dado continuidade no mestrado profissional, ainda que sob outros ângulos, ao 

trabalho cujo embrião acabei de descrever, dou alguma aplicação aos conhecimentos ali 

iniciados pela equipe e  procuro contribuir  para uma reflexão sobre os processos pelos 

quais a cidade do Rio de Janeiro vem atravessando em função dos preparativos para 

receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Busco fazer uma narrativa de   como  a  

política oficial de recuperação da imagem da cidade, posta em prática a partir  dos 

planos estratégicos elaborados  nos anos de 1990, rebate sobre as pré-existências e os 

modos de vida da população do entorno da principal área de intervenção das obras 

olímpicas, no caso, o bairro de Curicica, situado na Baixada de Jacarepaguá, nas 

cercanias das obras do futuro Parque Olímpico. Neste sentido, procurarei fazer uma  

exploração da lógica que rege as intervenções em curso na cidade e de como as políticas 

públicas em ação reverberam sobre o plano micro, no cotidiano da população − 

especialmente a favelada −  gerando subprodutos urbanos em suas áreas de entorno.  

 

A dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro é dedicado à compreensão 

do contexto geral no qual se inserem as políticas públicas que regem as ações da 

municipalidade hoje em curso no Rio de Janeiro. A reflexão aí desenvolvida busca 

articular o papel do planejamento estratégico adotado no gerenciamento da cidade, em 

detrimento do planejamento urbano convencional, regulador e disciplinador do uso do 

solo,  com uma dinâmica mundial que propõe uma crescente parceria do poder público 

com o mercado, no sentido da replicação das práticas de gestão das empresas na 

elaboração das políticas públicas. Também no capítulo I, procuro externar meu ponto de 

observação deste trabalho, no qual me qualifico como integrante de um dos escritórios 

selecionados para dar andamento ao Projeto Morar Carioca, desde a gênese em 

novembro de 2010, com o lançamento do concurso nacional promovido pelo IAB-RJ 

até sua suspensão em janeiro de 2013. 

 

Partindo das discussões do capítulo I, o segundo se propõe a investigar as principais 

intervenções hoje em curso na cidade, no sentido de sua adequação para receber os 

grandes eventos internacionais que se avizinham, especialmente as Olimpíadas de 2016. 

Também no capítulo II, me aproximo de minha área de trabalho no Morar Carioca −  
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Asa Branca / Curicica −  procurando compreender sua inserção na evolução da 

ocupação da Baixada de Jacarepaguá e sua condição atual decorrente da chamada 

"Cidade Olímpica". 

 

Aprofundando no conhecimento das especificidades  do processo pelo qual esta área do 

entorno do Parque Olímpico vem atravessando, busco no capítulo III compreender a 

dinâmica das ações e relações  empreendidas pelos principais agentes  formadores do 

espaço urbano: o poder público (em suas diversas e muitas vezes contraditórias 

instâncias), a população favelada e a indústria da construção civil, e de que maneira 

estas ações resultam na transformação da paisagem pré-existente.   

 

 

 

 

 Fig. 3 − Localização do bairro de Curicica − fonte: portalgeo.rio.gov.br - Armazém de Dados.     Instituto 
Pereira Passos.   
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Fig. 4 – Mapa da localização das favelas do Agrupamento 26 na  Baixada de Jacarepaguá − fonte: 
Corcovado Arquitetura & Design / Morar Cariocac − sobre ortofoto  
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Fig. 5 − Mapa da localização das favelas do Agrupamento 26 com Parque Olímpico − fonte: Corcovado 
Arquitetura & Design / Morar Carioca. 
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2 - CAPÍTULO I  

 

2.1- Planejamento estratégico,  marketing urbano e Cidade Olímpica 

 

O anúncio da candidatura do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 

desencadeou uma série de eventos que se inserem em uma lógica de gestão do espaço 

urbano já esboçado desde os anos de  1990  no 1º Plano Estratégico da Cidade (PECRJ).  

Concebido  no primeiro mandato do prefeito Cesar Maia (1993/96) denominado Rio, 

Sempre Rio, ali inaugura-se um mecanismo de gestão  empresarial da cidade em que a 

forte participação de setores da economia local e nacional presentes no Conselho 

Diretor (ver anexo1) e do Conselho da Cidade1 − fóruns consultivos  criados para 

acompanhamento da implantação do Plano −  afirmam a intenção de adotar uma 

estratégia de poder sobre os rumos da cidade. Esta visão, hoje hegemônica, que vem no 

lastro das proposições liberais e no encolhimento do papel do Estado no trato da coisa 

pública, prega a aplicação da  eficiência e a criatividade empresarial  como modo  de 

administração da cidade, livrando-a dos "vícios" decorrentes do comando  tradicional na 

elaboração das políticas públicas, em que a ineficiência é considerada como elemento 

estrutural. É a transposição dos conceitos e métodos do planejamento estratégico 

empresarial, nascido na Harvard Business School para a gestão urbana. 

 

As sucessivas candidaturas para sediar eventos internacionais de grande visibilidade são 

parte desta lógica e indicam uma série de políticas públicas voltadas para desenvolver a 

capacidade da cidade na competição internacional pela captação de investimentos 

nacionais e internacionais. É preciso, dentro deste pensamento, criar uma ambiência 

urbana propícia  à consecução de negócios, adequando-a a sediar grandes empresas, 

congressos e megaeventos internacionais com o intuito de trazer investimentos de 

capital  para a cidade. Para a plena adequação da cidade no desempenho deste novo 

papel, o 1º Plano Estratégico da Cidade - Rio Sempre Rio lança mão de ferramentas de 

marketing e indica como necessária a criação de uma "marca" (brand) Rio de Janeiro, 

                                            
1 Conselho da Cidade é um órgão consultivo para auxiliar a revisão e o acompanhamento do Plano estratégico da prefeitura. É 
composto por 150 cidadãos de "destacada posição na sociedade". 
 



 

19 

 

que possibilite que o incentivo e desenvolvimento das vocações da cidade sejam 

reforçados como elemento central na criação de uma nova imagem para o mercado 

internacional. 

 

O advento das políticas de “brandificação” das cidades tal como conhecemos nos dias 

atuais, remonta aos idos dos anos 1970, nos EUA quando, entre outros, o plano de 

recuperação da cidade de Nova York tornou-se exemplo emblemático. Uma estratégia 

capitaneada por agentes privados aliados ao poder público local, visando a recuperação 

econômica da cidade, é formulada para solucionar problemas advindos do processo de 

esvaziamento econômico e desindustrialização dos grandes centros econômicos 

americanos. Miriam Greenberg (2009), em sua análise sobre o processo de recuperação 

econômica de Nova York,  evidencia o advento de uma nova forma de empreendimento 

urbano, na qual as políticas públicas voltam-se para a transformação do imaginário 

criado para a cidade, valendo-se de instrumentos antes heterodoxos, como marketing, 

publicidade e percepção pública, em detrimento de políticas  sociais tradicionais. Nova 

York, na década de 1970, passava por grande crise econômica e fiscal, e via a mídia 

retratar a cidade como o lugar da decadência econômica, criminalidade e caos,  além de 

presenciar a fuga de capitais e investimentos, tendo  seus serviços públicos, escolas e 

hospitais em estado de penúria. O poder público municipal enxergou a possibilidade de 

implementar um processo de recuperação econômica a partir da mudança da percepção 

pública sobre a cidade. Para tal, iniciou uma grande campanha através da mídia 

impressa, agências de propaganda e marketing que buscava veicular uma nova imagem 

para a cidade, anunciando um ambiente seguro para negócios e turismo e assim atrair 

novos investimentos. Em paralelo, deu início a parcerias público-privadas e grandes 

incentivos para o setor hoteleiro e para indústria da construção civil, de modo a 

construir hotéis e torres corporativas, além de promover o incremento da área de 

segurança pública. Tratava-se de uma política voltada primordialmente para os de “fora 

da cidade” e não para sua população, acreditando serem estes os que viriam a trazer de 

volta o capital necessário para o soerguimento econômico da cidade.  

 

O sucesso dessa política que transformou a imagem da cidade de liberal e operária para 

aquela de uma cidade “business and tourist friendly’, tornou-se, pela sua escala e 
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visibilidade, em um novo paradigma para cidades e regiões em busca de sua 

requalificação diante do cenário mundial de competição pelo turismo e investimentos. 

 

Com a globalização e o acirramento da disputa pelo mercado entre cidades e territórios, 

consolidou-se o conceito do  marketing urbano ou “city branding”,  como ferramenta 

para o desenvolvimento de políticas públicas e na organização de estratégias de 

desenvolvimento urbano, através da criação de um novo sistema de representações  e 

construções simbólicas elaborado a partir de   imagens positivas que diferenciem o 

produto-cidade dos seus competidores,  aproveitando os mercados globais em seu 

próprio benefício. (ALMEIDA, 2006: p18). Note-se que as políticas tradicionais de 

gestão da cidade e de desenvolvimento de políticas sociais são secundarizadas, sob o 

discurso de  que  se propagará o desenvolvimento geral  da cidade  com a vinda de 

novos investimentos. 

 

A política neoliberal aplicada na gestão das cidades, as converte em  mercadoria, e 

como tal, estas devem concorrer entre si na busca por investimentos (ZUKIN,2011: p3). 

Estes virão basicamente através do turismo, das sedes de grandes empresas e do capital 

imobiliário, que por meio da expansão do crédito para construção civil promove o 

desenvolvimento de grandes projetos de renovação urbana e a construção de prédios 

icônicos tornando a cidade mais atrativa, dentro dos parâmetros praticados pelo capital 

internacional. O processo de “brandificação” das cidades traz no seu bojo um forte 

aspecto visual e estético, seja na requalificação de prédios históricos, de áreas portuárias 

degradadas,  na recuperação de regiões centrais esvaziadas, fabricando novas paisagens 

urbanas e promovendo a valorização fundiária em benefício das incorporadoras. Em 

nome da recuperação de áreas urbanas obsoletas e da segurança pública  ocorre a 

migração forçada dos  moradores originais de seus territórios de moradia e trabalho  

(EISENSCHITZ, 2010: p 22). 

 

Trata-se de transpor para a cidade as estratégias utilizadas para a gestão de empresas, 

onde os processos do Estado devem ser regidos pelos critérios de eficiência. Torna-se 

preciso estabelecer qual a “vocação” ou “identidade” da cidade, para então traçar 

políticas que venham a otimizar os atributos que se deseja “vender”. Para a 
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implementação desta política, o planejamento estratégico se estabelece como o 

instrumento da administração local, aonde se utiliza da flexibilização das leis de uso do 

solo e de parcerias público-privadas para tornar a cidade mais palatável aos 

investimentos do capital imobiliário e grandes corporações. Como explica Leonardo 

Name, em seu texto Jogo de Imagens (2012: p. 279). 

 

 Na  esteira de  certa  idéia  de  crise do  planejamento,  sobretudo  em sua versão  
regulatória de base físico-territorial, tida como rígida, tecnocrática e acusada 
pejorativamente de utópica em suas diretrizes para o futuro... um pensamento 
conservador e imediatista, exigente de menores gastos públicos, em concomitância a 
certa confiança e adesão ao mercado livre ganhou terreno a partir das décadas  de 1970 
e 1980. Assim passaram a ser criadas, defendidas e incentivadas formas mais 
“mercadófilas” de gestão, as quais corresponde a substituição do planejamento físico-
territorial, tecnocrático e regulatório da cidade pelo “empresariado urbano. 

 

 

Os planos estratégicos surgem no contexto de um longo processo de estagnação 

econômica vivido pelo Rio de Janeiro com a falta de investimentos em infraestrutura, 

fuga de capitais e empresas, problemas de segurança, crescente favelização e 

obsolescência das zonas portuárias. Sua implementação, no entanto, pressupõe que o 

poder público deixe de investir nos setores públicos básicos e volte seus investimentos 

para onde se viabilize a atuação do empresariado e de investimentos voltados para o 

“publico externo”. Trata-se de um instrumento de ordenamento futuro da cidade na qual 

se elegem áreas a serem beneficiadas, criando novas centralidades, requalificando áreas 

degradadas, atuando de forma localizada, em comum acordo com os interesses 

manifestados pelo capital imobiliário e pelas grandes incorporadoras, uma vez que a sua 

efetivação depende do sucesso das parcerias público-privadas (PPPs). 

 

Como dito antes, foi na primeira gestão do prefeito Cesar Maia que tinha como seu 

secretário de urbanismo o arquiteto Luis Paulo Conde, que a metodologia do 

planejamento estratégico foi inaugurada, adotando como modelo as reformas 

empreendidas na cidade de Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992. Para tal, foi 

contratada a consultoria de um grupo de arquitetos e planejadores catalães, que, através 

da empresa TUBSA (Tecnologias Urbanas Barcelona S/A) é encarregada de 

desempenhar a direção executiva do Plano (VAINER, 2009: p.3). O PECRJ conta 
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também, na sua concepção, com a participação de 51 empresas e associações 

empresariais, cinco bancos, quatro empresas imobiliárias e de obras públicas, dez 

shopping centers e quatro empresas estatais federais (Banco do Brasil, Petrobrás, Vale 

do Rio Doce e Embratel).  

 

Paula Camargo em seu livro, As Cidades, A Cidade (2012), chama atenção para como, 

sob a consultoria catalã, já se instaurava um discurso   no qual   fazia-se necessária a 

“construção de um plano que atendesse às necessidades de adequação das metrópoles 

contemporâneas aos desafios trazidos pela globalização” (p.21) e enfatizava uma 

vocação da cidade para “a cultura e a alegria de viver”. 

 

Em 2004, no segundo mandato do prefeito Cesar Maia, é lançado o 2º Plano Estratégico 

da Cidade do Rio de Janeiro, denominado As Cidades da Cidade que se apresenta como 

um desdobramento do plano anterior e busca estabelecer identidades e vocações  para 

setores específicos da cidade, contando com a subdivisão da cidade em 12 sub-regiões, 

sendo que em cada uma delas procurava se criar um plano específico.  Além do corpo 

técnico da prefeitura, a equipe responsável por cada sub-região contava com a 

participação dos mesmos setores econômicos, acrescido de entidades de relevância local 

(CAMARGO, 2012: p.23). Este plano busca um modelo para cada região a partir da 

identificação das potencialidades de cada uma delas. A Barra da Tijuca é apresentada 

como a “Fronteira de Expansão da Cidade”, e se reconhece a grande valorização 

imobiliária do bairro e o grande fluxo migratório. Curiosamente não há nenhuma alusão 

ao processo de favelização na região que já se encontrava em pleno curso nesta época, 

fazendo apenas menção aos “os grandes contrastes”  e problemas de saneamento do 

bairro. Também no capítulo referente a Jacarepaguá não foi verificada nenhuma 

observação sobre o assunto. O plano identifica a Barra da Tijuca com potencialidades 

para turismo, gastronomia, ecoturismo, comércio, serviços e residencial e lazer. 

Jacarepaguá é  relacionada com  vocação industrial, residencial e comercial. 

 

Em 2009, com a cidade já escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, é lançado 

pelo prefeito Eduardo Paes mais um Plano Estratégico da Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro (2009/12), denominado Pós 2016 - O Rio mais Integrado.  Desde a sua 
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apresentação assinada pelo prefeito Eduardo Paes, fica claro o protagonismo dos 

eventos olímpicos e da Copa do Mundo como norteadores de suas diretrizes:                      

“... a expectativa de ser a capital da Copa 2014 e a conquista dos Jogos  Olímpicos de 

2016 estabelecem um momento oportuno para transformar esses sonhos em ideias, 

projetos, realizações.” 

 

No plano foi elaborado um diagnóstico que identifica os principais “desafios e 

vantagens competitivas” da cidade e lista, entre outros, a intenção de tornar a cidade 

“um importante polo para o desenvolvimento de uma agenda comum para os BRICs” , 

além de um “centro de debates e conferências internacionais”, sede de agências 

reguladoras nacionais e de organizações internacionais no Brasil, maior polo turístico do 

hemisfério sul e principal polo das “indústrias criativas” no país. Fica clara a ênfase 

dada à criação de um ambiente favorável aos negócios e turismo, quando notamos que, 

dos 20 itens listados como objetivos a serem alcançados através da implementação deste 

plano, 11 deles são voltados para a agenda da “cidade globalizada” (ver anexo 2). 

 

A estratégia  de  inserir  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro na demanda  pelo mercado 

mundial de turismo e negócios,  provém desde os anos de 1990, tendo colhido frutos 

desta política a partir dos anos 2000, quando a cidade sediou os Jogos Pan-Americanos 

em 2007 e posteriormente é escolhida como uma das sedes para a Copa do Mundo de 

2014 e sede das Olimpíadas de 2016, sem falar na Copa das Confederações (2013), Rio 

+20 (2012), Jogos militares (2011), Cúpula dos Povos (2012) e  Rock’n Rio (2011 e 

2013).  

 

A prefeitura, uma vez definido o calendário de eventos que a cidade abrigará, publica o 

Plano do Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Cidade para Copa 2014, 

documento assinado por ela, pela FIFA e pelo Comitê Rio 2016. Publicação esta prenhe 

de imagens de natureza, praias, Maracanã, Cristo Redentor e demais imagens que 

compõem o imaginário mais que tradicional da cidade. A cidade apresentada é utópica e 

seu tempo é o futuro de 2016. Esta imagem projetada apresenta um devir brilhante, da 

qual, numa paisagem urbana renovada, emerge um Rio pleno de modernidade 

emoldurado por grandes ícones arquitetônicos. Importantes obras de mobilidade urbana 
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ornamentadas com muitas pontes estaiadas e a nova paisagem da zona portuária 

renovada com grandes prédios corporativos no seu "skyline", são a grande novidade 

deste novo Rio Olímpico.  No entanto, o Plano e o Dossiê do COI (Comitê Olímpico 

Internacional), que hoje servem de norte para todas as ações do poder público em curso 

na cidade, também apresentam preocupações com o “legado” social a ser deixado pelos 

eventos. E atribuem importância não apenas às obras de infraestrutura e mobilidade nos 

principais projetos de intervenção urbana, como também à execução de ações referentes 

ao meio  ambiente  e  ao desenvolvimento social. As ações listadas como prioritárias na 

área de meio ambiente são a reabilitação ambiental da Baixada de Jacarepaguá, 

reflorestamento, expansão da rede cicloviária, a criação de um centro de tratamento de 

resíduos em Seropédica e o saneamento do rio Marangá em Deodoro, local onde 

acontecerão algumas modalidades de competição. No que diz respeito às ações de 

desenvolvimento social, constam como projetos prioritários o Morar Carioca, o Rio 

Criança Global (que pretende universalizar o ensino de inglês nas escolas) e o Rio em 

Forma Olímpico (projeto de fomento à prática esportiva). Até o início de 2014, todos 

esses projetos encontram-se com seus cronogramas atrasados. 

 

A imagem criada para a cidade a partir das vocações encontradas pelos Planos 

Estratégicos se caracteriza pela disseminação de referências tradicionais como  praias,  

natureza,  alegria de seu povo,  música, futebol e cultura local, reforçando os clichês 

correntes, agora aliados a um conceito de modernidade e eficiência empresarial. Deve, 

portanto, a cidade, semear uma identidade que seja comercializável e rentável para 

anunciá-la de acordo com estes atributos, uma vez identificado e avaliado o público a 

ser atingido por estas estratégias. Nesta lógica, a cultura e os esportes são elementos-

chave   na requalificação dos espaços urbanos (ARANTES, 2000),  representados por 

uma quantidade de museus e centros culturais que incorporem a cidade num cenário da 

alta cultura internacional, aliada à inclusão de  alguns elementos da cultura local  que 

diferenciem o Rio de Janeiro  de suas concorrentes.   Daí também os investimentos 

públicos em obras de grande efeito visual nas favelas, marcando a "inscrição da favela 

na paisagem da cidade", dando "ênfase à favela como cenário... produzindo uma 

poderosa ressignificação dos contrastes sociais que há muito constituíram o imaginário 



 

25 

 

acerca dos conflitos socais e da violência urbana associados ao Rio de Janeiro..." 

(CAVALCANTI, 2013: p.203) 

 

A transformação da cidade em si como produto de venda no mercado globalizado, 

através de construção de uma marca, é engendrada a partir do reforço das imagens 

tradicionais  e o forte apelo romântico da incorporação de paisagens locais típicas, como 

a favela  e as intervenções civilizatórias do Estado por meio dos quais está explicitada a 

ideia de uma nova cidade  integrada em suas diferenças. 

 
 
 

2.2 - O Programa Morar Carioca e o Agrupamento 26  

                                                                                                            

O Programa Morar Carioca, inaugurado pela prefeitura do Rio de Janeiro, em fins de 

2010, na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, foi lançado com o objetivo de dar 

uma resposta efetiva à questão dos "assentamentos informais precários" na cidade. O 

programa, inovador pela sua magnitude, estendia-se por todas as favelas do município e 

amplificava as ações tradicionais de incorporação da favela ao tecido formal da cidade, 

com a anexação das suas áreas de entorno como integrantes do perímetro a ser 

trabalhado. Radicalizando no pensamento já considerado hegemônico no tratamento da 

questão habitacional de baixa renda − em que já não mais se considera a remoção como  

ponto de partida − o Morar Carioca pretendia borrar os limites entre a cidade formal e a 

informal, atuando também no seu entorno. O programa extrapolava a questão 

habitacional e, como um projeto social do âmbito de uma política de estado, contaria 

com a participação ativa não apenas das comunidades, como também  pressupunha uma 

ação coordenada entre diversas outras instâncias municipais, estaduais e federais.  

 

Além da alçada local o Programa Morar Carioca também fazia parte de um escopo 

maior de investimentos destinados a preparar a cidade para sediar os eventos da Copa 

do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Projeto de grande porte, seria este o maior  

"legado social" a ser herdado pela cidade após os eventos, de acordo com as palavras do 

prefeito quando do lançamento do programa na sede do IAB -RJ.  
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Desde a promulgação do Plano Diretor da Cidade em 1992, a atuação do poder público 

diante da questão das favelas adquiriu outra dimensão de visibilidade, com as propostas 

evoluindo para uma política de integração à cidade formal e a plena extensão dos 

serviços públicos para dentro das comunidades com a  participação dos moradores e 

buscando  "preservar a tipicidade da ocupação local" (LEITÃO, DELECAVE, 2013: p. 

268).  

 

Seu antecessor municipal, o Favela-Bairro, financiado pelo BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento),  foi implantado em 1993, no bojo das  diretrizes estabelecidas no 

Plano Diretor de 1992 e veio estabelecer uma  nova política para o problema dos 

assentamentos informais, tendo sido a experiência replicada em outras cidades, como 

Salvador, Vitória,  Recife, Belo Horizonte e São Paulo. O Favela-Bairro  também 

inspirou outros programas semelhantes no Equador, Bolívia, Argentina e Uruguai. 

Implantado em 144 favelas e 25 loteamentos informais, em suas duas etapas 

(CAVALCANTI, 2012: p. 450)  buscava encerrar um período de descontinuidade no 

tratamento das políticas públicas para favelas. Reafirmava o conceito emergente que 

visava a integração das mesmas ao bairro formal através da provisão de serviços de 

infraestrutura  e  equipamentos sociais, sendo as medidas de remoção de moradias 

previstas apenas em casos considerados extremos, como os de risco de desabamento e 

inundação. A formulação e implementação da metodologia criada para o programa veio  

servir posteriormente como modelo no cenário das políticas destinadas à questão da 

moradia para as classes populares. 

   

O Favela-Bairro foi implementado dentro de um escopo de políticas urbanas, que já se 

encontravam explicitadas no Plano Diretor acima mencionado e depois reafirmadas no 

Plano Estratégico da Cidade em 1995.  Extrapolando os limites municipais, inseria-se 

num cenário mais amplo de economia urbana que objetiva aparelhar as cidades a se 

tornarem polo de atração de investimentos. Neste sentido, intervenções urbanas são 

consideradas como recurso fundamental para propiciar funcionalidade à lógica de 

produção. As ações de requalificação urbana se inserem neste discurso como medida de 

"reforma da vida cotidiana de classes populares ou subalternas, no sentido de conseguir 
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um disciplinamento de certo modo ditado por determinadas políticas sociais" como 

explica Fany Davidovich (DAVIDOVICH, 1997: p.1473).  Já se delineavam nos anos 

1990 outras iniciativas de reforma urbana como o projeto Rio-Cidade, a requalificação 

da área portuária e o depois fracassado plano para despoluição da Baía de Guanabara.  

 

O Programa Morar Carioca, cujo nome oficial é Plano Municipal de Integração de 

Assentamentos Precários Informais, foi lançado com grande visibilidade de mídia, em 

outubro de 2010, através de um concurso público nacional destinado a firmas de 

arquitetura e urbanismo,  promovido por  um convênio entre o IAB-RJ e a SMH. Esta 

tinha então como secretário o engenheiro Jorge Bittar, Antonio Augusto Veríssimo 

como coordenador de Planejamento e Projetos e Andrea Cardoso como gerente de 

projetos.   O presidente do IAB-RJ, era o arquiteto Sergio Magalhães, ex-secretário de 

habitação do município e responsável pela implantação do Favela-Bairro entre 1993 e 

2000. A equipe contava com a participação de técnicos da Secretaria Municipal de 

Habitação e do IAB-RJ já com experiência na concepção e implantação de seu 

antecessor na década de 1990, o Favela-Bairro. 

 

O concurso, aberto para todo o país, buscava ideias de urbanização de favelas e visava 

selecionar escritórios, com experiência ou não na área, que viessem posteriormente  

implementá-las.  

  

Os escritórios inscritos não dispunham de muito tempo para elaboração de propostas − 

pouco mais de 45 dias − e o concurso instava os concorrentes a apresentar  soluções 

urbanísticas para favelas existentes ou hipotéticas em três configurações:  favela em 

terreno plano, em terreno íngreme e num “complexo de favelas”. Apresentaram-se 81 

escritórios com equipes multidisciplinares, sendo que 40 destes foram escolhidos. Havia 

a promessa de contratação nos seis meses seguintes de todos os selecionados. 

 

A cerimônia de premiação dos escritórios selecionados contou com grande público e no 

auditório do IAB encontrava-se à mesa o prefeito Eduardo Paes, o presidente do IAB, 

Sergio Magalhães, o secretário Jorge Bittar, o subsecretário Pierre Batista, (que depois 

veio ser  secretário) e além de diversas autoridades municipais. Nesta ocasião, o prefeito 
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em seu discurso falou entusiasmado de sua ambiciosa intenção de urbanizar todas as 

favelas do município até o ano de 20202. Considerava a prefeitura já haver urbanizado 

54 das 625 favelas existentes, portanto, a meta seria atuar nos 571 assentamentos 

restantes, beneficiando 240 mil domicílios até o fim da década.  O objetivo era "ser 

referência mundial em melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

qualidade de vida e inclusão social" (Morar Carioca: 2010 p. 14). Para tal já se dispunha 

do “dinheiro necessário” que adviria de fontes do Ministério das Cidades, BID, Banco 

Mundial, além de recursos do município. Tratava-se do “maior legado que as 

Olimpíadas de 2016 deixariam para a cidade”, havia o discurso otimista da “nova fase” 

do Rio, agora vislumbrando um futuro mais jubiloso depois de décadas de abandono e 

decadência. A cidade, escolhida como sede do Pan, Copa do Mundo e Olimpíadas, 

agora deveria esperar grandes melhorias dentro do projeto de "city marketing" em curso 

desde os anos 90. Inaugurava-se então (assim se acreditava), uma nova fase nas 

políticas sociais para a combalida cidade do Rio de Janeiro. 

 

Uma equipe do IAB-RJ,  coordenada pelo seu vice-presidente, Pedro da Luz Moreira,  

acompanharia o andamento dos trabalhos dos escritórios  daquilo que então acreditava-

se ser “o maior projeto de urbanização de favelas já desenvolvido no mundo”. O 

otimismo era visível. 

 

A cidade foi então dividida em  40 "agrupamentos" de favelas, distribuídos por todas as 

cinco unidades de planejamento do município (APs). Segundo tabela (anexo 1),  

preparada pela SMH na ocasião, os 40 agrupamentos apresentariam propostas para 195 

favelas  separadas de acordo com critério que entendia que as mesmas não se encontram 

dispersas pelo território de forma desconexa. Algumas, ditas isoladas,  apresentam 

contorno claramente definido, com denominação própria e distante de outros 

assentamentos,  enquanto outras encontram-se agrupadas em conjuntos, formando uma 

mancha urbana única. Dentro desta dinâmica, a prefeitura,  na definição dos 

agrupamentos, buscou considerar a situação destas favelas dentro do tecido urbano, ou 

seja, seu tamanho, número de domicílios e grau de urbanização além de alguma 

                                            
2   Havia um total de 625 favelas no município do Rio de Janeiro em 2010, entre favelas isoladas (481) e 
complexos (144), sendo estes compostos por 539 favelas agrupadas (fonte IPP - Sabren 2009). 
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identidade morfológica e proximidade geográfica. Tratava-se, nesta fase, de urbanizar 

112.602 domicílios (dados de 2010).  

 

Para efeito das intervenções a serem executadas, as favelas da cidade foram 

classificadas segundo a seguinte tipologia (MORAR CARIOCA, 2010: p.14): 

1- Pequenos assentamentos, com menos de 100 domicílios − onde se procederiam 

pequenas obras de infraestrutura de abastecimento de água e esgoto, drenagem pluvial, 

iluminação pública e pavimentação. 

2- Favelas entre 100 e 500 domicílios − onde além das obras de infraestrutura básica 

relacionada no item anterior, também estariam previstas obras no sistema viário, áreas 

de lazer, paisagismo, eliminação de áreas de risco e regularização fundiária. 

3- Favelas com mais de 500 domicílios − estas divididas entre parcialmente urbanizadas 

e não urbanizadas:  

     . Naquelas parcialmente urbanizadas seriam executadas ações complementares de 

urbanização, acrescidas da instalação de equipamentos públicos, ampliação de 

acessibilidade, desadensamento parcial e regularização urbanística. 

    . Naquelas não urbanizadas haveria um amplo programa de urbanização, incluindo os 

itens anteriormente listados, além da "promoção de novas oportunidades habitacionais". 

Segundo o levantamento feito pelo IPP, foi identificado um número de 112 favelas nas 

quais se verificava a impossibilidade de urbanização por conta de riscos e inadequação 

para uso residencial. Nestas comunidades seria feito o cadastramento dos moradores 

para seu reassentamento nas unidades produzidas pelo Programa Minha Casa, Minha 

Vida. O total de investimentos previstos era da ordem de R$ 7.948.522.500,00 (fig. 6 e 

7). 

 

O Programa previa uma série de ações após as obras no sentido de sua permanência 

através do estabelecimento do sistema POUSO (Postos de Orientação Urbanística e 

Social), ligados à Secretaria de Urbanismo, já implantados em algumas favelas com 

sucesso relativo3. A intenção era manter a presença do Estado nas comunidades, através 

da implantação de escritórios avançados dentro das favelas, compostos de arquitetos, 

                                            
3 em 2012 haviam 30 POUSOs  atuando em 61 favelas. A meta era alcançar mais 100 até 2020. 



 

30 

 

engenheiros, assistentes sociais e agentes comunitários que zelariam pela conservação 

das áreas públicas, atuariam na regularização das moradias existentes e orientação nas 

reformas e técnicas construtivas de acordo com a legislação da área, além de servir de 

intermediários entre a população e os demais órgãos da prefeitura e estado. 

 
Havia a preocupação com o sistema de monitoramento e controle do crescimento das 

favelas requalificadas, pois dados obtidos em pesquisa levada a efeito pelo IPP/IPPUR 

em 2003 (LEITÃO, 2013: p.271) indicava um aumento de 200% no número de 

habitações em sete favelas aonde foi implantado o Favela-Bairro, demonstrando que as 

intervenções efetuadas proporcionaram um estímulo para o crescimento destas 

comunidades. Acreditava-se que para que o sucesso do Programa fosse duradouro seria 

necessária, além da implantação dos POUSOs, a participação das comunidades e a ação 

conjunta de outros órgãos da prefeitura, como as Secretarias de Urbanismo e da Ordem 

Pública. Caberia a estes órgãos e à população a delimitação, divulgação e 

monitoramento dos limites territoriais das áreas dos assentamentos, através de marcos e 

muros, com vistas a impedir seu crescimento. Também previa-se a criação, pelo 

escritório responsável, de uma legislação urbanística simplificada e própria para os 

assentamentos em questão, de modo a permitir a legalização das construções dentro 

destes parâmetros urbanísticos e impedir o adensamento construtivo que resulta numa 

piora da qualidade urbana da favela. Caso se constatasse a desobediência a estas 

normas, estaria prevista a demolição das construções infratoras. 

 

Dentro da política de inclusão dos assentamentos na malha urbana, havia também a 

perspectiva de estender a atuação da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

(SECONSERVA) para dentro das comunidades com a tarefa de proceder à manutenção 

da pavimentação das ruas, calçadas e ciclovias, além do sistema de drenagem e 

iluminação pública e coleta de lixo domiciliar. 

 

Em abril de 2012 foram assinados os contratos com os 10 primeiros escritórios 

selecionados4, num processo no qual se esperava que os 29 restantes seriam 

                                            
4 - Hector Vigliecca e Assoc; Agrar Consult; Humberto Kzure-Cerqueira,; Arqhos Consult; Flavio Ferreira Arq; 
Corcovado Arq e Design; Napp - Claudia Brandão; Atelier Metropolitano; LVA Estrut e Desenv e Heitor Derbli Arq 
Assoc.  



 

31 

 

sucessivamente chamados até julho ou agosto daquele ano. A cada um  foi apresentado 

um  agrupamento de favelas. Os agrupamentos definidos para receberem os primeiros 

projetos foram:   

Agrupamento 01 - Barreira do Vasco 
Agrupamento 03 - Vila Paraíso 
Agrupamento 04 - Morro dos Cabritos 
Agrupamento 05 - Morro dos Macacos 
Agrupamento 16 - Cordovil 
Agrupamento 19 - Vila S. Jorge 
Agrupamento 21 - Dique 
Agrupamento 23 - Santa Ifigênia 
Agrupamento 24 - Fazenda Mato Alto 
Agrupamento 26 - Asa Branca 
 
 
 

 
Fig. 6 - Mapa das áreas de intervenção do Morar Carioca- fonte: Morar Carioca - 2010 - Rio 2016- 

Prefeitura Municipal. Publicação de divulgação do programa. 

 

 



 

32 

 

Coube a nós5 ser um destes primeiros escritórios e a nós foi designada a área do 

chamado Agrupamento 26, composta de oito comunidades e mais uma, posteriormente 

retirada do escopo por ter sido encampada pelo Projeto da Colônia Juliana Moreira, 

grande empreendimento, parte do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) do 

governo federal, para requalificação da área do antigo e de triste memória “asilo de 

alienados"  que lá funcionou desde 1923 até os anos 70 (AMORA,2012) 

 
 
 
 
 

Fig. 7- Tabela de classificação de favelas e gastos previstos no Morar Carioca - fonte: Morar Carioca - 

2010 - Rio 2016- Prefeitura Municipal. Publicação de divulgação do programa. 

 

A lógica de prioridade dos agrupamentos a serem primeiramente escolhidos se deveu à 

proximidade dos equipamentos olímpicos e à necessidade de sanear áreas de risco 

segundo informação passada na época.  

                                            
4- Corcovado Arquitetura & Design - empresa de Angela Leite Barbosa coordenadora de arquitetura, que juntamente 
com a autora,  coordenadora de urbanismo e Gabriel Sabugosa partilhavam a equipe de arquitetos/urbanistas  – 
Mariana Cavalacanti, antropóloga, viria a coordenar a equipe social (composta por Daniela Fichino e Marcella 
Carvalho e fazer a interface com o IBASE e Antonio Roberto Barbosa de Oliveira, engenheiro responsável pela infra-
estrutura. 
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Era claro que a proximidade do futuro Parque Olímpico, e as margens do que viriam a 

ser a Transolímpica e a Transcarioca, foram os argumentos determinantes para nossa 

colocação “entre os 10 primeiros”, como assim éramos chamados. O Agrupamento 26, 

denominado Asa Branca, localizava-se numa região que passaria a ter grande 

visibilidade. Localizada "nos fundos da Baixada de Jacarepaguá", agora a região 

passaria a integrar o corredor de ligação através de transporte nos BRTs, e autopistas a 

serem inclusive pedagiadas, à moda da Linha Amarela. A região é cortada por dois 

importantes eixos viários: a av. Salvador Allende e a estrada dos Bandeirantes, sendo o 

entroncamento entre elas nosso ponto nodal. O perímetro designado de nossa área de 

estudo, definido pela equipe da SMH, incluía as favelas Asa Branca (a maior delas) e  

Abadianas - estas localizadas às margens da av. Salvador Allende; Virgolandia 

(desenvolvendo-se ao longo do rio dos Passarinhos), Vila Pitimbu e Vila Santa Maura, 

todas estas localizadas ao sul da estrada dos Bandeirantes. As favelas Vila Calmete 

(localizada ao longo do Canal Pavuninha), Vila União de Jacarepaguá ou Village e Vila 

União de Curicica (que logo soubemos estar localizada dentro do traçado da 

Transolímpica, portanto sujeita a remoção) ficam ao norte da estrada dos Bandeirantes. 

 

Nosso escopo de trabalho incluía nesta primeira fase, três etapas a serem cumpridas e 

previa a instalação de um escritório avançado na área, que veio a ser instalado numa 

casa localizada nos fundos de um terreno da rua Pitimbu, na favela com o mesmo nome. 

As etapas incluíam; 

 1- Macrodiagnóstico, com informações sobre infraestrutura, equipamentos públicos, 

sistema viário e de transportes, legislação incidente na área, outras ações do poder 

público, áreas de conservação, equipamentos de cultura e lazer existentes num 

perímetro médio de 2 km  em torno das favelas do Agrupamento.  

2-  Diagnóstico Local com informações específicas sobre as comunidades e seu entorno 

imediato. Seria feita contagem de domicílios com informações sobre tipologia de uso e 

número de pavimentos.  

3- Diagnóstico Consolidado, uma síntese de todas as informações obtidas  apontando já 

para diretrizes gerais de desenvolvimento da fase seguinte aonde apresentaríamos as 

propostas de intervenção.  
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O programa propunha, além,  ações já sacramentadas nos projetos de urbanização de 

favelas, como  implantação de infraestrutura de água, esgoto, drenagem de águas 

pluviais, iluminação pública e acessibilidade,  previa a promoção do reassentamento de 

famílias que ocupam áreas muitos densas com a demolição destas habitações e a 

reutilização destas áreas como espaços públicos. O mesmo valia para a ocupação de 

áreas de risco. A intenção era buscar terrenos próximos às comunidades, através de 

pesquisa fundiária, para a construção de novas habitações para aquelas famílias a serem 

removidas. Todo o processo deveria ser acompanhado por consultas às comunidades, 

trabalho este que seria coordenado pelo IBASE, contratado pela prefeitura para este fim,  

juntamente com as equipes sociais de cada escritório. Estas consultas deveriam ser 

levadas a efeito através da organização de oficinas temáticas, reuniões  frequentes com 

associações de moradores, igrejas, clubes e demais lideranças comunitárias. As 

propostas de projeto deveriam ser apresentadas nestas reuniões, debatidas e 

eventualmente modificadas de acordo com as sugestões apresentadas pela comunidade. 

Uma nova abordagem assumida no Morar Carioca propunha a intervenção nas 

construções existentes em situação precária, com a apresentação de soluções 

arquitetônicas e construtivas simples visando a melhora na qualidade das habitações. 

Para tal seria criada uma linha de crédito que permitisse aos moradores a captação de 

recursos para a execução das reformas propostas. 

 

Em dezembro de 2012, após a apresentação do Diagnóstico Consolidado, pela nossa 

equipe para o grupo gestor, no qual indicávamos as remoções que estavam por 

acontecer decorrentes da implantação da via Transolímpica, que passará sobre a favela 

Vila União de Curicica, acrescida daquelas outras que viriam a afetar as favelas dentro 

da faixa marginal de proteção do Rio dos Passarinhos e do Canal Pavuninha, tivemos a 

notícia de que  seriam suspensos os trabalhos do Agrupamento 26.  

 

Naquele momento a prefeitura, pressionada por manifestações dos moradores da vizinha 

Vila Autódromo, que em luta contra as remoções previstas para instalação de um 

estacionamento contíguo ao Parque Olímpico, alcançava a mídia, se sentia forçada a 

buscar  soluções alternativas menos traumáticas para sua imagem. Politicamente, 

tratava-se de um risco, que associaria mais uma vez as obras para as Olimpíadas com 
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uma política de remoções, em uma área aonde, ainda que precariamente, já se via  

servida pela obras cosméticas do Bairro Maravilha, como explicarei mais adiante.  

 

Manifestações contra as remoções no projeto do Morro da Providência para adequá-lo à 

instalação de um teleférico de última hora e contra a condução das desapropriações para 

as obras da Transcarioca na região da rua Candido Benício, já eram desgaste suficiente 

a ser tratado pela prefeitura.   

 

O projeto do Morar Carioca para o agrupamento 26, que buscava tratar das oito favelas 

vizinhas ao Parque Olímpico e adequar a região às transformações que se colocam em 

curso, tinha sido abortado. 

 

No mês seguinte, já em 2013, começaram a surgir notícias de que o projeto Morar 

Carioca como um todo estava comprometido − o Ministério das Cidades, que 

compareceria com parte significativa do financiamento do projeto, desistira da dotação 

das verbas prometidas ao município e priorizara as ações em parceria com governo do 

estado com o chamado PAC favelas − eixo do Programa de Aceleração de Crescimento 

(PAC)  destinado à infraestrutura social e urbana.  

 

Em fevereiro de 2014, o IAB-RJ desfez o convênio firmado com a prefeitura, 

desencantado com o andamento do projeto, que até aquele momento dispunha de apenas 

duas obras em fase de  licitação, Vila S. Jorge e Barreira do Vasco, tendo sido as demais 

comunidades inicialmente relacionadas pelo Morar Carioca abandonadas ou reduzidas a 

intervenções pontuais, sem o aparato urbanístico e social inicialmente projetado. 
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Fig. 8- Mapa do andamento da implantação Morar Carioca - fonte: Jornal O Globo - 18/05/201                                           
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3 - CAPÍTULO II - A cidade, a paisagem, o lugar 

 

3.1 - Olimpíadas de 2016 e suas áreas de intervenção na cidade 

 Fig. 9 - Mapa das áreas de intervenções na cidade para as Olimpíadas de 2016 - fonte: Plano do 
Legado  dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Cidade. 

 

Neste capítulo buscaremos entender de que maneira se materializam no espaço urbano 

as diretrizes explicitadas no caderno de especificações do COI (Comitê Olímpico 

Internacional) assumidas pela prefeitura como compromisso para a realização das 

Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tentaremos estudar como o processo de reconstrução 

simbólica da cidade se articula para a inclusão ou não de certas áreas a fim de sediar os 

equipamentos olímpicos e outras ações correlatas − como os investimentos em 

mobilidade urbana e a implantação de equipamentos culturais − e o modo como estas 

ações reverberam na paisagem urbana em geral e da Baixada de Jacarepaguá e Curicica 

em particular. De acordo com o mapa editado pela prefeitura (fig. 8), juntamente com o 
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Plano Legado dos Jogos Olímpicos, podemos verificar que as áreas escolhidas para 

sediar suas diversas instalações são Maracanã, Zona Portuária, Deodoro, Barra da 

Tijuca e Zona Sul. No dossiê de candidatura olímpica podemos perceber um 

alinhamento na escolha dos locais a sediarem eventos com as paisagens já consagradas 

da cidade (Copacabana, Maracanã, Lagoa e praias da Barra da Tijuca), ou sujeitas a 

obras de requalificação urbana (zona portuária), exceção feita à região de Deodoro, 

situada na zona oeste, onde será alocada a menor quantidade de recursos em 

comparação com as outras áreas de intervenção (NAME, 2012: p.286).  

 

 O grande volume de recursos que vem sendo destinado às obras de mobilidade urbana  

inclui a implantação dos corredores de BRTs (Bus Rapid Transit),  Transoeste, 

Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, além da extensão da Linha 1 do metrô que 

deverá chegar até a Barra da Tijuca, a implantação dos sistemas BRSs (Bus Rapid 

System) e a construção de um circuito de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que deverá 

operar na ligação entre a zona portuária e o centro da cidade. Os recursos previstos para 

as ações e projetos no campo da mobilidade urbana no contexto da Copa e das 

Olimpíadas  são da ordem de 6.236,6 milhões de reais6. Até o momento foi inaugurado 

apenas o BRT Transoeste − uma linha de ônibus em sistema de corredor contínuo que 

liga Santa Cruz, na zona oeste ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Está prevista a 

inauguração parcial da Transcarioca para junho de 2014. 

 

 Os investimentos em mobilidade são  importantes indutores de reconfiguração urbana, 

incidindo sobre a dinâmica da cidade na perspectiva da valorização ou não de certas 

áreas, na criação de centralidades, operando como  indutores do crescimento urbano e 

na ampliação da capacidade de acesso da população aos meios de transporte. Em suma, 

podemos prever, sem chance de incidir em erro, que a implantação destas vias 

desencadearão diversas novas configurações urbanas nas quais se incluem a valorização 

de certas áreas  antes não irrigadas por infraestrutura de transportes, como também 

ocupação desordenada ao longo destas vias onde não houver planejamento adequado. 

Ao analisar a locação desta grande monta de investimentos distribuídos pela cidade, 

                                            
6 Dados  da Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo Fifa 2014, constante no Dossiê do Comitê Popular da Copa e 
Olimpíadas do Rio de Janeiro - Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro- maio de 2013 - 2a versão 
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verificamos que seu objetivo primordial é conceder acessibilidade entre as áreas onde 

deverão acontecer eventos olímpicos e da Copa (fig. 9), ainda que estas estejam 

localizadas em regiões de pouca densidade demográfica, como a Barra da Tijuca,  em 

detrimento de outras que apresentam   indicadores deficitários de mobilidade, como as  

áreas situadas ao longo do eixo ferroviário da Supervia.  

 

 
       Fig. 10 - Mapa da matriz de transportes - fonte: site www.cidadeolímpica.com 
 
 
 

A seguir, faremos uma exploração da localização das intervenções urbanas em curso e  

sua distribuição na cidade.  São quatro as principais frentes de ação,  a saber: 

 

1- Centro da cidade: Incluindo-se aí o Maracanã e seu entorno, além do Sambódromo, 

referências emblemáticas nas representações da cidade através do samba, carnaval e 

futebol. A zona portuária, com projeto de requalificação urbana denominado Porto 

Maravilha (fig. 10), também detentora de forte conteúdo simbólico, histórico e social, 

há muitos anos abandonada devido à obsolescência do porto, mantém ainda uma 
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tradicional ocupação residencial popular nos morros localizados no seu perímetro. Com 

localização privilegiadíssima junto ao centro  da cidade, a área é escolhida como o mais 

importante projeto de reforma urbana na cidade.  Promovida sob a âncora identitária da 

cultura, em que a criação de museus, centros de memória e revitalização urbanística dos 

morros e seu entorno e da requalificação de antigos galpões em ruínas, cumprem o 

papel de, num primeiro momento, alavancar o processo de revitalização do lugar. Como 

subproduto correlato decorrente do processo de valorização fundiária da região, ocorre o 

processo de  gentrificação, seja  com a mudança do perfil dos moradores dos morros na 

área: Conceição, Pinto, Providência e Livramento, ou pela remoção  para dar lugar a 

obras de interesse turístico, como é o caso da construção do teleférico e de obras do 

programa Morar Carioca, fase I no Morro da Providência que  deverá  desalojar 671 

famílias, segundo dados divulgados pela SMH no jornal O Globo em 26/03/2013.  

 

      Fig. 11 - Mapa do Porto Maravilha com especificação de gabaritos. Fonte: site www.cdurp.comA 

zona portuária, com o projeto do Porto Maravilha, é a área onde se encontram 
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concentrados, juntamente com a Barra da Tijuca, o maior volume de investimentos 

públicos para os eventos olímpicos. A construção dos museus do Amanhã, de 

arquitetura emblemática, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e  o 

MAR (Museu de Arte do Rio), além de grandes obras de infraestrutura viária destinadas 

a melhor interligar a região ao restante do centro da cidade − que prevê também a 

derrubada do viaduto da Perimetral, já em curso −  são os projetos de maior  volume e 

visibilidade midiática no contexto das obras referidas aos eventos que se prenunciam.  

Esta área sediará também a Vila da Mídia e dos Árbitros − um grande complexo de 

prédios constituído de 1800 unidades habitacionais divididas em 16 edifícios com 

comércio no térreo. Destinado a abrigar os representantes da mídia e árbitros que virão 

cobrir o evento e que  será  posteriormente vendido, com prioridade para servidores 

públicos (fig. 11). A mudança da localização da Vila da Mídia e dos Árbitros  da Barra 

da Tijuca, na av. Salvador Allende,  para  a zona portuária se deu sob o argumento de 

que esta nova localização cumpriria o papel de projeto pioneiro para novas habitações 

de classe média na região, de modo a incentivar uma ocupação de uso misto 

(corporativo, comercial e residencial)  e promover o povoamento  da área não apenas 

nos dias úteis, alcançando assim sua plena reabilitação. Além de incentivar a ocupação 

de uma área central já dotada de infraestrutura, situação que não ocorre  na área 

anteriormente destinada a este propósito.    Apesar desta medida, parece delinear-se para 

a região a vocação maior de uso corporativo com o anúncio de inúmeros lançamentos 

imobiliários, contando inclusive com a participação de grandes arquitetos de renome 

internacional como Norman Foster, arquiteto britânico, contratado pela incorporadora 

americana Tishman Speyer para projetar um complexo corporativo na região (fig. 12).  

Está prevista a ocupação com gabarito de altura que alcança 50 pavimentos ao longo da 

av. Francisco Bicalho (fig. 10). 

 

O projeto do Porto Maravilha é gerenciado pela CDURP (Companhia de 

Desenvolvimento da Região do Porto do Rio de Janeiro), empresa gestora da prefeitura 

na operação urbana consorciada. Cabe a ela a articulação entre os órgãos públicos e 

privados e a concessionária Porto Novo, responsável pela execução das obras e serviços 

nos cinco milhões de m² da região, agora sob nova legislação urbanística determinada 

pela sua classificação como AEIU (Área de Especial Interesse Urbanístico). A empresa 
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participa da aprovação de empreendimentos imobiliários com a equipe técnica da SMU 

(Secretaria Municipal de Urbanismo). O órgão tem a responsabilidade de 

“disponibilizar” (grifo meu) parte dos terrenos em sua área para o mercado de modo a 

explorar o expressivo “potencial de renovação imobiliária” (site CDURP) através de 

benefícios fiscais previstos na lei municipal nº 5128/2009 e da venda das Cepacs 

(Certificados de Potencial  Adicional de Construção). 

 

 

 

Fig. 12 – Perspectiva do projeto da av. Francisco Bicalho, Vila da Mídia ao fundo – fonte: Skyscraper 
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  Fig. 13 – Perspectiva do projeto das torres do arquiteto Norman Foster – fonte: site Tishman Speyer 
 
 
 
 

 

   Fig. 14 – Perspectiva do projeto da avenida Rodrigues Alves – fonte: www.CDURP 
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A gigantesca operação de construção de uma nova paisagem urbana na zona portuária 

que, no seu processo de obsolescência, deixou um grande território (5.000.000 m²)  

junto ao centro  degradado por décadas, vem recuperar a região para a cidade, 

transformando-a numa extensão do centro financeiro (fig. 13).  Um lugar da 

contemporaneidade, onde a arquitetura espetacular e espetaculosa é mais um veículo 

reponsável pelo aumento da atratividade local,  marcando a entrada da cidade em uma 

nova temporalidade, como que atualizando  a renovação urbana  levada a cabo por 

Pereira Passos no mesmo lugar há mais de 100 anos. Onde  a velha capital da república, 

através da reforma do porto, cedeu lugar aos valores cosmopolitas da modernidade  

adequada  as necessidades de “produção e circulação do capital do capital industrial e 

bancário, mas também de uma imagem que representasse a importância do Brasil no 

concerto das nações modernas” (BARBOSA, 2009).   

 

 

 2- Copacabana/ Lagoa/ Parque do Flamengo: Bairros-ícones das representações 

imagéticas do Rio de Janeiro, com sua praia, Cristo Redentor e Pão de Açúcar, estes 

sediarão as competições de esportes náuticos e de areia. No Forte Copacabana ocorrerão 

as maratonas aquáticas; no estádio a ser montado na praia haverá a disputa do vôlei de 

praia e na Lagoa Rodrigo de Freitas serão feitas as provas de canoagem e remo. No 

Parque do Flamengo haverá a disputa de ciclismo estrada e marcha atlética. 

 

 Copacabana receberá também a nova sede do MIS (Museu da Imagem e do Som), ora 

em construção, com projeto  vencedor de concurso internacional promovido para este 

fim, de autoria do escritório nova-iorquino Diller Scofidio+Renfro (fig. 13). Tendo o 

Rio de Janeiro, em tempos de megaeventos, se tornado campo fértil para locação de 

projetos assinados  pelos chamados star-architects, a av. Atlântica  verá sua última casa 

remanescente dar lugar a um hotel assinado pela arquiteta iraniana Zaha Hadid, 

confirmando o enorme potencial que  a arquitetura de ponta apresenta para a venda de 

uma imagem positiva da cidade contemporânea. 

 



 

45 

 

 Fig. 15 – Perspectiva do projeto do Museu da Imagem e do Som (MIS) na praia de Copacabana – fonte: 
archdaily.com 
 

 
 

3 - Deodoro 

Localizada na zona oeste da cidade, a região de Deodoro é o local do maior quartel do 

Brasil e da maior concentração militar da América Latina, com 60.000 homens7. Será 

conectada à região do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, pela via Transolímpica. 

Será construído o Complexo Esportivo de Deodoro que sediará as modalidades de 

hipismo, ciclismo, mountain bike e BMX, pentatlo moderno, tiro esportivo, canoagem, 

slalom, hóquei e esgrima. O projeto do complexo esportivo está a cargo do escritório  

paulista de arquitetura Vigliecca & Associados. As obras, ainda sem início em março de 

2014 devido a polêmicas sobre a responsabilidade por sua execução, se do governo 

federal, estadual ou municipal, têm sido objeto de investigações pelo TCU (Tribunal de 

Contas da União)8 que, em consequência do atraso,  identifica riscos potenciais de 

majoração de custos em função da necessidade de se contratar obras emergenciais de 

modo a cumprir os prazos exigidos pelo COI.  A obra, inicialmente orçada em  R$ 

454.303.010,00 teve seu valor corrigido para cerca de 1 bilhão de reais.9 

                                            
7 Informações constantes no site Rio2016. 
8 Processo TCU -  TC 007.849/2013-3. 
9 Informações constantes no site Globo on line em 04/12/2013. 
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A região, que não faz parte do circuito turístico da cidade, nem apresenta maiores 

atrativos para as grandes incorporadoras imobiliárias, é aquele onde foram empregados 

os menores valores de investimento público. Há uma polêmica judicial em torno das 

obras para instalação.  

 

4- Barra da Tijuca: Descrita no documento de candidatura do Rio de Janeiro como 

“coração dos jogos olímpicos”, é nesta região que se concentrará o maior número de 

instalações dos jogos e o seu principal equipamento: o Parque Olímpico (fig. 14), em 

fase de implantação no terreno onde antes havia a autódromo, situado à av. Abelardo 

Bueno. Também na Barra, na av. Salvador Allende, encontra-se em construção o 

enorme complexo da Vila Olímpica, localizado na av. Salvador Allende em gleba 

pertencente à Construtora Carvalho Hosken, aliás, proprietária também de terreno 

próximo, onde originalmente se implantaria a Vila da Mídia, posteriormente transferida 

para a zona portuária, como descrito anteriormente. O campo de golfe olímpico, 

também em construção, localiza-se na entre a av. da Américas e a Lagoa de Marapendi 

em terrenos antes protegidos como zona de preservação de vida silvestre (ZPVS) da  

APA de Marapendi, que tiveram seus parâmetros urbanísticos modificados para permitir 

a sua construção. Também o centro de convenções Riocentro sofrerá  adaptações para 

receber algumas modalidades esportivas nos jogos.  

 

Em seguida tratarei das transformações hoje em curso em decorrência das obras de 

implantação das instalações olímpicas na Barra da Tijuca, particularmente em Curicica, 

área que recebe as reverberações destes empreendimentos de maneira direta, sem que, 

no entanto, esteja prevista nenhuma ação específica para adequação da região à sua 

nova condição. Farei um breve histórico da evolução urbana da região, especialmente na 

área do Agrupamento 26, de modo a compreender sua lógica de ocupação e a 

justificativa da característica de "fim do mundo" apresentada no título deste trabalho.  
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         Fig. 16 – Perspectiva do projeto Parque olímpico – fonte: globoesporte.globo.com em 21/07/2013 
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3.2 - A Baixada de Jacarepaguá 

 

Localizada na AP-410 (fig.15) composta pelas XVI e XXIV regiões administrativas, a 

região contava, no ano 2000, com 682 mil moradores, 11% da população total do 

município. Segundo dados do censo de 2010, este número obteve um incremento de 

cerca de 50%, passando a contar com 909.368 habitantes. A população favelada 

residente na região é de 26% do total, ou seja, 236.834 habitantes11.  

 

 

 
 
Fig. 17- Mapa das Áreas de Planejamento da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - fonte: Portal geo.rio.gov.br- 
armazém de dados - IPP 

 

 

De modo a compreender a lógica de ocupação atual da baixada de Jacarepaguá, e seu 

papel de principal vetor de expansão da cidade, buscaremos fazer um breve relato sobre 

                                            
10 AP - Área de Planejamento - Unidade de planejamento do município. 
11 Dados constantes no documento intitulado Coleção Estudos Cariocas- Favelas na Cidade do Rio de 
Janeiro: o quadro populacional com base no censo de 2010 - Instituto Pereira Passos - maio 2012. 
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a evolução urbana da região e sua inserção no contexto geral da cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

A busca pela compreensão da dinâmica dos processos radicais de transformação do 

ambiente natural, urbano e social, decorrentes da conjuntura "Barra Olímpica" na 

Baixada de Jacarepaguá e especificamente na área do Agrupamento 26, situada no 

entorno do Parque Olímpico, me levou à utilização do conceito de paisagem como 

instrumental para seu entendimento. Na evolução da ocupação da Baixada de 

Jacarepaguá, caracterizada por Magalhães Corrêa, em 1936, como o Sertão Carioca, o 

extenso e selvagem areal, isolado da cidade pelas montanhas, território do vazio12, à 

espera da conquista pela civilização, se transmuta na paisagem contemporânea, onde o 

maciço desaparece ou se limita ao papel de pano de fundo.  Os limites se encolhem com 

a aproximação da muralha de concreto pontilhada por minúsculas janelas, e a população 

(de Curicica) atônita se vê "espremida"13. O "skyline" se modifica: em breve, as 

montanhas só poderão ser contempladas dos andares altos dos condomínios e a planície 

desaparecerá, dando lugar às novas maneiras de habitar a cidade.  Este processo, pelo 

qual a Baixada de Jacarepaguá vem passando nas diversas regiões de seu território, de 

acordo com as sucessivas ocupações de suas grandes glebas ao longo das últimas 

décadas, hoje chega a Curicica impulsionado principalmente pela implantação do 

Parque Olímpico e da construção das vias Trans. 

 

 

Para possibilitar sua apreensão, o conceito de paisagem indicou uma abordagem 

passível de responder às questões que se colocavam a partir das investigações feitas em 

campo e no levantamento de dados e quantitativos levados a cabo pelo nosso 

diagnóstico do Morar Carioca. Nos interessou saber do rebatimento das transformações 

hoje em curso na região no nível micro,  sobre a população local,  que vivencia  a 

destruição de suas referências e modos de vida tradicionais e a emergência de um novo 

repertório de imagens e paisagens simbólicas definidas pelo atual momento histórico. 

                                            
12 Do título do livro de A. Corbin - O Território do Vazio. 
13 Palavra que apareceu algumas vezes na vocalização dos moradores de seu sentimentos com relação às 
mudanças que ocorrem em seu território, na Oficina dos Sonhos levada a cabo pelo IBASE, quando dos 
trabalhos de diagnóstico social do Morar Carioca. 
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 O conceito de paisagem como desenvolvido na chamada geografia humanista, 

desenvolvida por Yi Fu Tuan (1977), a  considera não apenas como um pano de fundo 

ou o continente onde os fatos urbanos e sociais ali se desencadeiam, mas como um 

conjunto, um todo, no qual paisagem e cultura e seu significado simbólico interagem, 

retirando de seu conceito original  a pura materialidade e transformando-a num campo 

de inter-relações, onde espaço natural, espaço construído  e as experiências vivenciadas 

pelos habitantes no seu meio ambiente  formam um amálgama em que seus processos só 

podem ser compreendidos se estudadas também as subjetividades nela  implicadas. 

Neste sentido, emerge o conceito de "lugar", que se debruça sobre a  particular relação 

de  grupos culturais com seu território,  seus valores e a cultura local e nos processos 

que levam um espaço qualquer a adquirir essa condição. Como explica, Werther Holzer 

(1999 : p.70),  citando Tuan: “... o lugar encarna as experiências e aspirações das 

pessoas . O lugar não é só um fato a ser explicado na ampla estrutura dos espaços, ele é 

a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe dão 

significado.” 

 

Mais adiante, no estudo das chamadas "paisagens pós-modernas", o conceito de  

paisagem aparece como ferramenta de compreensão da realidade e como   "resultante de 

um processo permanentemente inacabado" e, segundo Cosgrove,  nos induz à análise 

que considera que a materialidade da paisagem e sua representação simbólica  são 

complementares;  e o conceito de ideologia e dominação se relacionam  na  sua 

representação (NAME, 2010:p.177). Berque, como geógrafo representante da chamada 

New Cultural Geography enxerga a paisagem sobre dois aspectos: como matriz, onde 

participa de esquemas de percepção, concepção e ação, ou seja, de cultura; ou como 

marca, isto é, como produto material de uma dada civilização. Sua apreensão se dá a 

partir da interação complexa entre estes dois conceitos.  

 

 Sharon Zukin ao refletir sobre a cidade da pós-modernidade, em que a lógica da 

produção foi substituída por aquela do consumo, identifica a diluição das identidades  
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espaciais tradicionais e sua reconstituição em novas bases. A autora toma emprestado 

dos geógrafos o conceito de paisagem ao analisar a ampliação de sua noção original, 

derivada da pintura, e inclui uma avaliação da cultura material, na qual ela é edificada 

em torno de instituições sociais dominantes e ordenada pelo poder dessas instituições.  

A paisagem resulta então da chancela das instituições dominantes  na topografia natural 

e no terreno social.  Há um poder assimétrico sobre a construção da paisagem, que se dá 

sob o ponto de vista das forças do capital, capaz de projetar um repertório de imagens  e 

de desenvolver uma sucessão  de paisagens reais e simbólicas definidoras de cada 

período histórico (ZUKIN, 2000: p.85).    

 

                

 3.2.1- Breve histórico de ocupação  da Baixada de Jacarepaguá até o séc. XX 

 

A ocupação das terras da Baixada de Jacarepaguá já desde os primórdios teve como 

característica seu parcelamento em grandes glebas como descreve Fania Fridman (1999)  

em seu relato sobre o histórico da propriedade fundiária nas freguesias rurais ali 

localizadas, e teve início ainda em meados do século XVI quando a região era 

denominada Planície dos Onze Engenhos (D' Água, Camorim, Vargem Grande, Vargem 

Pequena,  Novo, Taquara, de Fora, Velho da Taquara, Rio Grande, Restinga e Serra) 

que se dedicavam à pecuária e engenhos de açúcar. Devido ao seu relativo isolamento, a 

região manteve-se à parte do processo de urbanização da cidade, as unidades agrícolas  

ali instaladas se desenvolveram como núcleos mais ou menos autossuficientes. 

Mantiveram até meados do séc. XX o aspecto rural herdado desde os tempos em que 

Salvador de Sá, nos idos de 1600, dividiu a sesmaria entre seus dois filhos, cabendo a 

Gonçalo de Sá a região que ia desde o Arroio Pavuna até os lados de Guaratiba.  A seu 

outro filho, Martim, coube a porção leste da baixada. Posteriormente, em 1670, D. 

Vitória de Sá, filha de Gonçalo, deixa em herança suas terras para a ordem dos 

beneditinos que então se tornam os maiores proprietários de terra da Baixada, situação 

esta que permanece até o séc. XIX. 

 

Com a chegada da família real em 1808 e o incremento da população na cidade do Rio 

de Janeiro, intensificou-se a valorização da terra urbana, dando início a um processo de 
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ruptura com as antigas tradições de aquisição de terras sob o sistema das sesmarias 

(FRIDMAN, 1999: p.127). A doação de sesmarias é finalmente suspensa em 1822 e a 

aquisição e domínio da terra passam a se dar através da legalização de posses.  

 

A Lei das Terras, promulgada em 1850, vem consolidar a propriedade da terra − 

doações passam a ser proibidas e as sesmarias, que não cumpriam com suas obrigações 

com o fisco ou se encontravam sem ocupação, eram vendidas a terceiros. Este 

instrumento vem proporcionar a transformação do antigo sistema de sesmarias naquele 

em que a terra passa a ser mercadoria, adequando assim, o Estado brasileiro à nova 

lógica de um capitalismo incipiente. Assim, as antigas grandes glebas no Rio e 

arredores acabam parceladas e inicia-se o incremento do processo de urbanização nas 

freguesias rurais da zona oeste.  

 

O expressivo contingente de escravos nas propriedades da igreja tinha a permissão de 

praticar cultivo de subsistência através de roças e hortas, que juntamente com os 

foreiros vindos de outras regiões, anunciavam a formação de uma categoria de posseiros 

que posteriormente teriam a possibilidade de ter suas terras regularizadas.  Foi sobre 

estes arrendatários de terras da igreja ou de senhores de engenho e de terras 

desapropriadas de sesmarias impossibilitadas de pagar seus tributos à coroa,   que se 

consolidou a configuração fundiária da Baixada até o séc. XIX. 

 

A formação do Engenho Novo de Curicica ou da Pavuna ou de N. S. dos Remédios 

deveu-se ao desmembramento do engenho de Camorim, ocorrido a partir de 1654. 

 

Até meados do séc. XIX, segundo mapa das grandes propriedades rurais do Rio de 

Janeiro no início daquela época (FRIDMAN, 1999: p.128), consta a Baixada de 

Jacarepaguá como “Terras dos Frades Bentos” que ali se estabeleceram com engenhos 

de açúcar, plantações de subsistência e pecuária. O funcionamento dos engenhos já 

demandava consumo da floresta do maciço da Pedra Branca tanto para sua estrutura, 

como para a produção de carvão necessário ao para funcionamento de caldeiras e à 

construção de caixas para exportação do açúcar produzido (SANTOS, 2007: p 6). 
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Com a abolição da escravatura, os engenhos da região da Baixada de Jacarepaguá  

entram em crise, e no início do século XX, as terras  onde hoje se encontra a área de 

Curicica são vendidas para o Banco de Crédito Móvel (fig16a).  No entanto, o acesso à 

região ainda se fazia precário − na primeira metade deste século, a principal via de 

chegada à Baixada de Jacarepaguá é a av. Candido Benício, passagem entre os maciços 

da Tijuca e Pedra Branca, que conecta a região com Cascadura e Madureira. Estes 

bairros experimentam um intenso processo de urbanização com a inauguração das 

estações da Central do Brasil em Madureira, em 1890 e Dona Clara, em 1897. 

Estabelece-se um vetor de ocupação da porção norte da Baixada como extensão destes 

bairros, mais afeita à zona norte e aos subúrbios da central. Outros caminhos tornam 

possível a ligação da região ao restante da cidade: da Tijuca, através da subida do Alto 

da Boa Vista e da Estrada de Furnas alcançava-se a Barra na área do Itanhangá; da zona 

norte, a Estrada dos Três Rios − existente desde os tempos das invasões francesas − 

chegava até Jacarepaguá. De lá, os trens e bondes, eletrificados a partir de 1911, 

desempenharam também papel importante para a ocupação da área por uma pequena 

classe média constituída por profissionais e comerciantes com atividades próximas às 

estações da Central do Brasil.  

 
Fig. 18 - Mapa dos terrenos pertencentes ao Banco de Crédito Móvel - fonte:  Fania Fridman - Os Donos do Rio - 
p.13 
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Algumas obras de infraestrutura viária, executadas pelos prefeitos Pereira Passos 

(estendendo a Estrada do Alto da Tijuca até a beira da Lagoa de Jacarepaguá) e 

Henrique Dodsworth, nos anos 1940 (com melhorias na Estrada do Joá), encurtam a 

distância entre a Baixada e o resto da cidade, rompendo com parte de seu isolamento. 

 

A partir dos anos 1930, tem início o processo de alteração da feição original da região − 

intensifica-se a ação de companhias imobiliárias interessadas em adquirir as grandes 

propriedades locais remanescentes do passado, aproveitando o baixo valor da terra para 

lotear ou estocar com vistas à posterior venda com preços mais elevados (COSTA, 

2007: p.1). Como resultado destas ações, são criados entre 1930 e 1950, dois novos 

bairros: a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes. Em 1951, foi criado o Plano de 

Diretrizes Viárias para a Baixada que estabelecia eixos de circulação e buscava algum 

ordenamento na ocupação do solo mantendo ainda grandes porções de seu território 

destinados à preservação. Sobre este assunto voltaremos mais adiante, quando do estudo 

da evolução da legislação na região. 

 

Na gestão do prefeito Sá Freire Alvim (1958/1960), foi criada a Reserva Biológica de 

Jacarepaguá, o que manteve grande parte da Baixada a salvo de ocupação mais 

intensiva. Mas, em 1968, o poder público, procurando adiantar-se ao processo inevitável 

de ocupação daquela região, encomendou ao arquiteto e urbanista Lucio Costa o Plano 

Piloto para Urbanização da Baixada Compreendida Entre a Barra da Tijuca, o Pontal 

de Sernambetiba e Jacarepaguá, que propunha, a partir dos cânones do ideário 

modernista, um  ordenamento na ocupação da região e de sua  articulação com o centro,  

zona norte, zona sul e zona oeste. Por sua posição geográfica, a região seria 

vocacionada a ser o polo nodal da cidade, com a criação de um centro alternativo ao 

centro histórico, denominado Centro Metropolitano. O Plano de Lucio Costa era 

herdeiro do Plano de Diretrizes Viárias de 1951 que criava uma malha viária para a 

área, adotada pelo arquiteto como ponto de partida para desenvolvimento de seu projeto. 

No início da década de 1960, na gestão de Carlos Lacerda, então governador do estado 

da Guanabara, foi a implantada a  avenida, de pistas simples, na orla denominada  av. 

Sernambetiba (hoje av. Lucio Costa) e Américas (então Rio-Santos - BR-101), entre 

1960 e 65. Entre 1966 e 71, foi aberta a av. Alvorada, hoje Ayrton Senna, via prevista 
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desde o Plano de Diretrizes de 1951, como principal eixo norte-sul da Baixada, e acesso 

ao futuro Centro Metropolitano.  

  

Quando da elaboração do Plano Lucio Costa, a Barra da Tijuca já presenciava uma 

ocupação que se dava a partir da Estrada do Joá, construída em 1929, na gestão do 

prefeito Prado Jr − a Barrinha, Jardim Oceânico e Tijucamar. Até então, a Barra da 

Tijuca não possuía ligação direta com a zona sul da cidade.  Foi a inauguração, em 

1970, do Túnel Dois Irmãos, hoje Zuzu Angel, e a conclusão da autoestrada Lagoa-

Barra, com o Túnel do Joá finalizado em 1971, que, de fato, possibilitou a abertura da 

grande fronteira para o mercado imobiliário, rumo às praias da Barra, que se 

apresentavam como alternativa aos crescentes problemas da "cidade grande", como 

excessivo adensamento, barulho, falta de segurança, de estacionamento e poluição. Sob 

estes argumentos foi comercializado o primeiro grande empreendimento habitacional − 

o Nova Ipanema. Em seguida foram lançados Novo Leblon, Parque Atlântico Sul, 

Barramares, Riviera dei Fiori e um pouco mais tarde Alfabarra (ACIBARRA, 2009: p. 

15). 

 

O processo de incorporação da Baixada de Jacarepaguá, e mais especificamente da 

Barra da Tijuca, à malha urbana carioca vem acompanhado pela atribuição a este novo 

território de uma gama de representações e sentidos. É curioso notar como os anúncios 

de lançamentos imobiliários sugerem a replicação do discurso higienista formulado 

mais de 100 anos antes, quando da ocupação do bairro de Copacabana, como explica 

Julia O'Donnell (2013: p. 40): 

 

É interessante notar que o vazio ao qual a região  era associada abria espaço para a 
livre elaboração de representações sobre o local. A insistente associação de 
Copacabana a um novo modelo de modernidade ( que se conjugava ao inconteste 
valor da salubridade) punha o bairro sob o signo da novidade, vinculando-o a uma 
série de valores caros ao estilo de vida das elites cariocas do período 

 

 

No governo Chagas Freitas foi planejada a reformulação do entroncamento entre a av. 

das Américas e da Alvorada, como parte da implantação do Plano Lucio Costa. Sua 

construção se deu entre 1980 e 1983, dando origem ao trevo das Palmeiras, chamado de 
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"cebolão" − onde hoje se localiza a Cidade das Artes e o Terminal Alvorada, ponto de 

origem da Transcarioca na Barra.   

 

A substituição da antiga ponte de madeira sobre o canal de Marapendi por outra em 

concreto, que recebeu o nome de Lucio Costa (logo ele, que se opôs à ocupação 

desmesurada da orla da Barra...), permitiu o acesso à praia, abrindo uma importante 

frente para o mercado imobiliário, que enxergou aí a possibilidade de ocupação da orla 

como solução de continuidade para Copacabana, Ipanema e Leblon, que já viam a 

disponibilidade de seus lotes na orla minguarem. No entanto, o discurso para a 

comercialização dos novos condomínios na Barra se dava através da negação da 

ocupação efetuada na zona sul, chamada de predatória, e anunciava "uma nova maneira 

de viver" cuja proximidade com a natureza seria argumento preponderante. O mote 

principal de venda do "produto" Barra da Tijuca era "ir para onde todos os cariocas 

gostariam de viver", ou "viva aonde você gostaria de passar as férias".  

 

Mas a Barra ainda se encontrava relativamente distante do restante da cidade e 

buscando oferecer uma alternativa a esta condição de isolamento, os empreendimentos 

imobiliários surgiram dotados de alguma infraestrutura interna de serviços e 

equipamentos coletivos, fazendo emergir esta nova modalidade de habitação 

denominada "condomínio fechado", que posteriormente se espalhou por outras áreas e 

cidades como paradigma do "viver moderno". Essa nova forma de habitar que Caldeira 

(2000: p.258) denomina de "enclaves fortificados", se configura a partir de um prédio ou 

um conjunto de prédios ou residências unifamiliares cercados, voltados para dentro de 

si, com ruas internas e praças e variada oferta de equipamentos de uso coletivo  que, ao 

longo do tempo, foram mais e mais se sofisticando14. São espaços que não se articulam 

com o entorno, numa negação do espaço público e do convívio com a alteridade. Um 

lugar onde a paisagem é domesticada ao gosto das camadas ascendentes que ali habitam 

− as ruas são permanentemente limpas, a paisagem humana é homogênea, os jardins 

trazem a natureza para dentro de seus espaços, as babás e empregadas estão 

                                            
14 Os serviços oferecidos são variáveis de acordo com o nível econômico de seus moradores e vão desde 
lavanderia, cabeleireiro, serviços de limpeza a  áreas de convívio comum, com sauna, piscinas de diversas 
formas e modelos, salão de festas, boate, cozinha gourmet, brinquedoteca, spa, restaurantes, lanchonetes , 
etc. 
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devidamente uniformizadas e ao fundo e à frente, há o belo cenário das montanhas e do 

mar azul (mas nem sempre, devido a problemas de saneamento) para completo desfrute 

visual. Os condomínios fechados trazem no seu bojo um discurso no qual distinção, 

exclusividade, status, vida saudável, ambiente seleto e principalmente segurança, são 

valores a serem alcançados e preservados por estas camadas médias e altas que ali 

buscam refúgio da urbe perigosa, heterogênea e imprevisível. Com o desenvolvimento 

da ocupação da Barra da Tijuca, este modelo construtivo autônomo do entorno, 

fortemente vigiado, que preza o privado em detrimento do público, se instala não apenas 

nos espaços de moradia, mas também é replicado em shopping centers e edifícios 

comerciais e corporativos, encontrando inclusive lugar nos empreendimentos em curso 

na Porto Maravilha. 

 

A urbanização da Barra da Tijuca se forma sob a marca da segregação espacial, onde o 

convívio no espaço público é inexistente (exceto nas praias) e a circulação de pessoas 

nas ruas limita-se ao deslocamento dos funcionários e trabalhadores da região. O carro é 

o meio de transporte predominante e o transporte público tornou-se o pesadelo daqueles 

que dele necessitam. Às camadas mais pobres restaram os terrenos intersticiais, beiras 

de canais e lagoas − as franjas − de preferência mais ao norte da Baixada em direção à 

Jacarepaguá,  região que obteve um aumento de mais de 300% da população favelada 

entre 1980 e 1996  (VELASQUES, 2004 : p.136). 

 

 A  utopia  moderna do  igualitarismo social  encontrou na  Barra sua  derrocada  final   

(JAGUARIBE, 1998: p. 140), com o encastelamento das elites sob a ideologia da 

segurança e o controle exclusivo do uso do espaço, de acordo com seus próprios 

valores, que levou à constituição de uma territorialidade original no espaço urbano 

(PEREIRA, 2002: p.91),  na qual os pobres e indesejáveis são mantidos à distancia 

pelos pesados aparatos de seguranças empregados nos chamados enclaves fortificados. 

Ainda, segundo Jaguaribe, se no planejamento urbano modernista a funcionalidade 

arquitetônica visava à inauguração de uma nova ordem social, na modernidade da Barra 

da Tijuca, a nova ordem traduz-se como acesso ao consumo. A estratificação social se 

revela  no uso do solo urbano, há uma segregação espacial autoinfringida, gerando uma 

nova espacialidade marcada pela privatização do espaço público, como no caso dos 
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condomínios fechados que, a partir de mudanças na legislação, obtêm licença para 

construção em áreas antes destinadas à preservação  e na proibição de acesso público a 

ruas e praças, através da instalação de guaritas.  A negação da diversidade das ruas e dos 

espaços públicos, − à exceção das praias −  onde o convívio com o outro  e o exercício 

da cidadania traz a riqueza da vida na polis, faz da Barra um modelo,  que reforça um 

padrão de segregação urbana aonde as desigualdades sociais se tornam mais evidentes 

(CALDEIRA, 2000). O acesso diferenciado ao solo urbano se estende às políticas 

públicas, ao mercado da moradia e o das práticas familiares (PEREIRA, 2002: p.92), em 

que o consumo desempenha papel preponderante na identidade dos indivíduos. 

 

Com a crescente ocupação da orla, a primeira administração de Cesar Maia (1992-1996) 

procedeu a obras para sua valorização e embelezamento, dando continuidade a um 

projeto que já vinha sendo desenvolvido nas praias da zona sul − o  Projeto Rio-Orla, 

que executou obras de urbanização do litoral da Barra e Recreio, com a construção de 

ciclovias, novos quiosques, organização de canteiro central em parte da avenida e 

estacionamentos. Em 1993, a av. das Américas foi transferida para a jurisdição 

municipal e reformada.  No mesmo ano foi inaugurada a  Linha Amarela, completando 

a ligação norte-sul prevista desde o Plano de Diretrizes Viárias em 1951. A abertura 

desta via deu grande impulso ao mercado imobiliário na porção norte da Baixada, em 

Jacarepaguá, que já se caracterizava por uma urbanização consolidada, devido à sua 

proximidade com o centro de Madureira.  

 

No que tange à estrutura viária atual na Barra e Jacarepaguá, observa-se a saturação das 

vias que não comportam a demanda de tráfego crescente. As obras viárias em curso, 

sejam elas as BRTs e a extensão da linha do metrô até o Jardim Oceânico, dificilmente 

serão suficientes para mitigar este problema, uma vez que a magnitude do crescimento 

populacional da Baixada de Jacarepaguá se mostra em descompasso com a  capacidade 

do poder público em prover a acessibilidade compatível.  
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Fig. 19- Linha do tempo evolução urbana da Baixada de Jacarepaguá - fonte: Daniella Martins Costa para 
Corcovado Arquitetura&Design / Morar Carioca. 
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3.3 - Curicica, área de entorno dos equipamentos olímpicos - histórico e 

caracterização  

 

A região de Curicica e arredores, no início do séc. XX era de propriedade do Banco de 

Crédito Móvel  e permaneceu à parte do processo de urbanização do restante da cidade, 

até que em 1936 a Empresa Saneadora Territorial Agrícola de propriedade de Francis 

Walter Hime, adquire terras na região com o intuito de sanear, lotear e vender lotes na 

área. 

 

Dada às suas características rurais, distante do centro urbano e do convívio social, 

Curicica foi escolhida como locação ideal para abrigar instituições de isolamento ao 

longo das cinco primeiras décadas do séc. XX, a saber: o Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde Juliano Moreira (IMASJM) − antiga Colônia Juliano 

Moreira(1923), para doenças mentais; o Hospital-Colônia Curupahity, para hansenianos 

(1929); o Hospital Sanatório Santa Maria (1945) e o Hospital Municipal Raphael de 

Paula Souza − antigo Sanatório Curicica (1952) (fig. 18), os dois últimos para 

tuberculosos. O Hospital Raphael de Paula Souza foi construído com projeto do 

arquiteto Sergio Bernardes, sendo uma de suas obras menos conhecidas (ROSA, 2002: 

p.1). A tuberculose, a hanseníase e as doenças mentais eram enfermidades tratadas em 

isolamento, foram estigmatizadas e consideradas como não condizentes com a vida 

citadina, o que acarretou na localização de abrigos, hospitais e complexos hospitalares 

destinados a esses doentes apartados das cidades, em áreas periféricas e rurais 

(AMORA, 2012: p.1). 

Foi a situação geográfica de isolamento da cidade que determinou a locação destas 

instituições na região. A condição de “fim do mundo” está na gênese  e é constitutiva da 

formação do bairro, daí utilizarmos o termo no título deste trabalho como ilustração de 

sua característica fundadora, que a diferencia dentro do universo da Baixada  de 

Jacarepaguá. Dessa forma,  buscamos reforçar o contraste entre sua condição original e 

a paisagem urbana contemporânea hoje em processo de formação. 
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Fig. 20- Hospital Raphael de Paula Souza, antigo Sanatório de Curicica - fonte: AMORA, 2012 

 

 

 Em 1959, esta área recebe seu primeiro loteamento residencial de edificações 

unifamiliares, denominado Loteamento Parque da Curicica, de propriedade da 

Imobiliária da Curicica. Este, localizado na Estrada dos Bandeirantes junto ao 

entroncamento com a então av. Arenápolis (hoje av. Salvador Allende), é o primeiro 

empreendimento imobiliário da região, hoje área consolidada que mantém sua 

morfologia original, com predomínio de habitações unifamiliares que vêm  sendo  

substituídos por alguns  prédios de até quatro pavimentos. 

 

De acordo com o Plano de Lucio Costa, Curicica, devido à sua especificidade ambiental 

e proximidade com o Maciço da Pedra Branca, é considerada “área reservada”, 

situando-se entre a zona industrial da Taquara, a zona de expansão urbana do Centro 

Metropolitano e à leste, área com ocupação residencial pouco adensada. Talvez devido à 

sua situação geográfica, que coloca a área do Agrupamento 26 no limite sudeste do 



 

62 

 

maciço da Pedra Branca, onde a conexão com a zona oeste e norte da cidade  se faz 

possível, sua característica seja a de uma zona de transição de usos e vocações. Situação 

esta que se verifica desde o Plano de Diretrizes de 1951, onde a área se encontra entre a 

Zona de Expansão (ZA-1) e a Reserva Agrícola (ZA-2) e se repete  no Plano Lucio 

Costa.  

 

 

3.3.1- Curicica hoje - subproduto da cidade global - transformação dos modos de 

viver e usar o bairro 

 

Numa paisagem natural dominada pelo imponente Maciço da Pedra Branca e tendo 

como marco paisagístico o Morro Dois Irmãos, a região hoje, de características urbanas 

ainda não consolidadas, apresenta configuração bastante variada, dada à sua condição 

de zona de transição, como dito anteriormente. Há convivência de usos industriais 

(empresas químicas e farmacêuticas), residenciais unifamiliares (no Loteamento da 

Curicica), de favelas que pouco se destacam da morfologia formal de seu entorno,  do 

comércio miúdo no entorno das favelas e de maior porte com depósitos diversos e lojas 

de material de construção ao longo da Estrada dos Bandeirantes. Os estúdios do Projac, 

pertencentes à Rede Globo, grande empregador de mão de obra na região, algumas 

garagens de ônibus, motéis e, mais recentemente,  a chegada de lançamentos 

imobiliários são elementos que compõem  a paisagem construída.  A região é 

enormemente carente de infraestrutura urbana, tendo sido verificada pela equipe do 

Morar Carioca a falta de unidades médicas de emergência, creches, escolas secundárias 

e técnicas. Não há nenhum equipamento cultural nas redondezas e também falta de 

esgoto, iluminação pública e  transporte,  principalmente para a vizinha Barra da Tijuca. 

 

Curicica se caracteriza como uma zona periférica do centro da cidade e da Baixada de 

Jacarepaguá também, de acordo com a definição de Roberto Lobato Correa (1995: 7), 

com uso semi-intensivo do solo e atividades de comércio atacadista (materiais de 

construção, depósitos de armazenamento) e garagens de ônibus e indústrias leves. Trata-

se de um espaço marcado pela descontinuidade. Em breve haverá a emergência do 
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bairro como subcentro ou centro secundário em decorrência do aprimoramento do 

sistema de transportes. 

 

A infraestrutura de transportes é precária, principalmente no que diz respeito à sua 

conexão com a vizinha Barra da Tijuca, apesar da existência de um terminal rodoviário 

no entroncamento da Estrada do Calmete com a Estrada de Curicica.  

 

A sua vizinhança com a região das vargens (Vargem Grande, Pequena e Camorim) e a 

ocupação dos terrenos através de lotes grandes e chácaras, ainda confere à área certo 

aspecto rural. No entanto, esta paisagem natural e construída está em vias de total 

transformação a partir das ações empreendidas pelos agentes formadores do espaço 

urbano, que procuraremos estudar mais adiante. 

 

Foi o “gatilho” deflagrado com o anúncio do Rio de Janeiro, em 2008, como sede das 

Olimpíadas e a posterior escolha do antigo autódromo da cidade como local a ser 

instalado o Parque Olímpico – principal equipamento do evento – acrescido da 

definição da enorme gleba da Construtora Carvalho Hosken, junto ao RioCentro, como 

local de construção da Vila dos Atletas/ Ilha Pura – que, de fato, acelerou o processo de 

transformação da área. 

 

No sentido de adequar a região olímpica para receber evento deste porte, foi assinado  

um caderno de encargos pela Prefeitura Municipal, na qual há o compromisso junto ao 

Comitê Olímpico Internacional (COI), de gerar inúmeras ações na região. Nossa área de 

estudo, como entorno do Parque Olímpico, sofre diretamente os impactos decorrentes 

desta política. Buscamos estudar como a área de Curicica, vizinha às grandes obras 

destinadas ao evento, recebe a reverberação destas ações, sem, no entanto, de modo 

geral, salvo as ações no sistema de transportes, ser diretamente beneficiária das mesmas. 

 

A degradação ambiental dos rios e lagoas da Baixada, especialmente da Lagoa de 

Jacarepaguá, em cujas margens encontra-se o Parque Olímpico,  resultante da ocupação 

desordenada da região, obrigou o poder público municipal através da RioÁguas e 

Secretaria Municipal de Obras a implantar o Plano de Macrodrenagem da Lagoa de 
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Jacarepaguá. Obra constante no caderno de encargos das Olimpíadas, que prevê a 

recuperação dos rios e lagoas da região, tem como consequência remoções de favelas 

que se estabeleceram a partir de meados dos anos 80, nas margens do rio dos 

Passarinhos (Virgolândia) e canal Pavuninha (Vila Calmete e Abadianas), ambos parte 

do sistema lagunar da Baixada  e localizados em nossa área de estudo. 

 

A necessidade de interligar este canto da Baixada de Jacarepaguá a outros equipamentos 

olímpicos, bem como, ao restante da cidade, levou a prefeitura a prever a implantação 

das vias TransOlímpica e TransCarioca, que virão conectar respectivamente, o Recreio 

a Deodoro e o Terminal Alvorada ao Aeroporto Internacional. Estas duas vias 

praticamente se cruzarão no entroncamento das av. Salvador Allende e estrada dos 

Bandeirantes, ponto nodal de nossa área de estudo. Quando da implantação destas vias 

poderá se considerar como consequência direta, o surgimento de uma nova centralidade 

urbana de importância metropolitana sem que, no entanto, seja previsto nenhum tipo de 

intervenção para preparação da área para esta nova realidade urbana (fig. 19). 

 

A passagem destas vias em área urbana não consolidada, apresenta-se como fator de 

impacto transformador, seja em escala local, com o crescimento e adensamento  das 

favelas, com o aumento do valor da terra e procura de terrenos pelo mercado imobiliário 

– como também em escala metropolitana, o que dá esta área, uma dimensão urbana 

impensada tempos atrás.  

 

Curicica,  prestes a ser transformada em "hub" pelo cruzamento das vias trans, obrigará   

moradores e usuários a se relacionarem de maneira inédita com seu território,  outros 

itinerários  se farão, sem o velho terminal de ônibus e vans em frente ao hospital, com 

as novas a  estações dos BRTs, outros caminhos dentro do bairro serão forjados, além 

de uma nova paisagem humana, mais aburguesada, recém-chegada em seus 

condomínios com piscina e shopping centers. Uma centralidade urbana se formará, 

através de um troca-troca de ônibus, com passantes entre a Alvorada e o Aeroporto,  

Recreio e Deodoro  ou vice-versa. Aquele lugar, antes escondido aos pés do Maciço da 

Pedra Branca, passará a desfrutar de  uma visibilidade inédita no cenário da cidade e 

especialmente da Baixada de Jacarepaguá. 
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      Fig. 21 - Vista aérea da área do Agrupamento 26 - foto Eduardo Sengés - 2013 

 

Ainda que a área do Agrupamento 26 tenha sido delimitada de maneira discricionária 

pela SMH, quando da definição do perímetro do Morar Carioca, esta localidade, situada 

entre os bairros de Curicica e Jacarepaguá e perpassada por duas vias de tráfego intenso 

(estr. dos Bandeirantes e av. Salvador Allende), perfaz uma vizinhança que apresenta  

características comuns no compartilhamento do território. As favelas situadas a sul da 

estrada dos Bandeirantes (Abadianas, Virgolândia, Vila Pitimbu e Santa Maura) têm na 

estrada Santa Maura um eixo viário local de conexão entre as comunidades que 

desempenha papel de elemento agregador entre elas. É na estrada Santa Maura que se 

dá a sociabilidade local, com a presença de botequins, cadeiras na rua e o campo de 

futebol no terreno da Carvalho Hosken.  Nas comunidades localizadas a norte da estrada 

dos Bandeirantes (Vila União de Curicica, Vila União de Jacarepaguá - Village e Vila 

Calmete),  encontra-se o pequeno comércio local e a sociabilidade ao longo  da  estrada 

de Curicica. Situação esta que deverá desaparecer brevemente com a remoção da favela 
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Vila União de Curicica para a passagem da Transolímpica. A comunidade da Asa 

Branca, a maior do Agrupamento 26, situada às margens da av. Salvador Allende, 

dispõe de maior visibilidade e tem a expectativa, segundo observações feitas quando da 

elaboração do Diagnóstico Local do Morar Carioca, de ser incorporada à nova paisagem 

olímpica, apesar da ameaça de remoção de expressiva fatia de seu território. No capítulo 

III voltaremos à discussão das comunidades do Agrupamento 26 de maneira mais 

aprofundada.  

 

A questão que gostaríamos de por em evidência é como a implantação do programa 

"Barra Olímpica" vem promover a desestruturação dos antigos sentidos de 

territorialidade em face das mudanças que ocorrem na região. De que maneira as 

políticas públicas e as ações do mercado daí decorrentes rebatem no "plano micro" e 

como são sentidas pelos habitantes de maneira direta. As transformações acarretarão 

uma mudança na apropriação do espaço pela população moradora − novos caminhos e 

itinerários se farão, seja em decorrência dos trajetos até as novas estações dos BRTs, ou 

pela construção de um elevado cruzando a estrada dos Bandeirantes. Os tradicionais 

locais de  encontros e sociabilidade serão suprimidos. Os sinais de trânsito instalados à 

beira das rodovias criarão outros percursos, os antigos pontos de comércio serão 

removidos para passagem das autoestradas, fazendo com que o morador busque 

alternativas diversas, utilizando seu entorno  de outras maneiras, assim alterando a 

percepção  daquele espaço antes familiar. As montanhas do maciço da Pedra Branca, 

sempre presentes, cedem lugar a construções altas, há a quebra na proporção e na escala 

da paisagem e o desaparecimento dos pontos de referência. Aqueles atributos de 

familiaridade, permanência e intimidade com o espaço que fazem daquele território um 

"lugar" (TUAN, 1982: p.36), que numa escala mediana, entre a casa e a cidade,  

propicia a criação de vínculos bastante intensos, está em vias de se perder.  Esta porção 

do espaço público, conhecida, quase extensão de sua casa, no perímetro da caminhada  

até o terminal de ônibus e os afazeres cotidianos, agora adquire ares de estranheza, não 

há mais o reconhecimento, outras práticas do espaço se criam (CERTEAU, 1999:p.40). 
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Observamos a tendência de uso de bicicletas para os trajetos curtos e às vezes até nem 

tão curtos, como por exemplo nosso locador15 Carlinhos, morador da Vila Pitimbu, que 

percorria o caminho até a praia em bicicleta. Dizia ele que faltava ônibus de acesso da 

região para lá. Estranho, sendo a Barra, bairro vizinho próximo e cuja identificação se 

dá justamente pelas suas belas praias.  Mas o que nos pareceu foi que, de fato, aqueles 

moradores mantinham uma identidade mais vinculada à porção norte da Baixada, e não 

operavam com a faixa litorânea como fazendo parte de seu território familiar. Agora, no 

entanto, testemunham uma "invasão" provinda do sul, através do vetor de expansão 

imobiliária derivada da Barra da Tijuca, alterando sua sensação de pertencimento ao 

local  para outra,  em que sua identificação virá a fazer parte da chamada " Barra 

Olímpica".  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Tínhamos,  por exigência do  Programa Morar Carioca, alugado um escritório na área de estudo, este se 
situava na Vila Pitimbu. 
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4 - CAPITULO III - Os agentes produtores do espaço urbano na área do 

Agrupamento 26 

 

 

Fig. 22 - Mapa da área do Agrupamento 26 com traçado das Transolímpica e Transcarioca- fonte: 

Corcovado Arquitetura & Design / Morar Carioca. 

 

O bairro de Curicica, até há pouco, pacato bairro da zona oeste carioca, com suas 

dinâmicas sociais e econômicas, formas próprias de uso do território, pré-existências 

arquitetônicas, um meio-ambiente com peculiaridades específicas, com um patrimônio 

organizacional dos grupos ali estabelecidos, seus vínculos histórico-culturais, que 

conferem identidade própria à região, está a um passo de sofrer um processo de ruptura 

de sua feição atual. A tentativa será de analisar a complexidade deste processo, 

estudando os diversos atores que compõem este teatro e as contradições decorrentes 

desta interação. Nosso objetivo neste capítulo é estudar a dinâmica que se estabelece 
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entre os diversos agentes  motores (públicos e privados) destas transformações, de modo 

a compreender sua correlação de forças e  manifestação no espaço urbano. 

 

De acordo com Roberto Lobato Correa (1995: p. 1) o espaço urbano, fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas, é 

produzido  pelos seguintes agentes sociais:   

 

1- os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; 

2- os proprietários fundiários; 

3- os promotores imobiliários; 

4- o Estado; 

5- os grupos sociais excluídos. 

 

Cada um destes agentes estabelece estratégias e ações concretas no processo de 

produção do espaço urbano.  Para o entendimento da dinâmica que norteia as 

transformações urbanas hoje em curso na área do Agrupamento 26, considerarei os três 

primeiros como apenas um, sob a denominação de o capital imobiliário, uma vez que 

promotores imobiliários, proprietários fundiários e proprietários dos meios de produção 

são aliados na ocupação do espaço em questão e têm sua ação norteada pelos mesmos 

interesses.  

 

O poder público, que atua na organização espacial da cidade, decide o local das 

Olimpíadas, promove o planejamento urbano, produz políticas públicas − nem sempre 

de maneira unívoca, como demonstraremos mais adiante  − atua sobre a legislação 

edilícia, e é permeável a pressões políticas seja por parte do capital imobiliário ou dos 

grupos sociais excluídos na defesa de seus interesses e reivindicações. Faremos uma 

análise da evolução da legislação edilícia na região, demonstrando como ao longo do 

tempo se deu uma crescente flexibilização nas normas que regem a ocupação do solo, 

de modo a atender às demandas do capital imobiliário. Sendo este o caso da área do 
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Agrupamento 26, sempre considerada como uma região "entre" zonas com vocações 

diversas: industrial, de expansão urbana, agrícola e de preservação. 

 

Os grupos sociais excluídos são os que buscam estratégias de moradia nos espaços 

sobrantes e interstícios urbanos, os que são reassentados quando a terra se valoriza ou é 

requalificada, que buscam se instalar perto de seus locais de trabalho e reivindicam 

melhorias e resistem às remoções.  Mas que também vêem, eventualmente,  seu 

território ser valorizado como consequência direta da valorização fundiária do seu 

entorno.   

 

Para efeito de nosso trabalho, será considerada apenas a população moradora das 

favelas, uma vez que a área residencial pertencente à cidade formal,  principalmente o 

Loteamento da Curicica, não foi objeto de nosso estudo.  Ainda que a valorização 

imobiliária seja um fenômeno que abranja a região como um todo, portanto também o 

Loteamento da Curicica, acreditamos que, por se tratar de área de ocupação datada do 

final dos anos de 1950, é sujeita a menores impactos do que aqueles verificados no 

restante da área, cujas características urbanas ainda não estão consolidadas. 
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4.1 - Agentes formadores do espaço urbano   

        O Poder Público - ações e legislação 

 

4.1.1- As principais ações em curso na área do Agrupamento 26 e entorno 

 

4.1.1.1- A via Transcarioca 

 

A construção desta via faz parte das grandes obras de mobilidade urbana constantes do 

caderno de encargos do COI (Comitê Olímpico Internacional) assinado pela 

municipalidade a fim de adequar a cidade para receber o evento olímpico. Trata-se de   

um corredor viário composto de autopistas (três em cada sentido) e de um  sistema de 

BRT (Bus Rapid Transit), disposto em canaletas exclusivas destinadas a ônibus 

articulados, que fará a ligação entre o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca e o 

Aeroporto Internacional Tom Jobim (fig. 21). Serão 39 km de extensão de via, com 45 

estações e previsão de atendimento de mais de 300 mil usuários por dia.  O consórcio 

vencedor da licitação era inicialmente composto pelas empresas Delta Construções e 

Andrade Gutierrez, porém em abril de 2012, após denúncias largamente anunciadas pela 

mídia e  ser considerada inidônea para execução de obras públicas, a Delta Construções 

se retirou do consórcio, que passou a ser de responsabilidade unicamente da  

Construtora Andrade Gutierrez. O custo estimado da obra em 2012 era de 1,5 bilhão de 

reais e o prazo de conclusão previsto para dezembro de 2012, depois estendido para 

segundo trimestre de 201416. Foram desapropriados 3.630 imóveis para execução de 

suas obras. Na área do Agrupamento 26 o traçado da via se dá pela rua Pedro Corrêa 

(fig. 20), entre "os fundos" da favela Asa Branca e o Condomínio Rio2 e Cidade Jardim. 

Haverá uma conexão com a via Transolímpica no entroncamento entre a rua Pedro 

Corrêa, av. Salvador Allende e estrada dos Bandeirantes, o que impulsionará 

enormemente a conexão da área do Agrupamento 26 com o restante da cidade.  

 
                                            
16 Dados contidos no site: www.mobirio.poli.ufrj.br/brts 
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Fig. 23 - Mapa da mobilidade urbana - fonte: www.mobirio.poli.ufrj.br/brts 

 

4.1.1.2 - A via TransOlímpica 

A via Transolímpica, também  é parte do caderno de encargos do COI com a prefeitura 

municipal e  fará a conexão do Recreio dos Bandeirantes com Deodoro, bairro que 

disporá de alguns equipamentos olímpicos, como visto no capítulo II. A Transolímpica 

terá 23km de extensão com 18 estações passando pelos bairros do Recreio, Jacarepaguá, 

Curicica, Taquara, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Vila Militar e Deodoro, sendo 

uma opção a já saturada Linha Amarela para acesso à Baixada Fluminense. Sua 

execução está a cargo do consórcio Rio Olímpico, composto pelas empresas Invepar, 

CCR e Odebrecht Transport, cada uma com 1/3 de participação. A rodovia está orçada 

em 1,55 bilhão, o consórcio ganhou a licitação com uma proposta de 57,5 milhões de 

reais com subsídio da prefeitura de 1,072 bilhão de reais, segundo dados constantes no 

site da empresa. A concessão é de 35 anos. A via será composta de duas pistas de 
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automóveis em cada sentido, além de faixa exclusiva para os ônibus articulados, com 

capacidade para 160 passageiros cada. O valor previsto para o pedágio será de R$  4,70 

(valor-base em janeiro de 2011)   a ser reajustado pelo IPCA17. A projeção é de que 50 

mil veículos circularão por dia pela via.  

A construção da via causará enorme impacto na área do Agrupamento 26, com a 

remoção de parte da favela Asa Branca situada às margens da av. Salvador Allende, 

uma vez que sua pista de rolamento hoje com 30 m de largura será ampliada para 

possibilitar a implantação do corredor para os BRTs. A construção de um viaduto sobre 

o entroncamento das av. Salvador Allende e estrada dos Bandeirantes (já em 

construção) (fig. 22) também é fator de enorme impacto visual, transformando a 

paisagem local e, mais adiante causando a remoção total da favela Vila União de 

Curicica.  As vias Transolímpica e Transcarioca que quase (distância de cerca de 300 

m.) se cruzarão no entroncamento da av. Salvador Allende com a estrada dos 

Bandeirantes deverão ter conexão entre si através de ônibus circular. 

 

Fig. 24 - Construção do viaduto da Transolímpica sobre entroncamento da estrada dos Bandeirantes com av. Salvador 
Allende - foto: Lilian Sampaio- out. 2013 

                                            
17 Dados constantes na Revista Adem i-RJ- on line - 20/04/2012  
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Fig. 25- Mapa da mobilidade urbana – Transcarioca -  fonte: www.mobirio.poli.ufrj.br/brts 
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Fig. 26- Mapa mobilidade urbana - Transcarioca - fonte: www.mobirio.poli.ufrj.br/brts 
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4.1.1.3.- Plano de Macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá 

 

O Plano de Macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá data de 1998, e consta do Plano 

Diretor da Cidade, mas apenas a partir da assinatura do caderno do COI assinado pela 

Prefeitura municipal é que se deu o início às obras,  uma vez que é à beira desta lagoa 

que está instalado o Parque Olímpico, principal equipamento destinado ao evento. Suas 

obra, inicialmente a cargo da Rio-Águas, órgão subordinado à Secretaria Municipal de 

Obras, hoje estão sob a responsabilidade da (SEA) Secretaria de Estado do Ambiente, 

sob o nome Recuperação Ambiental do Sistema da Barra e Jacarepaguá.  O projeto tem 

por objetivo o controle de enchentes e a recuperação ambiental dos rios e das lagoas que 

compõem a bacia de Jacarepaguá: Marapendi, Tijuca, Camorim e Jacarepaguá, além dos 

canais da Joatinga e Marapendi18. As obras deverão ter início ainda no 1º semestre de 

2014 e terão investimentos de R$ 673.621.941,17 (!?), recursos oriundos de 

empréstimos do Banco do Brasil e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental 

(Fecam). Suas obras foram incluídas no programa federal denominado PAC Drenagem 

e constam de dragagem, desassoreamento, limpeza e canalização de rios, implantação 

de avenidas canais e recomposição de leitos de rios. As obras foram divididas em três 

lotes. A área do Agrupamento 26 é parte do lote 2.  

 

Quando de nossa primeira visita à área do Agrupamento 26, no início de 2012, a 

presidente da Associação de Moradores da Virgolândia veio nos procurar em busca de 

informações a respeito de um comunicado enviado pela Rio-Águas aos moradores 

daquela comunidade,  que anunciava o início das obras de recuperação do rio dos 

Passarinhos, às margens do qual a favela se debruça,  e a necessidade dos moradores se 

mudarem dentro do prazo de um mês. Não havia até então, conhecimento dentro da 

SMH, órgão municipal responsável por remoções e reassentamentos, do andamento 

destas ações que demandavam a relocação de cerca de 160 domicílios. Durante a 

elaboração do Diagnóstico por nossa equipe do Morar Carioca no ano de 2012, não 

                                            
18 - fonte : Secretaria de Estado do Ambiente – SEA – Recuperação das Lagoas da Barra 
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houve mais movimento algum por parte da Rio-Águas no sentido da concretização das 

obras na região. Em outubro de 2013, em visita ao local, verificamos que as casas  

 

situadas à beira do canal Pavuninha, na comunidade da Vila União de Jacarepaguá já se 

encontravam  marcadas com tinta anunciando  remoção próxima, não conseguimos 

apurar se devido às obras da Transolímpica ou do Plano do Plano de Recuperação das 

Lagoas. 

 

4.1.1.4.- Bairro Maravilha 

Trata-se de um programa da prefeitura municipal coordenado pela Secretaria de Obras e 

destinado a executar pequenas obras de pavimentação, arruamento e drenagem em ruas 

da zona norte e oeste. Quando da chegada da equipe do Morar Carioca na área do 

Agrupamento 26, constatamos que as comunidades da Asa Branca e Abadianas 

encontravam-se com obras deste programa.  (Na Asa Branca – fig. 25 – foram 

executadas obras de arruamento e pavimentação das ruas internas e na Abadianas foram 

feitas obras na rua com o mesmo nome).  Em nenhum destes casos os responsáveis 

pelos trabalhos quando indagados alegavam ter conhecimento das intervenções que 

deveriam acontecer nestes mesmos locais. Mais adiante, em dezembro de 2012, quando 

da suspensão de nosso contrato, um dos motivos alegados foi a existência destas obras 

nas comunidades referidas. As obras de arruamento, principalmente na Asa Branca, 

causaram  impacto positivo na comunidade, que viu suas ruas, antes sem pavimentação, 

adquirirem melhor aspecto,  apesar de seu efeito apenas cosmético, uma vez que 

nenhuma outra melhoria estrutural tenha sido feita e o esgoto primário continuasse 

sendo despejado "in natura" no canal Pavuninha. 

 

As ações promovidas pela prefeitura na área do Agrupamento 26, quando da elaboração 

do diagnóstico do Morar Carioca, demonstraram ser desarticuladas e apesar dos 

esforços por parte da equipe da SMH em coordenar os diversos órgãos envolvidos na 

empreitada, encontramos bastante dificuldade na obtenção de informações por parte de 

outras secretarias. Há grande desinformação quanto aos planos desenvolvidos por cada 
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setor ou secretaria, mesmo em se tratando de iguais instâncias (no caso, a municipal) o 

que dificulta a implementação de projetos que exijam esforços conjuntos. 

 

Fig. 27- foto das obras do Bairro Maravilha  na 

Asa Branca - foto: Lilian Sampaio – out. 2012. 

 

 

4.1.2 - Os planos e a legislação para a Barra da Tijuca e Curicica 

 

A região encontra-se na área da ZE-5 – Zona Especial 5 e sob as instruções normativas 

do Decreto nº 3046 de 27 de abril de 1981, exceto a área a sul da av. Abelardo Bueno 

até o Parque dos Atletas na av. Salvador Allende, que é objeto de legislação específica 

no Plano de Estruturação Urbana dos Bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, 

Camorim, parte do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá (PEU das 

Vargens), criada a partir da Lei Complementar nº 104 de 27 de novembro de 2009.  

 

Há projetos de alinhamento (PAs), ou seja, projetos de implantação de vias  não levadas 

a termo devido à ocupação de suas áreas pelas favelas da região, especialmente a 
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chamada via leste-oeste − prevista já no Plano de Diretrizes para Vias Arteriais de 1952, 

como Via 7 e posteriormente mantida pelo Plano Lucio Costa de 1969 − que viria a 

cruzar área onde hoje se encontra a favela Asa Branca,  a maior comunidade  da área., 

com cerca de 5.500 moradores.  

 

Nosso interesse é verificar em que medida as leis de uso do solo vêm sofrendo um 

processo de flexibilização ao longo do tempo, de modo a atender interesses e pressões 

do capital imobiliário, sem considerar a capacidade de infraestrutura disponível e 

projetada, seja viária ou de esgoto e drenagem, além  das peculiaridades ambientais da 

área, localizada no sopé do maciço da Tijuca.   

 

4.1.2.1 - O Plano de Diretrizes para Vias Arteriais na Planície de Jacarepaguá  e o 

Plano Lucio Costa 

Costuma-se pensar que a primeira iniciativa do poder público em ordenar a ocupação da 

Baixada de Jacarepaguá como um todo se deu com o Plano Lucio Costa em 1969. No 

entanto, em 1951, já prevendo a expansão da cidade para essas terras, o prefeito do 

Distrito Federal, Mendes de Moraes, promulgou o decreto 10.805 em 12 de março, o 

Plano de Diretrizes para Vias Arteriais na Planície de Jacarepaguá. Este plano traçava 

as linhas gerais que serviriam de base para a posterior elaboração do Plano Lucio Costa, 

18 anos mais tarde. No seu texto já deixava clara a preocupação com a expansão da 

cidade para a região da Baixada. 

 

A baixada necessitava de um plano para melhor garantir seu desenvolvimento futuro.  
Embora o problema urbanístico possa ser encarado com finalidades agrícolas, e nisso 
o plano que foi elaborado pelo Departamento de Urbanismo não o perturba, os 
interesses da sub-divisão dos terrenos em glebas menores ou mesmo em pequenos 
loteamentos, têm levado a se pensar na expansão da Cidade para esta região, seguindo 
a natural tendência da população em procurar moradia próxima a orla oceânica, devido 
a amenidade do clima.  

 

O plano já manifestava preocupação com a preservação das lagoas da região e previa a 

criação de parques no entorno das lagoas da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá, além de 



 

80 

 

outro circundando as lagoas de Marapendi e também em volta da Lagoinha (onde hoje 

se encontra o parque Chico Mendes). 

 

O plano, como o nome indica, era basicamente viário, com a previsão da construção de 

uma série de vias paralelas à Via Litorânea (hoje av. Sernambetiba) que se encontrava 

em construção, e a Via 3, (depois BR-101 e hoje av. das Américas). No entanto, já 

indicava um macrozoneamento para a região e previa a criação de uma zona de 

expansão urbana (ZA1) na direção de Jacarepaguá, iniciando na av. Abelardo Bueno. E 

uma reserva agrícola (ZA2) a partir da av. Salvador Allende em direção às Vargens e a  

Guaratiba. A proposta não impedia a criação de loteamentos, desde que respeitadas 

algumas condições. Premonitoriamente, já vemos a preocupação com a disciplina no 

parcelamento das glebas para posterior loteamento e vendas, com veremos a seguir:   

 

Esses planos isolados, visando exclusivamente o lado particular de cada um dos 
proprietários e posseiros  de terra, poderiam resultar, no futuro, em uma rede de 
logradouros amorfa sem interesse de conjunto, si providências regularizadoras não 
fossem tomadas a tempo. 

 

A região de Curicica, já demonstrando sua vocação de espaço com características 

difusas, ficava localizada no limite entre a Zona de Expansão (ZA1) e a Reserva 

Agrícola (ZA2).  

 

O Plano de Diretrizes, na prática, dividia a Baixada de Jacarepaguá em três porções 

distintas limitadas pelos espaços verdes no entorno das lagoas: a primeira seria uma área 

a ser urbanizada, formando um corredor, que margeava os dois lados da atual av. das 

Américas, incluindo-se aí a região do Jardim Oceânico e Tijucamar. A segunda área a 

ser ocupada seria a norte da Baixada, mais afeita ao perfil de Jacarepaguá, iniciando-se 

na av. Abelardo Bueno, chamada de Zona de Expansão e a terceira, com predominância 

de características agrícolas, a oeste da baixada na área do Recreio dos Bandeirantes e 

Vargens Grande, Pequena e Camorim (fig. 26). 
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Em 22 de agosto de 1957, foi promulgada a Lei nº 894, que em seu artigo 9º determinou 

a preservação da Baixada de Jacarepaguá contra loteamentos e ocupações 

indiscriminadas e implantou o plano de vias arteriais definido no Plano de Diretrizes, 

possibilitando que a área se mantivesse preservada e dispensando a municipalidade de 

posteriores despesas com desapropriações (BORGES, 2007: p.118). 

Fig. 28 – Plano de Diretrizes para Vias Arteriais na Planície de Jacarepaguá – fonte: Revista Municipal de 

Engenharia – jan - mar 1951 

 

O Plano Lucio Costa 

Em 1969, o então governador do Estado da Guanabara, Negrão de Lima, percebendo  a 

inexorável  expansão da cidade no sentido da Barra da Tijuca, contratou o arquiteto 

Lucio Costa para elaborar o Plano Piloto para Urbanização da Baixada compreendida 

entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá. O Plano Piloto foi 

aprovado por meio de decreto-lei 42,  em 23 de junho de 1969. 

 

Seu objetivo era planejar a ocupação daquela região e evitar o tipo de ação predatória 

que já se verificava nos bairros da zona sul, ao mesmo tempo em que buscava trazer um 

urbanismo moderno, nos moldes do então recente Plano Piloto de Brasília, para esta 

área, que então já se apresentava como principal vetor de crescimento imobiliário da 
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cidade. O projeto funcionaria como um regulamentador de diretrizes de ocupação da 

Baixada e deveria ser detalhado posteriormente,  o que veio a acontecer com a criação  

do Grupo de Trabalho da Baixada de Jacarepaguá (GTBJ), que tinha  Lucio Costa como 

consultor especial e objetivava analisar e fiscalizar os projetos para a região 

(SILVA,2004: 4).  Mais tarde, em 1974, o GTBJ foi transformado em SUDEBAR    

(Superintendência para o Desenvolvimento da Barra da Tijuca), que passou a se 

responsabilizar tanto pela implantação do sistema viário proposto como pelo 

estabelecimento das normas de ocupação do solo e Lucio Costa é foi mantido como seu 

consultor. (LEITÃO/REZENDE, 2004: p.2) 

 

É preciso que se estabeleça uma orquestração paisagística, um diálogo entre a 
paisagem natural e a edificada... O problema consiste então em encontrar uma fórmula 
que permita conciliar a urbanização na escala que se impõe, com a salvaguarda, 
embora parcial, dessas peculiaridades que importa preservar. 

 

 

As palavras acima, de Lucio Costa revelam sua intenção ao  elaborar o plano para a 

Barra da Tijuca: há  a preocupação com as pré-existências  e o arquiteto-urbanista 

acredita  ser possível a coexistência  de tempos diferentes na construção do espaço 

urbano, sejam eles naturais ou construídos. 

 

O ponto central do plano estava na intenção de criar um novo centro  metropolitano, de 

modo a desafogar o centro original da cidade. Lucio Costa elaborou, mais do que um 

planejamento restrito à Baixada, mas procurava a sua inserção em nível urbano mais 

amplo; acreditava ele, que a localização estratégica da  região deveria funcionar como 

elemento de ligação entre o centro, a zona sul e a zona oeste industrial da cidade. 

 

A conexão da Baixada com o restante da cidade se daria com a  implantação de eixos de 

ligação norte-sul e leste-oeste (já previstos no Plano de Diretrizes de 1951), criando um 

ponto focal  no entroncamento das vias, onde hoje se localiza a Cidade da Música.  Para 

tal, a av. das Américas, faria a ligação sentido leste-oeste (ligando a zona sul à zona 

oeste- industrial) e outra , no sentido norte-sul (atual av. Ayrton Sena, ligando o centro e 

zona norte  à Baixada de Jacarepaguá).  
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O ideário modernista aplicado por Lucio Costa em Brasília, se aplicava no plano para a 

Barra através da inexistência de lotes ou quadras e a verticalização pontual, utilizada 

como estratégia para a concentração de áreas edificadas  entremeada por áreas vazias.  

O plano pensava a Barra da Tijuca, assim como Brasília, como um conjunto ou todo  

 

urbanístico (LEITÃO/REZENDE, 2004: p. 1). Havia, no entanto, um diferencial crucial 

entre o Distrito Federal e a Barra da Tijuca: a propriedade fundiária. Enquanto em 

Brasília a terra pertencia à u  nião, na Barra, seus proprietários eram particulares, 

especialmente grandes construtoras e estavam interessados em obter lucro com a 

abertura desta nova fronteira. 

 

A ocupação da Baixada se daria de maneira bastante esparsa (cerca de 1/10 da 

densidade construída na zona sul) (BORGES,2007: p.177), através de  núcleos  

autônomos de moradias multifamiliares, articulado com comércio e serviços, 

intercalados por habitações unifamiliares.  Os lotes unifamiliares sempre mantinham 

baixa taxa de ocupação (TO), sendo 20% para um pavimento e 10% para dois 

pavimentos. Sua preocupação era de evitar a construção de “massas edificadas 

desmedidas”(COSTA, 1969: p. 3), equilibrando áreas de maior densidade,  (com 

edificações de 8 a 10 pavimentos e 18 a 30 pavimentos, ao longo da av. das Américas) 

com aquelas de gabarito baixo. O plano previa a ordenação do solo para ocupação pela  

construção civil, ao mesmo tempo em que o governo faria investimentos de 

infraestrutura. 

 

Para a região do Agrupamento 26, assim como no Plano de Diretrizes, Lucio Costa 

prevê um misto de zona industrial a norte da estrada dos Bandeirantes. Para a área a 

oeste da av. Salvador Allende, provavelmente devido ao entendimento das 

peculiaridades ambientais da região, ao sopé do Maciço da Pedra Branca, foi feita 

apenas uma definição esquemática dos critérios de ocupação que tolerava alguma 

ocupação residencial, mas prioritariamente previa construções que necessitassem de 
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espaço aberto e ambientação – como clubes, campos de golfe, estádios, a nova hípica 

(que deveria ser construída) etc. – para tal foram reservadas as áreas entre os Morros 

Dois Irmãos e a Pedra Negra (fig. 27). 

 

 

 ... áreas compreendidas entre a Colônia Juliano Moreira e as estradas do Capão e 
Engenho d`Água poderão ser consideradas zona industrial, não só porque acessíveis 
aos subúrbios e a trama rodoviária do bojo de estado, como porque já comportam 
sólido lastro proletário. Ao passo que as vargens Grande e Pequena e os belos campos 
de Sernambetiba devem ser incentivados como áreas de cultura, com sítios , granjas e 
chácaras (COSTA, 1969:5)   

 

 

 

A SUDEBAR foi o órgão criado pelo governo para fazer a implantação do plano e 

adequar os projetos apresentados pelos construtores às normas estabelecidas no projeto. 

Não tardou e as pressões da indústria da construção civil se fizeram sentir no sentido de 

flexibilizar os padrões estabelecidos e promover uma ocupação mais intensa.  

 

Como consultor da SUDEBAR, Lucio Costa era procurado pelos proprietários de 

terrenos na região de modo a obter informações sobre os parâmetros construtivos a 

serem seguidos e   logo  os interesses de ocupação da área dentro de critérios menos 

restritivos que aqueles originalmente definidos pelo plano delinearam o desvirtuamento 

do projeto original. A não instalação da sede da Prefeitura no novo centro 

metropolitano, a aprovação de gabaritos de 18 pavimentos, no chamado “conjunto 

Delfim” no entorno da Pedra da Panela, a falta de iniciativa em implantar um parque  na 

faixa litorânea e a urbanização inadequada da av. Sernambetiba, além da ocupação das 

encostas até a cota 100, ao invés da cota 60 − todas iniciativas tomadas sem a anuência 

de Lucio Costa, fizeram com que, finalmente em 1981, o arquiteto se afastesse da 

implementação do Plano Piloto considerando que essas alterações vinham 

descaracterizar o projeto urbanístico concebido .(REZENDE/LEITÃO, 2004: 3) 
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Nem tenho lembrança de ter sido o criador deste projeto. Ele nasceu como um belo 
filho, muito elogiado e sempre querido. Depois cresceu e sumiu no mundo. A única 
certeza urbanística é a de que as coisas nunca ocorrem como planejadas”. (COSTA, 
1994) 
 

 

       Fig. 29 - Plano Lucio Costa (detalhe) 

 

 

4.1.2.2- Os Decretos  324/76 e 3.046/81  

 

Em 1976, o então prefeito Marcos Tamoio promulgou o decreto 324/76 incorporando o 

Plano Lucio Costa na legislação urbana do município, instituindo a ZE-5 (Zona 

Especial-5) com suas 46 subzonas que estabeleciam regras para uso, parcelamento e 
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construção na área da Baixada de Jacarepaguá (BORGES, 2007: 179). As subzonas que 

passaram a compor nossa área de estudo são: A-34 / A-35/ a-36 a e b e 44c  (fig. 28 ).  

 

 Fig. 30 - Zoneamento da área de Curicica – decreto 3.046/81 e PEU das Vargens - fonte: Morar  

Carioca/Corcovado Arquitetura&Design. 

 

Este decreto já flexibilizava  o anteriormente estipulado no plano original de Lucio 

Costa, transformando a subzona  A-35 de área reservada, em área comercial com 

gabarito de dois pavimentos. 
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Posteriormente, em 1981, o prefeito Julio Coutinho, com a explosão imobiliária na 

região, criou uma comissão para discutir as disposições vigentes no zoneamento da 

Baixada.  Foi então promulgado o decreto 3.046/81, que ainda se encontra em vigência, 

exceto nas áreas onde foram criados os PEUs (Planos de Estruturação Urbana: Taquara 

e Vargens), como veremos posteriormente (fig. 28- tabela). 

 

Em 1983, foi feita uma revisão no decreto 3.046/81, ação em parte comemorada por 

Lucio Costa e explicitada em texto (na íntegra ver BORGES, anexo G). 

 

A revisão do Decreto nº 3.046 tornou-se necessária para retomar o fio da meada do 
Plano-piloto de 1969, desfeito pela administração anterior que liquidou com a 
SUDEBAR sem deixar nada em troca – a não ser esta chamada “consolidação” agora 
revisada -, como também para orientar melhor e estimular, no bom sentido, os 
empreendimentos da área. 
Veio tarde, porque o desmantelo do PP, ocorrido neste curto interregno foi grande 
demais, a começar pela enormidade do conjunto Delfim, agora encampado pelo Banco 
Nacional de Habitação (B.N.H.), seguida pela enormidade ainda maior do aberrante 
aumento do gabarito de 8 para 18 pavimentos num grupamento de mais de 150 
edificações, dispostas em ordem unida, no sopé do soberbo monumento natural 
tombado, conhecido como Pedra da Panela. E como se não já bastasse, surgem agora 
ao longo da praia mais de uma dezena de construções descomunais de quinze 
pavimentos, além do embasamento, desenvolvidas em profundidade e aceitas pela 
administração municipal como “hotéis-residência”. 
Tudo isto compromete definitivamente a volumetria urbanística proposta pelo Plano-
piloto de minha autoria que, bem ou mal, vinha sendo mantido pelas sucessivas 
administrações até que, numa simples penada clandestina, o transformaram em 
proposição teórico-romântica a ser devidamente arquivada como peça de museu. 
Mas, embora considere o PP da baixada de Jacarepaguá liquidado nos seus objetivos 
urbano-paisagísticos fundamentais, entendo que uma área das dimensões dessa 
baixada – tão grande que o Plano-piloto de Brasília cabe folgado dentro dela – não 
pode ser encarada como um simples bairro da cidade onde os projetos de edificação 
fiquem apenas sujeitos ao crivo de artigos, parágrafos e incisos da legislação, sem 
quaisquer outros critérios de avaliação... 

 
 
 
Apesar do relativo otimismo de Lucio Costa, constata-se que a cada decreto promulgado 

há uma flexibilização de gabaritos de altura e da taxa de ocupação dos terrenos, além da 

diminuição dos lotes mínimos, causando um adensamento populacional incompatível 

com a fragilidade ambiental da região e da infraestrutura existente e mesmo projetada.  

Para a área de Curicica as alterações da legislação do decreto 324/76 para o 3.064/81 

nas subzonas também foram neste sentido (fig. 15- tabela): 
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. na subzona A-34 – Foi subdividida em A,B e C, tendo seu uso mudado para comercial, 

industrial e multifamiliar, sendo este com gabarito de 12 pavimentos e taxa de ocupação 

do terrenos  estipulada em 20% ; 

. na subzona A-35 – Ao uso comercial  com gabarito de dois pavimentos, foram 

incorporados os usos industrial, unifamiliar e multifamiliar, este com gabarito de 18 

pavimentos; 

.na subzona A-36 – Subdividida em A e B, teve seu uso estendido para comercial, 

industrial, unifamiliar e multifamiliar, com gabarito de 17 pavimentos e taxa de 

ocupação do terreno de até 50% ; 

. na subzona A-41 – De consulta prévia à SUDEBAR passou a permitir usos uni e 

multifamiliar, comercial e industrial; 

. na subzona A-44 – É subdividida e, A,B. C e D (A-44-C em nossa área) e seu uso 

original de unifamiliar e industrial é estendido também para comercial e  bifamiliar, 

com gabaritos para multifamiliar de até seis pavimentos e 50% de taxa de ocupação do 

terreno.                                                                   
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ZONEAMENTO – ÁREA  DE CURICICA 
ZE – 5  – DEC 3046 – 27/04/1981 

  
SUBZONAS 

LOCAL USOS LOTE 
MIN.(m²) 

GABA
RITO 

TO (%) 

 SANTA 
MAURA 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 600 2 40 

SZ- A-35 PITIMBU RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 3.000 18 20 

 VIRGOLÂNDIA COMERCIAL (ESTR. DOS 
BANDEIRANTES) 

1.000 2 30 

 ABADIANAS INDUSTRIAL (ESTR. BAND./ R. 
ABADIANAS/ ESTR. STA. MAURA 

1.000 2 40 

SZ- A-36A ASA BRANCA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 3.000 2 20 

  RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 3.000 16 50 em 6 
pav. 
até 20 em 16 
pav. 

  COMERCIAL/CULTURAL/SERVIÇOS/TURÍ
STICO (R. ABELARDO BUENO E R. PEDRO 
CORREA) 

3.000 15 30 

SZ- A- 41  VILA 
CALMETE 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (ÁREA 
LOTEÁVEL 60%) 

360 p/vias sec. e 
600 p/ vias 
principais 

2 40 

  VILA UNIÃO 
JACAREP. 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 1.000 6 20 

  COM./IND. - Área Projac (dec 6195-14/10/86) _ 4 60-lotes até 
2.000 
70- lotes 
acima 2.000 
m² 

SZ – A-44C  VILA UNIÃO 
CURICICA 

RESIDENCIAL UNI E BIFAMILIAR 225 2 50 

  RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 360 
 

3 
 

50 
 

      

      

Fig. 31- tabela de zoneamento da área de Curicica – fonte: Corcovado Arquitetura&Design / Morar 
Carioca – 2012. 
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                                                      COMPARATIVO 
       DECRETO 324/76                                                   DECRETO 3.046/81 
 

SUBZONA USO GABARITO 
(PAVTOS.) 

T
O 
 

SUBZONA USO GABARIT
O 
(Pav.) 

TO 
(%) 

A-34 ESPECIAL Definido por 
Lucio Costa 

 A-34 A  Riocentro   

A-35 COMERCIAL 2 30 A-35 .unifam. 
.multifam. 
.comercial 
.industrial 

2 
18 
2 
2 

40 
20 
20 
20 

A-36 CENTRO DE 
INICIAÇÃO 
URBANA 

definido por 
Lucio Costa 

 A-36 a .unifam. 
.multifam. 
.comercial 

2 
17 
2 

30 
20a 
50 
30 

A-44 INDUSTRIAL 
UNIFAM.(VIA
S SEC) 
UNIFAM.(VIA
SPRINCIPAIS) 
UNIFAM.(<CO
TA 60) 
UNIFAM.(>CO
TA 60) 

2  
2  
2 
2 
2 

40 
50 
50 
20 
10 

A-44  c .unifam./ 
bifamiliar 
.multifam 
 
 
.comercial 
.industrial 

2 
 
3/6/12 
 
 
3 
2 
 

50 
 
50 e 
35 
50 
40 

A-41 RESIDENCIAL Definido pela 
SUDEBAR 

 A-41 .Unifam. 
.multifam. 
.comercial 
.industrial 
 

2 
6 
2 
2 

40 
20 
30 
40 

Obs : TO – taxa de ocupação do terreno 

 

Fig. 32- Tabela comparativa dos decretos 324/76 e 3.064/81 – fonte: BORGES, Marilia Vicente - anexo f 

(detalhe). 
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Fig. 33 - Mapa com PAs e PALs para área do Agrupamento 26 - fonte: Corcovado Arquitetura&Design / 
Morar Carioca. 
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4.1.2.3- O PEU das Vargens 

 

Em 27/10/2009, logo após a escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos, foi 

promulgada em tempo recorde pela Câmara Municipal a lei complementar 104/09 ou 

LC 104/0, também chamada de PEU das Vargens (Plano de Estruturação Urbana) que 

cria novas regras de ocupação para os seguintes bairros da Bacia de Jacarepaguá: 

Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim, Recreio dos Bandeirantes, Barra da 

Tijuca e Jacarepaguá. Ainda que não atinja diretamente a área do agrupamento 26, seu 

perímetro de abrangência alcança o terreno do Parque Olímpico (que depois das 

Olimpíadas deverá sofrer adaptações para venda no mercado de suas unidades), da Vila 

dos Atletas (Ilha Pura) e da Estrada dos Bandeirantes mais a leste,  devendo portanto 

nossa área de estudos sofrer diretamente os impactos decorrentes de sua implantação.  

 

O PEU é um instrumento da municipalidade que objetiva estabelecer regras de 

ocupação para determinadas áreas da cidade que mantêm características de similaridade. 

Segundo definição da Secretaria Municipal de Urbanismo, trata-se de “um conjunto de 

regras norteadas por políticas e ações definidas para orientar o desenvolvimento físico-

urbanístico de um conjunto de bairros vizinhos com características semelhantes", seus 

parâmetros devem seguir as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da Cidade. Dentre  

as suas principais atribuições, está a definição de limites que regulam a intensidade de 

uso e ocupação do solo; o estabelecimento de padrões de volumetria e das condições de 

edificação, além da  indicação de áreas com restrição de adensamento em função da 

capacidade de infraestrutura básica. 

 

A promulgação deste decreto em regime de urgência pelo legislativo municipal causou 

imediata reação de urbanistas, geógrafos, ambientalistas e do IAB-RJ devido a não 

discussão de seu conteúdo, considerando a amplitude de sua área de abrangência. Em 

novembro de 2009, o IAB em carta ao prefeito expressa sua "perplexidade e 

indignação" (anexo 2)  diante de proposta " eivada de casuísmos em desconcerto com os 

princípios das leis maiores da Cidade em especial os preceitos do desenvolvimento 

urbano equilibrado e responsável." . As normas urbanísticas constantes do PEU das 

Vargens preveem um adensamento incompatível com as especificidades geográficas de 
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uma região sujeita a inundações dada sua proximidade com o Maciço da Pedra Branca e  

carente de infraestrutura de saneamento.  O aumento do potencial construtivo acarretará 

a impermeabilização do solo, agravando as condições naturais de escoamento das águas 

advindas do maciço, que hoje encontram nas planícies alagadiças sua área de drenagem.  

 

 Há previsão de aumento de gabaritos das construções, taxas de ocupação de terrenos, 

diminuição da área do lote mínimo permitido, aumento dos índices de aproveitamento 

dos terrenos, além da utilização do instrumento da outorga onerosa, para elevação do 

potencial construtivo da área mediante pagamento à municipalidade. Segundo estudos 

levados a cabo pelo NIMA- PUC-RJ (Núcleo de Estudos do Meio Ambiente) o PEU das 

Vargens também incorre em ilegalidade ao desconsiderar os parâmetros incluídos no 

Plano Diretor da Cidade e no Estatuto da Cidade, lei federal de 20/07/2001, que 

determina o desenvolvimento pleno da função social da propriedade e da terra urbana, 

garantindo os direitos à moradia, saneamento básico transporte e mobilidade urbana, 

além da necessidade de observância das atividades urbanas em consonância com seus 

efeitos sobre o meio ambiente. Em função destas denúncias, em 2011, o Ministério 

Público através do procurador-geral de justiça do estado, Claudio Lopes, entrou com 

uma ação de inconstitucionalidade, pedindo a anulação do PEU das Vargens, devido à 

sua aprovação sem as os devidos estudos ambientais e urbanísticos. 

 

A urgência na aprovação da lei, segundo justificativa da prefeitura, deveu-se à 

necessidade em obter recursos financeiros para a realização dos Jogos Olímpicos 

(NAME, 2011:203). Caso venham a se concretizar os parâmetros definidos pela lei, a 

área abrangida, já carente de infraestrutura terá sua densidade populacional acrescida 

em muito mais do que a capacidade da região − estima-se uma população de mais de 1 

milhão de habitantes na região (!!!) − comprometendo a qualidade ambiental e exigindo 

grande volume de investimentos públicos, além de causar danos à paisagem e aos 

ecossistemas locais. O aumento do valor da terra também virá a potencializar os 

processos de gentrificação. 

 

Devido às pressões, em novembro de 2013, o prefeito Eduardo Paes suspendeu as 

licenças de construção na região do PEU das Vargens por 180 dias, exceto nas áreas do 
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Parque Olímpico e Vila dos Atletas, criando uma Área de Especial Interesse Ambiental 

(AEIA). Ficaram suspensas as licenças de construção de obras que ainda não tenham 

tido sua primeira laje construída.  

 

Há dúvidas com relação à eficácia destas medidas, uma vez que dentro do prazo de 

vigência da lei (de 2009 a 2013) foi aprovada uma grande quantidade de 

empreendimentos imobiliários que já se encontram em construção, especialmente na 

área denominada Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes.  

 

 

 

 

Fig. 34 - Mapa da área do PEU das Vargens - fonte: Plano Diretor da Cidade - Trabalho apresentado por 
Gomes, Name, Montezuma. 
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4.2 - Agentes formadores do espaço urbano  - 

      - O capital imobiliário  

 
Considerando a aceleração da ocupação da Baixada de Jacarepaguá, a partir do anúncio 

da cidade do Rio de Janeiro como sede da Copa e principalmente das Olimpíadas, com a 

abertura de novas frentes de expansão como o Recreio dos Bandeirantes, a área de 

entorno do Parque Olímpico e as Vargens (Grande, Pequena e Camorim), notamos que 

pelo menos dois  fatores contribuíram decisivamente para este novo fôlego da indústria  

da construção civil: a flexibilização da legislação edilícia e as obras de mobilidade 

urbana projetadas para a Baixada. Tendo em mente que o aquecimento do mercado 

imobiliário é fenômeno que não se limita a uma questão local, mas que se insere na 

dinâmica da economia nacional ocorrida nos últimos anos19, sabemos que no Rio de 

Janeiro este caso adquiriu tintas mais fortes em função dos megaeventos projetados para 

a cidade. A Baixada de Jacarepaguá, como território que recebeu, por parte do poder 

público, os maiores investimentos em infraestrutura para adequação de seu território às 

demandas diretas para os eventos olímpicos, é, juntamente com a Região Portuária, a 

área da cidade que mais se transfigurará em decorrência destes acontecimentos.  

 

Segundo palavras de Carlos Carvalho, em entrevista na revista da Acibarra (Associação 

Comercial e Industrial da Barra da Tijuca) que juntamente com a Ademi (Associação de 

Dirigentes do Mercado Imobiliário) são os principais porta-vozes do empresariado 

local, a área do centro metropolitano: “já vinha sendo desejada por todo o mercado 

imobiliário da cidade em razão de seu imenso potencial de desenvolvimento e 

valorização. Com a vinda dos Jogos Olímpicos de 2016 para o Rio de Janeiro toda a 

região ganhou ainda mais prestígio". 

 Apesar da pressão exercida pelo mercado imobiliário no sentido da dotação de 

infraestrutura urbana na região, de modo a propiciar um maior retorno em seus 

investimentos, o poder público se mostrou incapaz de atender a demanda. No entanto, o 

                                            
19 Comparação feita por bancos centrais de todo o mundo indicam que entre 54 países pesquisados o Brasil foi quem 
mais viveu  valorização imobiliária, com aumento do preço médio dos imóveis brasileiros tendo subido 121,6% no 
período pós-crise 2008. Dados constante no caderno Economia&Negócios do jornal Estado de São Paulo - on line -
em 17 de janeiro de 2014 
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mercado carecia de território para expansão de seus negócios com o esgotamento da 

oferta de lotes principalmente na zona sul da cidade.  A construção civil fez, então, da 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá seus canteiros de obras preferenciais, ainda que 

desacompanhados dos serviços públicos essenciais, dos quais o saneamento talvez seja 

aquele que mais tenha feito sentir seus efeitos no território. Áreas mais distantes das 

principais vias de acesso ou da orla tiveram suas glebas guardadas em estoque à espera 

da chegada dos investimentos públicos que possibilitassem sua ocupação de forma 

rentável, para os padrões exigidos pelas grandes construtoras e incorporadoras.  A 

Construtora Carvalho Hosken é dentre as empresas do mercado imobiliário aquela que 

mais dispõe destas terras, à espera de valorização para sua ocupação. Segundo 

informações de um consultor imobiliário atuante na região, nos anos de 1990, 35%, das 

terras destinadas à construção para o público das classes A e B pertenciam a esta 

construtora (fig. 32). 

 
 Fig. 35 – Glebas pertencentes à Construtora Carvalho Hosken – fonte: site da empresa. 
 

Lá se vão mais de três décadas desde que Lucio Costa, desgostoso, abandona seu 

projeto utópico de ocupação da Baixada de Jacarepaguá. No entanto, curiosamente, 
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apesar da desconstrução de seus parâmetros principais, aqueles responsáveis por seu 

desmantelamento, hoje simulam um “mea culpa“ e se apropriam de seu nome, 

invocando-o quase como “griffe” de venda de seus empreendimentos, como 

demonstrado no órgão da imprensa local, porta-voz das grandes incorporadoras da 

região, a revista da ACIBARRA (Associação Comercial e Industrial  da Barra da 

Tijuca).  

 

 Um dia um gênio criou um plano. Sabendo da imperfeição humana e do vício de 
destruir ao tentar construir, um homem buscou estruturar as ações futuras de outros 
homens ao intervir no ambiente urbano. O plano foi seguido em alguns aspectos e 
desdenhado em outros. Conclusão: Lucio Costa, seu autor, estava certo quando o 
concebeu, e nós, errados todas às vezes em que tentamos modificar sua concepção 
original ... A Acibarra sempre foi amiga do Plano, uma profunda admiradora de quem 
o criou, e não mediu esforços para que fosse respeitado, como também para amenizar 
os efeitos negativos de seus desvios... Hoje, em meio ao caos ambiental e ao 
crescimento desordenado, vemos que somos tão mestres das más ações como Lucio 
Costa foi das boas. E em respeito a este mestre, temos, afinal, que nos reunir para 
voltarmos ao caminho. 

 

 

Vemos como o discurso ambientalista é apropriado pelas grandes incorporadoras como 

ferramenta de marketing e de venda de seus produtos, como demonstrado no site da 

empresa Carvalho Hosken, proprietária de 10 milhões de m² na região − o nome de 

Lucio Costa aparece como aquele responsável pelo Plano que incorpora a Barra da 

Tijuca ao restante da cidade e anuncia a “antevisão do futuro” do empresário Carlos 

Carvalho para o desenvolvimento de “uma nova concepção de qualidade de vida 

valorizando as condições ambientais das áreas onde se assentam”20. Ainda no site da 

empresa, há referências às modificações no dec. 3.046/81, que regulamenta o uso do 

solo na baixada e como ele proporciona maior facilidade na  ocupação das áreas da av. 

Ayrton Sena, av. Embaixador Abelardo Bueno e Salvador Allende, concluindo ser esta 

a área por onde deverá passar o “desenvolvimento futuro” da região. 

                                            
20 Citações retiradas da na Revista Acibarra  - nº14 - nov 2009. 
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  Fig. 36 – perspectiva Ilha Pura / Vila dos Atletas – fonte: site Carvalho Hosken. 
 

A escolha do local de implantação do futuro Parque Olímpico, no terreno onde se 

situava o antigo autódromo da cidade, já desativado havia anos,  foi a oportunidade tão 

esperada pelos proprietários de terra na região, em especial a Carvalho Hosken, 

possuidora de duas grandes glebas na área − a Ilha Pura e o Outeiro −  de finalmente vir 

a colocar seus produtos no mercado. A Ilha Pura (fig. 33), situada na av. Salvador 

Allende, gleba com  800 mil m2, receberá investimentos da ordem de dois bilhões de 

reais do consórcio firmado entre esta construtora  e a Odebrecht. O empreendimento 

nasce com a função de abrigar a Vila dos Atletas21. Em fase de construção, quando 

pronto, contará com 31 prédios de 17 pavimentos, divididos em sete condomínios, com 

3.604 apartamentos. Após as Olimpíadas, os apartamentos serão postos à venda, com 

previsão, em sua plena ocupação, de gerar um acréscimo populacional da ordem de 

17.700 moradores. A previsão de entrega ao mercado dos imóveis é no segundo 

semestre de 2017. A implantação da Via Transolímpica na av. Salvador Allende, além 

das obras de saneamento e infraestrutura previstas para o local são fatores determinantes 

para a viabilidade econômica do empreendimento. A construtora, também proprietária 

de outra grande gleba nas cercanias do Parque Olímpico, denominada Outeiro − pois 

nele se situa o morro com o mesmo nome − esteve a ponto, com auxílio do poder 

                                            
21 Dados da Revista  da ADEMI ( Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário)  - on line - de 18 de fevereiro de 
2014. 
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público, de também dar uso a mais esta terra: num primeiro momento, foi cogitada a 

ideia de ali sediar também a Vila da Mídia e dos Árbitros, equipamento olímpico 

posteriormente transferido para a zona portuária. 22 O terreno, utilizado como área de 

lazer pelas  quatro favelas vizinhas, pertencentes ao agrupamento 26, Santa Maura, 

Pitimbu, Abadianas e Virgolandia,  hoje serve de canteiro de obras para o Ilha Pura. 

 

 A leste da área do agrupamento 26, ao longo da av. Abelardo Bueno,  há outros dois 

grandes empreendimentos imobiliários, o Rio2 e o Cidade- Jardim (fig. 35), este 

primeiro lançado pela  Construtora Encol  em  meados  de 1990, depois assumido pela 

Carvalho Hosken.  O Condomínio Cidade-Jardim, limitado pela mesma avenida a sul e 

a norte com a Estrada dos Bandeirantes, tem como elemento de ligação da av. 

Imperatriz Leopoldina, antiga rua do Urubu.  Também este empreendimento leva a 

marca da Carvalho Hosken em parceria com a RJZ Cyrela. Em realidade, estes dois 

empreendimentos vizinhos são parte daquele maior, agora em fase de implementação, o 

Centro Metropolitano (fig. 34), antiga ideia de Lucio Costa em seu Plano Piloto, hoje 

repaginada com as cores da cidade olímpica. Segundo análise feita pelo editorial da 

Revista da ADEMI, em sua edição de setembro de 2013, esta área, com 5 km2, emerge 

com a vocação de se tornar uma nova centralidade urbana. Mais uma vez, nas palavras 

de Carlos Carvalho, nomeado pela revista de "inventor" da Barra23, trata-se da: 

"primeira experiência de bairro integrado no Rio, reunindo moradia, trabalho, comércio, 

serviços e lazer, tudo ao mesmo tempo e próximo. Com tantas transformações positivas, 

acredito que o centro geográfico do Rio, tende a migrar mesmo para a Barra (sic)”.  

 

                                            
22 Em março de 2014 o prefeito Eduardo Paes, mais uma vez requer a transferência da Vila da Mídia e dos Árbitros 
para a zona oeste, desta vez em Curicica, para empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida.  
23 Revista Ademi - set 2013 
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Fig. 37 – Perspectiva do Centro Metropolitano – fonte: Globo on line – acessado em 12-2-14. 

 

A Baixada de Jacarepaguá, com sua ocupação alavancada devido às alterações na 

legislação urbanística e às novas obras de mobilidade urbana, vê uma tendência 

progressiva na criação de bairros ou subcentros independentes, dotados de serviços, 

moradia, escritórios e lazer, que são proporcionados por sua ocupação se dar em 

grandes glebas, desde há muito estocadas, que foram viabilizadas através da 

implantação de megaempreendimentos promovidos por construtoras agora 

consorciadas. O Centro Metropolitano, o Península − que ocupa área à beira da Lagoa 

da Tijuca e situa-se numa área antes destinada à reserva ambiental − o Ilha Pura e o 

Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes, são exemplos  do que se denomina 

"bairro-condomínio", numa versão ampliada do condomínio fechado típico da ocupação 

praticada na Barra da Tijuca e exportada para outras áreas da cidade. Hoje, o que vemos 

é a emergência de "bairros fechados", acirrando a segregação espacial numa escala 
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maior e radicalizando a homogeneização social, morfológica e paisagística dentro destes 

empreendimentos. A cidade como diversidade, se empobrece.  

 

 
Fig. 38 – Vista aérea dos condomínios Cidade-Jardim e Rio2-Parque  Olímpico em construção ao fundo – foto: 
Eduardo Sengés – fev. 2013. 

 

No bojo da implantação de megaempreendimentos e da valorização imobiliária em toda 

Baixada, os terrenos menores, nas franjas ainda desocupadas,  também encontram novo 

uso em tempos de Barra Olímpica − áreas, como a do agrupamento 26, onde galpões, 

garagens, depósitos ou terrenos desocupados, vão dando lugar a condomínios de menor 

porte, apart-hotéis, pequenos shoppings e centros  corporativos (fig. 36). É a Barra 

Olímpica na sua versão mais modesta.  

 

Os lançamentos imobiliários em nossa área de estudo, segundo dados colhidos no site 

da Ademi, dão conta do montante de  investimentos que têm sido feitos na área que até 

2008 nem constava da relação de bairros contemplados com informações do setor. O 
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relatório de novembro de 2010 (186 unidades) mostra o bairro de Curicica pela primeira 

vez na publicação mensal com os lançamentos imobiliários em toda a cidade. Depois, 

em outubro de 2011 foram anunciadas mais 111 unidades e em novembro do mesmo 

ano, mais 160 unidades na área. Ainda em 2011, no mês de dezembro foram 

contabilizadas 100 unidades habitacionais na região. No ano de 2012, em maio, foram 

lançadas 236 unidades e em julho mais 128. Em 2013, em agosto foram feitos 110 

lançamentos e em julho 116, tendo Curicica sido alçada à 19a posição no ranking de 

lançamentos imobiliários da cidade, totalizando 1.147 unidades apresentadas pelo 

mercado imobiliário na área de Curicica, nos últimos quatro anos.  Curicica já não é 

mais fim do mundo... 

 

 
Fig. 39 – Mapa dos lançamentos imobiliários a partir de 2008 na área do Agrupamento 26 − em amarelo, 
as favelas – fonte: Lilian Sampaio. 
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4.3 - Agentes formadores do espaço urbano  - 

      - As favelas  

                         

... hiatos na narrativa urbana, interrupções no seu contínuo histórico, os espaços 
intermediários não são simplesmente passivos, zonas mortas. Eles provocam 
rearticulação no desenho urbano, pela conexão de elementos afastados. A 
cidade se constrói entre suas áreas de assentamento, entre suas zonas de 
ocupação, no meio. O terreno vago é um paradigma da cidade.  

                                                          Nelson Brissac p. 298 

 

 

 

Fig. 40 – Vista da favela Sta. Maura sobre terreno da Carvalho Hosken com o condomínio do Rio 2 ao 
fundo foto: Lilian Sampaio 2012 

 

                                                                                                

Assim foram criadas as favelas do Agrupamento 26, como, aliás, tantas outras na 

Baixada de Jacarepaguá, nos interstícios, nas franjas, nas brechas dos grandes terrenos  

da planície que compõe  aquela paisagem.  
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As oito favelas que formam o Agrupamento 26 – Asa Branca –  composto pelas favelas 

Abadianas, Asa Branca, Virgolândia, Vila Pitimbu e Santa Maura, a sul da Estrada dos 

Bandeirantes e Vila Calmete, Vila União de Jacarepaguá ou Village Campos da Paz, ou 

ainda simplesmente,   Village e Vila União de Curicica,  localizadas a norte da estrada 

dos Bandeirantes  são comunidades pequenas, que se  configuram como enclaves e se 

caracterizam pela sua implantação nos interstícios das grandes glebas existentes na 

região.  

 

Seu surgimento se deu a partir de meados dos anos 1980, e, segundo relatos dos 

moradores, a construção do Centro de Convenções – Riocentro, em 1977, foi fator 

preponderante para o desenvolvimento das favelas da região, que até então ainda 

mantinha aspecto rural,  com ocupação esparsa decorrente do parcelamento do solo em 

grandes lotes definidos a partir do Plano Lucio Costa. Exceção feita ao Loteamento 

Parque da Curicica, cuja construção em 1957 é o primeiro sopro de urbanização numa 

área que se encontrava isolada da cidade, nos fundos da Baixada de Jacarepaguá. A 

criação do Polo Industrial de Jacarepaguá, na década de 1970, foi também elemento 

importante na demanda por mão de obra, numa área que até então dispunha de poucas 

opções de transporte.  

 

No entanto, foi o "boom" imobiliário da Barra da Tijuca e Jacarepaguá  que determinou 

a consolidação da região como opção de moradia para aqueles que, trabalhando na 

construção civil, viram na área a oportunidade de construir suas casas próximo ao   local 

de trabalho. 

 

As favelas do Agrupamento 26 podem ser divididas em duas categorias: aquelas 

localizadas em terrenos públicos, particulares ou terrenos remanescentes de antigos 

parcelamentos e aquelas outras estabelecidas em áreas non aedificandi, situadas às 

margens do rio dos Passarinhos (Virgolândia) e canal Pavuninha (Vila Calmete e parte 

da Abadianas). Estas se encontram na iminência de serem removidas, pois, tanto o rio 

dos Passarinhos como o canal Pavuninha fazem parte do Plano de Recuperação 

Ambiental da Bacia de Jacarepaguá – lote 2, projeto integrante do caderno de encargos  

das Olimpíadas que prevê a recuperação do sistema lagunar da região com a 
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recuperação dos corpos d' água que desembocam na lagoa de Jacarepaguá.  Esta terá o 

Parque Olímpico implantado em suas margens.  A localização destas comunidades 

dentro da faixa marginal de proteção (FMP)  as coloca em situação de risco – em 2006 e 

2010   o transbordamento do canal Pavuninha, intensas chuvas causaram enchentes com 

alagamentos e destruição na Vila União de Curicica, Vila Calmete, Abadianas e Asa 

Branca. Todas as favelas de nosso agrupamento despejam esgoto sanitário e lixo seja no 

sistema de drenagem ou diretamente nos corpos d'água acima descritos.  

 

 As favelas do Agrupamento 26 se desenvolvem como enclaves mais ou menos 

isolados, ainda não muito densos, com arruamento bastante regular, algumas tendo 

traçado quase cartesiano e com ruas bastante largas para os padrões usualmente 

encontrados nas comunidades. A totalidade das casas é em alvenaria e alcança até três 

pavimentos, a qualidade construtiva das casas é bastante razoável. A população 

moradora considera a região muito segura, ainda que bastante carente dos serviços 

públicos essenciais.  

 

 Há um visível descompasso entre o crescimento imobiliário da região e o acelerado 

aumento de sua população com o que vem a ser oferecido como equipamentos de 

educação, saúde, lazer e cultura. Segundo dados levantados pela equipe social do Morar 

Carioca, o número de creches é insuficiente, assim como de unidades do ensino 

fundamental, além de não haver unidades de ensino de segundo grau num raio de dois 

km. Quanto aos equipamentos de saúde, as equipes do Programa de Saúde da Família 

(PSF) atendem apenas as comunidades da Vila União de Jacarepaguá (Village) e Vila 

União de Curicica. Não há unidades de atendimento de emergência (UPAs) na região, o 

que representa alguma ironia em uma região que se configurou a partir de suas unidades 

de saúde como o Hospital Raphael de Paula Souza, antigo sanatório Curicica,  a antiga 

Colônia Juliano Moreira  para doenças mentais (1923), o Hospital-Colônia Curupaity 

para hansenianos (1945) e o Hospital-Sanatório Santa Maria (1945) (AMORA, 2013: 

p.2). 

A disposição regular das ruas dentro das comunidades remete não a uma ocupação 

espontânea, mas sim, a eventos planejados, com lotes e arruamentos pré-definidos. Esta 

hipótese veio a ser confirmada em parte pela liderança comunitária local, Zezinho 
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Orelha que, em entrevista, afirma ter liderado a organização da ocupação do terreno da 

favela Vila União de Jacarepaguá ou Village, em 1985, quando fez a prévia demarcação 

das ruas e lotes da favela. Foi ele quem, com a ajuda de outras lideranças locais,   

definiu o traçado das ruas e demarcação dos lotes, tomando cuidado,  para que em suas 

vias pudessem trafegar carros e caminhões de pequeno porte "Foi assim, ó, dei 12 

passos e marquei a largura das ruas, para que não ficassem muitos estreitas" (fig. 39).  A 

favela se estabeleceu no terreno pertencente à empresa  química Plestin, que havia 

falido anos antes e não cumprira com as obrigações trabalhistas devidas. Assim, os 

primeiros moradores seriam os antigos funcionários da empresa. O Village, por sua 

proximidade com o Projac, tem sido constante cenário de novelas e é das favelas do 

agrupamento a que mais tende a se confundir com a cidade formal pela qualidade de 

suas construções e por seu desenho urbano regular. Apresenta uma área de expansão na 

direção do terreno da escola de samba, que não coincide com a poligonal definida pelo 

SABREN (base de dados da prefeitura municipal sobre assentamentos de baixa renda). 

Suas moradias têm se valorizado,  com procura crescente por casas na região. Segundo 

o mesmo Zezinho  Orelha,  quando  de  sua  ocupação,  cada  lote  na favela foi  vendido  

por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e hoje há casas dentro da comunidade 

sendo negociadas por mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (fig. 40). 

 
      fig 41 –  Village- ruas largas - foto: Lilian Sampaio - 2013 
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Fig. 42 – Mapa da Vila Calmete (amarelo), Village (marrom) e Vila União de Curicica (vermelho) fonte: 
Corcovado Arq&Design - Morar Carioca. 
 
A favela Vila União de Curicica, a segunda maior do Agrupamento 26, com 3.257 

moradores24, é mais um exemplo de ocupação organizada, pois, segundo relato da ex-

diretora do Hospital Raphael de Paula Souza, atualmente no Centro de Referência (para 

tuberculose) Prof. Helio Fraga, da Fiocruz, dra. Margareth Dalcuomo, em fins dos anos 

80, ela presenciou as assembleias de organização da ocupação do terreno em frente ao 

hospital, pertencente à instituição.  O evento, capitaneado pelo então deputado Caó, 

prometia a propriedade dos terrenos pelo Programa Cada Família, um Lote – programa 

habitacional do governo do estado, durante a gestão de Leonel Brizola. A Vila União de 

Curicica, que se localiza entre a Estrada de Curicica e o Canal Pavuninha, tem seus dias 

                                            
24 Os dados de população são resultantes da contagem de domicílios feita pela equipe social do Morar Carioca e são 
em maior numero do que aqueles constantes no censo 2010. 
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contados, em função do traçado da via Transolímpica que deverá passar sobre a 

comunidade. A área remanescente encontra-se sobre a FMP do canal Pavuninha (fig. 

41). As casas já se encontram marcadas pela SMH (fig. 41a). A favela tem intensa 

atividade comercial que se desenvolve ao longo da estrada de Curicica, em frente ao 

Terminal Rodoviário, e até a notícia das remoções iminentes, havia grande movimento 

de construções para acréscimo de pavimentos e  melhoria das habitações.   

 

No entanto, de acordo com algumas indagações feitas a moradores do local, como d. 

Edileuza, moradora da rua do Ventura,  à beira do canal Pavuninha, a perspectiva é 

bem-vinda, uma vez que a promessa é que os moradores  sejam   reassentados   " nuns 

apartamentos  que  estão  sendo   construídos   na   Colônia  (Juliano Moreira)" e que 

isso se daria " dentro de uns 6 meses". Os moradores da favela hoje se encontram em 

compasso de espera e as obras de melhoramentos nas residências foram paralisadas. A 

entrevista se deu em outubro de 2013. 

     Fig. 43 – Vila União de Curicica – casas a serem removidas marcadas pela SMH – foto: Lilian  
     Sampaio – out 2013. 
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Fig. 44 – Vila União de Curicica – casas sobre o canal Pavuninha – foto: Lilian Sampaio – 2013. 

 

Fig. 45 – Vila Calmete – casas sobre o Canal Pavuninha – foto: Lilian Sampaio – 2013. 
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A comunidade da Vila Calmete também está localizada na sua quase totalidade às 

margens do canal Pavuninha (fig 39). Parte de suas casas  foram erguidas sobre o canal,  

e com as chuvas de 2010 foram levadas por uma enchente. No ano seguinte, a prefeitura 

demoliu estas casas liberando a calha do rio, que, no entanto, ainda encontra um gargalo 

em sua passagem sob a estrada dos Bandeirantes, causando inundações quando da época 

de chuvas. As casas que se encontram mais próximas a esta estrada são erguidas do solo 

de modo a minimizar os efeitos das enchentes (fig. 42). A previsão é de remoção desta 

comunidade dentro do plano de recuperação ambiental dos rios da região.      

 

A comunidade da Asa Branca,  situada às margens da av. Salvador Allende, a maior do 

agrupamento, que dispõe de 5.164 moradores (fig. 54), tem suas terras em parte sobre 

terrenos particulares invadidos e parte sobre a avenida projetada pelo Plano Lucio Costa 

denominada av. Leste-Oeste.  

 

 De acordo com observações feitas no local, verificou-se que sua ocupação se deu por 

etapas, fato confirmado pelo presidente da associação de moradores, Bezerra – pois as 

habitações mais antigas, construídas sobre aterro precário, encontram-se desniveladas 

em mais de um metro em relação às construções mais recentes, onde os aterros foram 

feitos com mais apuro. Quando do início da invasão, há relatos de alagamentos, fato que 

hoje já não mais ocorre em função dos sucessivos aterros feitos pela comunidade no 

desenrolar de sua ocupação. 

 

A favela da Asa Branca, como aliás,  ocorre em comunidades de maior porte, não se 

apresenta como massa homogênea de habitantes. Seu território  dispõe  de um setor que 

apresenta características dissonantes  da morfologia predominante, tendo em sua área 

um condomínio com características de classe média, que conta com portão fechado e 

guarita, praça interna e habitações de acabamento quase luxuoso que se autodenomina 

Condomínio Brisa do Mar. Conta com cerca de 120 casas e não se considera fazendo 

parte do restante da comunidade, tendo inclusive formado associação de moradores 

própria. Entretanto, sua situação fundiária não difere do restante da comunidade: se 

encontra sobre terreno particular e seu esgoto também é despejado no canal Pavuninha 

através do sistema de drenagem de águas pluviais.  
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Asa Branca apresenta grande vitalidade econômica e intensa vida social com uma   

quantidade de instalações comerciais e de serviços situadas principalmente à margem da 

av. Salvador Allende. Estas se encontram sob ameaça de remoção, caso se confirme o 

traçado apresentado para a Transolímpica, que prevê o alargamento da avenida para 

construção do corredor do BRT. No entanto, a localização desta comunidade, entre a av. 

Salvador Allende onde será construída a Transolímpica, e a rua Leonardo Villas Boas, 

que dá acesso à rua Cel. Pedro Correa, por onde passará o corredor Transcarioca, a 

coloca numa situação privilegiada em termos de acessibilidade, com duas vias de 

alcance metropolitano à frente e atrás de seus domínios.  

 

 

 

Fig. 46− Mapa Asa Branca (em lilás) e Abadianas ( em rosa) − fonte: Corcovado Arquitetura & Design / 
Morar Carioca. 



 

112 

 

 

Nota-se uma postura de espera curiosa e algo desconfiada por parte dos moradores, 

expressa pelo presidente da associação,  que ao mesmo tempo, sob ameaça de remoção 

de parcela fundamental da dinâmica econômica e social de sua comunidade, vê, por 

outro lado,  a favela ser  contemplada com o Programa Bairro Maravilha (fig. 44), 

também da Prefeitura, que promoveu entre 2012/13 obras de pavimentação de ruas e 

calçadas, o que trouxe  uma sensação de segurança com relação à sua permanência. 

Ainda que não sejam resolvidas as questões fundamentais de infraestrutura, urbanização 

e muito menos sejam implantados os equipamentos e serviços públicos faltantes  

previstos pelo  Morar Carioca, a população  vê em parte atendidos seus anseios de 

integração à cidade formal.  

                                             

Fato notável, que demonstra a não coordenação das ações da prefeitura, foi que, por 

ocasião da primeira visita do Morar Carioca juntamente com a SMH, a equipe se 

deparou com obras em andamento dentro da comunidade promovidas pelo programa 

Bairro Maravilha, coordenadas pela secretaria municipal de obras, que por sua vez não 

tinha conhecimento algum do programa Morar Carioca que começava a ser 

desenvolvido. 

 

A favela Asa Branca, devido à sua localização, mais próxima da área de expansão do 

Rio 2 e Cidade Jardim e ao longo da av. Salvador Allende, bem no meio do vetor de 

expansão da Barra da Tijuca, pode  apresentar também uma maior vulnerabilidade á 

remoção dada à crescente valorização dos terrenos vizinhos. Está em fase final de 

construção um shopping center no terreno em frente à comunidade, do outro lado do 

canal Pavuninha (fig. 46). 

 

A favela tem sido, como outras tantas na cidade, objeto de visitação intensa por parte de 

pesquisadores estrangeiros curiosos em estudar nossas peculiaridades habitacionais.  A 

associação de moradores enxerga aí mais uma possibilidade de ganhar visibilidade e é 

consciente de que a luta pela permanência de seus vizinhos da Vila Autódromo, tem 

tido até agora relativo sucesso, com previsão de reassentamento parcial de seus 

moradores, só foi conseguida a partir de mobilização e divulgação intensas.  Por ocasião 
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de uma visita de pesquisadores estrangeiros em julho de 2013, a associação de 

moradores colocou uma faixa em frente à comunidade, com os dizeres "Welcome to the 

Residential White Wing" (fig 45), denotando sua preocupação em se autodenominar não 

mais favela, mas sim, um condomínio residencial, de modo a melhor se encaixar neste 

novo perfil " Barra Olímpica" da região. 

 

 

 
       Fig. 47  – Asa Branca depois das obras do  Bairro Maravilha – foto: Lilian Sampaio – 2012. 
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Fig. 48 – Faixa  na Asa Branca  – foto: Lilian Sampaio – 2013. 

 
Fig. 49 – Asa Branca com vista para Condomínio Cidade Jardim ao fundo – foto: Lilian Sampaio – 2012. 
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A chegada da especulação imobiliária, seguida do aumento do valor da terra na região 

encontrou ecos dentro das comunidades, onde se verificou, através das pesquisas 

efetuadas para o Morar Carioca, um aumento de área construída naquelas favelas que 

ainda dispõem de terrenos contíguos desocupados, como Village e Santa Maura. O 

polígono de ocupação destas comunidades já não mais corresponde ao levantado pelo 

IPP e a nós apresentado como a base de dados inicial a ser trabalhada. 

 

 Há uma intensa atividade de construção nas favelas onde não há risco iminente de 

remoção (Asa Branca, Village, Santa Maura e Pitimbu), com acréscimo de mais 

pavimentos nas edificações existentes, o que a médio prazo poderá trazer os problemas 

decorrentes do excessivo adensamento. Houve também registro de um incremento na 

construção de quitinetes para aluguel, demonstrando que a atividade da especulação 

imobiliária também encontra mercado dentro das favelas, uma vez que, segundo 

diversos relatos de moradores, tem havido bastante procura por este tipo de habitação, 

com a chegada de novos moradores vindos de outras cidades ou  mesmo de 

comunidades próximas, como Cidade de Deus. Normalmente as condições destas 

moradias são de péssima qualidade, algumas, com cerca de 15 m² e sem ventilação 

externa, abrigam famílias de quatro ou cinco pessoas. A ocorrência destas quitinetes foi 

apurada na Asa Branca, Pitimbu e Vila União de Curicica e sua construção  fica a cargo 

de empreendedores da própria comunidade, como no caso da Vila Pitimbu, cujo 

proprietário é dono de uma loja de materiais de construção na mesma rua. Na Asa 

Branca há dois prédios de três pavimentos, com quitinetes de aluguel chamados pelos 

moradores de Carandiru I e II, nome que dá a dimensão das características da edificação 

(fig. 47).  

 

A comunidade Abadianas, apresenta três setores bastante distintos, havendo inclusive 

um setor, cujo terreno é próprio e foi doado pela Associação dos Ex-combatentes do 

Brasil para a Associação dos Moradores de Monte Castelo. Este setor localiza-se na av. 

Salvador Allende e está enclausurado entre terrenos ocupados, com uma única saída, 

estreita, aonde se encontra um quadro de luz, que de acordo com relatos dos moradores 

já pegou fogo e impedindo sua saída, o que representa risco iminente de acidentes. 

Outro setor está implantado a beira do canal Pavuninha e encontra-se dentro do já 
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mencionado  Plano de Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá: sua remoção é 

iminente. Um terceiro setor, com morfologia mais semelhante às construções formais ao 

seu redor, com habitações de classe média, localiza-se nas ruas Abadianas e Arraias, em 

terreno público (fig. 43). Estas duas ruas foram também objeto de obras do Programa 

Bairro Maravilha que se encontravam em andamento quando da chegada de nossa 

equipe na área. 

 

 

 
Fig. 50 – Asa Branca – "Carandiru"- prédio com quitinetes de aluguel  – foto: Lilian Sampaio – 2013. 

 

Seguindo pela Estrada Santa Maura, via local, paralela à estrada dos Bandeirantes e  

conexão entre as favelas Abadianas, Vila Pitimbu, Virgolândia e Santa Maura, 

encontramos a comunidade Virgolândia, formada basicamente por duas ruas paralelas 

às margens do Rio dos Passarinhos: Virgolândia e Abadianas. As casas foram 

construídas ao longo  destas ruas, de costas para o rio, que encontra-se escondido pelas 

edificações (fig. 49 e 50). Também esta comunidade acha-se em situação precária, já 

com aviso pelas autoridades de que serão removidas por estarem dentro da faixa 

marginal de proteção (FMP). 
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    Fig. 51 – Abadianas - setor Monte Castelo  – foto: Lilian Sampaio 2012.     
       

    Fig. 52 – Abadianas -  setor às margens do 
rio Pavuninha - foto: Lilian Sampaio 2012.                                 
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Vizinha à Virgolândia, e fazendo limite com ela, há a Vila Pitimbu, comunidade 

pequena, com 1.376 moradores, se desenvolveu como um enclave limitado entre a 

estrada Santa Maura, por onde há um acesso e a rua Pitimbu, onde se encontra outro 

acesso (fig 50).  A comunidade  obteve o estatuto de AEIS (Área de Especial Interesse 

Social ), o que lhe confere segurança com relação à sua permanência no local. O terreno 

onde ela se assenta é público. Sua criação é também exemplo de ocupação organizada,  

efetuada em meados dos anos de 1980, por um empreendedor local, como nos foi 

relatado pelo presidente da associação de moradores, conhecido como Carlinhos 

Pitimbu.  Foi nesta comunidade que a equipe do Morar Carioca instalou seu escritório 

avançado como previsto no escopo do projeto (fig. 51). Também na Vila Pitimbu foi 

levantada a existência de quitinetes de aluguel, com características construtivas muito 

precárias, sem iluminação natural e ventilação quase inexistente. São construções com 

cerca de 12 a 20 m² que abrigam famílias de recém-chegados à comunidade. Sua 

localização se dá na rua Pitimbu, em terreno pertencente ao dono da loja de construções 

local.

 
Fig. 53  – Mapa da Vila Pitimbu (verde) e Virgolândia ( lilás), área de expansão hachurado – fonte: 
Corcovado Arq&Design – Morar Carioca 
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Fig. 54  – Vila Pitimbu, c/ terreno da Carvalho Hosken à direita e expansão do Rio 2 ao fundo. 

  
Fig. 55  – Vila Pitimbu: viela de acesso às quitinetes de aluguel com novo condomínio ao fundo. 
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Ainda na Estrada Santa Maura, seguindo na direção oeste, encontramos a Vila Santa 

Maura (fig. 53). A menor das comunidades do Agrupamento 26, com 897 moradores 

apurados é composta basicamente por uma única rua e encontra-se em ritmo acelerado 

de expansão com a apropriação de terrenos ao longo da Estrada Santa Maura, há um 

ritmo intenso de construções em terrenos contíguos ao terreno da Carvalho Hosken. A 

estrada entre a Vila Pitimbu e Santa Maura encontra-se em estado lastimável,  nela há 

um local de despejo de lixo e entulho que praticamente impede o tráfego de carros e 

moradores. A estrada que conecta estas comunidades tem no seu lado  sul, como dito 

anteriormente, uma grande gleba pertencente à Construtora Carvalho Hosken, onde 

havia sido originalmente projetada a instalação da Vila da Mídia para as Olimpíadas, 

posteriormente transferida para a área do Porto Maravilha, como descrito no capítulo II. 

Nesta grande área, uma planície alagadiça e até há pouco desocupada,  hoje serve como 

canteiro de obras do empreendimento Ilha Pura onde  está sendo erguida a Vila 

Olímpica, que abrigará os atletas e que após o evento terão suas unidades postas à venda 

no mercado. 

 
Fig. 56 – Mapa de Santa Maura ( em rosa)  com área de expansão hachurada  – fonte: Corcovado 
Arquitetura&Design/ Morar Carioca 
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As oito favelas componentes do Agrupamento 26, todas surgidas em meados de 1980, 

encontram-se em acelerado processo de crescimento, seja em suas áreas de ocupação, 

em adensamento com aumento de gabarito de suas construções, bem como no 

surgimento das chamadas "quitinetes de aluguel". O crescimento de sua população, já 

em andamento desde sua criação (fig. 56), acompanha o desenvolvimento da ocupação 

da Baixada de Jacarepaguá e  teve seu ritmo incrementado nos últimos anos. Hoje se 

verifica o sufocamento das favelas entre os condomínios que se avizinham e a 

construção de quitinetes de aluguel e crescimento vertical como dinâmica interna dessas 

comunidades. Segundo dados obtidos pelo Censo, comparados com aqueles apurados 

por ocasião do trabalho de diagnóstico efetuado pela equipe do Morar Carioca em 2012,  

a população de baixa renda moradora das favelas do agrupamento 26 aumentou 256% 

entre 2000 e 2010. Estes dados que já demonstram um crescimento espantoso, 

encontram hoje, esta tendência expandida com o crescimento populacional alcançando 

159% em apenas dois anos (2010 a 2012) coincidindo com o anúncio da cidade como 

sede olímpica em 2016.  A expansão do mercado da construção civil, incentivado pela 

flexibilização da legislação edilícia na área com a chegada de inúmeros lançamentos 

imobiliários, rebate de maneira direta sobre o crescimento da população favelada. A 

passagem dos corredores Transolímpico e TransCarioca pela região faz crer que esta 

tendência só deverá aumentar. 

 
Fig. 57  – tabela c/ contagem  domicílios e usos  favelas do Agrupamento 26  – fonte: Corcovado 
Arq&Design - Morar Carioca. 
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Fig. 58  – Gráfico comparativo do crescimento de área e população entre 2000 e 2010 Abadianas e Asa 
branca .fonte: Corcovado Arq&Design  – Morar Carioca. 
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Fig. 59  – Gráfico comparativo do crescimento de área e população entre 2000 e 2010 Santa Maura e Vila 

União Jacarepaguá  – fonte: Corcovado Arq&Design - Morar Carioca 
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Fig. 60  – Gráfico comparativo do crescimento de área e população entre 2000 e 2010 VU Curicica e 

Pitimbu  – fonte: Corcovado Arq&Design - Morar Carioca. 
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Fig. 61  – Gráfico comparativo do crescimento de área e população entre 2000 e 2010 Virgolândia e 

calmete  – fonte: Corcovado Arq&Design - Morar Carioca. 

 



 

126 

 

 

 

Fig. 62  – Gráficos permanências/remoções população Abadianas, Asa Branca, Virgolândia e Calmete – 

fonte: Corcovado Arquitetura & Design / Morar Carioca. 
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Fig. 63 - Gráficos permanências/remoções população Vila União de Curicica - fonte: Corcovado 
Arquitetura & Design / Morar Carioca. 

 

 

Os mapas a seguir (fig. 61 a 64) indicam o local onde devem ocorrer as remoções que 

têm por motivo a passagem da Transolímpica e aquelas referentes ao Plano de 

Macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá. Os mapas contemplam apenas as favelas que 

estão sujeitas a remoções. 

 

Fig. 64 a 67 - Mapas das favelas com traçado da Transolímpica e rios  e as  prováveis remoções. Fonte: 

Corcovado Arquitetura & Design / Morar Carioca. 
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5 −−−− Conclusão  

 

Desde a  primeira visita "oficial" a Curicica, narrada na introdução deste trabalho, em 

que descrevo nosso espanto diante daquela paisagem subitamente tornada agressiva com 

o avanço inexorável do paredão de edifícios sobre a planície alagada, até aqui, na 

conclusão deste trabalho,  longo caminho foi percorrido.   

 

Ao cabo destes quase três anos, passamos por diversas etapas: primeiro, a percepção de 

que participávamos de um evento histórico, ocasionado por força da vontade política, 

alavancada por uma conjuntura econômica otimista que reinava sobre a cidade, que 

finalmente, iria implementar uma política pública responsável e de longo alcance, com o 

potencial de responder efetivamente à  grave questão da moradia em nossa cidade.   

 

Num segundo momento, iniciados os trabalhos de levantamentos, pesquisas, entrevistas, 

elaboração de desenhos, mapas, discussões etc., tentávamos compreender as 

necessidades e carências daquela localidade.  

 

Em um  terceiro momento, em que o entusiasmo tornou-se  frustração pela suspensão do 

Programa por falta de verbas e em nosso caso específico, por  mudança de prioridades ,  

coincidiu com a experiência de transformar o trabalho prático em acadêmico, 

enriquecido pelos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A experiência foi 

proveitosa e dá, acredito, ainda que em outra escala uso a um trabalho que de resto, para 

nada serviria.  

 

O percurso foi feito desde as investigações, que permitiram a apreensão da realidade 

local e da dinâmica de construção daquele espaço urbano específico, até a compreensão 

de que aquela manifestação faz parte de uma lógica maior. O poder público, ao adotar a 

flexibilização institucional como comportamento adequado ao discurso do planejamento 

estratégico, se alia manifestamente ao capital imobiliário para a construção de uma  

 



 

131 

 

 

realidade urbana cujos principais problemas continuam sem obter soluções, quando até 

não os vê agravados , como é o caso, por exemplo, do PEU das Vargens.   

 

O microcosmo de Curicica ilustra com eloquência como se dá a formação de 

subprodutos da cidade dita globalizada, que se apronta para receber os  megaeventos, 

enquanto suas mazelas cotidianas continuam à espera de que um pacto outro se forme 

para  resolução de seus verdadeiros problemas. 

 

Mais específicamente, podemos concluir que o poder público municipal ao optar pela 

Barra da Tijuca para sediar os principais equipamentos olímpicos, causa enorme 

impacto numa região de urbanização ainda pouco consolidada, sem que tenha havido 

um planejamento eficiente e democrático,  e induz  à produção de um espaço urbano 

desqualificado. 

 

A opção expressa nos planos estratégicos em vigência  pelas parcerias público-privadas 

como instrumento de desenvolvimento urbano, e a adoção de políticas públicas voltadas 

para a capacitação da cidade para sediar grandes eventos  com o intuito de atrair 

investimentos, tem se mostrado incapaz de responder às questões primordiais referentes 

à qualidade urbana do Rio de Janeiro. Vemos a emergência do capital privado, 

especialmente o imobiliário, exercer um protagonismo crescente no desenvolvimento 

urbano de áreas como a Barra da Tijuca e Zona Portuária, exacerbando a segregação 

espacial sem que sejam atendidas as urgentes questões de moradia, saneamento e 

serviços públicos essenciais.   
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Fig. 68 − Capa de um jogo lançado pela Prefeitura em parceria com a fábrica de brinquedos Estrela,  para 

comemoração do evento Olímpico, suspenso logo após seu lançamento devido a críticas sobre seu 

conteúdo. fonte: site  g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02  
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6 - Notas 

(1) – Composição das empresas do consórcio mantenedor do Plano Rio Sempre Rio: AC 
Lobato Engenharia, Associação Comercial RJ (ACRJ), Administração do Shopping 
Nova America, Associação Hotéis e Turismo, American Bank Note Co Gráfica e 
Serviços, Banco Boavista, Banco Bozano Simonsen, Banco Bradesco, Banco do Brasil, 
Banco Icatu, Barrashopping, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Brascan Imobiliária, 
Brazilian Food, Carioca Christiani_Nielsen Engenharia, Carvalho Hosken Engenharia, 
CasaShopping, Casas Sendas, Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga, Construtora Norberto 
Odebrecht, Cia. de Cimento Portland Paraíso, Cia. Siderúrgica Nacional, Cia. Vale do 
Rio Doce, Embratel, Encol Egenharia e Comércio, Erco Engenharia, Firjan, Gafisa 
Imobiliária, Golden Cross Assistência de Saúde, Hotéis Othon, Ilha Plaza Shopping, 
Iplan/Rio, Lafonte Shopping Centers, Madureira Shopping, McDonald’s, 
NorteShopping, O Globo, Pena Branca Fast Food, Petrobrás, Rio Design Center, Rio 
Sul Shopping, São Conrado Fashion Mall, Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Município do RJ, Smithkline Beecham Laboratórios, Sul America 
Seguros, Texaco do Brasil, Unisys eletrônica, Varig, Via Parque Shopping (fonte: 
CAMARGO, Paula, 2011-p.35). 

 

 

 

(2) – Metas a serem alcançadas pelo Plano Estratégico da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro 2009/12: a capital com melhor educação pública do país; referência nacional 
em programas sociais complementares ao Bolsa-Família; a capital do sudeste com a 
maior redução da taxa de mortalidade materna e o maior aumento de cobertura do 
programa saúde da família nos próximos 10 anos; a capital do sudeste com a maior 
redução em seu déficit habitacional nos próximos 10 anos; uma cidade mais integrada 
do ponto de vista urbanístico e cultural, referência mundial em serviços e tecnologia 
para a indústria do petróleo, o maior polo turístico do hemisfério sul; o principal polo 
das indústrias criativas no país; o segundo maior centro logístico do país em termos de 
volume de cargas e número de passageiros; a capital do sudeste com os melhores 
resultados em termos de melhoria no ambiente de negócios(desburocratização, redução 
da carga tributária, crédito e assistência às micro e pequenas empresas e capacitação de 
mão de obra); sede das principais multinacionais brasileiras e das principais boutiques 
financeiras instaladas no país; a cidade urbana com maior cobertura vegetal do planeta; 
a capital do sudeste com menor índice de emissão de CO2; capazes de tratar pelo menos 
80% do volume de esgoto gerado na cidade; sede da final da Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos em 2016; um importante polo para o  desenvolvimento de uma 
agenda comum para os BRICs; um importante centro de debates e conferências 
internacionais, um polo cultural internacional; sede de agências reguladoras nacionais e 
de organizações internacionais no Brasil e referência nacional em gestão pública. 
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8- Anexos  

    8.1-  Anexo 1 - Morar Carioca - Agrupamentos e favelas componentes  
 

MORAR CARIOCA - FASE 2 - FAVELAS POR AGRUPAMENTOS

FASE 2 Favelas Código favela
Dom 2010

(estimativa)
Área  m² (2008)

Agrupamento 01  * Vila do Mexicano 7371 90                               7.371                               

Barreira do Vasco 111881 2.910                         111.881                          

Agrupamento 02 Parque Herédia de Sá 48873 970                             48.873                            

Parque Horácio Cardoso Franco 10625 260                             10.625                            

Vila Arará 81434 1.610                         81.434                            

Agrupamento 03 A.M. e Amigos de Santa Tereza 4317 60                               4.317                               

A.M.e Amigos do Vale 17227 50                               17.227                            

Baronesa 3812 60                               3.812                               

Fazenda Catete 24367 190                             24.367                            

Luiz Marcelino 4422 85                               4.422                               

Ocidental Fallet 38585 250                             38.585                            

Parque Rebouças 2084 70                               2.084                               

Paula Ramos 5712 85                               5.712                               

Santa Alexandrina 13361 210                             13.361                            

Unidos de Santa Tereza 99900 1.250                         99.900                            

Vila Paraíso 7280 10                               7.280                               

Vila Santa Alexandrina 16789 160                             16.789                            

Agrupamento 04  * Ladeira dos Tabajaras, nº 256 4016 20                               4.016                               

Ladeira dos Tabajaras 33674 460                             33.674                            

Ladeira dos Tabajaras, nº 248 2747 10                               2.747                               

Mangueira (RA - Botafogo) 10929 130                             10.929                            

Morro da Saudade 3856 20                               3.856                               

Morro dos Cabritos 96564 990                             96.564                            

Agrupamento 05 Morro dos Macacos 215451 1.450                         215.451                          

Morro São João 116009 1.170                         116.009                          

Parque Vila Isabel 208677 4.070                         208.677                          

Agrupamento 06 Chácara do Céu 20943 230                             20.943                            

Vila Parque da Cidade 39828 660                             39.828                            

Agrupamento 07 Comendador Pinto 54998 310                             54.998                            

Espírito Santo 32495 260                             32.495                            

Morro da Boa Esperança 23582 180                             23.582                            

Morro da Iguaíba 64995 300                             64.995                            

Morro do Fubá 85079 500                             85.079                            

Vila Campinho 103216 810                             103.216                          

Agrupamento 08 Céu Azul 18998 350                             18.998                            

Dois de Maio 49114 920                             49.114                            

Marlene 10439 260                             10.439                            

Vila Angela 2887 80                               2.887                               

Vila Padre Angelo 1631 10                               1.631                               

Agrupamento 09 Parque Roquete Pinto 90391 2.210                         90.391                            

Ramos 39865 1.160                         39.865                            

Agrupamento 10 Avenida Brasil 15931 520                             15.931                            

Avenida Teixeira de Castro 2378 270                             2.378                               

Parque Itambé 42274 500                             42.274                            

Travessa Marques de Oliveira 4106 110                             4.106                               

Vila Residencial Darcy Vargas 8155 250                             8.155                               

Agrupamento 11 Comendador Lisboa 4333 50                               4.333                               

Grota 122658 860                             122.658                          

Morro São José 47812 290                             47.812                            

Negrão de Lima 3301 30                               3.301                               

Rua Professor Burlamáqui 29735 120                             29.735                            

Sanatório 80587 410                             80.587                            

Agrupamento 12 Jardim Piedade 147353 910                             147.353                          

Morro do Bacalhau 4242 55                               4.242                               

Morro do Juca 35390 610                             35.390                            

Parque Araruna 16217 45                               16.217                            

Vila dos Mineiros 3867 48                               3.867                               

Agrupamento 13 Caminho da Reta 85411 460                             85.411                            

Fazenda Sapopemba 42402 390                             42.402                            

Maranata 5499 60                               5.499                               

Moquiço (RA - Bangu) 3835 41                               3.835                               

Parque Rafael de Oliveira 18592 190                             18.592                            

Rafael de Oliveira 5824 80                               5.824                               

Rua do Canal 21347 180                             21.347                            

Rua do Encanamento 24893 270                             24.893                            

Vila Esperança de Guadalupe 76593 860                             76.593                            

Vila Eugênia 134915 1.550                         134.915                          

Agrupamento 14 Morro do Dendê 230539 2.820                         230.539                          

Rua Guariéba 6481 65                               6.481                               

Rua Rodano, Lote 22, Quadra 31 1752 20                               1.752                               

Agrupamento 15  * Monte Sinai 11799 90                               11.799                            

 * Nova Conquista (RA - Pavuna) 18327 180                             18.327                            

 * Village Costa Barros 76393 330                             76.393                            

Cabo Otávio 4204 25                               4.204                               

Grotão de Costa Barros 18722 110                             18.722                            

Parque Boa Esperança (RA - Pavuna) 208035 1.260                         208.035                          
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Agrupamento 16 Bom Jardim de Cordovil 9370 70                               9.370                              

Brás de Pina 154420 2.190                         154.420                          

Cordovil 38051 550                            38.051                            

Parque Chp 6996 40                               6.996                              

Parque Proletário de Cordovil 13488 190                            13.488                            

Rua Ponto Chique (próxima ao nº 220) 3094 20                               3.094                              

Serra Pelada 12273 170                            12.273                            

Agrupamento 17 Almirante Tamandaré 9661 280                            9.661                              

Gleba I, da Antiga Fazenda Botafogo 476068 4.110                         476.068                          

Margem da Linha 41184 440                            41.184                            

Morro do Mata Quatro 32638 320                            32.638                            

Parque Bela Vista 57756 490                            57.756                            

Parque São José 43625 440                            43.625                            

Agrupamento 18  * Deus é Vida 12333 80                               12.333                            

Caminho do Padre 19589 160                            19.589                            

Comunidade Aramari 5035 50                               5.035                              

Faz Quem Quer (RA - Anchieta) 19579 160                            19.579                            

Força do Povo 8582 65                               8.582                              

Parque Criança Esperança 287366 1.470                         287.366                          

Parque Esperança (RA - Anchieta) 198684 990                            198.684                          

Parque Raio do Sol 66768 410                            66.768                            

Parque Tiradentes 48338 330                            48.338                            

Rua Oliveira Bueno, nº 832. 4171 55                               4.171                              

Vila Santa Teresa 2524 18                               2.524                              

Agrupamento 19 Vila Sao Jorge (RA - Irajá) 254363 3.700                         254.363                          

Agrupamento 20 Comunidade dos Marianos 24226 250                            24.226                            

Engenheiro Alfredo Gonçalves 56790 300                            56.790                            

Fazendinha de Água Santa 39754 320                            39.754                            

Morro Inácio Dias 47665 170                            47.665                            

Rua Engenheiro Clóvis Daudt, nº 304 2880 35                               2.880                              

Rua Lemos de Brito 68569 240                            68.569                            

Rua Saçu 16479 30                               16.479                            

Rua Torres de Oliveira, nº 467 2826 20                               2.826                              

Agrupamento 21 Bairro Proletário do Dique 251726 1.570                         251.726                          

Parque Furquim Mendes 158994 1.510                         158.994                          

Sossego - Alegria 57315 520                            57.315                            

Vila Beira Rio 119765 880                            119.765                          

Agrupamento 22  * A.M. Novo Rio de Jacarepaguá 42347 340                            42.347                            

Avenida das Lagoas 23013 460                            23.013                            

Canal do Anil 122912 1.660                         122.912                          

Vila Nova Esperança 111187 1.880                         111.187                          

Agrupamento 23 Beirada do Rio 10391 70                               10.391                            

Comunidade São Francisco de Assis 40097 620                            40.097                            

Inácio do Amaral 18654 240                            18.654                            

Moquiço (RA - Cidade de Deus) 6211 130                            6.211                              

Outeiro (RA - Jacarepaguá) 30386 310                            30.386                            

Pantanal 10111 65                               10.111                            

Pantanal I (RA - Jacarepaguá) 5162 55                               5.162                              

Praça da Bíblia 10491 40                               10.491                            

Rua Daniel 8899 30                               8.899                              

Santa Efigênia 44649 580                            44.649                            

Travessa Efraim 23561 290                            23.561                            

Agrupamento 24  * A.M. São Sebastião 2886 20                               2.886                              

Amigos da Aerobita 11741 35                               11.741                            

Bela Vista do Mato Alto 67956 580                            67.956                            

Caxangá 12403 90                               12.403                            

Chácara do Tanque 43752 820                            43.752                            

Fazenda Mato Alto 128281 990                            128.281                          

Ladeira da Reunião 49776 360                            49.776                            

Morro da Reunião 16346 45                               16.346                            

Rua Albano, nº 252 3487,0121 40                               3.487                              

Rua José Braga 2466,6452 30                               2.467                              

Travessa Antonina 54071 190                            54.071                            

Vila José de Anchieta 53567 130                            53.567                            

Agrupamento 25 Chácara Flora 162318 920                            162.318                          

Chacrinha do Mato Alto 78846 810                            78.846                            

Comandante Luis Souto 211125 810                            211.125                          

Agrupamento 26 Abadianas 26044 340                            26.044                            

Asa Branca 75192 1.180                         75.192                            

Curicica II 8460 90                               8.460                              

Santa Maura 13991 200                            13.991                            

Vila Calmete 19535 160                            19.535                            

Vila Pitimbu 15858 330                            15.858                            

Vila União (RA-Jacarepaguá) 19985 370                            19.985                            

Vila União da Curicica 45333 540                            45.333                            

Virgolândia 8959 120                            8.959                              

Agrupamento 27 Canal das Tachas 78994 1.670                         78.994                            

Parque Chico Mendes 98929 1.760                         98.929                            

Restinga 19691 290                            19.691                            

Vila Amizade 14356 520                            14.356                            

Agrupamento 28 Cambalacho 30099 520                            30.099                            

Muzema 79277 1.750                         79.277                            

Sítio do Pai João 72727 920                            72.727                            

Tijuquinha 99644 2.210                         99.644                            

Vila da Paz (RA - Barra da Tijuca) 6656 190                            6.656                              

Agrupamento 29 Araticum 60350 850                            60.350                            

Estrada do Quitite 31637 260                            31.637                            

Estrada do Sertão 85164 440                            85.164                            

Rua Araticum, nº 832 25915 220                            25.915                            

Tirol 141111 880                            141.111                          

Agrupamento 30  * Vila Esperança (RA - Realengo) 13121 150                            13.121                            

Alameda da Creche 4073 30                               4.073                              

Vila do Vintém 476615 5.060                         476.615                           



 

140 

 

Agrupamento 31 Comunidade Sobral 8998 200                            8.998                              

Quatorze de Julho 15716 170                            15.716                            

Rua Bonina, nº 381 5801 50                               5.801                              

Rua Bonina, nº 511 2460 40                               2.460                              

Rua Santo Expedito 9186 50                               9.186                              

Vila Brasil 40463 550                            40.463                            

Vila Capelinha 7431 160                            7.431                              

Vila São Miguel 62765 510                            62.765                            

Agrupamento 32 Novo Camarão 214073 1.340                         214.073                          

Agrupamento 33  * Jardim Coqueiral 95714 150                            95.714                            

Bairro Barro Vermelho 213826 1.380                         213.826                          

Beco do Brizola 28284 230                            28.284                            

Beco do Coqueiral 14291 200                            14.291                            

Renascer 68595 200                            68.595                            

Saquaçu 257866 850                            257.866                          

Agrupamento 34 Bairro Santo André 167471 1.420                         167.471                          

Caminho do Borges 48694 320                            48.694                            

Rua Santo Amos 9999 65                               9.999                              

Tibagi 105749 620                            105.749                          

Agrupamento 35  * Castor de Andrade II 21250 160                            21.250                            

Alto Kennedy 113600 710                            113.600                          

Castor de Andrade 5677 190                            5.677                              

Estrada da Saudade 34766 290                            34.766                            

Rua Congo, nº 147 83038 480                            83.038                            

Vila Piquirobi 12070 110                            12.070                            

Vila Progresso 58501 510                            58.501                            

Agrupamento 36  * 1º de Abril - Gouveia 6831 55                               6.831                              

1º de Abril 111982 680                            111.982                          

Colorado 39534 190                            39.534                            

Nova Jersei 264481 1.290                         264.481                          

Agrupamento 37  * Comunidade do Ecoponto 3773 40                               3.773                              

Jardim Nossa Senhora das Graças 141593 370                            141.593                          

Jardim Nossa Senhora das Graças II 34095 270                            34.095                            

Jardim Nossa Senhora das Graças III 9632 80                               9.632                              

Agrupamento 38 Avenida Silvério 20501 120                            20.501                            

Avenida Silvério (Rua Palhano) 15300 75                               15.300                            

Estrada do Magarça, nº 2.823 131813 750                            131.813                          

Santa Clara 69305 250                            69.305                            

Agrupamento 39 Falange 64681 390                            64.681                            

Morro do Sossego (RA - Bangu) 23231 170                            23.231                            

Tancredo Neves (RA - Bangu) 17030 70                               17.030                            

Tiquiá 10208 85                               10.208                            

Verde é Vida 25768 240                            25.768                            

Agrupamento 40 Cosme e Damião 40188 370                            40.188                            

Morro São Sebastião 25398 170                            25.398                            

Parque das Nogueiras 29992 310                            29.992                            

Vila 133 8353 170                            8.353                              

Vila Lélio Boaventura 23030 230                            23.030                            

Total geral 11867082,66 112602
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8.2- Anexo 2-  Decreto de suspensão do PEU das Vargens 
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1 
DECRETO Nº 37958 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013. 
Cria a Área de Especial Interesse Ambiental 
dos bairros de Vargem Grande, Vargem 
Pequena, Camorim e parte dos bairros do 
Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, nas XVI e XXIV Regiões 
Administrativas. 
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que 
lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, 
CONSIDERANDO a fragilidade geográfica e a qualidade paisagística da área 
de 
abrangência do PEU Vargens situada em parte da Baixada de Jacarepaguá, 
numa 
grande planície, cortada por numerosos canais, que se estende até o sopé do 
Maciço 
da Pedra Branca; 
CONSIDERANDO que o desenvolvimento urbano da região, deve levar em 
conta os 
ecossistemas naturais existentes; 
CONSIDERANDO a necessidade de conciliar a urbanização, que se impõe, 
com as 
limitações do meio físico, da infraestrutura existente e da capacidade da malha 
viária; 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Urbanismo vem 
acompanhando e 
estudando os impactos provenientes da legislação de uso e ocupação do solo 
definida 
na Lei Complementar 104/09 – PEU Vargens; 
CONSIDERANDO os riscos que o recente processo de adensamento 
apresenta à 
manutenção da qualidade ambiental, à paisagem urbana e à qualidade de vida 
da área; 
2 
CONSIDERANDO o disposto no art. 70, inciso I, da Lei Complementar nº 111 
de 01 de 
fevereiro de 2011 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do 
Município 
do Rio de Janeiro; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica criada a Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) dos bairros 
de 
Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros do Recreio 
dos 
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Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá, nas XVI e XXIV Regiões 
Administrativas, 
inseridos na área de abrangência da Lei Complementar nº 104, de 27 de 
novembro de 
2009 – PEU Vargens, delimitada e descrita na forma do Anexo I deste Decreto. 
Parágrafo único. Fica excluído da AEIA criada no caput a área do Parque 
Olímpico, 
regulamentada pela Lei Complementar nº 74 de 14 de janeiro de 2005, com a 
modificação estabelecida pela Lei Complementar nº 125 de 14 de janeiro de 
2013, bem 
como todo e qualquer terreno, empreendimento, edificação, construção ou obra 
relacionada, direta ou indiretamente, aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016. 
Art. 2º Fica suspenso, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
publicação 
desse Decreto, nos termos do art. 108, § 2º da Lei Complementar nº 111/2011 
– Plano 
Diretor, o licenciamento de demolição, construção, acréscimo ou modificação, 
parcelamento do solo ou abertura de logradouro na Área de Especial Interesse 
Ambiental (AEIA) dos Bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim 
e parte 
dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá, nas 
XVI e 
XXIV Regiões Administrativas, inseridos na área de abrangência do PEU 
Vargens. 
Parágrafo único. No prazo estipulado, no “caput” deste artigo, sob a 
coordenação da 
SMU, com a participação da SMAC, Rio-Águas, GEO-Rio, CET-Rio e o IRPH, 
será 
realizado estudo com o objetivo de determinar meios de proteção para 
ambiente 
urbano, construído e natural da AEIA. 
Art. 3º Aos processos de licenciamento autuados antes da data de publicação 
deste 
Decreto, aplica-se a legislação em vigor à data dos referidos pedidos, 
observado o 
disposto no art. 1º da Lei nº 704 de 3 de janeiro de 1985. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
3 
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2013 - 449º de Fundação da Cidade. 
EDUARDO PAES 
D. O RIO 05.11.2013 
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ANEXO I 
LIMITES DA AEIA DOS BAIRROS DE VARGEM GRANDE, VARGEM 
PEQUENA, CAMORIM E PARTE DOS BAIRROS DO RECREIO DOS 
BANDEIRANTES, BARRA DA TIJUCA E JACAREPAGUÁ, NAS XVI E XXIV 
REGIÕES ADMINISTRATIVAS. 
Área iniciada no cruzamento da Estrada Vereador Alceu de Carvalho com a 
Avenida das Américas; seguindo por esta até seu encontro com a Avenida 
Salvador Allende; 
por esta, incluída, até a Avenida Embaixador Abelardo Bueno; por esta até a 
AvenidaAyrton Senna; por esta até sua interseção com a margem norte da 
Lagoa do Camorim, 
por sua margem norte até a margem norte da Lagoa de Jacarepaguá; por esta 
até o 
limite do Lote 2 do PAL 31.418 e desta até o prolongamento da Via 4 do PAA 
8997; 
pela Via 4 até o encontro com a Avenida Salvador Allende; por esta até o 
encontro com 
a Avenida Olof Palme; por esta até a Estrada dos Bandeirantes; por esta até a 
interseção com Rua Godofredo Marques e desta até a Estrada do Camorim 
com a 
Confluência do Rio Camorim; por este até encontrar a curva de nível 100,00m 
(cem 
metros) da vertente sul do Maciço da Pedra Branca; por esta curva de nível até 
encontrar a reta iniciada no ponto de encontro do prolongamento da Rua 
Guilherme 
Gomes Land com a estrada do Pontal, indo na direção SO, formando um 
ângulo de 
120° com o alinhamento da Rua Guilherme Gomes Land; por esta reta até a 
Estrada do 
Pontal; deste ponto, na direção N, por uma reta formando ângulo de 90° com o 
prolongamento da RuaGuilherme Gomes Land, até encontrar com o Canal das 
Piabas; 
por este até encontrar a Estrada Vereador Alceu de Carvalho; por esta até o 
ponto 
inicial. deste 
Decreto, aplica-se a legislação em vigor à data dos referidos pedidos, 
observado o 
disposto no art. 1º da Lei nº 704 de 3 de janeiro de 1985. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
3 
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2013 - 449º de Fundação da Cidade. 
EDUARDO PAES 
D. O RIO 05.11.2013 
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8.3- Anexo 3 - carta do IAB ao prefeito Eduardo Paes sobre o PEU das Vargens 

 
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL 
DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO 
Rua do Pinheiro, nº 10 – Flamengo – Rio de Janeiro – CEP: 22220-050 - Tel.: 2557-4480 / 2557-4192 – E-mail: iabrj@iabrj.org.br 

IAB/RJ - 231/2009.2010 Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2009. 
Exmº. Sr. 
MD Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 
Eduardo da Costa Paes 
Assunto: PEU Vargens 
Prezado Prefei to, 
O IAB RJ vem externar a perplexidade e indignação com que acompanhou à recém 
aprovada 
iniciativa do Legislativo Municipal, consubstanciada em Projeto de Lei 
Complementar nº 
33/2009, que institui o PEU dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, 
Camorim e parte 
dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá – 
conhecido como PEU 
Vargens, cuja tramitação e aprovação aconteceu de forma açodada, sem a 
observância dos 
ritos processuais e fundamentações técnicas necessárias a matérias desta natureza, 
a saber, 
da alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo urbano e aplicação de 
instrumento 
urbanístico. 
Trata-se de proposta eivada de casuísmos em desconcerto com os princípios das 
leis maiores 
da Cidade em especial os preceitos do desenvolvimento urbano equilibrado e 
responsável. 
Ademais, atropela o curso oportuno das discussões pertinentes ao novo Plano 
Diretor da 
Cidade e confronta diretamente as tendências diagnosticadas e elencadas na 
proposição do 
Macrozoneamento Urbano. 
Nada justifica que matéria de tão grande interesse para a Cidade seja proposta sem 
qualquer 
respaldo técnico e sem as devidas audiências aos órgãos colegiados, como previsto 
na Lei 
Orgânica Municipal. 
Por fim, não bastasse esse desande político-administrativo, são descabidas as 
propostas 
encontradas no PLC aprovado na Câmara Municipal quanto ao acréscimo 
descomunal dos 
Índices de Aproveitamento do Terreno (IAT), a diminuição aleatória das taxas de 
permeabilidade, o aumento indevido das taxas de ocupação dos terrenos, o 
acréscimo 
despropositado dos gabaritos de altura, a diminuição comprometedora do tamanho 
dos lotes. 
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Todas essas propostas resultando em aumento das densidades de ocupação, 
parâmetro 
diretamente proporcional à capacidade de desenvolvimento sustentável das regiões 
face aos 
investimentos públicos proporcionais, inerentes ao crescimento urbano. 
Ao apresentar nosso respeito e confiança no trabalho desta Prefeitura, tanto quanto 
no 
compromisso social assumido pela sua gestão com os preceitos da democracia 
associados aos 
princípios da sustentabilidade urbana, ensejamos tão somente o VETO TOTAL do 
referido PLC, 
seja pela inconveniência de sua proposta, seja pelo comprometimento do seu 
processo de 
aprovação, estando certo, Sr Prefeito, que tal decisão será respaldada pela 
Sociedade Civil 
atenta e responsável. 
Atenciosamente, 
Arqtª. Dayse Barbosa de Araújo Góis 
Presidente IAB-RJ 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 

  
               
 
 
 
 


