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RESUMO 
 
 

A pesquisa aborda a relação entre o modelo de ocupação urbana implementado na 

Barra da Tijuca, o mercado imobiliário e o meio ambiente. Busca-se discutir a produção do 

espaço urbano e a apropriação ambiental na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ressaltando 

suas contradições, que tanto incorpora a natureza como parte do produto imobiliário quanto 

como áreas de preservação voltadas ao interesse público. Inicialmente, procura-se 

compreender o momento em que o Plano Piloto foi concebido e as principais ideias 

formuladas para orientar o desenvolvimento urbano da região incorporando o meio ambiente 

e a beleza natural existentes. Em seguida, discutem-se os principais desdobramentos 

advindos da implantação do Plano, em interface com as legislações urbanas e ambientais 

no município do Rio de Janeiro, buscando mapear as áreas públicas preservadas e as que 

de certa forma são incorporadas pelo capital imobiliário. Por fim verifica-se, por meio da 

análise de estudo de caso, o Bairro Condomínio Península, a relação entre o modelo 

idealizado, a legislação vigente e a atuação recente do mercado imobiliário que incorpora as 

áreas preservadas para interesses próprios e recupera áreas com atributos ambientais, 

visando lançar no mercado um produto diferenciado.  

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Mercado Imobiliário;  Barra da Tijuca – RJ 
e Condomínio Península. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 
 

La investigación aborda la relación entre el modelo de ocupación urbana 

implementado en Barra da Tijuca, el mercado inmobiliario y el medio ambiente. Tiene por 

objeto discutir la producción del espacio urbano y ambiental y La apropiación en Barra da 

Tijuca, Río de Janeiro, poniendo de relieve sus contradicciones, que incorpora tanto La 

natureleza como parte del producto como el inmobiliario, como áreas de preservación se 

centró en el interés público. Al principio, de comprender el momento en que el Plan Piloto 

fue diseñado y las principales ideas formuladas para orientar el desarrollo urbano de la 

región que incorpora el medio ambiente y la belleza natural. A continuación, se discuten los 

principales resultados que se derivan de la aplicación del Plan, en La interfaz con las 

legislaciones ambientales en el municipio de Río de Janeiro, que pretenden 

diseñar las zonas de reserva y que de alguna manera son incorporadas por 

 capitale inmobiliario. Por último, es decir, por medio del análisis del estudio de caso, el 

Distrito Península Condominio, la relación entre el modelo idealizado, la legislación actual 

y la evolución reciente del mercado inmobiliario que incorpora las áreas preservadas por 

intereses propios y recupera las zonas con características ambientales, con el fin de llevar al 

mercado un producto diferenciado. 

PALABRAS CLAVE: Medio Ambiente, Mercado Inmobiliari o, Barra da Tijuca - 
RJ y Península Condominio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho discute a produção do espaço urbano e a apropriação ambiental na 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ressaltando suas contradições, que ora incorpora o meio 

ambiente como paisagem e parte do produto imobiliário, ora como áreas de preservação 

voltadas ao interesse público. 

A economia brasileira assiste ao aquecimento do mercado imobiliário, que tem 

difundido a ideologia de um novo padrão de moradia por meio da valoração simbólica da 

paisagem. Costa (2006) afirma que o capital imobiliário incorpora o discurso, demonstrando 

que também para ele a modernização ecológica compensa. Assim, a natureza seria 

reinventada como meio ambiente, “de forma que o capital, não a natureza [paisagem 

natural] e a cultura, possa ser sustentado”. (COSTA, p.107) 

Para Aguilar (2009), as formas de organização do território, associadas aos padrões 

de produção específicos do espaço urbano ao longo do tempo, transformam a paisagem. 

Assim, para a autora, espaço e paisagem possuem relações entrelaçadas, pois, enquanto o 

espaço é produzido, a paisagem é transformada. A paisagem urbana, segundo Carlos (1994, 

apud AGUILAR, 2009), é a manifestação formal do processo de produção do espaço 

urbano, sendo este a expressão espacial de processos sociais e das funções ecológicas. 

Ora, se o espaço é o suporte das relações sociais e das funções ecológicas, a relação entre 
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o aspecto simbólico da paisagem e a escolha do modelo de desenvolvimento urbano 

interfere no processo de produção do espaço e nas manifestações das paisagens, enquanto 

cenário físico, estético e emocional em que se processa a atividade humana.  

Ou seja, o modelo de desenvolvimento adotado e a forma como a sociedade se 

comporta interferem na produção do espaço, ao mesmo tempo em que sofrem interferência 

dessa mesma produção de espaço; por consequência, causam a transformação da 

paisagem. 

Aguilar (2009) enfatiza que o capital imobiliário, por meio da apropriação cultural e 

política, modifica a paisagem, sendo o responsável pela produção da paisagem 

artificializada com recursos suficientes para proporcionar a estabilização ou a transformação 

necessárias.  Para a autora, o capital imobiliário juntamente com o poder público são os 

atores detentores do poder de produção do espaço urbano, ou seja, são os promotores da 

paisagem artificializada e pelo enobrecimento do espaço.  

Segundo Tardin (2008, p. 17), “o território é entendido como paisagem artificializada, 

lugar da natureza e do humano, isto é, espaço passível de ser visto, interpretado, adaptado 

e transformado ao longo do tempo”.  A autora afirma que a paisagem artificializada é a 

natureza trabalhada pelo que pode apresentar diferentes formalizações, porém, resulta em 

um território ocupado, modificado, colonizado. Neste caso, o homem transforma a paisagem 

de acordo com sua necessidade. 

Neste contexto, o Bairro da Barra da Tijuca teve seu crescimento viabilizado por 

grandes transformações da paisagem, por meio de altos investimentos do Estado em 

infraestrutura e potencializado pelo mercado imobiliário. Para tanto, a existência do plano-

piloto possibilitou que algumas áreas fossem preservadas enquanto reservas ambientais, ou 

seja, espaços naturais que permanecem na paisagem, apesar da intensa urbanização da 

região, estes fragmentos naturais são amplamente valorizados pelo mercado imobiliário 

como um produto diferencial em comparação ao restante da cidade no que se refere à 

qualidade de vida, segurança e lazer. 

Para esta pesquisa é importante destacar que paisagem também é definida em dois 

segmentos: paisagem natural refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, 
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solo, rios e lagos, e paisagem cultural “humanizada” inclui todas as modificações feitas pelo 

homem, como nos espaços urbanos e rurais. 

Curado (2007, p. 16), afirma que a “paisagem é um complexo e dinâmico sistema de 

elementos naturais e antrópicos, em constante processo de transformação, no qual vivemos 

e do qual fazemos parte, intervindo e alterando suas configurações em tempos diversos”. 

Neste processo, observa-se a constante osmose da relação do homem e meio natural e/ou 

paisagem. A autora afirma que em todas as épocas a paisagem natural teve sua relevância 

no imaginário coletivo das civilizações, de certa forma, “como um anseio de volta às origens” 

(p. 18). A osmose da relação homem e natureza nas cidades contemporâneas torna visível 

os ambientes totalmente modificados pela ação antrópica, onde as formas de construção e a 

consequente intervenção sobre a paisagem natural modificam-se ao longo do tempo e da 

história. No entanto, o processo de urbanização faz com que os ambientes construídos 

predominem sobre os ambientes naturais, provocando desequilíbrios no ecossistema 

urbano. Daí a importância de se preservar e/ou recuperar áreas verdes para assegurar 

qualidade de vida às futuras gerações. 

Heloisa Costa (2006) aponta que, recentemente, o discurso ambiental associa-se ao 

termo sustentabilidade ambiental, mas, para a autora, o termo vem sendo utilizado 

indiscriminadamente, revelando “mais imprecisão do que clareza em torno de seu 

significado” e comportando uma gama variável de discursos, práticas e interlocutores. Se, 

por um lado, os países aprimoraram suas legislações visando preservar, conservar e/ou 

recuperar o meio ambiente, por outro, o discurso ambiental vem sendo também utilizado em 

prol dos ganhos do capital. 

Assim, a natureza começa a ser vista como mercadoria fictícia, e a modernização 

ecológica pode ser muito lucrativa. Costa (2006) define que a preocupação ambiental 

contribui para a eficiência e preservação do processo de acumulação do capital, onde a 

natureza seria reinventada como meio ambiente, “de forma que o capital, não a natureza e a 

cultura, possa ser sustentado”. (COSTA, p.107). 

Essa tendência pode ser verificada no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 

Janeiro, que tem urbanização recente e, atualmente, é uma das principais frentes de 

lançamentos imobiliários cujo produto se faz por meio da venda de atributos ambientais. O 

setor imobiliário vem apropriando-se dos atributos ambientais da região e de sua beleza 
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natural, onde prevalecem lagoas, praias, restingas, parques e mangues, incorporando-os 

aos seus negócios  

O processo de urbanização da Barra da Tijuca possui fragmentos existentes de uma 

paisagem “natural” que se associa a uma paisagem transformada e apropriada pelo estado 

e pelo mercado imobiliário.  

Para analisar esta questão na região é importante compreender o modelo de 

ocupação proposto no final da década de 1960, quando o Estado contrata o arquiteto e 

urbanista Lúcio Costa para elaborar o Plano Piloto, um plano de expansão urbana para a 

área, ainda com ocupação incipiente. Fruto de um modelo concebido no âmbito do Plano 

Piloto1, à luz do Movimento Moderno, segundo Leitão (1999), a ocupação da região foi 

promovida pelo Estado para beneficiar a elite carioca e, consequentemente, o capital 

imobiliário. Em aproximadamente 42 anos a região deixa de ser uma área pouco habitada e 

passa a ser uma das mais importantes áreas de moradia e trabalho da cidade, com 

características singulares em comparação ao restante da cidade, na qual os grandes 

empreendimentos prevalecem. 

A Barra da Tijuca é fruto de um planejamento urbano que tinha por objetivo ocupar 

uma região vazia, com diversos atributos ambientais e com paisagem singular, de modo a 

transformá-la em uma nova alternativa de moradia para a classe média em contraposição ao 

modelo de alta densidade até então vigente na zona sul da cidade. 

É um bairro caracterizado por algumas especificidades que contribuem para o debate 

ambiental: trata-se de uma “grande área protegida por Legislação Ambiental, como as 

lagoas de Camorim e da Tijuca, a faixa de restinga, as 10 praias que somam 21,2 Km de 

extensão, afloramentos rochosos e as montanhas, a Prainha e Grumari, sendo estas 

completamente virgens e preservadas da ocupação.” (PINHEIRO, 2001, p.21). Tais 

características contribuem para as singularidades deste bairro no município do Rio de 

Janeiro.  

                                                 
1 O Plano Piloto é um projeto de urbanização encomendado por Francisco Negrão de Lima, Governador do 
Estado do Rio de Janeiro (ainda Estado da Guanabara na época), ao arquiteto Lúcio Costa em 1969. A área 
abrangida pelo Plano corresponde ao que atualmente é conhecido como a Região Administrativa da Barra da 
Tijuca (bairros do Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos 
Bandeirantes e Grumari). 
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Hoje, além de ser uma importante frente de expansão do mercado imobiliário, a região 

é merecedora de toda a atenção em momentos de possíveis investimentos do Estado, como 

ocorreu com os Jogos Panamericanos em 2007 e vem ocorrendo com os preparativos da 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

Segundo dados2 levantados junto a Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário 

do Rio de Janeiro (ADEMI), a Barra da Tijuca tornou-se o principal alvo da produção de 

empreendimentos multifamiliares da cidade.  

Nas duas últimas décadas, o mercado imobiliário vem se apropriando dos atributos 

ambientais da região para a realização de negócios lucrativos, e convidando arquitetos e 

demais profissionais a projetarem espaços voltados à preservação e ou recuperação das 

áreas verdes e das reservas existentes. O modelo proposto é denominado Bairro 

Condomínio3, que congrega vários núcleos residenciais, se fechando para a cidade e 

acentuando, cada vez mais, a segregação socioespacial (ALVIM, SANCHÈZ, MENEZES, 

2010). Neste novo modelo, o produto desenvolvido pelo mercado imobiliário comercializa a 

estrutura construída de “segurança, lazer, manutenção” a “qualidade ambiental, 

tranquilidade e qualidade de vida” “como uma retroalimentação do modelo, levando a 

maiores níveis de fechamento e exclusão [privatização do coletivo]” (MOREIRA, 2004. p.87). 

Neste contexto, insere-se o Bairro Condomínio Península, localizado na porção norte 

junto à Lagoa da Tijuca, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. A Península4: é um 

empreendimento em fase de construção desde 2000, que apresenta uma situação 

contraditória e interessante de ser analisada.  

O Bairro Condomínio Península é um produto diferenciado que se tornou uma marca, 

segundo Augustin Berque (apud ELWASIAA, 2011), na qual “a ideia de que a paisagem é 

simultaneamente “marca”, ou seja, fruto daquilo que a sociedade imprime na superfície 

terrestre, e também é “matriz”, pois possibilita condições para existência e atuação humana” 

de diversas formas.  Segundo Elwasiaa (2011, p. 2) a marca Península, “com base no seu 

                                                 
2 Produção imobiliária de jan-1995 a out-2010. Disponível em 
<http://www.ademi.webtexto.com.br/article.php3?id_article=38595. Acesso em 04/2011. 

3 Bairro Condomínio são os  sub-bairros que estão sendo criados na região da Barra da Tijuca – RJ. Conceito 
identificado no site da Carvalho Hosken. 

4 Em 1980, a construtora Carvalho Hosken adquiriu todo o terreno da península, de 780 mil metros quadrados, 
na época com claros sinais de degradação. Existiam apenas fragmentos do que um dia havia sido um 
manguezal e nenhum testemunho de restinga. (Fonte: http://www.carvalhohosken.com.br/site/bairros-
condominios-peninsula.aspx. Acesso em 05/2011. 
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“espectro natural”, exerce um poder simbólico naqueles que moram ou pretendem morar no 

local, tornando-se ferramenta de marketing, venda, consumo e objeto de desejo”. Para o 

autor, o produto final no caso da Península é uma paisagem artificializada “sob o símbolo de 

natural – dentro de um sistema de sobreposição de lucros”. (p. 2) 

O empreendimento imobiliário nasceu como um condomínio fechado, com área de 

aproximadamente 780 mil metros quadrados5 e com apenas 8% de área construída. O 

Bairro Condomínio tem uma associação cujo objetivo principal é “a conservação da 

qualidade ambiental existente na península junto ao Saco Grande da Lagoa da Tijuca, com 

manejo qualificado da flora e preservação da fauna” (RCPJ-RJ, 2004), cujas áreas verdes 

devem ser de acesso público, pois é parte de uma negociação entre empreendedor e poder 

público. Entretanto, o acesso ao manguezal e aos parques existentes é restrito devido à 

colocação de portarias “provisórias” autorizadas pela Prefeitura do Município do Rio de 

Janeiro. 

As áreas de preservação, de caráter público, são parte de um projeto de recuperação 

ambiental iniciado há 20 anos pelo arquiteto Fernando Chacel, que utilizou o conceito de 

ecogênese6 com intuito de recuperar uma região totalmente degrada. Para Curado (2007), o 

conceito de ecogenêse tem sido usado pelo mercado imobiliário com o objetivo de atrair a 

população, pois, a recuperação ambiental é incorporada ao marketing. No entanto, a autora 

considera que a simples ocupação de algumas áreas pode gerar desequilíbrios ambientais 

devido à alteração do ecossistema.  

Nesta Dissertação a descrição dos aspectos físicos do objeto de estudo, o bairro da 

Península, é importante não somente por tratar-se da região escolhida como estudo de caso 

deste trabalho, mas porque revela condição singular de apropriação da paisagem no âmbito 

da produção do espaço urbano. Neste caso são facilmente perceptíveis os conflitos que se 

deflagram entre a questão ambiental, a propriedade da terra e a ocupação e uso do solo 

urbano em áreas privadas, bem como as estratégias de projeto utilizadas para a venda do 

produto imobiliário.  

                                                 
5 Fonte: http://www.carvalhohosken.com.br/site/bairros-condominios-peninsula. aspx. Acesso em 05/2011. 

6 A ecogênese é o conceito de restauração paisagística que surge como resposta a um quadro de degradação 
da paisagem e de seus elementos naturais; conceito este desenvolvido por botânicos, amantes da natureza, 
atônitos diante de uma devastação ambiental e paisagística que constataram ser reversível. (CURADO, 2007) 
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A partir do estudo do Bairro Condomínio Península, localizado na Barra da Tijuca, o 

objetivo principal dessa pesquisa é contribuir com a discussão sobre o processo de 

produção do espaço urbano em áreas com grandes atributos ambientais, procurando 

compreender, particularmente, os processos que possibilitam a privatização de áreas 

públicas e a apropriação ambiental, a relação entre o Estado, a legislação e o mercado 

imobiliário. O caso estudado permite discutir os impasses entre o processo de ocupação de 

um bairro planejado e as perspectivas que se colocam sobre a produção urbana, a 

privatização do espaço público e áreas verdes e, consequentemente, a transformação da 

paisagem.  

O recorte temporal para essa pesquisa vai do final da década de 1960 aos dias atuais. 

Enfatiza-se que é no final da década de 1960 que se inicia o processo de urbanização da 

região, a partir da elaboração do Plano Piloto, fruto de uma preocupação do Poder Público 

em habitar a região. A partir dos anos 2000, a região passa a ser alvo dos principais 

investimentos do mercado imobiliário e, mais recentemente, de ações governamentais 

relacionadas à infraestrutura e equipamentos públicos de grande porte, consagrando-a 

como uma das regiões mais importantes do Rio de Janeiro. 

 Ao longo de meio século de existência, a paisagem natural, marca característica da 

região, se transforma de diversas formas: por um lado é apropriada pela precariedade de 

alguns processos urbanos (invasões e favelas), por outro, e mais enfaticamente nesta área, 

a paisagem natural se torna sinônimo de qualidade de vida para uma seleta população, que 

prefere residir em grandes empreendimentos imobiliários com espaços de lazer e áreas 

verdes “privatizados”, sinônimos de qualidade de vida e segurança.   

A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu no aprofundamento da base 

conceitual relacionada à temática, no levantamento de dados secundários e de campo sobre 

o estudo de caso e na integração e análise dos dados coletados que auxiliaram no 

desenvolvimento do estudo de caso. Os procedimentos metodológicos desenvolveram-se 

em quatro etapas interligadas: 

Revisão bibliográfica e referências conceituais para montagem do quadro teórico, 

enfatizando a legislação ambiental, a produção do espaço urbano, seus interesses e 

conflitos decorrentes;  
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Pesquisa documental sobre a Barra da Tijuca, envolvendo principalmente estudos 

relacionados ao planejamento, legislação da região e dados secundários do mercado 

imobiliário; 

Estudo de caso: levantamento de dados secundários, levantamento de campo dos 

empreendimentos privados do bairro, entrevistas qualitativas com atores envolvidos com o 

empreendimento etc7.  

Análise dos resultados obtidos por meio de produção de mapas e fichas técnicas, 

discussão sobre a evolução da ocupação urbana e os conflitos decorrentes da apropriação 

ambiental.  

A Dissertação estrutura-se em três capítulos, além desta Introdução.  

No primeiro capítulo, examinam-se as particularidades da preservação ambiental 

identificando-se os aspectos legais no Brasil, a formação do movimento ambientalista no 

Brasil, o estudo da Política Nacional do Meio Ambiente, o levantamento de dados das áreas 

protegidas no Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. Para o estudo de caso foi importante 

realizar uma pesquisa sobre as principais leis ambientais e categorias legais de classificação 

das áreas protegidas no Brasil. Assim, foi possível estabelecer as relações entre as formas 

de preservação e a apropriação do mercado perante o estudo de caso.  

O segundo capítulo procura entender o Plano Piloto da Barra da Tijuca e sua relação 

com a questão ambiental. Para tanto, inicialmente, procura-se fazer, de modo sintético, um 

paralelo entre o Movimento Moderno no Brasil e as questões que envolvem a preservação 

ambiental; em seguida, discute-se a visão ambientalista que tinha o arquiteto Lúcio Costa ao 

“idealizar” o Plano Piloto; e, por fim, analisa-se a Barra da Tijuca como área de expansão e 

as principais transformações do Plano Piloto.  

O último capítulo trata a apropriação ambiental ocorrida na Barra da Tijuca. Para isso, 

nesse capítulo são analisados os aspectos da relação entre a preservação e o mercado 

imobiliário. O estudo de caso – o Bairro Condomínio Península - é parte importante deste 

capítulo. 

                                                 
7 No capítulo três será detalhada a metodologia utilizada na análise do estudo de caso. 
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Nas Considerações Finais são retomados os principais aspectos apresentados na 

Dissertação, estabelecendo-se um paralelo entre o Plano Piloto de 1969 e as 

transformações ocorridas, focando as possibilidades de transformação concretizadas no 

espaço urbano e no meio ambiente e o papel desempenhado pelo Poder Público, a 

Sociedade Civil e pelo Setor Privado.  
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1 PARTICULARIDADES DA QUESTÃO AMBIENTAL NO 
RIO DE JANEIRO E NA BARRA DA TIJUCA  

 

 

Historicamente, o Brasil é marcado pela exploração dos recursos naturais e sua 

consequente degradação. Inicialmente, o desenvolvimento de diversas cidades se deu partir 

de pontos de comercialização e exploração de recursos naturais, o que justifica o 

surgimento das cidades voltadas às atividades extrativistas e agromercantis. Em seguida, na 

década de 1930, o processo de industrialização, particularmente dos estados da região 

Sudeste, principalmente no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, associado ao boom 

automobilístico, contribuiu fortemente para a crescente imigração rural-urbana, urbanização 

das cidades e degradação ambiental.  Consequentemente, nos grandes centros, o uso 

indiscriminado do solo urbano aliado à falta de planejamento e oferta de serviços urbanos, 

repercute em impactos ambientais e deterioração do ambiente construído e não construído. 

Particularmente nas décadas de 1950 e 1960 ocorreu o processo de consolidação da 

economia industrial, período em que houve maior aceleração das migrações internas para 

os centros urbanos, ocasionando o crescimento urbano desordenado e caótico. Neste 

período, o Brasil torna-se eminentemente urbano. O rápido aumento da urbanização 

estabeleceu a necessidade urgente de maior regulamentação de uso e ocupação do solo 

urbano como tentativa de ordenação da expansão urbana e de proteção do ambiente 
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natural. Datam desta época as primeiras iniciativas legais de proteção e conservação de 

áreas de interesse ambiental. 

Neste contexto insere-se a cidade do Rio de Janeiro que, até o inicio da década de 

1960, era capital do país e uma das cidades mais industrializadas. O quadro 

socioeconômico da cidade foi responsável por grande parte das migrações ocorridas entre 

as décadas de 1950 e 1960, sendo o destino final dos migrantes a ex-capital. Para atender a 

demanda crescente de habitantes por moradias, o governo desenvolveu planos urbanos e 

incentivou novas frentes de expansão da cidade, até mesmo avançando sobre áreas 

passíveis de preservação. A região oeste, onde hoje se localiza a Barra da Tijuca, ao mesmo 

tempo em que possui a primeira área legalmente protegida é alvo de um importante plano 

urbanístico que vai “idealizar” sua futura ocupação urbana. 

O capítulo procura entender alguns aspectos relacionados às áreas de preservação no 

Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. Inicialmente, busca-se identificar os antecedentes da 

questão ambiental, o processo evolutivo da legislação, as áreas protegidas em nível de 

escala regional e local e também compreender as características das Unidades de 

Conservação.  

 

 

1.1 Antecedentes na Questão Ambiental no Brasil 

 

Segundo Meira (2005), a preocupação com questão ambiental no Brasil não é recente, 

era discutida mesmo antes da instituição do Governo Geral, em 15481. O autor destaca que 

a partir dos anos de 1550 o Governo Geral passou a expedir regimentos, ordenações, 

alvarás e outros instrumentos legais, o que marcaria o nascimento do nosso Direito 

                                                 
1 Até 1548, aplicava-se a legislação do reino, as Ordenações Manuelinas, que, proibia a caça de perdizes, lebres 
e coelhos, a mesma, tipificava o corte de árvores frutíferas como crime.  
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Ambiental. No domínio espanhol, foram aprovadas as Ordenações Filipinas2, em 1603, que 

tratavam da matéria ambiental. 

Para o mesmo autor, em nosso ordenamento jurídico, a primeira lei de proteção 

florestal foi criada por meio do Regimento do Pau-Brasil, em 1605, que proibia ou permitia 

apenas com autorização real o corte dessa árvore.  Em 1797, uma Carta Régia já expunha a 

preocupação com a defesa da fauna, das águas e dos solos. Em 1799, surgiu nosso 

primeiro Regimento de Cortes de Madeiras, que criava severas regras para a derrubada de 

árvores. Já em 1802, por aconselhamento de José Bonifácio, foram baixadas as primeiras 

orientações para reflorestar a costa brasileira. 

Com a chegada da família real, em 1808, foi criado o Jardim Botânico3 do Rio de 

Janeiro, como um sitio de preservação ambiental, sendo considerada nossa primeira 

Unidade de Conservação. A intenção era de preservar espécies e estimular estudos 

científicos. Assim como criou o Jardim Botânico, no ano seguinte D. João VI prometeu a 

liberdade aos escravos que denunciassem contrabandistas de pau-brasil. Em 1817, por 

meio de decreto, proibiu o corte de árvores nas áreas circundantes do rio Carioca, no Rio de 

Janeiro.  

Dessa maneira iniciou no Brasil o processo de preservação ambiental, que teve 

participação de vários intelectuais. “A floresta tropical, devastada pelo colonizador português 

no interesse quase exclusivo da monocultura da cana ou da Metrópole faustosa, era um 

obstáculo enorme a ser vencido pela colonização agrária do Nordeste”. (FREYRE, 1937). A 

monocultura da cana-de-açúcar foi responsável por certo desenvolvimento econômico, 

porém, essa prosperidade proporcionou a devastação de grandes áreas florestais (FIGURA 

1.1). 

 

 

                                                 
2 Até 1548, aplicava-se a legislação do reino, as Ordenações Manuelinas, que, proibia a caça de perdizes, lebres 
e coelhos, a mesma, tipificava o corte de árvores frutíferas como crime. 1 

do um dano maior, o exílio seria para sempre. 

3 Considerado desde 1991 como Reserva da Biosfera pela UNESCO. Fonte: 
http://oriodeantigamente.blogspot.com/2011/03/jardim-botanico.html. Acesso em 12/2011 
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Figura 1.1: O Lavrador de café 
Fonte: http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=429. Acesso em 05/2011 

Para Roncaglio (2007), a valorização da paisagem brasileira e suas especificidades 

pelos viajantes, cronistas e escritores românticos, que enalteciam o valor estético da 

natureza selvagem, “foram de grande importância para a disseminação dos ideais 

preservacionistas”. (p. 25)  

Na linha de pensamento de Roncaglio (2007), é possível citar a obra do maranhense 

Gonçalves Dias, que em 1847, no poema Canção de Exílio, exaltou a beleza de sua terra 

natal. 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá.  
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. (DIAS, 1847)  
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Meira (2005) relata que no início do período republicano, em 1895, o Brasil assinou o 

convênio das Egrestes4, e depois, em 1911, foi criada a primeira reserva florestal no antigo 

Território do Acre. Em 1921, foi constituído o Serviço de Proteção Florestal que suscitou 

diversas reformulações5, chegando aos dias de hoje como Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

Importante ressaltar que, em 1930, o carioca Armando Magalhães Corrêa, escultor, 

desenhista, professor, escritor e um patriota, já demonstrava a preocupação com a questão 

ambiental na Baixada de Jacarepaguá “[…] para a nossa terra o esforço abnegado dos 

verdadeiros patriotas, dos que desejam um Brasil grande e forte, com leis brasileiras para os 

brasileiros, feitas mediante estudos nossos e à nossa feição, como ensina o Professor 

Afrânio Peixoto”. (CORRÊA, 1936, p. 238)  

Corrêa (1936), preocupado com a degradação ambiental tomou como exemplo a 

Baixada de Jacarepaguá para falar da necessidade de reflorestamento, da conservação dos 

mananciais, de forma que garantisse a fauna no futuro, “e assim possa haver meios de 

subsistência aos seus habitantes. Particularizando o “Sertão Carioca” (FIGURA 1.2), o fiz 

como exemplo dessa calamidade que abrange todo o território brasileiro”. (CORRÊA, p. 

237) 

Figura 1.2: Capa do livro que revelava a calamidade da Baixada de Jacarepaguá 
Fonte:Corrêa, 1936. 

                                                 
4 Logo no seu início, em 1895, o Brasil subscreveu o convênio das Egretes, em Paris, responsável pela 
preservação de milhares de garças que povoavam rios e lagos da Amazônia. 

5 Sucedido pelo Deparamento de Recursos Naturais Renováveis, este pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal – IBDF e, atualmente, pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA.  
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Segundo Pinheiro (2005), muitas das áreas naturais remanescentes nos dias de hoje 

devem sua existência a pessoas como “Corrêa – 1936”, que já pressentia a necessidade de 

proteger o meio ambiente, antes mesmo do surgimento dos movimentos ambientalistas em 

todo mundo, “[...] “desde 1932 o professor Magalhães Corrêa já se preocupava com a 

situação do ecossistema de Jacarepaguá […]” (PINHEIRO, p.155). O mesmo propôs a 

criação de um instrumento legal de proteção ambiental denominado Reservas Naturais, com 

o intuito de “assegurar a conservação de áreas que apresentassem especial riqueza de 

espécies vegetais e animais, ou particularidades geológicas e geográficas”. (PINHEIRO, 

2005, p.155) 

O ano de 1934 foi marcado pela criação de dois instrumentos legais denominados: 

Código Florestal e Código de Águas. Neste mesmo ano foi promulgada a Constituição 1934, 

na qual, porém, a questão ambiental não foi contemplada. 

Dos anos de 19306 até 1950 houve a criação de várias entidades de proteção à 

natureza. 

Quase concomitantemente à ação desses cientistas naturais e, às 
vezes, por sua influência direta, entre as décadas de 1930 e 50 
surgiram entidades de proteção à natureza, criadas nos moldes de 
entidades semelhantes que se espalhavam pelo mundo, sobretudo 
nos Estados Unidos da América. Essas iniciativas da sociedade civil, 
como a Sociedade dos Amigos das Árvores e a Fundação Brasileira 
para a Conservação da Natureza, alcançaram certa visibilidade na 
sociedade brasileira e contribuíram para a mobilização do poder 
público, uma vez que vários dos seus integrantes exerciam igualmente 
funções públicas. (RONCAGLIO, 2007, p.186) 

Essas entidades foram fundadas por cientistas naturais e intelectuais que pretendiam 

criar uma identidade nacional.  

Enfim, acreditaram que a base da identidade nacional estava em 
integrar homem e território, obra humana e paisagem natural. O 
alicerce dessa identidade nacional, calcada na integração do homem 
com a natureza e na valoração ao mesmo tempo utilitária e estética, 
científica e ética da natureza, só poderia ser alcançado pelo 
investimento na educação e na legislação sobre o patrimônio natural. 
(RONCAGLIO, 2007, p.186) 

                                                 
6 Após 1930 , além das entidades citadas por Rogaglio (Ibid), o ano de 1937 teve como marco a criação do 
primeiro Parque Nacional instituído pelo Decreto Federal nº 1.713. 
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Observa-se que no Código de Água de 1934, segundo o Instituto Estadual de 

Ambiente – RJ (INEA), constam os primeiros parâmetros legais (QUADRO 1.1) de proteção 

ambiental dos rios, lagos, lagoas e Faixas Marginais de Proteção (FMP), definidos por meio 

desse instrumento legal.  

Quadro 1.1: Primeiro período de criação de instrumentos legais de proteção. 

Tipo Número/ Data Objeto 

Decreto Legislativo 4.421/ 28.12.1921 Criou o Serviço Florestal Brasileiro. 

Decreto Federal 23.793/ 23.01.1934 Aprova o Código Florestal Brasileiro. 

Decreto Federal 24.643/ 10.07.1934 Decreta o Código de Águas 

Decreto Federal 1.713/ 14.06.1937 Cria o Parque Nacional de Itatiaia. 

Lei Federal 4.771/ 15. 09.1965 Institui o novo Código Florestal. 

Decreto Federal 289/ 28.02.1967 Criou o IBDF, autarquia do Ministério da 
Agricultura. 

Lei Federal 5.197/ 03.01.1967 Código de Proteção à Fauna. 
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/cdb/decreto.html. Acesso em 05/2011  

Em 1965, foi criado o novo Código Florestal, que reafirmou as florestas e as demais 

formas de vegetação como bens de interesse comum, cabendo restrições aos direitos de 

propriedade sobre elas, conforme o Código de 1934. No entanto, o entendimento das 

categorias de florestas existentes no Código de 1934 foi substituído pelo conceito de Áreas 

de Preservação Permanente (APP) de forma a tornar mais claras as proibições e liberações 

aplicáveis pelos fiscais florestais. Esse novo conceito incluía as florestas, os cursos d’água, 

os topos dos morros, montes, montanhas, serras, as encostas e as restingas.  

Ainda nesse período por meio do Código Florestal Brasileiro de 1965 foram definidos 

os parâmetros iniciais que definiam as Áreas de Proteção Permanente (APP). Destaca-se 

que o INEA equipara as Faixas Marginais de Proteção com as Áreas de Proteção 

Permanente existentes no Código Florestal. 

O ano de 19677 foi marcado pela nova Constituição, no entanto, para Bittencourt 

(2009), nessa constituição a questão ambiental não foi destacada e a temática ambiental 

somente foi lembrada uma vez, quando tratou da obrigatoriedade de um prévio 

                                                 
7 Nesse ano também foi criada Lei Federal nº 5.197 de 03.Janeiro de 1967 que instituiu o Código de Proteção à 
Fauna. 
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levantamento de terras sujeitas a intempéries e calamidades, proibindo seus proprietários a 

utilização de estímulos públicos em processo de ocupação. 

Posteriormente, outro fato marcante, de acordo com Roncaglio (2007), foi a reunião de 

autoridades brasileiras que ocorreu em abril de 19708, antes mesmo de o país participar da 

Conferência de Estocolmo, evento que ficou conhecido como o 1º Compromisso de Brasília, 

do qual participou o arquiteto Lúcio Costa. Neste encontro houve resoluções que abrangiam 

a proteção da natureza, recomendando a criação de serviços estaduais em articulação com 

o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal9. 

Em suma, as medidas tomadas pelo Poder Público entre os anos de 1921 a 1971 

contribuíram para a construção de uma base de regulação dos usos dos recursos naturais, 

na qual se destacam importantes leis voltadas para a manutenção e conservação do meio 

ambiente natural. Mas ainda eram leis pontuais que não estavam direcionadas ao problema 

urbanização / meio ambiente, mesmo porque a população rural predominava no país até os 

anos de 1960 10.  

Já o período entre os anos de 1972 a 1981 é marcado pela ampliação do debate 

ambiental, que ganha contorno mundial e tem como relevante marco a I Conferência 

Mundial do Meio Ambiente organizada pela ONU em 1972, realizada em Estocolmo, Suécia.  

Em 1972, ocorreu a publicação pelo Clube de Roma do relatório Limites do 

Crescimento, conhecido por “Relatório Meadows”; no ano seguinte foi deflagrada a crise do 

petróleo; já em 1974 ocorreu a Declaração de Coyoc. Por conseqüência das publicações e 

da crise do petróleo, estes três anos favoreceram a discussão sobre os problemas 

ambientais em contraponto ao desenvolvimento capitalista e tiveram papel preponderante na 

projeção da crise ambiental em nível mundial, despertando a preocupação com o meio 

ambiente.  

                                                 
8 A década de 1970 foi marcada com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA através do 
Decreto Federal nº 73.030 de 30 de Outubro de 1973 e nos meados dessa década foi aprovado o Regulamento 
dos Parques Nacionais Brasileiros através do Decreto Federal nº 84.017 de 21 de Abril de 1979. 

9 Autarquia integrante do Ministério da Agricultura criada por Decreto Federal nº 289 de 28 de Fevereiro de 
1967. 

10 Segundo IBGE, em 1960 a população brasileira era de 70.070.457 habitantes, destes 31.303.034 habitantes 
residiam em zona urbana, representando 44,67% da população brasileira. Na década de 1970 a população 
aumentou para 93.139.037 habitantes, do total 41.054.053 residiam em zona urbana, representando 44,07% da 
polução. Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm. Acesso em 
03/2012.  
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Nessa ocasião, a discussão se amplia, incorporando o debate de degradação 

ambiental, tendo em vista o possível esgotamento dos recursos hídricos, ou seja, não é mais 

de alteração da paisagem e sim degradação e a possibilidade de esgotamento dos recursos 

naturais úteis ao modelo de desenvolvimento econômico vigente.  

No Brasil e no mundo, este período foi marcado por iniciativas governamentais 

baseadas em instrumentos de comando e controle das atividades industriais. Assim, a 

década de 1970 enfatizou a necessidade de gestão de recursos naturais e econômicos, 

determinantes para a ampliação da consciência mundial em relação à questão ambiental. 

Nesta década destaca-se a criação do primeiro organismo federal, a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1973, e também é instituída a Política Nacional do 

Meio Ambiente, em 1981 (QUADRO 1.2). 

Quadro 1.2: Segundo período de criação de instrumentos legais de proteção. 

Tipo  Número/ Data  Objeto  

Decreto Federal  73.030/ 30.10.1973 
Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a 
Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, 
e dá outras providências. 

Lei Federal  6.938/ 31.08.1981 

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras 
providências.  

Fonte: http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/cdb/decreto.html. Acesso em 05/2011  

Sem dúvida, neste período, a principal lei é a que institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente, permitindo, a partir de então, a construção das bases legais de proteção 

ambiental no País. Importante destacar que entre a década de 1980 e os anos de 1990 

ocorreu a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável. 
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1.2 A Constituição Federal e as principais legislações que tratam da preservação 
ambiental no Brasil 

 

Como já destacado, na década de 1970, a percepção da crise ecológica global 

aumenta, mas, somente a partir dos anos de 1980, o Governo Federal no Brasil institui 

importantes legislações com destaque para a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981.  

A Lei Federal nº 6.938/ 31.08.1981, que tem como premissa a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental necessária à vida, tornou obrigatório o licenciamento 

ambiental em todo o território nacional, fazendo com que atividades efetivamente ou 

potencialmente poluidoras não possam funcionar sem o devido licenciamento.  

Nessa ocasião o meio ambiente é considerado como um patrimônio público, sendo 

necessário assegurar e proteger, visando o uso coletivo. Desde a sua implementação, as 

empresas que funcionam sem Licenciamento Ambiental estão sujeitas às sanções previstas 

em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei nº 9.60511, de 12 de fevereiro de 1998, que 

estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente.  

Para Bittencourt (2009, p.16), a Política Nacional do Meio Ambiente marca 

efetivamente o início da proteção ambiental no Brasil, pois trouxe em “seu bojo um regime 

jurídico próprio de proteção ao meio ambiente, definições e conceitos de meio ambiente e 

de poluição”.  

Destaca-se que a legislação ambiental no Brasil vai aprimorando-se enquanto o 

conceito da sustentabilidade é aprofundado. Principalmente a partir da Constituição Federal 

de 1988 o meio ambiente ganha um artigo de destaque. Segundo o artigo 225 é 

fundamental um “[...] meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]. Os princípios constitucionais impõem ao 

Poder Público e à coletividade a preocupação com a questão ambiental, objetivando a 

                                                 
11 Essa lei popularmente conhecida como a lei dos Crimes Ambientais prever as seguintes sanções: 
advertências, multas, embargos e  paralisação temporária ou definitiva de suas atividades. 
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defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É no âmbito 

da Constituição Federal que aparece, pela primeira vez, a ideia de  Unidade de 

Conservação, que, no entanto, só foi regulamentada nos anos 2000.   

Para Bittencourt (2009), até a Constituição Federal de 1988, a legislação urbana ainda 

se pautava pelo privilégio da propriedade privada e dos interesses econômicos e não 

apresentava qualquer menção aos aspectos ambientais e ao planejamento territorial. Para a 

autora, a Constituição de 1988, além de consagrar a importância do meio ambiente, que 

anteriormente era protegido somente em nível infraconstitucional12, definiu as competências 

dos demais entes federativos. Neste momento ocorre uma descentralização de poderes e 

responsabilidades, objetivando ampliar a responsabilidade dos entes federados com a 

questão ambiental. Assim, União, Estados, Municípios e Distrito Federal possuem ampla 

competência para legislarem a respeito da questão ambiental. 

Algumas competências são Privativas da União, salvo mediante Lei Complementar 

que autorize os entes federativos a legislarem sobre as disciplinas relacionadas como as 

águas, energias, populações indígenas, jazidas e recursos minerais. Outras competências 

podem ser comuns a todos os entes federativos, o que de certa forma cria uma maior 

possibilidade de atuação do Poder Público. 

 […] à União caberá competência legislativa ambiental para expedir 
normas gerais, ou seja, disporá sobre princípios, diretrizes e linhas 
mestras; aos Estados caberá competência suplementar ambiental ou, 
para atender suas peculiaridades, poderão exercer competência 
legislativa plena, desde que não exista lei federal dispondo sobre 
normas gerais; aos Municípios caberá competência suplementar a 
legislação federal e estadual e legislar sobre assuntos de interesse 
local, nesse último caso, abrindo possibilidade do Município 
suplementar, ainda que de forma mais restritiva às normas federais e 
estaduais, expedir norma autônoma, desde que comprove interesse 
local. (BITTENCOURT, 2009, p. 91) 

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) ocorreu em um momento em que as preocupações com a 

proteção ambiental já alcançavam projeção nacional e passou a contar com um capítulo na 

recente Constituição. 

                                                 
12 Qualquer legislação que não esteja na constituição.  
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Como importante aprimoramento da Política Nacional do Meio Ambiente destaca-se a 

Lei Federal nº 9.985 de 2000 que criou as Unidades de Conservação (UCs). Cabe dizer que 

o conceito de Unidade de Conservação já é conhecido desde 187213, quando foi criado o 

Parque Nacional de Yelowstone, nos Estados Unidos, sendo essa a primeira área protegida 

por lei conhecida na história. No Brasil, a primeira Unidade de Conservação instituída foi o 

Parque Nacional de Itatiaia, por meio do Decreto Federal nº 1.713 em 1937. 

No contexto desta dissertação é importante entendermos as categorias e 

características das Unidades de Conservação. 

Segundo o SNUC (2000)14, as Unidades de Conservação têm a finalidade de 

conservar e proteger ecossistemas naturais e processos necessários à manutenção da vida 

em geral. As UCs são entendidas15 como espaço territorial e seus recursos ambientais estão 

divididos em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, 

conforme o (QUADRO 1.3). 

Quadro 1.3: Categorias de Unidades de Conservação. 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Suste ntável 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Nacional Floresta Nacional 

Monumento Natural Reserva Extrativista 

Refúgio de Vida Silvestre  Reserva de Fauna 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Fonte: http://www.areasprotegidasrj.net/site/bancounidade.asp. Acesso em 05/2011  

É importante frisar que geralmente essas Unidades de Conservação são de uso 

público, com certas restrições. Entretanto, algumas podem ser localizadas dentro de 

propriedade privada. 

                                                 
13 Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/%C3%A1reas%20protegidas.pdf. Acesso em 
05/2011  

14 Existem outras Categorias de Unidades de Conservação não previstas no SNUC, entretanto, como já foram 
definidos os dois estudos de caso, sendo um localizado dentro de uma Área de Proteção Ambiental e o outro não 
inserido em nenhuma categoria de proteção, assim, as categorias não previstas no SNUC não serão abordadas. 

15 Ibid 
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As Unidades de Proteção Integral tem como objetivo fundamental preservar a 

natureza, podendo admitir apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, excluindo os 

casos previstos em lei. Este grupo é constituído por cinco categorias, sintetizadas a seguir: 

Reserva Biológica; Parques, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

O quadro 1.4 sintetiza as características das Unidades de Proteção Integral: 

Quadro 1.4: Resumo das características das Unidades de Proteção Integral 

Características 
Estação 
Ecológica 

Reserva 
Biológica 

Parque 
Nacional Monumento Natural 

Refúgio da Vida 
Silvestre 

Objetivos principais 
além da conservação  pesquisa pesquisa e 

educação 
pesquisa e 
educação 

conservação especialmente 
de beleza cênica, pesquisa 
e educação 

pesquisa e educação 

Processo de criação  governo governo governo governo governo 

Posse de terras pública pública pública pública e privada pública e privada 

Compatível com 
habitação? não não não sim sim 

Processo de 
regularização inclui 
desapropriações de 
terra? 

sim sim sim 

não obrigatoriamente, 
apenas se o uso privado 
não for considerado 
compatível com o propósito 
da UC 

não obrigatoriamente, 
apenas se o uso privado 
não for considerado 
compatível com o 
propósito da UC 

Conselho Gestor consultivo consultivo consultivo consultivo consultivo 

Mineração 
permitida? não não não não não 

Instrumentos de 
gestão ordinários 

plano de 
manejo, 
aprovado e 
publicado pelo 
órgão gestor 

plano de 
manejo, 
aprovado e 
publicado pelo 
órgão gestor 

plano de 
manejo, 
aprovado e 
publicado pelo 
órgão gestor 

plano de manejo, aprovado 
e publicado pelo órgão 
gestor 

plano de manejo, 
aprovado e publicado 
pelo órgão gestor 

Realização de 
Pesquisas 

depende de 
aprovação 
prévia do 
órgão gestor 

depende de 
aprovação 
prévia do 
órgão gestor 

depende de 
aprovação 
prévia do 
órgão gestor 

depende de aprovação 
prévia do órgão gestor 

depende de aprovação 
prévia do órgão gestor 

Fonte: http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias. Acesso 06/2011  

Já as Unidades de Uso Sustentável, segundo a Lei Federal nº 9.985, têm como 

objetivo fundamental compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Este grupo é subdividido em sete categorias, cujas 

principais características são sintetizadas a seguir: Área de Relevante Interesse Ecológico; 

Floresta Nacional; Reservas Extrativistas; Reserva da Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural e Áreas de Proteção Ambiental. 

Deste conjunto vale a pena destacar o conceito de  Áreas de Proteção Ambiental 

(APA) que, ao contrário de outras categorias de Unidades de Conservação, podem incluir 
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terras de propriedade privada, o que não exige a desapropriação dessas áreas pelo Poder 

Público. Desta forma, as APAs não impedem o desenvolvimento da região onde estão 

localizadas e têm como característica a manutenção das atividades já existentes e finalidade 

de orientar as atividades produtivas a evitar a degradação ambiental da região. Essa 

categoria de Unidade de Conservação é recente no Brasil, surgiu no início dos anos 80 

através do Artigo 8º da Lei Federal nº 6.902 de 1981, juntamente com outros instrumentos 

referentes à Política Nacional de Meio Ambiente. As APAs do Brasil assemelham-se 

caracteristicamente aos Parques Naturais de alguns países europeus, tais como Portugal, 

Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, por meio da sigla “LSG". O modelo de APA 

brasileiro tem como objetivo principal conservar a diversidade ambiental da região, das 

espécies e dos processos naturais, adequando as atividades permitidas. 

O processo de implantação de APAs envolve diversas etapas e procedimentos legais e 

técnicos, sendo responsabilidade exclusiva do poder executivo sua criação, gerenciamento 

e fiscalização. A simples criação, por meio de instrumentos legais16, caracteriza o primeiro 

passo, que posteriormente deverá ser seguido pela regulamentação e por um sistema de 

gestão. No processo de criação das APAs são definidos criteriosamente os instrumentos 

gerenciais: zoneamento ambiental, o plano de gestão, os instrumentos fiscais e financeiros, 

de forma que garanta os objetivos básicos dessas UCs.  

O quadro 1.5 sintetiza as características das Unidades de Uso Sustentável: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Entende-se como instrumentos legais: leis, decretos, resoluções e portarias. 
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Quadro 1.5: Resumo das características das Unidades de Uso Sustentável. 

Características 

 

Floresta Reserva 
Extrativista 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Reserva de 
Fauna 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Área Proteção 
Ambiental 

RPPN 

Objetivos 
principais além 
da 
conservação 

pesquisa e 
produção 
de 
madeireiros 
de espécies 
nativas 

proteção dos meios de vida e 
cultura da comunidade tradicional e 
uso sustentável dos recursos 

pesquisas 
técnico-

científicas 
sobre 

manejo das 
espécies 

conservaçao 
de relevância 

regional, 
normalmente 

áreas com 
baixa 

ocupação 
humana 

ordenamento 
territorial, 

normalmente 
áreas com 
ocupação 
humana 

consolidada 

pesquisa, 
educação 

e 
ecoturismo 

Criação governo comunidade governo proprietári
o 

Posse de 
terras 

pública com concessão de 
real de uso  para a 

comunidade 

pública com 
concessão de real 

de uso  para a 
comunidade e 

privada 

pública pública e privada privada 

Moradores? sim, populações tradicionais sim 

Regularização 
inclui 

desapropriaçõ
es de terra? 

sim não obrigatoriamente, apenas se o 
uso privado não for considerado 

compatível com o propósito da UC 

sim não obrigatoriamente, apenas 
se o uso privado não for 

considerado compatível com 
o propósito da UC 

não 

Conselho 
Gestor 

consultivo deliberativo não há restrições, usualmente consultivo não há, 
mas em 
caso de 
serem 

localizadas 
em 

mosaico 
de áreas 

protegidas, 
o 

proprietári
o tem 

direito a 
uma 

cadeira no 
Conselho 
do mesmo 

Mineração 
permitida? 

sim não sim - - - não 

Instrumentos 
de gestão 
ordinários 

plano de 
manejo, 

aprovado 
pelo 

conselho e 
pelo órgão 

gestor, 
plano de 

uso e 
contrato de 
concessão 

florestal 

plano de manejo, aprovado pelo 
conselho e pelo órgão gestor e 

plano de uso 

plano de manejo, aprovado e publicado pelo órgão 
gestor 

Realização de 
Pesquisas 

depende de aprovação prévia do órgão gestor - - 

Fonte: http://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias. Acesso em 06/2011 

Até 2002, impulsionado pelo Rio-92, o Brasil realizou um extraordinário esforço de 

modernização do seu arcabouço de política ambiental que o colocou na vanguarda entre as 
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nações que se preocupam com a questão. No entanto, mesmo tendo um caráter abrangente 

e inovador, a política ambiental brasileira vem recebendo críticas acerca de sua eficácia para 

o efetivo controle e proteção do meio ambiente. 

Como modernização da Política Ambiental, o Poder Público lança em 2002 o 

documento “Gestão Ambiental no Brasil – Um Compromisso com o Desenvolvimento 

Sustentável”, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). No contexto da Evolução 

da Legislação Ambiental Brasileira, da implantação da Política Nacional do Meio Ambiente e 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, observa-se que o Município do Rio de 

Janeiro foi uma das primeiras cidades a ter áreas protegidas, ainda na década de 1950. 

 

 

1.3 Áreas Protegidas no Rio de Janeiro 

 

No município do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica de Jacarepaguá, localizada na 

zona oeste, junto à Barra da Tijuca, criada por meio do Decreto Federal nº 14.334 de 1959, 

é considerada uma das primeiras áreas preservadas no Rio de Janeiro. Segundo Pinheiro 

(2005), esta reserva foi criada graças a intelectuais e pesquisadores que influenciaram os 

movimentos ambientalistas no Brasil, exemplificando Corrêa, em 193617, um dos mais 

atuantes na questão ambiental da Barra da Tijuca.   

Esta importante reserva foi transformada em APA do Parque Municipal Ecológico de 

Marapendi em 1991, por meio do Decreto Municipal nº 10.368 e, posteriormente, no Parque 

Municipal Ecológico de Marapendi, pela Lei Municipal nº 61 de 1978. 

                                                 
17 O carioca Armando Magalhães Corrêa que foi escultor, desenhista, professor, escritor e um patriota, já 
demonstrava a preocupação com a questão ambiental na Baixada de Jacarepaguá. Fonte: Pinheiro, 2001. 
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Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a preocupação com a questão 

ambiental no Rio de Janeiro tem como marco legal o Decreto 2.330 de 1979 que  instituiu o 

Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do Estado do Rio de Janeiro - SIPROL. 

Art. 3º - O Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água - SIPROL 
será implantado pela Comissão Estadual de Controle de Proteção 
Ambiental - CECA, órgão de controle da utilização racional do meio 
ambiente, e pela Superintendência Estadual de Rios e Lagos - 
SERLA, órgão de defesa, conservação e saneamento das bacias 
fluviais e lacustres do Estado, consoante o previsto nos arts. 21 e 22 
do Decreto-Lei nº 39, de 21.03.75, e no Decreto nº 57, de 
29/04/75.(IBID) 

Destaca-se como objetivo do SIPROL a promoção de normas de proteção, 

conservação e fiscalização dos lagos, estuários, canais e cursos d’água sob jurisdição 

estadual, observada a Política de Preservação do Meio Ambiente e da Utilização Racional 

dos Recursos Naturais do Estado 

No nível estadual, o Decreto nº 2.330 definiu como um dos instrumentos de controle 

do Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água, a Faixa Marginal de Proteção, e 

responsabilizou a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) pela iniciativa de 

criação e manutenção das faixas marginais. 

Entretanto, nota-se que mesmo anteriormente à criação do SIPROL, em 1979, o 

Município do Rio de Janeiro teve um aumento considerável de áreas protegidas (TABELA 

1.1). 

No inicio da década de 1960, o Município do Rio de Janeiro tinha apenas 97 hectares 

de área de proteção, mas finalizou essa década com 3.434 ha, o equivalente a um aumento 

de 3.540%. Nessa década foi criado na cidade do Rio de Janeiro o Parque Nacional da 

Tijuca, por meio do Decreto Federal 50.923 de 06 de Julho de 1961, com área hoje 

equivalente a 3.973,19 ha, dividindo a cidade em zona norte e zona sul. O parque tem como 

limitantes vários bairros: Botafogo, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, Barra da Tijuca, 

Jacarepaguá, Grajaú, Vila Isabel, Rio Comprido e Laranjeiras. O ponto culminante é o Pico 

da Tijuca, com 1.021 metros de altitude. 

 Na década seguinte, o município continuou ampliando as áreas protegidas, 

finalizando os anos 70 com 19.025 ha, o que representa um aumento de 554% em relação à 
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década anterior. Nessa época foi criado o Parque Estadual da Pedra Branca, por meio da 

Lei Estadual 2.377 de 28 de Julho de 1974, com área de 12.871,78 ha, limitando-se com 

vários bairros da Zona Oeste e da Baixada de Jacarepaguá. O parque compreende a área 

acima da cota 100, contornando o maciço e englobando vários morros e serras, como o Pico 

da Pedra Branca, com 1.025 metros de altitude,  ponto culminante do município do Rio de 

Janeiro. O Parque da Pedra Branca juntamente com o Parque Nacional da Tijuca são os 

limitantes fisiográficos da região de estudo (FIGURA 1.3). 

Observa-se que a Barra da Tijuca, devido a sua posição geográfica entre os dois 

principais maciços do município Pedra Branca e da Tijuca e no outro extremo o oceano 

Atlântico, permaneceu preservada até o final da década de 1960, em decorrência da 

dificuldade de acesso a região. 

Figura 1.3: Proteção natural da Barra da Tijuca 
Fonte: Google Earth, adaptada pelo autor. 2012 

Já na década de 1980, o aumento de áreas protegidas no município foi pequeno, 

4,08%, sendo que ao final dos anos de 1990 o total de áreas protegidas era de 23.387 ha, o 

que representou um ganho de 18,10% em relação aos 10 anos anteriores. Entre 2000 e 

2006, o município alcançou 23.581 ha de áreas legalmente protegidas, um acréscimo 

insignificante. 

A tabela 1.1 sintetiza a evolução das áreas legalmente protegidas na cidade. 
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Tabela 1.1: Evolução da área territorial protegida como Unidade de Conservação -1960-2006 

Década de 60 Década de 70 Década de 80 Década de 90 Década 00 
Ano Área (ha) Ano Área (ha) Ano Área (ha) Ano Área (ha) Ano Área (ha) 
1960 97 1970  3 434 1980  19 025 1990  19 951 2000  23 388 
1961  3 433 1971  3 434 1981  19 025 1991  20 747 2001  23 388 
1962  3 433 1972  3 434 1982  19 025 1992  22 110 2002  23 418 
1963  3 433 1973  3 434 1983  19 079 1993  23 307 2003  23 491 
1964  3 433 1974  18 685 1984  19 079 1994  23 307 2004  23 581 
1965  3 433 1975  18 685 1985  19 079 1995  23 307 2005  23 581 
1966  3 433 1976  18 692 1986  19 800 1996  23 316 2006  23 581 
1967  3 433 1977  18 692 1987  19 709 1997  23 316   
1968  3 433 1978  18 995 1988  19 709 1998  23 316   
1969  3 434 1979  19 025 1989  19 802 1999  23 387   
Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/. Acesso em 05/2011 

 
A figura 1.4 demonstra as áreas protegidas na cidade do Rio de Janeiro 

segundo a proposta do Poder Executivo para Revisão do Plano Diretor - 2009 

Figura 1.4: Mapa das áreas protegidas no Município do Rio de Janeiro 
Fonte: http://www.camara.rj.gov.br/planodiretor/pd2009/executivo_09/Mapa03AreasProtegidas.jpg. 
Acesso em 12/2011 
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Atualmente, o Município do Rio de Janeiro tem diversas categorias de proteção 

ambiental, sob tutela do município, do estado e da União. Importante observar na tabela 1.2 

que a maioria das áreas protegidas é da esfera municipal. 

Tabela 1.2: Áreas legalmente protegidas  

Áreas Protegidas por Legislação Ambiental 
Total por 
categoria 

Tutela 

Municipal Estadual Federal 

Unidade de Conservação Ambiental  57 49 5 3 

Áreas de Proteção Ambiental - APAs  26 25 1 0 

Áreas de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana - 
APARUs                  3 3 0 0 

Reservas                                               2 1 1 0 

Parques                                                                                  21 16 3 2 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIEs                                                       4 3 0 1 

Monumento Natural 1 1   

Áreas de Expressivo Valor Ambiental Legalmente 
Protegida  53 26 17 10 

Tombamento de Bens Naturais  32 5 17 10 

Paques (urbanos)  15 15 0 0 

Área de proteção do entorno do bem tombado  2 2 0 0 

Área de preservação ambiental  1 1 0 0 

Área de preservação ecológica e paisagística  1 1 0 0 

Jardim zoológico  1 1 0 0 

Jardim botânico  1 1 0 0 

   

Áreas de Proteção do Ambiente Cultural - APAC's  27 27 0 0 

Fonte:.http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/. Acesso em 05/2011 

Para Pinheiro (2001), a Barra da Tijuca destaca-se na cidade por apresentar 

o maior número de monumentos naturais preservados e por manter a importância e 

a diversidade de exemplares remanescentes do ecossistema original. Até o inicio 

dos anos 2000 a região dispunha de 23 áreas protegidas por legislação ambiental. 

Destacam-se 13 zonas tombadas, abrangendo as áreas de Mata Atlântica existentes 

nas encostas dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, a praia de Grumari, a 

Reserva Biológica de Jacarepaguá, quatro pedras e cinco morros. Somando a estes, 
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encontram-se também o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual do Maciço 

da Pedra Branca. Na relação dos bens tombados há quatro Áreas de Proteção 

Ambiental: as APAs de Marapendi, da Orla Marítima, da Prainha e de Grumari.   

De acordo com dados da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (1980), a Baixada de 

Jacarepaguá, região na qual se insere a Barra da Tijuca, abrange uma superfície de 160 

km², o que representa quatro vezes toda a zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Essa 

mesma região destaca-se pelo número de áreas protegidas, que abrangem 44,83% da sua 

extensão, como pode ser observado na tabela 3. 

Tabela 1.3: Áreas legalmente protegidas na Baixada de Jacarepaguá 

Unidades de Conservação - 2005 Área  

APA   4867,81 ha 

APARU  117,81 ha 

RESERVAS    

PARQUES  5143,02 ha 

ARIE    

TOTAL 10128,64 ha 

   

Áreas Legalmente Protegidas em 2003   

Área de Unidades Tombadas  163,09 ha 

Área de outros bens legalmente preservados 2,02 ha 

Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_ra.htm. Acesso em 05/2011 

Do ponto de vista ambiental, esta região contém todos os componentes passíveis de 

proteção legal: a montanhas, o mar, a planície cortada por rios, canais, restinga e dunas. 

Importante observar na figura 1.5 a localização das áreas protegidas na Barra da Tijuca. 
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Figura 1.5: Mapa de localização das áreas protegidas na Barra da Tijuca. 
Fonte: Google Earth, adaptada pelo autor. 2010 
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Na Barra da Tijuca destacam-se os rios, canais e lagoas da Baixada, que representam 

cerca de 20% da superfície do seu território,  elementos que aumentam a necessidade de 

preservação.  A região é composta ainda por aproximadamente 22 km de praias, sendo essa 

característica litorânea um fator que desperta interesse da população migrante. 

Os somatórios de todos esses elementos naturais formam uma paisagem singular que 

estimulou o arquiteto Lúcio Costa a aceitar o convite para estabelecer um Plano de Piloto de 

diretrizes urbanísticas para o local. Uma de suas preocupações básicas foi com a 

preservação da qualidade natural do sítio, para onde a cidade necessariamente teria que 

expandir-se. Foi do compromisso com a preservação e com a paisagem natural da Baixada 

que nasceram os conceitos de ocupação urbana da região, denominado “Plano Piloto para a 

Urbanização da Baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e 

Jacarepaguá” 18 . 

Aliado às qualidades da paisagem singular da Barra da Tijuca, a ocupação da região 

vai ser viabilizada por meio de um conjunto de fatores, principalmente a construção do 

sistema viário e rodoviarismo19  que interliga a região e a formulação do Plano Piloto. 

 

 

                                                 
18 Em 23 de junho de 1969, com o Decreto-Lei nº 42 (incorporado posteriormente ao decreto “E” nº 3800, de 20 
de abril de 1970 – regulamento da lei do desenvolvimento urbano e regional do estado da Guanabara), ficou 
estabelecido que a região seria disciplinada pelo Plano Piloto elaborado pelo arquiteto Lucio Costa. Na mesma 
data, pelo Decreto “E” nº 2913, foi criado o grupo  de trabalho encarregado de coordenar e dirigir as atividades 
de desenvolvimento e implantação do plano. Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1980. 

19 Para viabilizar a urbanização da Barra da Tijuca, o governo militar durante o momento do “Milagre 
Econômico” construiu túneis, viadutos e a BR 101 “atual Avenida das Américas”. Estas medidas possibilitaram  o 
acesso mais rápido da população carioca ao denominado “Eldorado Urbano” Leitão (1999). 
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2. BARRA DA TIJUCA: OCUPAÇÃO E APROPRIAÇÃO 
AMBIENTAL  

 

 

As terras da Barra da Tijuca, historicamente, “foram doadas no século XVI por 

Salvador de Sá aos seus dois filhos, Gonçalo e Martim Corrêa de Sá. Desde então 

possuíam um caráter agrícola e, mais tarde, se caracterizaram como lugar de grandes 

propriedades, de até 21km²”. (TARDIN, 2008, p.93) 

No final dos anos de 1930, embora com ocupação incipiente, a região já se 

apresentava como uma nova frente de expansão, pois possibilitava oportunidades de lazer, 

recreação e moradia em um lugar com natureza abundante. 

Para Abreu (2006), a região começou a ser transformada antes de 1900 com as 

aberturas dos caminhos, com a ocupação pela agricultura e a retirada de madeira do Maciço 

da Tijuca. Tudo isso, entre outros fatores, causou uma degradação ambiental na região. Vale 

lembrar que o Maciço da Tijuca já tinha sido alvo de reflorestamento no séc. XIX.  

De um modo geral, o espaço físico da Barra da Tijuca vem sendo 
ocupado pelo homem ao longo dos anos desde o século XVI, mas 
obedecendo a ritmos de maior ou menor densidade que variaram 
segundo os tipos de ocupação. (RYFF, 2002, P.47) 
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Mas é a partir do final da década de 1960, quando é elaborado o Plano Piloto, que se 

inicia de fato a ocupação da região e a apropriação ambiental. Segundo Tardin (2008), o 

Plano Piloto de Lúcio Costa, embora estabeleça um forte vínculo com a paisagem ao ponto 

de regular a ordenação urbana proposta, não tem o meio ambiente como guia para a 

urbanização da região.  

Segundo Ryff (2002, p.47), é a partir de 1960 que ocorre uma valorização da Barra da 

Tijuca, principalmente em função de sua extensa faixa litorânea  e pela região  ser uma 

opção de lazer com característica bucólica. Segundo o autor, nesta ocasião a urbanização 

da região associa-se a opção de lazer para as pessoas que desejavam maior contato com a 

natureza. 

O objetivo deste capítulo é compreender o processo de urbanização da Barra da 

Tijuca – RJ buscando discutir como o meio ambiente é incorporado como elemento de 

promoção dos empreendimentos privados.   

 

 

2.1 A Ocupação Inicial da Barra da Tijuca 

 

Durante o período colonial o Brasil dependia estruturalmente dos núcleos urbanos 

centrais, responsáveis pelo fornecimento dos suprimentos necessários para a sobrevivência 

da população. Segundo diversos autores, a respeito da evolução urbana das nossas 

cidades, durante os séculos XVIII e XIX, as mercadorias chegavam das zonas rurais aos 

centros mais importantes através das vias terrestres, ferrovias ou por mar - os mercados 

centrais de distribuição. 

No entanto, após o surgimento do automóvel como transporte individual e a abertura 

de novas vias de acesso rodoviário, as cidades brasileiras foram estruturadas para 

expandirem independentemente da centralidade original. Essa expansão foi também 



51 

direcionada pela localização da atividade industrial que, nas principais capitais do país, 

como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, foi reposicionada nas periferias urbanas. 

(REIS, 2000; ABREU, 2006 e VILLAÇA, 2001). 

Segundo Villaça (2001), as cidades expandiram-se ao longo dos principais acessos e 

o automóvel possibilitou vencer distâncias, de certa forma viabilizando este crescimento. O 

autor ainda ressalta a interferência dos obstáculos naturais na forma de expansão das 

cidades, indicando que os mesmos moldam, mas não impedem o crescimento, que 

historicamente é uma superação de barreiras, como ocorreu em São Paulo com a 

superação do Vale do Anhangabaú, no Rio de Janeiro com a criação de túneis (FIGURA 2.6) 

e aterros de modo a facilitar os acessos a lugares mais distantes. 

As características físicas consistem em um aglutinador de atração, segundo Villaça 

(2001): nas cidades litorâneas, a atração pelas praias, no interior, por áreas de reserva 

florestal. Nestas áreas de maior valor cênico e qualidade ambiental, a exemplo a Barra da 

Tijuca que é uma região litorânea, o valor da terra é extremamente alto1, excluindo a 

camada popular e criando espaços altamente segregados. 

A cidade do Rio de Janeiro, com geografia diversificada incluindo morro, praia, lagoa, 

planície e planalto, teve seu nascimento no Morro do Castelo, desenvolvendo sua ocupação 

no sentido noroeste-sudeste, com característica linear, disputando o pouco espaço existente 

entre o mar e a montanha. 

Nesse processo de expansão a cidade encontrou um condicionante inicialmente 

intransponível: as montanhas que integram grande parte de seu território, que de certa 

forma caracterizam e marcam a paisagem da cidade. 

Entretanto, devido às necessidades de expansão da cidade e às dificuldades 

existentes pela característica fisiográfica da região, houve um aumento da intensidade de 

ocupação da zona sul, e, como consequência, a grande verticalização desta região. Após 

essa fase inicial de ocupação, a cidade vivenciou o fenômeno de conquistas e implantação 

de novas áreas por meio da abertura de túneis (FIGURA 2.6), transpondo assim as barreiras 

fisiográficas que preservaram a região até aquele momento.  

                                                 
1 Entre os anos de 1973 e 1976, o valor da terra cresceu na Baixada de Jacarepaguá 622%, enquanto somente 
o Centro da cidade atingiu uma valorização de 105%. (PUB- RIO, 1977) 
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Os túneis, embora oportunos, traziam em si a grande fragilidade de constituírem  

acessos únicos para diversas áreas da cidade. Desta maneira, devido às dificuldades de 

acesso e à distância do centro da cidade, a ocupação da Barra da Tijuca ocorreu 

lentamente. 

A Baixada possuía o privilégio de situar-se no centro de convergência da cidade, a 

meio caminho de suas atividades básicas, ou seja, entre o centro comercial e o setor 

industrial, localizado na região de Santa Cruz. 

Compreendida entre os dois principais maciços do relevo da cidade - Pedra Branca e 

Tijuca - até o fim da década de 1960, a Baixada de Jacarepaguá era conservada em seu 

estado quase natural, devido aos bloqueios fisiográficos existentes, como já visto na figura 

1.3, que isolavam a região do restante da cidade. A expansão da cidade dirigia-se para as 

terras suburbanas da zona norte, devido ao desenvolvimento industrial ao redor da linha 

férrea, presente desde o final do séc. XIX, que penetrava entre as montanhas e permitia a 

ocupação das planícies.  

Com o crescimento do nível econômico da população nos anos de 19602, e com a 

grande densidade existente no bairro de Copacabana, os bairros de Ipanema e Leblon, que 

eram uma continuidade, já refletiam a preocupação inicial de melhoria da qualidade de vida. 

Em busca dessa qualidade de vida, a Baixada de Jacarepaguá, apresentou-se, na segunda 

metade do século XX, como uma nova e importante frente de expansão da cidade3. 

Inicialmente, a região teve uma ocupação caracterizada por grandes fazendas de 

cultivo agrícola e, ainda na década de 1940, um pequeno trecho de seu território foi ocupado 

pelos loteamentos Jardim Oceânico e Tijucamar, localizados na área compreendida da 

antiga Fazenda da Restinga (FIGURA 2.1). 

                                                 
2 Fase de desenvolvimento nacional conhecido como milagre econômico. 

3 “De um total de 15 km² na região da Barra da Tijuca que engloba os bairros da Barra, do Recreio dos 
Bandeirantes, do Joá e parte de Jacarepaguá, 7 km² pertencem, desde 1958, à ESTA – Empresa Saneadora 
Territorial e Agrícola S.A. […] Esta empresa é parcialmente sucessora do banco de Crédito Móvel, que comprou 
as terras de Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena em 1981. Ao Banco elas foram Transferidas quando 
a Companhia Engenho Central de Jacarepaguá foi extinta. Esta Companhias haviam comprado do Mosteiro de 
São Bento que, por sua vez, recebeu grande parte das terras como doação de Dona Vitória de Sá em 1667. 

 Há 3 km² que pertencem a Carvalho Hosken no local conhecido como Saco y Saquinho […], e 1 km² no Recreio 
dos Bandeirantes. Há ainda 1 km² pertencentes aos irmãos Ramos, empresários, […]. Há outras grandes glebas 
que totalizam cerca de 3,8 km². Deste total, 2,5 km² são de empresas de construção civil” (FRIDMAN, 1999, 
p.246, 247. Apud. TARDIN, 2008, et seq. 123) 
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Figura 2.1: Jardim Oceânico – Mosaico de fotos da Barra da Tijuca. 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2011. Adaptada pelo autor. 

Segundo a SMU-RJ (1980), no final da década de 1960 começava-se a notar a 

tendência, ou pelo menos a necessidade, de expansão da cidade no sentido oeste em 

direção de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Campo Grande e Santa Cruz. Era necessário que 

essa expansão ocorresse de maneira progressiva e organizada. 

No fim dessa mesma década, implantou-se a autoestrada Lagoa-Barra (FIGURA 2.2), 

ligando, pelo leste, a Baixada ao tecido urbano denso do Rio de Janeiro; e, quase 

simultaneamente, a nova Estrada da Grota Funda unia, pelo oeste, a região às áreas de 

Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz. No momento em que a fácil ligação entre a 

Baixada e o centro da cidade passou a ser realidade, novos critérios de urbanização4 em 

termos mais amplos e definitivos tiveram de ser estabelecidos. 

 

                                                 
4  Segundo Franco (1997), frequentemente, a urbanização é citada como uma das mais importantes ações 
antrópicas sobre o meio ambiente, “esquecendo-se que o impacto agrícola devasta do mesmo modo grandes 
extensões da superfície da Terra, e que a agricultura nada mais é do que extensão do fenômeno urbano”. (p. 97) 
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Figura 2.2: Via de interligação zona sul à Barra da Tijuca. 
Fonte: http://sp0.fotolog.com/photo/0/54/11/tumminelli/1095998874_f.jpg. Acesso em 01/2012. 

Ao mesmo tempo em que esses critérios tiveram a função de atender novamente a 

necessidade de melhoria da qualidade de vida, esta necessidade foi o movimento propulsor 

de conquista de novas áreas. Com os novos conceitos de vias expressas, onde as 

distâncias físicas tornam-se menores pela equação tempo e velocidade, acrescidas dos 

novos sistemas de transporte de massa, surgiram novas possibilidades de urbanização de 

áreas onde até então a ocupação era difícil. Nesse contexto, a Barra da Tijuca é pensada 

como uma frente de expansão da cidade. 

A partir da década de 1970, sua ocupação foi intensificada em função do projeto de 

urbanização daquele território encomendado pelo Estado ao arquiteto Lúcio Costa em 1968: 

o Plano Piloto para a Baixada de Jacarepaguá5 aparece como um documento destinado a 

reger o novo destino urbano da área. A partir da abertura dos túneis e da autoestrada que 

permitiu acesso direto, esta área consolidou-se como o espaço da futura expansão urbana 

do Município do Rio de Janeiro. 

 

                                                 
5 Decreto-Lei nº42, de 23 de Junho de 1969. 
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2.2 A Valorização da Natureza e da Paisagem pelo Movimento Modernista 
Brasileiro 

 

As questões que envolvem o meio ambiente de certa forma são amplas, imprecisas e 

conflitantes. São muitas vezes posições antagônicas. Para Franco (1997), os arquitetos do 

período modernista “nunca se sentiam seguros diante da paisagem. O seu interesse maior 

estava ligado ao progresso, à geometria, à técnica, à ordem e à imagem da máquina, assim, 

tornando-se difícil incorporar a natureza orgânica da paisagem. No entanto, pode ser 

observado que estão de um lado aqueles que acreditam que a preservação da natureza é 

algo a ser perseguido, “o mito da natureza intocada” (DIEGUES, 1993 apud ALVIM, 2003), 

do outro estão aqueles que defendem a apropriação do meio ambiente pela sociedade, de 

forma a ganhar destaque os espaços ao ar livre, ajardinados, destinados ao lazer, à 

circulação e à permanência, associados às edificações residenciais coletivas (SCHLEE, 

2010). 

Nesse sentido destaca-se a relação da arquitetura e urbanismo brasileiro com o meio 

ambiente, “a história da arquitetura brasileira pode ser lida como o percurso da contenda 

entre homem e a natureza” (CZAJKOWSKI, 2010. p.41). Assim, foram desenvolvidos dois 

pensamentos: a necessidade de valorização da natureza selvagem como visto no discurso 

do Plano Piloto de Lúcio Costa e, do lado oposto, a necessidade de dominação dessa 

mesma natureza. 

Pedrosa (1981, apud GUERRA, 2002, p. 311) “lembra a péssima reputação da 

natureza brasílica perante as gerações passadas: “o fato é que essa natureza natural, isto é, 

tropical e exuberante, não era bem vista pelos nossos avôs, dela se tinha medo”. No 

entanto, para o mesmo autor “a arquitetura moderna brasileira encontrou seu ambiente, sua 

integração na natureza” (GUERRA, p. 315). 

Para Pereira (2010, p.238), a paisagem6 da natureza tropical foi vista como elemento a 

ser valorizado (FIGURA 2.3) com a vinda de Le Corbusier ao Brasil. Segundo a autora, ao 

contrário dos primeiros séculos de colonização e descobertas, a natureza não está mais em 
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conflito com o artifício, [...]. A partir de agora, natureza e artifício mantêm entre si uma 

relação de continuidade: a natureza é história”.  

Figura 2.3: Respeito à topografia local, primeira vista de Le Corbusier ao Rio de Janeiro. 
Fonte: http://thevillasavoye.blogspot.com/. Acesso em 01/2012 

Segundo Rego (1987, apud. GUERRA 2002, p. 314), o retorno à natureza e o valor 

dado a essa questão serviu como elemento chave que possibilitou a salvação de alguns 

arquitetos modernistas brasileiros, por exemplo, Lúcio Costa. 

No sentido de reintegração do homem e natureza, observa que “na verdade, não 

importa de onde se contemple montanhas, mares, palmeiras ou cerrados. O enigma que os 

artefatos concebidos por Lúcio Costa parecem encerrar é que natureza e cultura [fundem-se 

numa totalidade e] estão condenadas a se alimentarem continuamente no acaso de um 

gesto”. (PEREIRA, 2010, p.246) 

As cidades haviam se constituído como fatos, e os modernos 
arquitetos – sem denegar seu próprio gesto – investiam as 
possibilidades agora oferecidas de diálogo com a natureza por meio 
justamente de espaços e elementos que garantiam essa aproximação. 
Os pilotis presentes na proposta corbusiana inicial ganhavam no gesto 
dos arquitetos modernos cariocas – não por acaso os primeiros a 
ouvirem a palavra dos mitos – inúmeros desdobramentos que 
resgatavam justamente a memória lentamente sedimentada em uma 
velha relação com a natureza. (PEREIRA, p.245) 

                                                                                                                                                         
6  A valoração estética da natureza é permeada igualmente pela idéia de paisagem. O que importa preservar, 
segundo a ótica patrimonialista, são as paisagens naturais e culturais. (PAREIRA, 2010) 
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O arquiteto Lúcio Costa, que desempenhou um dos principais papéis na arquitetura e 

urbanismo moderno brasileiro, teve influência no paisagismo moderno no Brasil, pois 

contribuiu para a formação do seu principal representante - Roberto Burle Marx -, nosso 

principal paisagista.  

Com o passar do tempo, questões propostas pelo casal Warchavchik 
e que mereceram um tímido desenvolvimento – tradição brasileira e 
natureza tropical – vão se tornar centrais em Lúcio Costa e vai caber a 
seu pupilo, o jovem Burle Marx, o papel principal de enfrentamento de 
um dos desafios – integrar a arquitetura moderna na paisagem 
tropical. (GUERRA, 2002. p. 308) 

Já em 1934, Lúcio Costa demonstrou preocupação com a preservação da natureza, 

por meio do projeto Monlevade7. Segundo Guerra (2002, p.25), Lúcio Costa afirma que sua 

proposta urbanística parte de três requisitos: fuga da rigidez do desenho para obtenção de 

uma implantação (FIGURA 2.4) melhor ajustada à topografia local; economia de custos com 

poucos terraplenos (FIGURA 2.5); e menor prejuízo possível da beleza natural do lugar. 

Figura 2.4: Implantação de Monlevade - MG. 
Fonte http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/lucio-costa-100-anos-o-pendulo-21-03-2002.html. 
Acesso em 01/2011 

Figura 2.5: Adaptação a topografia local, Monlevade - MG. 
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/artigos/casa-grande-sobrados-ideia-convergente-10-10-2005.html. 
Acesso em 01/2011 

                                                 
7 Projeto desenvolvido por Lúcio Costa em 1934, para a construção da Cidade Industrial de Monlevade – MG. 
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Na ocasião em que Lúcio Costa formulou o Plano Piloto, o Rio já havia perdido a 

condição de capital para Brasília, cidade projetada pelo mesmo arquiteto no início da década 

de 1960, regida pelos princípios básicos do Movimento Moderno. O modelo de cidade 

vigente no Brasil, a partir dos anos de 1950, orienta-se por princípios do Movimento 

Moderno, traduzindo-se em diversas iniciativas de ordenamento e modernização do meio 

urbano, e, principalmente, tendo a construção de Brasília como a principal referência.  

O Plano Piloto formulado por Costa visava à modernidade, com largas avenidas e 

núcleos residenciais voltados para a classe média carioca, onde as grandes glebas rurais 

foram divididas em glebas menores.  

Segundo Magalhães (2007), o modelo de urbanização elaborado por Lúcio Costa para 

a Barra da Tijuca visava a “perfeição”, conceito difundido pelos “Modernos”, uma vez que 

propunha a implantação de um “bairro novo” com um “novo centro metropolitano” (FIGURA 

2.10), que procurava oferecer à população uma alternativa à zona sul do Rio de Janeiro, 

onde predomina alta densidade e uso misto, e a substituição do centro administrativo da 

cidade. Para o autor, o modelo de ocupação da Barra da Tijuca é homogêneo, altamente 

dependente do sistema de transporte individual, contribuindo para a fragmentação e 

dispersão da cidade.  

A crítica que se fazia à zona sul, segundo Magalhães (2007, p. 124), era que a região 

não fora objeto de planejamento adequado, permitindo “alta densidade, edifícios altos e 

justapostos, infraestrutura insuficiente e outras dificuldades que só o planejamento pode 

superar”.  Para o autor, o modelo de ocupação da Barra da Tijuca é homogêneo, altamente 

dependente do sistema de transporte individual, contribuindo para a fragmentação e 

dispersão da cidade. 

Corrêa (2004, p.62) enfatiza que o urbanismo modernista, juntamente com as 

sucessivas ações governamentais, foi capaz de estabelecer novas categorias de 

zoneamento, uso do solo e gabaritos, “que de um lado respondiam às necessidades da 

economia urbana e de outro revalorizavam amplos espaços das cidades”, como o ocorrido 

na Barra da Tijuca, através dos sucessivos investimentos realizados pelo governo para 

atender ao capital imobiliário e a nova elite carioca.  
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2.3 O Plano Piloto e a “Visão Ambiental” do Arquiteto 

 

Em 1968, o então Governador Francisco Negrão de Lima, encomendou ao arquiteto 

Lúcio Costa um projeto de urbanização para ocupar a região da Baixada de Jacarepaguá e 

ligá-la ao restante da cidade. Datam nessa mesma época as primeiras vias, a pavimentação 

da Via 11 e BR 1018 e o início da construção do Túnel Dois Irmãos (FIGURA 2.6) e do 

Elevado das Bandeiras (FIGURA 2.7), sendo estes os principais elementos que ligariam a 

região ao restante da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6: Túnel Dois Irmãos em 1970. 
Fonte: http://www.rioquepassou.com.br/2004/09/23/tunel-dois-irmaos-saida-gavea-anos-70/. Acesso 
em 01/2012 

                                                 
8  Via 11: alterada para Avenida Alvorada e atualmente Avenida Ayrton Senna, já a BR 101 passou a ser 
chamada de Avenida das Américas. Segundo Tardin (2008), “devido às cotas muito baixas do relevo, foi 
necessário realizar aterros quilométricos ao longo de toda a Avenida das Américas e da Via 11”. 
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Figura 2.7: Elevado das Bandeiras 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55232959. Acesso em 01/2012 

A intenção era criar uma nova opção de moradia para a população carioca de alta 

renda, considerando a área como uma extensão dos bairros da Zona Sul, que, naquela 

ocasião, configurava-se como uma região com poucas terras disponíveis, devido à intensa 

atuação do mercado imobiliário. (LEITÃO, 1999 e VILLAÇA, 2001) 

O urbanista Lúcio Costa foi contratado pelo Governo da Guanabara para planejar a 

urbanização da Baixada de Jacarepaguá, “ainda selvagem”. 

Nas palavras do Secretário de Obras Públicas do Estado da Guanabara, Engenheiro 

Raymundo de Paula Soares: 

[...] tal planejamento não poderia resultar do raciocínio frio de 
computadores [...]. Trouxemos Lúcio Costa com a certeza de que o 
seu gênio criaria um Rio mais humano, aliando a beleza selvagem da 
Baixada às necessidades e ao progresso da cidade que explodirá nos 
próximos 30 anos” (COSTA, 1969: p.1) 
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Magalhães (2007) afirma que a ocupação da Barra se deu em função a uma forte 

pressão imobiliária nos bairros da zona sul. Dispondo a cidade de uma região plana e 

desocupada, localizada de frente para o mar, em um raio de aproximadamente 30 km do 

centro e 20 km da sua área mais nobre (FIGURA 2.8), o governo da Guanabara resolveu 

encomendar a Lúcio Costa o Plano Piloto da região, declarando que a “ocupação daquele 

ermo se desse de modo planejado”. (MAGALHÃES, p. 124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8: Distância da Barra da Tijuca e a região consolidada do Rio de Janeiro em 1969 
Fonte: Google earth. Adaptada pelo autor, 2012. 

Concebido como Plano Piloto, o documento elaborado pelo arquiteto balizou a 

urbanização da região até 1975. Em 1976, o documento foi substituído pelo Decreto nº 324, 

que definiu os primeiros parâmetros legais de urbanização e ocupação da região. 
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Segundo Mello Junior (1988), ao aceitar o convite para elaborar o Plano Piloto, Lúcio 

Costa sobrevoou a esplêndida e quase selvagem (FIGURA 2.9) região da Barra da Tijuca, 

um triângulo de aproximadamente de 18 quilômetros pela base por 9 de altura, e destacou 

em seu relatório final que a ocupação da região era irreversível. 

Figura 2.9: Barra da Tijuca em 1969 – Avenida das Américas 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=33981054. Acesso em 01/2012 

O arquiteto reforça a condição contraditória existente entre a preservação e a 

ocupação naquele momento, como é possível verificar por meio de suas palavras extraídas 

do texto do Plano Piloto:  

A primeira dificuldade que se apresenta, portanto, ao urbanista, é essa 
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contradição fundamental. A ocupação da área nos moldes usuais, em 
bairros que constituíssem no seu conjunto praticamente uma nova 
cidade, implicaria na destruição sem remédio de tudo aquilo que a 
caracteriza. O problema consiste então em encontrar a fórmula que 
permita conciliar a urbanização na escala que se impõe, com  a 
salvaguarda, embora parcial, dessas particularidades que importa  
preservar. (COSTA, 1969. p. 8) 

Ao formular o Plano Piloto, Lúcio Costa argumentou que encontrava-se diante de um 

grande dilema: planejar a inevitável ocupação de uma área ou nada fazer para que a região 

fosse preservada de forma selvagem. Naquele momento parecia “evidente que um espaço 

de tais proporções e tão acessível não poderia continuar indefinidamente imune, teria 

mesmo de ser, mais cedo ou mais tarde, urbanizado” (COSTA, 1995, p. 348). 

Assim o primeiro impulso, instintivo, há de ser sempre o de impedir 
que se faça lá seja o que for. Mas, por outro lado, parece evidente que 
um espaço de tais proporções e tão acessível não poderia continuar 
indefinidamente imune, teria mesmo de ser, mais cedo ou mais tarde, 
urbanizado. A sua intensa ocupação é, já agora irreversível. (COSTA, 
1969, p.8) 

Para Sanchez (2009, p.58), Lúcio Costa teve a preocupação com a preservação do 

meio ambiente na elaboração do Plano Piloto, algo bastante inusitado para a época. 

Segundo a autora, preservar os atributos paisagísticos e as reservas naturais que a região 

dispunha foi a única prerrogativa mantida na proposição. 

O trecho extraído do Plano Piloto reforça essa idéia:  

A reserva biológica aspirava a preservação de toda essa área como 
parque nacional. E, de fato, o que atraía irresistivelmente ali ainda 
agora, até certo ponto, atrai é o ar lavado e agreste; o tamanho – as 
praias e dunas parecem não ter fim; e aquela sensação inusitada de 
se estar num mundo intocado, primevo. (COSTA, 1995, p.348) 

Ou seja, o urbanista tinha como um dos objetivos ocupar a área e ao mesmo tempo 

preservar a geografia local, já que, segundo alguns escritores, Lúcio Costa ficou 

deslumbrado ao sobrevoar a região. Nas palavras do urbanista era (é) preciso “encontrar a 

fórmula que permita conciliar a urbanização na escala em que se impõe, com a salvaguarda, 

embora parcial, dessas peculiaridades que importa preservar” (COSTA, 1995, p.348).  
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De certa maneira, o modelo proposto por Lúcio Costa induz a uma urbanização com 

características preservacionista para a região. O autor teve a preocupação de fixar áreas 

onde seria possível construir e estabelecer seus respectivos gabaritos e índices 

urbanísticos, respeitando as especificidades físicas da região. A partir do respeito à Reserva 

Biológica já protegida legalmente e outros elementos naturais existentes9, o arquiteto propôs 

a urbanização em núcleos residenciais autônomos, intercalando unifamiliar e multifamiliar.  

 Para Leitão (1999), o modelo implantado tinha intenção de permitir a melhor 

circulação de ar e finalidade de evitar o tipo de ocupação ocorrida na Zona Sul da cidade 

que prejudicava a visão dos lotes mais distantes (FIGURA 2.10). 

Figura 2.10: Barreira visual criada na orla de Copacabana. 
Fonte: http://literaturaeriodejaneiro.blogspot.com/2007/03/copacabana.html. Acesso em 02/2012 

De acordo com Mello Junior (1988), Lúcio Costa, respeitando em parte a Reserva 

Biológica, projetou ao longo da praia onze núcleos de torres espaçadas de quilômetro em 

quilômetro, com diâmetro de 20 metros, restando o terreno do entorno para residências 

unifamiliares. Desenvolveu-se este modelo ao longo da Lagoa de Marapendi e da BR 101, 

ficando os núcleos entre o mar e a lagoa. Do outro lado da BR 101, o modelo proposto foi 

uma treliça, paralela à BR, o lado de cima composto por áreas triangulares destinadas à 

                                                 
9 Na ocasião de elaboração do Plano Piloto os seguintes bens naturais já eram protegidos legalmente: a 
Reserva Biológica de Jacarepaguá, por meio do Decreto Federal no 14.334, de 16 de Março de 1959; o Parque 
Nacional da Tijuca, por meio do Decreto Federal 50.923, de 06 de Julho de 1961; Tombamento da Pedra de 
Itapuã na esfera estadual, por meio do Processo Administrativo “E”-03/300253/68; Tombamento da Pedra da 
Panela na esfera estadual; por meio do Decreto “E” nº 2715, de 4 de março de 1969. 
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habitação em unidades de vizinhanças. As lagoas permaneceriam praticamente intocadas, 

com usos pré-definidos para múltiplos programas, de lazer principalmente: autódromo, 

clubes, exposições, aeroportos executivos, restando algumas áreas a estudar. 

Os núcleos autônomos seriam construídos com 1 km de afastamentos entre si, sendo 

o gabarito fixado em no máximo 10 pavimentos. Neles haveria escolas e comércios. Em 

outras áreas ele previu a construção de edifícios com gabarito de 25 a 30 pavimentos que 

contemplava também as mesmas infraestruturas dos núcleos residenciais, porém, em 

número reduzido de edificações, preservando assim uma maior área. 

As características básicas do Plano, além da preocupação fundamental com a 

preservação da paisagem, são voltadas para a necessidade de prever-se não apenas um 

novo espaço residencial, mas também o surgimento de um novo centro metropolitano 

(FIGURA 2.10), não sendo um centro autônomo da maneira de Copacabana e Tijuca, já 

consolidados, mas um polo de equilíbrio responsável pela união das metades NS-LO, que 

no futuro próximo, segundo Costa, seria o verdadeiro coração da cidade. 

O novo centro metropolitano, embora não construído até o momento, seria ocupado 

com edifícios de 70 metros de altura, cujo propósito era concorrer com o centro principal, 

considerado naquela ocasião decadente. Ainda foram previstos mais dois Polos: o Centro da 

Barra e o de Sernambetiba, que seriam atração de residência e de atividade terciária. A 

estes centros sucedem-se os núcleos residenciais que seriam compostos por unidades 

unifamiliares e multifamiliares (torres de 8 a 10 pavimentos e de 18 a 30 pavimentos, 

respectivamente), esses últimos dispostos em glebas de 70 mil m², com sistema autônomo 

de comércio e serviços. Tal modelo de nuclearização daria ritmo espacial à paisagem local. 

Após a fixação de áreas residenciais, as áreas de preservação da natureza, o Centro 

Metropolitano e o Centro Cívico, Lúcio Costa previu a localização das áreas destinadas às 

atividades turísticas, podendo essas instalações serem “executadas onde melhor lhe 

aprouver, entretanto, respeitando o zoneamento pré-estabelecido”. 

A ideia de nuclearização é a característica do Plano Piloto, que teoricamente 

possibilitaria cuidar da população na nova cidade, de forma a garantir o máximo de liberdade 

e locomoção. Essa nuclearização liberaria um espaço generoso e confortável ao nível do 

terreno, possibilitando várias visuais da paisagem natural, que seria tratada 
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paisagisticamente e provida de vários equipamentos sociais e comunitários. Assim, 

constituiria o novo modelo de habitação no Município do Rio de Janeiro. 

 Sanchez (2009, p. 60) aponta que, para viabilizar a nova frente de expansão e o novo 

centro metropolitano (FIGURA 2.11), seriam necessários investimentos em transporte de 

massa, assim como já faziam os países desenvolvidos. O modelo escolhido pelo o autor foi 

o metroviário, que teria a sua estação no Centro Metropolitano - onde os Maciços da Pedra 

Branca e Tijuca se rompem -, e que por isso seria o ponto de convergência natural. O seu 

trajeto seria semelhante ao executado para a Linha Amarela na década de 1990, que 

facilitou a interligação da Barra da Tijuca com o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 

No entanto, o sistema de transporte proposto nunca foi executado, apenas as vias para 

transportes sobre pneus. 

Figura 2.11: Eixos de interligação da cidade previstos no Plano Piloto. 
Fonte: Costa, 1969. Adaptada pelo autor, 2012. 

De acordo com Tardin (2008, p. 104), o modelo de ocupação proposto pelo autor era 

de baixa densidade, aonde os deslocamentos a pé se fariam internamente aos núcleos e os 

mais distantes de automóvel. No entanto, para concretizar a implantação dos núcleos 

residenciais foram feitos altos investimentos em infraestrutura viária, que para a autora 

representou uma aproximação perigosa aos elementos de grande valor natural, como é 

observado nas (FIGURAS 12 e 13). 
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Figura 2.12: Modificação da paisagem natural da região, Av. Ayrton Senna 
Fonte: <http://semonus.blogspot.com/2007_05_01_archive.html> Acesso em 02/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13: Avenida Sernambetiba, na década de 1970  
Fonte: <http://semonus.blogspot.com/2007_05_01_archive.html> Acesso em 02/2012 

Enfim, observa-se que no modelo proposto para o Plano Piloto se, por um lado, a 

paisagem foi incorporada como elemento importante, por outro, a baixa densidade, as torres 

isoladas e o modelo de transporte individual corrobora, ainda hoje, para a degradação 

ambiental da região. 
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2.4 Barra da Tijuca: área de expansão versus atributos ambientais 

 

A Barra da Tijuca é localizada na Baixada de Jacarepaguá (FIGURA 2.14), uma 

planície litorânea com aproximadamente 160 km², localizada na região centro-sul do 

Município do Rio de Janeiro, englobando os bairros de Jacarepaguá (parte), Barra da Tijuca 

e Recreio dos Bandeirantes, sendo limitada a oeste pelo Maciço da Pedra Branca, a leste 

pelo Maciço da Tijuca e, ao sul, pelo Oceano Atlântico.  

Figura 2.14: Mapa de localização da Baixada de Jacarepaguá. 
Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/. Adaptada pelo autor, 2012. 

O processo de ocupação da Barra da Tijuca, a partir do final dos anos de 1960, pode 

ser considerado tardio, devido estar localizada entre os Maciços da Tijuca e da Pedra 

Branca, obstáculos naturais que dificultaram o acesso à região, ainda com uma urbanização 

incipiente10. 

Inicialmente a região era coberta por vegetação de restinga, em solo arenoso, 

intercalada por brejos e alagados cobertos por vegetação palustre. Os primeiros relatos 

                                                 
10  A Lei nº 894 de 1957, dentre outras coisas, determinou a preservação da região, dispensando a Prefeitura de 
despesas com desapropriações na fase de implementação do Plano Piloto. 
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encontrados sobre a área são da década de 1930, feitos por Magalhães Correa (1936), que 

fala sobre as riquezas naturais da região a qual ele definiu como o “sertão carioca”. 

A região tem como destaque algumas das principais lagoas costeiras do município 

carioca, como Marapendi, Lagoinha, Jacarepaguá, Camorim e Tijuca. 

A intensificação da ocupação urbana ocorreu especialmente a partir do final da década 

de 1960, quando se inicia a transformação da paisagem da Barra da Tijuca (que ainda tinha 

aspecto rural), graças, principalmente, à valorização do preço do solo, segundo os 

interesses do setor imobiliário e os investimentos realizados pelo Estado em infraestrutura.  

A crescente ocupação fragmentou consideravelmente os ambientes naturais da região, 

transformando-os em ilhas de restinga, além de promover a poluição e o assoreamento das 

lagoas. 

Até meados da década de 1960, a Baixada de Jacarepaguá era uma imensa região 

pouco habitada (apesar da proximidade com o centro da cidade), com mais de 25 

quilômetros de praia. Como visto, o início da ocupação da região começou com o 

loteamento Jardim Oceânico; depois foi elaborado o Plano Piloto, em 1969. No entanto, 

somente no final da década de 1970, após a inauguração da autoestrada Lagoa-Barra, foi 

iniciada a intensa transformação da paisagem agreste da região, com a construção de 

grandes condomínios residenciais e o surgimento de centros comerciais, o que ratifica a 

teoria de Villaça (2001), quando afirma que as classes mais favorecidas seguem vetores 

pré-definidos de urbanização, particularmente pelo sistema de circulação, contribuindo para 

a segregação urbana.  

Como já colocado, o Estado, com intuito de direcionar o ordenamento do uso do solo, 

em 1969 contrata o arquiteto Lúcio Costa para elaborar o plano de urbanização da Baixada 

de Jacarepaguá, contemplada com um Plano Piloto encomendado pelo então Governo do 

Estado da Guanabara, que responsabilizou Lúcio Costa a elaborar um plano de ocupação 

da região, vista pelo setor imobiliário como a principal frente de expansão da cidade naquele 

momento. 

A justificativa para a contratação de Lúcio Costa considerava a elaboração do Plano 

Piloto para a cidade de Brasília, inaugurada em 1960. A nova região teria, portanto, 
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características semelhantes ao ordenamento e à racionalidade dos princípios espaciais do 

ideário modernista aplicados em Brasília (FIGURA 2.15). Segundo o Governador Negrão de 

Lima, Lúcio Costa seria capaz de criar “um Rio mais humano, aliando a beleza selvagem da 

Baixada às necessidades e ao progresso da cidade que explodirá nos próximos 30 anos” 

(COSTA, 1969, p.1). 

Figura 2.15: Croquis de Costa: Semelhança entre os planos, ambos com princípios modernistas. 
Fonte: Leitão & Resende, 2003. 

Esse plano era importante, segundo Costa (1969), porque o governo se via diante de 

inúmeras indagações sobre o futuro dessa imensa área e o que fazer nela. Para Lúcio Costa 

era fundamental planejar a ocupação de forma racional com o melhor aproveitamento da 

terra e considerando como o palco ideal para a expansão inevitável da cidade. 

Em 1969, Lúcio Costa, partindo de uma visão racionalista, teve intenção de articular o 

centro de negócios da Barra da Tijuca ao centro histórico da Cidade do Rio de Janeiro e ao 

novo centro industrial de Santa Cruz, ligando a cidade através dos eixos leste e oeste. 

Assim, o crescimento urbano da cidade foi direcionado rumo à zona oeste, que deveria ser 

no futuro próximo o novo centro administrativo da região metropolitana da cidade. 
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O produto idealizado por Lúcio Costa é oriundo dos conceitos do Movimento Moderno 

Racionalista, que já havia sido aplicado em Brasília, e foi promovido pelo Estado para 

“oferecer alta qualidade de vida a seus habitantes, o que, para os ideais da época, 

significava vista livre, insolação, aeração, fácil circulação e especialização de funções, além 

de segurança, infraestrutura, comércio e serviços” (MOREIRA, 2004, p. 82). Assim, 

beneficiaria a elite carioca e, consequentemente, o capital imobiliário. Passados 42 anos a 

região deixou de ser uma área pouco habitada para ser parte da região metropolitana, com 

características singulares em comparação ao restante da cidade. Nela os grandes 

empreendimentos prevalecem constituindo ritmo a paisagem artificializada do bairro. 

O modelo de ocupação proposto por Lucio Costa foi favorecido principalmente porque 

nesta região prevaleceram grandes glebas concentrada nas mãos de poucos proprietários. 

Alguns autores afirmam que por volta da metade dos anos de 1970 a região estava 

dividida entre quatro grandes proprietários, que concentravam em suas mãos as terras 

disponíveis, com grandes índices de construção previstos pelo Plano Piloto em 1969: o 

empresário chinês Tjong Hiong Oei, Múcio Athayde, Pasquale Mauro e a Barra da Tijuca 

Imobiliária S/A, esta última sucedida pela Carvalho Hosken. (SANCHÈZ, 2009; TARDIN, 

2008, PEREIRA, 2002) 

Segundo Pereira (2002, p.32), o empresário chinês Tjong Hiong Oei comprou a Esta 

S. A. (Empresa Saneadora Territorial Agrícola S. A.) do Banco de Crédito Móvel, nos anos 

1950, comercializando livremente terrenos (FIGURA 2.16) e dando margem a grandes 

disputas judiciais. Sua empresa lançou empreendimentos após o Plano Piloto, em 

associação a grandes incorporadores. Desse modo, lançou Nova Ipanema e Novo Leblon 

(juntamente com a construtora Gomes de Almeida Fernandes); ergueram-se em seus 

terrenos empreendimentos comerciais como o Carrefour, Barra Shopping e o Casa 

Shopping, nas proximidades da Lagoa da Tijuca; residenciais como condomínio Santa 

Mônica (associada à construtora Brascan Imobiliária) e o condomínio Mandala (associado à 

construtora João Fortes).  
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Figura 2.16: Mapeamento das terras do chinês Tiong Hiong Oei 
Fonte: Elaboração do autor sobre ido Google Earth, 2012. 

Múcio Athayde, com o Grupo Desenvolvimento, foi responsável pelo primeiro grande 

lançamento imobiliário da Barra, lançado na Gleba C (FIGURA 2.17). O Centro da Barra, 

projeto de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, foi anterior ao Plano Piloto. Na ocasião, 

estimava-se que quando as torres previstas ficassem prontas poderiam abrigar 120 mil 

pessoas entre apartamentos e casas, nas áreas que vão do mar até a Lagoa da Tijuca. Esse 

empreendimento fracassou e foi desmembrado em lotes, vendidos para grandes empresas 

do setor imobiliário, resultando nos empreendimentos do Atlântico Sul (Carvalho Hosken S. 

A.), Mirante 5 Estrelas e Mirante Cruzeiro do Sul (Arthur Kekgong e Construtora Santa 

Isabel). Sólidos grupos como o Bradesco, Casas Sendas, Brascan e Casas da Banha 

também adquiriram lotes. 
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Figura 2.17: Mapeamento das terras de Múcio Athayde, Gleba C. 
Fonte: Elaboração do autor sobre ido Google Earth, 2012. 

O Sr. Pasquale Mauro, segundo Pereira (2002, p. 33), é proprietário da região das 

“sinuosas”, entre a Avenida das Américas e a Lagoa da Tijuca, a partir do Km 8 da Avenida 

das Américas até o canal do Recreio, sem associação com grandes empresas, negociando 

e comercializando-os diretamente. Ele começou a comprar terras na Barra da Tijuca na 

década de 1940.  

A Carvalho Hosken S/A é a sucessora da Barra da Tijuca Imobiliária S/A e proprietária 

de grandes extensões de terras11 (FIGURA 2.18). Suas terras estão mais concentradas no 

interior da região e além de englobarem áreas de elevado índice de densidade de ocupação, 

como o novo centro metropolitano e o centro de iniciação urbana previsto pelo Plano Lúcio 

Costa, posteriormente incluíram o terreno correspondente ao conjunto Atlântico Sul. Em 

1980, a empresa pretendia construir 324 prédios com 18 pavimentos nas Glebas “E” e “F” 

(veremos no capítulo 3), denominadas, respectivamente, Saco Grande e Saquinho, 

localizadas na Lagoa da Tijuca. No entanto, a licença de obra havia sido vencida e, desse 

modo, a empresa perdeu o direito de construir. Essas terras foram alvo de inúmeras 

interdições e pendências jurídicas. Em 1981 foram autorizadas construções para o uso 

multifamiliar com seis pavimentos e ocupação de 20% do terreno no Saquinho. E no Saco 

                                                 
11 Segunda a Carvalho Hosken, a empresa adquiriu cerca de 10 milhões de metros quadrados na região do 
Plano Piloto diante de uma antevisão do futuro. Fonte: http://www.carvalhohosken.com.br/site/a-carvalho-hosken-
formacao.aspx. Acesso em 11/ 2011. 
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Grande (atual empreendimento Península), foi autorizada a construção de residências 

unifamiliares e edifícios comerciais com dois pavimentos e taxa de ocupação de 40%.  

Figura 2.18: Parte das terras de propriedade da Carvalho Hosken. 
Fonte: Carvalho Hosken, 2011. 

Observando a questão fundiária da região (FIGURA 2.19) 12 fica claro que esses 

quatro grandes proprietários de terra juntamente com as grandes construtoras atuantes na 

Barra da Tijuca, são responsáveis pela consolidação do bairro como a principal frente de 

expansão da cidade e pela alteração da paisagem natural. 

A concentração das terras nas mãos de poucos proprietários contribuiu para a 

ocupação da região por meio do modelo proposto. Segundo Leitão (1999), nas décadas de 

1970 e 1980, os investimentos realizados pelo Governo Federal, por meio dos recursos do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), favoreceram o acelerado processo de construção 

das grandes incorporadoras que atuavam na região, que tinham como foco as camadas 

sociais de poder aquisitivo médio e alto. Ressalta o mesmo autor, que os grandes 

investimentos públicos executados pelo Estado entre os anos de 1966 a 1982 em obras de 

infraestrutura viária facilitaram o acesso à região e contribuíram para o crescimento da 

atividade imobiliária. 

                                                 
12 Elaboração do mapasegundo dados coletados na dissertação de Pereira (2002) e do mapa fornecido pela 
Incorporadora Carvalho Hosken (2011). 
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Figura 2.19: Mapa das terras: Carvalho Hosken, Múcio Athayde e do chinês Tiong Hiong Oei. 
Fonte: Elaboração do autor sobre ido Google Earth, 2012. 

O papel do Estado foi relevante na viabilização e promoção da ocupação da região, 

estabelecendo regras quanto ao parcelamento e ao aproveitamento do solo, além de grande 

investimento na implantação de infraestrutura, principalmente a construção de um complexo 

sistema viário composto por estradas, vias elevadas (FIGURA 2.20) e túneis; possibilitando, 

assim, as condições necessárias de acessibilidade à região. 

 
Figura 2.20: Obras de construção do Elevado do Joá, 1970. 
Fonte: http://rioquemoranomar.blogspot.com/. Acesso em 05/2010 
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Em 1974, durante o Governo Chagas Freitas, foram concluídas as obras do Elevado 

do Joá, elemento chave do complexo viário que viabilizaria a ocupação da região. Dois anos 

mais tarde, o Decreto nº. 324 de 1976 estabelecia os primeiros parâmetros urbanísticos para 

a região, baseados em algumas instruções normativas que o antecediam. 

A década de 1980 foi marcada pela urbanização da Avenida Lúcio Costa (antiga 

Avenida Sernambetiba), tornando a orla costeira um dos espaços mais cobiçados do bairro 

(FIGURA 2.21), e, no início da década de 1990, as duplicações das Avenidas das Américas 

(antiga BR 101) e Ayrton Senna (antiga Avenida Alvorada) criaram dois grandes eixos 

viários, facilitando o acesso e a circulação na região. Finalmente, em 1998, com a 

inauguração da autoestrada Linha Amarela, que interligou a Baixada de Jacarepaguá ao 

centro da cidade e aos aeroportos, o desenvolvimento econômico da região foi acelerado. 

Figura 2.21: Vista da orla da Barra da Tijuca – Avenida Lúcio Costa 
Fonte: http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/location/barra-beach. Acesso em 02/2012. 

Alguns projetos antecederam as normativas de 1976, como é o caso do loteamento 

Nova Ipanema, um dos primeiros empreendimentos a ocupar um dos núcleos residenciais 

previstos no Plano Piloto. O projeto foi desenvolvido pelo escritório Musa Arquitetura, em 
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1973, supervisionado pela equipe técnica da SUDEBAR13 e presidida pelo autor do Plano 

Piloto. 

Esses empreendimentos da década de 1970 nortearam o modelo de ocupação da 

Barra da Tijuca, em processo de urbanização, destacando os condomínios privados, que 

deram origem a um novo conceito de moradia, pela associação de residências a serviços e 

lazer (FIGURA 2.22). Segundo Musa (Sanchez, 2009), o Condomínio Nova Ipanema 

“deveria ser o mais atrativo possível, pois a intenção era seduzir a população de alta renda a 

se mudar para a Barra, que ainda estava em processo de urbanização.” As áreas de uso 

coletivo propostas deveriam ser extremamente generosas contando com a estrutura de um 

clube com bosque, quadras de futebol, de basquetebol, de tênis, piscinas, academia de 

ginástica, playground, salão de festas, boate e áreas destinadas ao uso condominial. 

Figura 2.22: O modelo de área de lazer utilizado, Condomínio Waterways Residencial (2003). 
Fonte: http://www.grupoteruszkin.com.br/empreendimento/waterways-residencial-2003. Acesso em 
02/2012. 

                                                 
13  A SUDEBAR (Superintendência de Desenvolvimento da Barra da Tijuca) era composta por uma equipe de 
arquitetos, liderada por Lúcio Costa, que ficou à frente do acompanhamento da ocupação da região da Barra da 
Tijuca até 1981, quando foi extinta. 
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Segundo Sanchez (2009), o plano piloto deu margens ao mercado imobiliário para 

promover as transformações urbanísticas existentes hoje na região, contando com 

corroboração das ações do Estado.  

Entretanto, o plano piloto estabelecido por Costa, não 
necessariamente foi cumprido integralmente e ordenou de maneira 
equilibrada a ocupação do espaço urbano da Barra da Tijuca. O 
modelo proposto, as ações do Estado no espaço urbano e as 
modificações instituídas na legislação urbanística original do Plano 
deram margens às transformações urbanas promovidas pelo mercado 
imobiliário ao longo do tempo. Tais transformações foram possíveis 
porque, embora a Barra da Tijuca fosse alvo de um plano urbanístico 
que tinha por objeto um espaço ideal, equilibrado e projetado, as 
terras se concentravam nas mãos de poucos proprietários, que viram 
ali uma oportunidade de lançar produtos imobiliários distintos para o 
então mercado consumidor carioca. (SANCHEZ, p.14) 

Para a autora, as transformações ocorridas por meio do Decreto nº 324 de 03 de 

março de 1976 possibilitaram a efetivação e a consolidação da Barra da Tijuca como a 

principal frente de expansão do município e atendeu aos anseios do capital imobiliário. Essa 

foi a primeira exteriorização da legislação edilícia da região, por meio de uma 

complementação ao Plano Piloto” (p. 64). No entanto, essa primeira normatização era mais 

um detalhamento e uma democratização do Plano Piloto, pois, a partir desse momento, 

todos teriam parâmetros iniciais para elaboração de seus projetos, sendo importante frisar 

que essa reformulação aconteceu sob orientação de Lúcio Costa e, nessa ocasião, a região 

foi subdividida em 46 subzonas e cada zona contou com “parâmetros urbanísticos 

específicos como condições de uso de solo, de parcelamento da terra”.(SANCHEZ, 2009) 

Segundo o decreto nº 322 de 1976, a Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca 

ficaram definidas como Zona Especial – 5 (ZE-5), objeto do Plano Piloto, dividida em 46 

subzonas (FIGURA 2.23), sendo que a ocupação urbana consolidou os grandes vetores de 

crescimento, exceto aquilo que denomina de “macrozonas de restrição”, como as áreas 

agrícolas, áreas objeto de proteção ambiental e áreas frágeis (encostas e áreas sujeitas a 

inundações). 
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Figura 2.23: Primeiro Zoneamento do Plano Piloto. 
Fonte: Lúcio Costa, 1969 
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No entanto, no final dos anos 1970, críticas ao Plano, feitas principalmente por 

empresários do mercado imobiliário, ganharam força e, em 1980, a Prefeitura instituiu um 

grupo de trabalho a fim de reformular o modelo de urbanização proposto. Observa-se que as 

modificações anteriores a 1980 eram realizadas com aprovação do autor do projeto. 

A reformulação foi resumida no Decreto n° 3.046, de  27 de abril de 1981 e 

“caracterizou a vontade de atuação do empresariado na região” (SANCHEZ, 2009). Isso 

abriu caminho para a exploração da verticalização e culminou com o afastamento de Lúcio 

Costa da SUDEBAR, “[…] considerar essa belíssima área como apropriada para uma 

ocupação maciça de três centenas de prédios de 18 pavimentos, além do térreo, e isso 

graças a uma ardilosa manipulação […] (COSTA, 1995. p. 357). 

Nessa ocasião, o Plano Piloto é desviado da sua essência, parte representada por 

meio das ações do Poder Público no espaço urbano e as modificações instituídas na 

legislação urbanística. 

Com a modificação da legislação todas as subzonas sofreram alterações quanto aos 

seus parâmetros urbanísticos. O Decreto Municipal nº 3.046 de 1981 estabeleceu novas 

condições de zoneamento, parcelamento da terra e edificações para cada uma das 46 

subzonas. Entretanto, dessas subzonas apenas 17 delas pertencem ao bairro da Barra da 

Tijuca, sendo as seguintes: A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, 

A19, A33, A 36, A40 e A43. O Quadro 2.1 apresenta um resumo comparativo dos parâmetros 

previstos para cada uma destas subzonas. 
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Quadro 2.1: Zoneamento da Barra da Tijuca em dois períodos. 
 Decreto nº 324 de 1976. Decreto nº 3046 de 1981 

Subzona Uso Gabarito T. de Ocup. 

Ocupação 

Gabarito T. de Ocup. ação 

A1 

Unifamiliar 

2 50 

2 

50 
Multifamiliar 2 a 5 

Comercial 2 

Turístico (hotel) 8 a 15 25 Quartos 8 a 15 

Multifamiliar ou turístico 5 50  - 

A2 

Unifamiliar 
2 

30 

2 
40 

Comercial 30 

Multifamiliar ou turístico 5 8 50 

Multifamiliar 2 5 30 

A3 

Unifamiliar 2 30 2 40 

Hotel (Av. Sernambetiba) 8 a 15 25 Quartos 8 a 15 
30 

Comercial - - 2 

A5 
Unifamiliar 

2 
20 2 40 

Comercial 30 2 30 

A6 

Unifamiliar 
2 

20 2 40 

Multifamiliar 30 - - 

Comercial   2 40 

A7 Especial (Itanhangá Golf Club)     

A8 

Unifamiliar 

2 20 

2 40 

Comercial 2 
20 

Multifamiliar 12 

A12 

Planos especiais - - - - 

Unifamiliar - - 2 40 

Multifamiliar - -  20 

A1314 

Unifamiliar 2 20 2 40 

Planos de Conjunto - - - - 

Comercial - - 3 30 a 40 

Multifamiliar - - 6 25 

A14 
Aeroporto executivo da Baixada de 

Jacarepaguá 

- - - - 

Comercial - - 3 30 

A15 

Unifamiliar 2 10 2 40 

Multifamiliar 2 10 6 25 

Comercial - - 2 40 

A16 

Unifamiliar e Multifamiliar Definido pela SUDEBAR (consulta 2 40 

Comercial - - 2 40 

Multifamiliar - - 6 25 

A17 

Unifamiliar 1 
20 

2 10 

Comercial e Interesse Coletivo 2 2 20 

Multifamiliar 8 a 10 - 8 a 10 - 

A18 

Unifamiliar 
2 20 

2 40 

Comercial 2 30 

Familiar (Núcleo) 18 a 30 - 18 a 30 - 

A19 Turístico e atividades praieiras 2 20   

A33 Laboratório de Dossimetria a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, órgão do 

    

A40 Ilhas da Lagoa da Tijuca   1 40 

A43 Templo, clube, churrascaria  - 2 26 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo – Elaborada pelo autor 

                                                 
14  Subzona onde localiza-se o objeto de estudo. 
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As modificações promovidas pelo poder público municipal por meio do Decreto nº 

3046 de 27 de abril de 1981, levam o arquiteto a se afastar da implementação do Plano 

Piloto em 1981, o autor considerou que a modificação ocorrida nos parâmetros urbanísticos 

em comparação ao Decreto nº 324 de 1976, descaracterizava o projeto que havia concebido 

originalmente.  

Por meio do Decreto nº 3046 de 27 de abril de 1981 são estabelecidos novos critérios 

de ocupação para a região e, após a publicação, a SUDEBAR é convertida para Assessoria 

de Projetos Especiais e suas funções são drasticamente reduzidas. Mesmo com a extinção 

da SUDEBAR, Lúcio Costa ainda é mantido como consultor, no entanto, somente para 

projetos especiais, a critério do Secretário Municipal de Planejamento. 

As modificações da legislação ocorrida em 1981 alteram morfologicamente a 

paisagem da região, pois, houve aumento de gabaritos, ampliação da taxa de ocupação dos 

terrenos e autorização de construção de hotéis-residência na orla da praia, a qual Lúcio 

Costa recomendou evitar no modelo de urbanização proposto. 

Na prática, as modificações ocorridas deram margem às atuais transformações 

urbanas na região, ao contrário do espaço equilibrado idealizado pelo Plano Piloto. Ao longo 

do tempo, a Barra da Tijuca tornou-se alvo de um conjunto de empreendimentos imobiliários 

desconectados entre si. Segundo Sanchez (2009), a estrutura urbana produzida não 

reproduz a cidade; esse é o inicio do isolamento, que, ao final, consagra o bairro como um 

modelo de anticidade.  

O modelo de urbanização da Barra da Tijuca, aliado às grandes glebas concentradas 

nas mãos de poucos proprietários, em 1960, favoreceu a proliferação dos grandes 

condomínios fechados, ainda na década de 1970, muito embora os empreendimentos, 

naquela ocasião, não eram implantados totalmente fechados. Porém, deve ser ressaltado 

que desde o início os atributos ambientais da região eram peças importantes no projeto e na 

comercialização dos empreendimentos. O “loteamento” Nova Ipanema, por exemplo, 

inaugurado em 1973, foi o primeiro empreendimento de grande porte na região e assume a 

área verde como um elemento importante nos espaços de sua área interna. Por iniciativa de 

seus moradores, a simples colocação de uma guarita, conforme aponta Sanchèz (2009), 

isola o empreendimento e o acesso à parte da Lagoa de Marapendi (FIGURA 2.24). 



83 

Figura 2.24: Portaria do Nova Ipanema que  dificulta o acesso à Lagoa de Marapendi. 
Fonte: Sanchèz, 2009. 

A falta de terrenos com potencial construtivo na zona sul da cidade também 

impulsionou o mercado imobiliário a migrar para a região, seguindo a orla marítima, 

iniciando assim um novo modelo de ocupação na cidade.  

Ainda é possível observar a criação de um perfil coletivo de expansão urbana, 

resultado da aplicação da legislação urbanística. Este modelo urbanístico legal cria padrões 

e tipologias específicas que são determinantes na formação da paisagem, na medida em 

que define gabaritos, espaçamentos e usos. 

Para Pinheiro (2001), contraditoriamente o Plano Piloto era a esperança “de salvar a 

região da ocupação desordenada e predatória que já vinha acontecendo e que levaria, 

fatalmente, à degradação do meio ambiente selvagem e agreste ao caos” (IBID, p.91). Esse 

mesmo ambiente selvagem e agreste também foi um dos fatores que alavancaram o 

processo de ocupação da Barra da Tijuca, pois a região abriga belos complexos naturais, 

tais como praias, montanhas e lagoas, atributos que foram e ainda são eficientemente 

explorados por meio do “discurso hegemônico fundado no conhecimento dos capitalistas e 

engenheiros” (HARVEY, 2004, p. 291). Assim, as grandes empresas imobiliárias têm 

capacidade de “transformar tudo em mercadoria” (IBID, p. 291) e segundo Heloísa Costa 

(2006), os possíveis custos ambientais em ganhos. 
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2.4.1 Os efeitos no espaço urbano pós modificações do Plano Piloto 

 

Até o final da década de 1970, a Barra da Tijuca estava sendo urbanizada à luz do 

Plano Piloto, sob os cuidados de Lúcio Costa na condição de consultor na SUDEBAR. 

Entretanto, o urbanismo preconizado pelo Plano Piloto, desde o início, acabou por contribuir 

para o surgimento de um novo modelo de moradia – os grandes condomínios residenciais 

(FIGURA 2.25) - e, consequentemente, reforçar o isolamento e a apropriação ambiental, 

uma vez que os condomínios bloqueiam o acesso a grandes áreas de preservação 

ambiental de uso público.  

Embora não seja a intenção nesse momento analisar todas as subzonas da Barra da 

Tijuca, antes e depois do Decreto nº 3.046 de 1981, é interessante, mesmo assim, 

exemplificar a modificação: a subzona A2, que tinha como característica edilícia o gabarito 

de 2 a 5 pavimentos e até 30% de taxa de ocupação, foi modificada pelo  Decreto nº 3.046 

Figura 2.25: Principais condomínios que caracterizam o modelo de urbanização. 
Fonte: Alvim, Sanchez e Menezes. 2010 
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de 1981, que estabeleceu novos  parâmetros edilícios, passando a permitir  o gabarito  de 2 

a 30 pavimentos e a taxa de ocupação  entre 30% e 50%. Entretanto, esses novos 

parâmetros são aplicados de acordo com a localização do lote dentro da subzona. 

O mesmo decreto ainda está em vigor até os dias de hoje, apesar de já existir um 

movimento do capital imobiliário e do governo para uma nova revisão das regras edilícias 

para a região. Caso ocorra essa provável alteração do Plano Diretor, novamente será aberto 

o caminho de aceleração da ocupação de uma região ainda pouco urbanizada15. Para 

Sanchez (2009), a primeira modificação do Plano Piloto possibilitou a abertura de caminho 

para a exploração da verticalização e da mistura de usos ainda maior no local. 

Na década de 1980, surgem os empreendimentos voltados para a atividade comercial, 

serviços e lazer, fora dos limites dos núcleos residenciais do Plano Piloto. Destaque para o 

surgimento de apart-hotéis, shoppings e parques temáticos. 

Em seguida, ao longo da década de 1990, são construídos edifícios comerciais de 

maior porte e intensifica-se o lançamento de salas comerciais e de escritórios. Grandes 

empresas mudam suas sedes para a Barra da Tijuca, de certa forma concretizando a 

intenção inicial do Plano. Nesse mesmo período continuam a ser construídos grandes 

empreendimentos residenciais multifamiliares, e a região consolida-se como frente de 

expansão e como lugar privilegiado do lazer e do turismo. 

De acordo com Sanchez (2009), o plano piloto deu margens ao mercado imobiliário 

para promover as transformações urbanísticas existentes hoje na região, contando com 

corroboração das ações do estado. 

O modelo proposto, as ações do Estado no espaço urbano e as 
modificações instituídas na legislação urbanística original do Plano 
deram margens às transformações urbanas promovidas pelo mercado 
imobiliário ao longo do tempo. Tais transformações foram possíveis 
porque, embora a Barra da Tijuca fosse alvo de um plano urbanístico 
que tinha por objeto um espaço ideal, equilibrado e projetado, as 
terras se concentravam nas mãos de poucos proprietários, que viram 
ali uma oportunidade de lançar produtos imobiliários distintos para o 
então mercado consumidor carioca. (SANCHEZ, p.14) 

                                                 
15 Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/06/13/emenda-plano-diretor-permite-construcoes-sem-
infraestrutura-na-barra-da-tijuca-916873086.asp. Acesso em 06/ 2010 
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Como já destacado, desde o início o Estado teve - e ainda tem - ação decisiva na 

região, com “investimentos maciços na construção de um complexo sistema viário (estradas, 

viadutos, túneis, elevados); na implantação da infraestrutura urbana necessária para a 

ocupação […]. (LEITÃO, 1999. p.20) 

Os dados levantados na SMU-RJ de 1996 a 2004 ratificam o crescimento urbano da 

cidade na região do Plano Piloto. Em 1996, do total de 22.361.736m² licenciados no 

município, 12.664.252m² (57%) localizam-se na Área de Planejamento IV (AP) 16. Essa 

concentração de áreas licenciadas corrobora com o pensamento que Lúcio Costa tinha 

referente à inevitável ocupação da região. 

A consolidação da Barra da Tijuca como frente de expansão pode ser vista novamente 

por meio dos dados da produção imobiliária de empreendimentos multifamiliares do RJ da 

última década obtidos junto à ADEMI (2011). Tais dados ratificam a Barra da Tijuca como o 

principal alvo do mercado imobiliário residencial da cidade. Em 2005, ano de grande 

aquecimento do setor imobiliário, do total de 79 empreendimentos lançados no Rio de 

Janeiro, 14 (17%) localizavam-se na Barra da Tijuca. Embora o percentual de 

empreendimentos não tenha sido alto, a concentração fica evidente quando se compara 

com o número de unidades lançadas - das 8.755 unidades lançadas na cidade, 3.073 (35%) 

distribuem-se nos empreendimentos lançados na Barra. 

Analisando dados disponíveis na Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU-RJ) de 

2009 sobre os licenciamentos dos empreendimentos imobiliários, do total de 5.065.207m² de 

empreendimentos residenciais licenciados, 1.870.560m² (36,93%) localizavam-se na Área 

de Planejamento IV (AP). A concentração fica evidente quando se observa o número de 

unidades licenciadas - das 42.583 unidades licenciadas, 14.123 (33,17%) distribuem-se nos 

empreendimentos licenciados na mesma região.  

Nessa área, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2.000, existiam 174.353 

habitantes. Já o último Censo, em 2010, aponta 300.823 habitantes na Área de 

Planejamento IV, o que representa um crescimento de 72,53%. Enquanto isso, na Área de 

                                                 
16 A AP 4  é composta pelos seguintes bairros: Anil; Curicica; Freguesia; Gardênia Azul; Jacarepaguá; 
Pechincha; Praça Seca; Tanque; Taquara; Vila Valqueire; Barra da Tijuca; Camorim; Grumari; Itanhangá; Joá; 
Recreio dos Bandeirantes; Vargem Grande e Vargem Pequena.  
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Planejamento VI (AP)17 , região que incorpora importantes bairros da zina sul, em 2000 

existiam 174.062 habitantes e, em 2010, eram 167.774 habitantes, o que representa uma 

taxa negativa em termos populacional. 

Conforme os dados18 levantados das Áreas de Planejamento IV e VI, levando em 

consideração as semelhantes características sócioeconômicas da população de ambas, 

percebe-se uma grande diferença: a AP IV tem densidade demográfica de 1.816 hab/km², 

enquanto a AP VI apresenta uma densidade demográfica de 7.466 hab/km². 

Observando os dados da SMU-RJ, ADEMI e IBGE, é possível verificar a intenção do 

Estado e do capital imobiliário atuante na Barra da Tijuca desde a concepção do Plano 

Piloto. Por meio dos investimentos realizados pelo Poder Público ou Setor Privado em 

infraestrutura, mesmo que ainda não seja adequada, ocorreu vertiginosamente o aumento 

do número de licenciamentos, a quantidade de unidades lançadas na região e o crescimento 

populacional. 

Segundo Menescal (2006, p. 32), os agentes imobiliários agregaram “valor de troca ao 

solo do bairro ao adotar o discurso da qualidade de vida baseada na segurança, […], e no 

contato com a natureza, com a apropriação dos ideais de Lúcio Costa no que diz respeito à 

“paisagem agreste que importa preservar”, como estratégia de marketing”. A apelação 

comercial existente dos empreendimentos desde a década de 1970 associava a aquisição 

de um imóvel a um novo estilo de vida e a relação com áreas verdes como um melhor 

padrão para a qualidade de vida (FIGURA 2.26). 

                                                 
17 A AP 4  é composta pelos seguintes bairros: Gávea , Ipanema , Jardim Botânico , Lagoa , Leblon , São 
Conrado e  Vidigal. 

18 Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_ra.htm. Acesso em 01/2012. 



88 

Figura 2.26: Mercantilização da natureza. 
Fonte: Encarte de venda da Carvalho Hosken, 1970. 

Depois de ser implantado na sociedade o novo “estilo de vida”, para Menescal (2006), 

foi priorizada a criação de “espaços adequados, amplos, arejados e, sobretudo, atrativos” 

nos empreendimentos como os conjuntos residenciais, pois geralmente estão 

desconectados da malha urbana e, na maior parte das vezes, longe dos equipamentos de 

lazer públicos. Para o autor, os empreendimentos que começaram a ser construídos 

adotando o conceito de condomínio clube utilizavam um programa básico de arquitetura que 

associavam seu espaço “coletivo” à imagem de um clube, devido à quantidade de 

equipamentos de lazer e de esportes disponíveis aos seus moradores (FIGURA 2.27 e 

2.28). 

Figura 2.27: Quadras de tênis do Condomínio Nova Ipanema. 
Fonte: Sanchèz, 2009. 
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Figura  2.28: Piscinas do Condomínio Nova Ipanema. 
Fonte: Sanchèz, 2009. 

O modelo de condomínio fechado tornou-se objeto de desejo de parte da população 

carioca, principalmente a classe média emergente segundo Lenilson (2009)19. e atualmente 

esses empreendimentos encontram-se espalhados pelo bairro como ilhas que se isolam 

umas das outras, articulados apenas pelas vias principais e pelos centros de consumo.  

Corroborando para reforçar este modelo de ocupação, a Barra da Tijuca vem, nos 

últimos anos, sendo palco de grandes eventos: sediou os Jogos Pan-americanos em 2007 e 

sediará grande parte das instalações dos próximos eventos esportivos que ocorrerão no Rio 

de Janeiro, entre eles a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Segundo reportagem da 

revista Veja Rio (2010),a região receberá investimentos de R$ 25 bilhões nos próximos dez 

anos. No Plano Diretor Estratégico, a Barra configura-se como Zona de Ocupação 

Condicionada, cujo crescimento urbano está condicionado ao implemento de infraestrutura, 

levando a crer que a  sua escolha como alvo principal dos eventos consagra, de fato, o 

modelo imobiliário vigente.  

A partir dos anos 2000, acirra-se no espaço urbano da Barra da Tijuca lançamentos de 

grandes condomínios que aliam a oferta do clube de lazer privativo à segurança e às 

”vantagens que a proximidade com a natureza” oferece. Por um lado, reforça-se o modelo 

de isolamento propagado; por outro, diante da crise e da ampliação da consciência 

ambiental, os empreendimentos são obrigados a implementar estudos e projetos que 

minimizem impactos no meio ambiente, os quais permitem, também, auferir vantagens em 

sua comercialização. O caso do bairro da Península, lançado nesta época, permite-nos 

                                                 
19 Embora alguns autores destaquem que a Barra da Tijuca era alvo da classe alta, ou a  elite como denomina 
Leitão (1999), na atualidade o bairro é predominantemente ocupado pela classe média alta.   
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entender esta tendência e ampliarmos a discussão acerca da apropriação ambiental na 

Barra da Tijuca. 
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3. APROPRIAÇÃO AMBIENTAL NA BARRA DA TIJUCA: 
O CASO DA PENÍNSULA 

 

 

Os atributos ambientais da Barra da Tijuca, representados por seus peculiares 

aspectos físicos e naturais na última década têm sido incorporados à propaganda 

imobiliária. Tal fato possibilita ao incorporador imobiliário promover novos valores e estimular 

a comercialização dos empreendimentos realizados na região, acelerando, assim, o 

processo de ocupação por classes sociais mais abastadas que utilizam parte de suas áreas 

verdes públicas de modo privativo. 

Entre os anos de 2000 e 2010, diversos empreendimentos foram lançados utilizando 

como apelo publicitário o contato com a natureza. De modo geral, tais empreendimentos 

valeram-se de localização estratégica que associava vias de acesso a algum elemento 

singular da paisagem (montanhas, lagoas, mangues etc).  

Para o estudo de caso é importante a caracterização dos aspectos físicos do Bairro 

Condomínio Península, assim como já foi caracterizada a Barra da Tijuca, em capítulo 

anterior. O objetivo é definir o caso de estudo em seus principais aspectos físicos. As 

descrições correspondem à aproximação mais detalhada sobre o caso de estudo, tais como: 

posição geográfica, processo de urbanização, sistema lagunar, sistema viário, áreas livres, 

recuperação ambiental, associação de moradores etc. Estes aspectos revelam uma 
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condição singular do objeto de estudo quando se trata da paisagem no âmbito da 

construção do espaço urbano. Neste caso, são visíveis o ato de apropriação da região e da 

sua paisagem e os conflitos existentes entre a questão ambiental a propriedade da terra e a 

ocupação e uso do solo em áreas privadas, além das estratégias utilizadas para a venda do 

produto imobiliário 

O Bairro Condomínio Península possui entraves de aprovação importantes para o 

entendimento do tema. Em sua fase inicial, que data dos anos 1980, o projeto original de 

parcelamento foi embargado pelo Poder Público em função dos altos índices urbanísticos 

previstos para a gleba. Até a liberação da licença de obras, e a consequente 

comercialização dos primeiros empreendimentos, foi necessária uma negociação que durou 

aproximadamente 20 anos, demandando a revisão completa do projeto, altos investimentos 

em infraestrutura e ações de recuperação ambiental por parte do incorporador.  

Neste capítulo serão abordadas as particularidades do estudo de caso escolhido 

buscando identificar o histórico do processo de urbanização da região, os conflitos 

existentes entre Incorporador e o Poder Público, as especificidades ambientais da Gleba “E”, 

as ações de proteção e manejo ambiental que resultaram em espaços públicos – áreas 

livres e parques – que, em decorrência da estratégia de projeto, vêm sendo utilizadas 

apenas pelos moradores do bairro.  

 

 

3.1 Preservação e Mercado Imobiliário 

 

Como indicado no capítulo anterior, no período entre 2000 e 2010, os dados 

analisados da construção de empreendimentos multifamiliares do RJ obtidos junto à ADEMI 

revelam que a Barra da Tijuca tornou-se o principal alvo do mercado imobiliário residencial 

da cidade, concentrando o maior índice de lançamentos na cidade, fato que atesta o modelo 

de ocupação vigente.  
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Entretanto, a urbanização da Barra da Tijuca, provocada principalmente pela 

especulação imobiliária, voltada a atender expressiva “classe média e a nova classe média 

carioca”1, causou tanto o surgimento de aterros indiscriminados, como a ocupação ordenada 

e desordenada às margens do sistema lagunar que deveria, segundo o Plano Piloto, ficar 

imune à ação antrópica.  

As figuras (3.1 e 3.2) ilustram com precisão a ocupação ocorrida na Barra da Tijuca 

desde o final dos anos de 1960. Na primeira imagem a observa-se a Comunidade Rio das 

Pedras, com um modelo de ocupação desordenada às margens da Lagoa da Tijuca, 

favorecendo maior degradação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Nesta 

imagem ainda observa-se ao fundo o Bairro Condomínio Península, localizado na outra 

margem da lagoa. Na imagem seguinte, por meio de zoom, é possível observar que o 

entorno da Península possui uma densa arborização. Ao contrário da Comunidade Rio das 

Pedras a Península é um bairro planejado, predominantemente vertical, com baixa 

ocupação.  

Figura 3.1: Comunidade Rio das Pedras, modelo de ocupação desordenada. 
Fonte: http://agoravirtualipatinga.blogspot.com/2009/04/milicias-e-o-crime-organizado.html. Acesso 
em 02/2012. 

 

                                                 
1 Ledilson (2009) aponta que na Barra da Tijuca atualmente reside uma expressiva classe média, o autor 
também redefini a elite da Barra da Tijuca como a nova classe média. 
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Figura 3.2: Península, modelo de ocupação ordenada. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Atualmente, a preocupação e a valorização ambiental na região estão presentes nas 

relações entre estado e mercado, onde se observa que tanto estado quanto o capital 

imobiliário, segundo Harvey (2004), vêm incorporando valores e práticas ecológicas e 

ambientais, transformando os possíveis custos ambientais em lucro. 

Tardin (2008, p.28) destaca a importância de considerar os espaços livres como um 

agente ativo na construção do território, “como espaços repletos de conteúdo dentro da 

estrutura territorial e não apenas como áreas não urbanizáveis, manchas abstratas”, ou, até 

mesmo, “como restos das construções das vias, como reservas de mercado”, como foi 

considerado no bojo do Movimento Moderno. Desta forma, “o sentido de espaços livres 

ocuparia o lugar central e não residual, cuja determinação tenderia a ordenar aquilo que 

“deve” permanecer livre e aquilo que “pode” receber algum grau de ocupação” (TARDIN, 

p.53). 
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A urbanização da Barra da Tijuca vem se apropriando de espaços livres por meio do 

lançamento de grandes condomínios fechados, que, ora estão inseridos em Unidades de 

Conservação, valorizando e elitizando o acesso à moradia, ora estão em áreas passiveis de 

proteção ambiental. 

Costa (2006, p. 101) destaca que “em particular, a progressiva incorporação de 

princípios da modernização ecológica na produção do espaço”, de certa forma, cria área de 

preservação exclusiva por meio de artifícios (portarias) que restringem o aceso do público, o 

que, ao final, valoriza e elitiza o empreendimento. Segundo a autora, esse modelo de 

urbanização contemporânea de “grandes condomínios fechados” pode até ser um produto 

de boa qualidade urbanística e ambiental. 

Para Caldeira (2000), os grandes condomínios fechados contribuem com a 

segregação social. Costa (2006, p.102) alerta para o “aprofundamento da demarcação rígida 

de espaços excludentes, cada vez mais caracterizados pela homogeneização” social da 

paisagem arquitetônica e urbanística. 

A autora denomina os condomínios fechados de enclaves fortificados, espaços 

privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho, que 

trazem em seu bojo a justificativa da violência, do medo e do crime. O modelo, no final, 

resulta na perda do caráter coletivo dos espaços públicos e torna-se apenas espaços 

coletivos de uso privado pela população local. 

Fonseca (2005) enfatiza as precárias condições das cidades brasileiras, geralmente 

abandonadas pelo poder público, onde normalmente prevalece a insegurança, os problemas 

ligados à tráfico de drogas e à falta de qualidade do espaço público, fatores que contribuem 

para reforçar a opção da população pelos espaços públicos fechados. 

Neste sentido, para Sobarzo (2004) os loteamentos fechados constituem a mais clara 

manifestação, “[...] evidente e inegável da privatização do espaço público. Neles, ruas e 

áreas de lazer ficam confinadas atrás dos muros que os rodeiam, disponíveis 

exclusivamente para os seus moradores”. (p. 101) 

Para Fonseca (2005. p. 388), esse novo modelo “denota a adoção de uma atitude 

conservadora das elites, que, em lugar de criar novas formas de relações entre grupos 
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diferentes, caminham no sentido de soluções excludentes, que resultam no abandono do 

espaço público”. O modelo configura uma nova cultura de espaços da contemporaneidade 

“confinados e privatizados”, em substituição à “cultura das ruas”. 

Segundo Caldeira (2000), os condomínios fechados são enclaves fortificados, são 

espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho, 

que trazem em seu bojo a justificativa da violência, do medo e do crime. O modelo, no final, 

resulta na perda do caráter coletivo dos espaços públicos e tornam-se apenas espaços 

coletivos de uso privado pela população local. 

O estudo de caso escolhido, o Bairro Condomínio Península, exemplifica, por um lado, 

processos de recuperação ambiental que viabilizaram o empreendimento, recuperando parte 

importante daquele território; por outro, indica mecanismos de privatização de áreas que 

deveriam ter acesso público, como veremos a seguir.  

 

 

3.2 Critério de escolha do estudo de caso 

 

O Bairro Condomínio Península localiza-se próximo à área já consolidada2(FIGURA 

3.4) da Barra da Tijuca, distando cerca de 25 km do centro do Rio de Janeiro. 

A escolha do Bairro Condomínio Península para estudo de caso se deve 

principalmente em função de sua localização física e ambiental privilegiada, numa área com 

importantes atributos ambientais e áreas de preservação, que para fins de aprovação e 

comercialização dos empreendimentos imobiliários instalados foi de certa forma recuperada 

ambientalmente.  

                                                 
2 A região já consolidada da Barra da Tijuca, hoje predomina a classe emergenteou aqueles que buscaram um 
contato maior com a natureza.Localiza-se no entorno imediato do Bairro Condomínio Penínsulashoppings, 
supermercados, hospitais e escolas. 
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A macro acessibilidade ao empreendimento se faz pelas duas principais avenidas do 

bairro – Avenidas das Américas e Avenida Ayrton Sena - consideradas verdadeiros 

corredores de ligação da Barra da Tijuca aos demais bairros da cidade do Rio de Janeiro.  

A micro acessibilidade, no entanto, é complexa, principalmente por sua situação física 

diferenciada   ̶ situa-se às margens da Lagoa da Tijuca e possui apenas  uma via que a 

interliga ao sistema viário principal da região  ̶  o que dificulta a visibilidade exterior e a 

integração física e visual em relação ao entorno.   

O empreendimento situa-se em um dos principais sistemas lagunares do município do 

Rio de Janeiro - a Lagoa da Tijuca - que abriga “grande diversidade de comunidades 

vegetais de inestimável valor ecológico3” (TARDIN, 2008, p.70).  

O bairro da Península localiza-se na Gleba E, de propriedade da empresa Carvalho 

Hosken, há mais de vinte anos, que possui, também, a Gleba F, ao lado do 

empreendimento, como indica a figura 3.3. Observa-se que enquanto a Gleba E começou a 

ser urbanizada há dez anos, a Gleba F encontra-se ainda sem ocupação, podendo ser 

considerada o estoque de terra a ser disponibilizado nos próximos anos, uma vez que o 

projeto da Península tem sido bem-sucedido. 

                                                 
3 Entre as comunidades vegetais existentes destacam-se: mangues, brejo e vegetação de área inundável. Fonte: 
Tardin (2008, p.71). 
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Figura 3.3: Propriedade da Carvalho Hosken, com aproximadamente 180 ha. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2011. 

A forma prevista para ocupação inicial, nos anos de 1980, decorrente das 

transformações da legislação do Plano Piloto, que permitia a ocupação desta área por torres 

de dezoito pavimentos com previsão de atender 9.000 unidades, gerou forte polêmica na 

Sociedade Civil, principalmente em função do potencial impacto ambiental que poderia 

ocorrer na Lagoa da Tijuca. Tal fato forçou o Poder Público a embargar a obra por cerca de 

20 anos, fazendo com que o incorporador buscasse uma alternativa ao projeto inicial. Em 

1986, a empresa contrata o arquiteto paisagista Fernando Chacel, que propõe um modelo 
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de ocupação que associa preservação ambiental, espaços e equipamento públicos ao 

conjunto de torres de habitação, com tipologias diversas.  

Na atualidade, o projeto de urbanização cumpriu todas as etapas requisitadas pelo 

Poder Público: da concepção à realização das obras e do processo pós-ocupação.  

Como estratégia de marketing, a região vem sendo comercializada como opção de 

moradia que associa preservação e recuperação ambiental à qualidade de vida, sendo 

muitas vezes comparada ao bairro do Leblon. No entanto, ambos possuem características 

bastante diferentes principalmente quanto à dimensão e percentual de área ocupada: 

enquanto o Leblon possui 215 ha e uma área ocupada de 86,9%, com densidade de 

213.85hab/ha, a Península possui 65 ha, uma área ocupada de 8%, perfazendo 

182.40hab/ha.  

Figura 3.4: Região próxima à Península consolidada. 
Fonte: Elaboração do autor sobre ido Google Earth, 2012. 
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Nas palavras do arquiteto responsável pelo seu projeto de preservação ambiental, 

Fernando Chacel, as características ambientais e de localização lhe atribuem vantagens 

associadas à segurança e à privacidade. 

A situação quase peninsular e lindeira, ao então recém-criado trecho 
da Via Parque, conferia-lhe características de bairro terminal [bairro 
com poucos acessos], gozando, por isso mesmo, de uma certa 
privacidade em relação a outros parcelamentos de solo efetivados na 
região. (CHACEL, 2001, p. 50) 

 

 

3.2.1 Metodologia de Análise 

O estudo de caso foi analisado a partir do seguinte roteiro metodológico: 

Características gerais do empreendimento: procura sintetizar os principais dados do 

empreendimento: localização da área; autoria dos projetos, incorporadores e construtores, 

dimensão territorial; índices urbanísticos permitidos e aplicados na gleba, número de 

domicílios previstos e construídos; população residente; propriedade da terra; planos de 

áreas verdes, planos de áreas livres, datas dos projetos;  

Histórico de ocupação da Gleba: resgata-se neste item as origens da posse da 

propriedade, as medidas instituídas pelo Poder Público para a ocupação da área e o 

posterior parcelamento. 

Situação Atual: destina-se a levantar as modificações ocorridas desde o início de 

implantação do empreendimento aos dias atuais. Para tanto, o bairro foi subdividido em três 

(3) setores, a partir da verificação das datas de lançamentos dos empreendimentos e 

respectiva situação geográfica na gleba aliadas às observações de campo e à experiência 

do autor, de forma a facilitar melhor a análise do objeto de estudo.  Foram elaboradas fichas 

para cada empreendimento de acordo com as datas de lançamento e localização dos 

empreendimentos de modo a compreender a situação de cada setor.  
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Projeto de recuperação ambiental: síntese do projeto de urbanização da área a partir 

das ações de recuperação ambiental e viabilização do empreendimento. 

Espaços Públicos/ Áreas de preservação: descrição dos espaços de uso público do 

empreendimento, particularmente as áreas livres, parques e o sistema lagunar. A análise das 

áreas livres e parques enfatiza as principais características e a utilização dos espaços  

públicos. No âmbito do Sistema Lagunar objetiva-se discutir as condições ambientais que se 

encontra a Lagoa  que margeia o Bairro Condomínio e as intervenções realizadas. 

O papel da Associação de Moradores e os Projetos de Ação Social: neste item, não 

menos importante, importa compreender o papel da Associação Amigos da Península bem 

como os projetos que a população local procurar implementar no Bairro Condomínio 

relacionado à preservação ambiental.   

De um modo geral, os dados foram coletados principalmente do acervo dos 

documentos elaborados pelas equipes da respectiva Prefeitura, dos documentos elaborados 

pelos escritórios responsáveis pelos projetos, da Associação Amigos da Península, por meio 

de dados disponibilizados pela ADEMI, assim como pelas Incorporadoras e construtoras, 

quando possível, associando-os às entrevistas qualitativas com as equipes projetistas. 

Além disso, foram realizadas visitas de reconhecimento de campo na área de estudo 

com objetivo de visualização do cenário atual da Península, ou Gleba E. 

 

 

3.3.2 Características Gerais do Empreendimento 

A Península localiza-se no bairro da Barra da Tijuca, próximo às Avenida das Américas 

e Avenida Ayrton Senna, a 25 km distante do centro da cidade do Rio de Janeiro. Do ponto 

de vista político-administrativo, insere-se na Zona Especial V, Área de Planejamento 4 – 

AP4, Subzona A-13 do Decreto nº 3046 de 1981, na XXIV Região Administrativa do 

Município do Rio de Janeiro. 
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O bairro possui área de 657.917,50 m², é constituído por lotes convencionais 

ocupados por condomínios verticais (FIGURA 3.5). Individualmente todos possuem 

infraestrutura de lazer própria, além das áreas de uso público do empreendimento, tais como 

campo de society, quadras poliesportivas, quadras de tênis, mini golfe.  

Figura 3.5:Vista do modelo de urbanização da Península. 
Fonte: Menezes, 2011. 

O quadro 3.1, sintetiza os principais aspectos do bairro: 
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Quadro 3.1: Características gerais do empreendimento. 

PENÍNSULA  

Lançamento: 2002 

Localização: Gleba E - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ 

PROJETO:  

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

REALIZAÇÃO:  

Incorporador / proprietário: Carvalho Hosken 

Construtoras (es): Calçada, Canopus, Comasa, Cycohrp, Gafisa, JC Gontijo, Rio 

Massa, RJZ Cyrela, Multiplan e Via Empreendimentos 

Projetos Urbanísticos4: Luiz Mario Camargo Xavier Filho 

Paisagismo da Gleba: Fernando Magalhães Chacel e Sidney Linhares 

Consultor Botânico: Luiz Emygdio de Mello Filho 

Execução dos Plantios: Maria Saucha Jardins Ltda 

 

 

                                                 
4 O PAL nº 38.961 foi aprovado em 1983, no entanto, não foi possível identificar o primeiro autor do projeto 
urbanístico disponibilizado pela SMU-RJ, devido à má condição de conservação. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO:  

 PAL 38961 PAL 45209 TERMO 

Data de projeto 1980 1995  

Data de aprovação  1983 2000 1999 

Área da Gleba: 657.917,50m² 657.917,50m² 657.917,50m² 

Gabarito permitido: 18 pavtos 2 a 18 pavtos 2 a 18 pavtos 

IAA permitido: 1,5   

ATE permitida5: 986. 876,25m² 874.596,25m² 774.993,91m² 

Total de lotes: 70 unidades 65 unidades 65 unidades 

Áreas livres: 267.663,00m² 261.380,92m²  

Áreas de doação: 261.338,00m² 261.380,92m²  

Unidades previstas:  9.000 unidades 7.000 unidades  

Unidades entregues 

2011 

 
4227 uniddades 

 

FMP6: 77.565,28 m²  77.565,28 m²  

Parques e Jardins7: 125.277,62 m² 122.512,55m²  

Equipamento público: 13.951,06 m²  13.951,06 m²  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2011.  

Observa-se que os parques e jardins no quadro 3.1, são áreas doadas ao município  

pelo incorporador, assim, caracteriza-se que estas áreas são públicas de domininio do 

Município do Rio de Janeiro. Já a área equivalente a Faixa Marginal de Proteção não são 

transferidas para o Poder Público, no entanto, o incorporador a transformou em área de 

lazer para os residentes do Bairro Condomínio. 

 

 

                                                 
5 Segundo o Termo de Ajuste entre o Município do Rio de Janeiro e a Carvalho Hosken S/A Engenharia a “ATE” 
deveria ser reduzida em 21,47% em relação a ATE permitida no PAL 38961.  

6 Legalmente parte (36.812,56 m²) da FMP está localizada em lotes privados e a outra parte (40.752,72 m²) foi 
construída a Rua dos Jacarandás, no entanto, a parte localizada nos lotes privados foi construída um parque que 
permite Acesso dos moradores da Península a Lagoa da Tijuca.  

7 Este item é complexo mensurar, pois, em parte dos parques e jardins são construídos os equipamentos de 
lazer. 
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3.3 Histórico de ocupação da Gleba. 

 

A área de estudo é parte da antiga Fazenda da Restinga, localizada na região da 

Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá. Em 1938, a região foi parcelada em sete glebas 

(FIGURA 3.6), denominadas de “A” a “G”. Excluindo as glebas “E e F”, as demais foram 

urbanizados até o final da década de 1980. 

Figura 3.6:Região próxima à Península consolidada. 
Fonte: Carvalho Hosken, 1992. 

Em 1938 a empresa Barra da Tijuca Imobiliária S.A.8 adquiriu as glebas “E” e “F’; já 

nos anos de 1951 a Barra da Tijuca Imobiliária foi incorporada à empresa Carvalho Hosken9; 

esta assumiu e adquiriu mais glebas: “D”, “E”, “F” e parte da gleba “G”, sendo que as glebas 

                                                 
8 Fonte: Carvalho Hosken S.A., 1992. 

9 Fonte: http://www.carvalhohosken.com.br/site/a-carvalho-hosken-formacao.aspx. Acesso em 03/2012.. 
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“E e F” são contínuas, ambas localizadas às margens da Lagoa da Tijuca,  uma região com 

predominância de mangues. 

A gleba localizada na Subzona A-13 (FIGURA 3.7) está inserida dentro do Plano 

Piloto, cujo objetivo principal era estabelecer diretrizes gerais para a ocupação de toda a 

região da Baixada de Jacarepaguá com urbanidade ambiental. Segundo a SMU (1980), a 

própria urbanização executada na região do Plano Piloto implicaria na descaracterização da 

paisagem que deveria ser mantida. 

Em 1969, o Plano Piloto de Lúcio Costa estabeleceu para a denominada Gleba E uma 

densidade demográfica baixa, com gabarito de até 2 pavimentos, 20% de taxa de ocupação 

para os lotes com característica  unifalimiliar. 

No entanto, modificações nos índices permitidos para a subzona por meio do Decreto 

nº 3.046 de 1981 dobraram o índice inicial da taxa de ocupação, ampliaram o gabarito até 

seis pavimentos e também permitiram o uso multifamiliar e taxa de ocupação de até 40% 

para os lotes. Para a Gleba específica sucederam outras modificações por meio dos 

Projetos de Loteamento - PAL’s nº 38.961 prevendo um total de 9.000 unidades residenciais 

e nº 45.209 previu 7.000 unidades residenciais no local, novamente alterando os índices até 

então estabelecidos de modo a permitir gabarito de até 18 pavimentos. 

As modificações dos índices urbanísticos promoveram movimento da Sociedade Civil 

pressionando o Poder Público para que o projeto de urbanização da área fosse modificado 

de modo a estabelecer critérios de preservação e recuperação ambiental da região. 

Segundo Curado (2007, p.95 apud FUKS), devido aos indícios de conflitos ambientais, a 

partir do início da década de 1980, na área equivalente das glebas “E” e “F”, a Incorporadora 

Carvalho Hosken e a Barra da Tijuca Imobiliária10 apresentaram proposta para construção 

de 324 edifícios. O conflito judicial estendeu-se até 1986, quando a Incorporadora 

apresentou um novo conceito de empreendimento imobiliário. 

Em consequência da cobrança da Sociedade Civil, a região sofreu embargo por 

aproximadamente vinte anos, e somente após a assinatura do Termo de Compromisso entre 

a Carvalho Hosken e a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1999, a sua urbanização foi 

                                                 
10 A Barra da Tijuca Imobiliária S.A. foi incorporada a patrimônio da Carvalho Hosken. Fonte: 
http://www.carvalhohosken.com.br/site/a-carvalho-hosken-formacao.aspx. Acesso em 03/2011. 
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aprovada, sendo que os acordos entre as partes foram fundamentados a partir de premissas 

baseadas em preservação ambiental11l. 

O Termo de Ajuste Ambiental de 1999 exigiu mudanças significativas nos índices de 

aproveitamento da área, reduzindo em 21,47% a ATE prevista. Já em 2003, houve 

retificação no índice da ATE, permitindo a utilização dos 21,47% reduzidos pelo termo de 

ajuste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: Localização da Subzona A13 no mapa do Plano Piloto. 
Fonte: Elaboração do autor sobre imagem Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
Geral, 1997. 

                                                 
11 Em seguida serão vistas as premissas ambientais impostas pelo Termo de Ajuste e Compromisso Urbanístico 
e Ambiental. 
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A partir do Termo de Ajuste, foi contratado um novo projeto de urbanização buscando 

viabilizar o equilíbrio e a recuperação ambiental para a área degrada, por exigência do 

Poder Público. Para o novo projeto, houve uma mudança de gabarito e de índices 

permitidos para as glebas, já visto no item características gerais do empreendimento. A 

aceitação da nova proposta era justificada pelo compromisso assumido pela construtora em 

recuperar o manguezal que estava em vias de extinção. 

É bem verdade que a área, para a qual foi prevista a construção do 
conjunto urbanístico projetado, bem como todo o setor da faixa 
marginal de proteção da Lagoa da Tijuca, no qual, hoje, se apresenta, 
já consolidado, o Parque da Gleba E, apresentavam-se marcados por 
usos predatórios, que modificaram e alteraram, profundamente, a 
cobertura vegetal, existente em épocas anteriores à aquisição desse 
terreno pelos seus atuais proprietários. (CHACEL, 2001, p. 50) 

Segundo a Carvalho Hosken S.A. (1992, p.16), “a cobertura vegetal da área achava-se 

marcada por usos predatórios, como corte de lenha, retirada de estacas e penetração 

humana com seus dois corolários: a poluição hídrica e o abandono de resíduos sólidos”, o 

que ratifica as medidas impostas por meio do Termo de Ajuste. As figuras (3.8 e 3.9) 

representam a devastação da cobertura vegetal ocorrida na região comprometendo a 

qualidade ambiental do entorno da gleba.  

Figura 3.8:Vista da gleba degradada, 1983. 
Fonte: Acervo da S&W arquitetos Associados, 2011. 
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Figura 3.9:Vista aérea da gleba. 
Fonte: Chacel, 2001. 

No inicio dos anos 2.000, a mesma empresa proprietária da terra lançou no mercado 

consumidor a Gleba E com a denominação de Península.  

Para Curado (2007), o projeto da Península pode ser visto como uma tentativa de 

articular os interesses dos empreendedores imobiliários com os órgãos de preservação 

ambiental. Segundo a autora, na mesma região houve outra articulação promovida pela 

Incorporadora Carvalho Hosken, juntamente com a ACIBARRA (Associação Comercial e 

Industrial da Barra da Tijuca), alegando que nas margens da Lagoa da Tijuca havia 

apropriações indevidas sobre área pública com construções irregulares (FIGURA 3.10) de 

população de baixa renda, causando degradação ambiental ao complexo lagunar da região. 

Diante desse quadro, a Incorporadora apresentou uma proposta à Prefeitura do Rio de 

Janeiro para remoção das ocupações irregulares do local e a transferência das famílias para 

área próxima; assegurando assim a recuperação ambiental e a manutenção dos atributos 

paisagísticos da região. 
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A remoção dessa comunidade também seria a possibilidade de garantir o sucesso do 

Bairro Condomínio Península, uma vez que a comunidade localizava-se na principal via de 

acesso ao condomínio. Para a autora, a continuidade no processo de recomposição 

ecológica iniciada na Gleba E ocorreria para suprir outra necessidade da Incorporadora 

Carvalho Hosken, pois não era interessante o que o acesso ao condomínio fosse margeado 

por uma comunidade de baixa renda. Curado considera que esta situação afastaria os 

clientes, inviabilizando o empreendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10:Vista da comunidade existente às margens do principal acesso à Península. 
Fonte: Curado, 2007. 

Após anos de embargo, em 1986, Fernando Chacel e Sidney Linhares foram 

contratados para projetar o Parque da Gleba E. Segundo Chacel (2001, p.49) era “a primeira 

intervenção com intenções de incorporar ao gesto paisagístico, princípios conservacionistas 

e preservacionistas de recuperação de ecossistemas próprios da região da Barra da Tijuca”.  

A seguir, faremos uma síntese da situação atual do empreendimento e, em seguida, 

nos deteremos nas questões ambientais que nos interessam nesta pesquisa.  
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3.4 Situação Atual 

 

De acordo com o PAL aprovado em 2.000 a Península era parcelada em 65 lotes e 

cada lote representaria um condomínio. No entanto, nesses 12 anos, 29 lotes foram 

remembrados, o que modificou bastante o condomínio bairro, resultando em um total de 46 

lotes.  

Do conjunto, 25 lotes foram ocupados por condomínios residenciais, em 1 lote foi 

construída uma igreja católica e em 1 lote encontra-se em construção um mini shopping. 

Atualmente, 19 lotes encontram-se disponíveis, a saber: 5 lotes destinados a comércio, 13 

destinados a uso residencial multifamiliar e 1 para equipamento público. Em relação aos 13 

lotes com destinação residencial, 4 estão com projeto de reagrupamento em aprovação e 

em outros 4 existem projetos de construção12 em aprovação na SMU-RJ. 

Os primeiros remembramentos transformavam 2 lotes em 1 lote, no entanto, já os 

últimos reagrupamentos têm característica de unificar os lotes de uma quadra em apenas 1 

lote,  transformando-os em grandes empreendimentos clubes, ou “ilhas condominiais” 

inseridas na malha urbana (FIGURA 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11: Com destaque em vermelho as ilhas condominiais. 
Fonte: Elaboração do autor sobre imagem do Google Earth, 2012. 

                                                 
12 Os 4 projetos foram desenvolvidos pelo escritório de arquitetura: S&W arquitetos associados para a 
construtora e incorporadora RJZ Cyrela em dezembro de 2011. 
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Segundo a Associação Amigos da Península (2011), o bairro possui 4.227 unidades 

residenciais entregues até o momento para uma população de 12.000 habitantes, 

correspondentes a 8,83% da população da Barra da Tijuca, representada por um total de 

135.92413 habitantes. Embora possua uma média de 2,84 hab/domicílio índice próximo à 

média da Barra da Tijuca, sua densidade é bastante superior: 182,4 hab/ha contra 27,65 

hab/ha.  

O quadro 3.2 representa a ocupação ocorrida no Bairro Condomínio Península e ao 

mesmo tempo faz uma relação com a Barra da Tijuca, ficando nítida que, apesar das 

características urbanísticas semelhantes nos dois casos, a Península possui uma densidade 

populacional superior a Barra da Tijuca. 

Quadro 3.2: Comparativo entre O Sub-bairro Península e a Barra da Tijuca. 

Península14 Barra da Tijuca15 

 Área territorial  0,6579km² 49,1506km² 
 Área urbanizada   0,0526km² 26,0498km² 
 Área livre   0,61km² 23,10km² 
 Domicílios  4227 unidades 65369 unidades 
 População  12000 habitantes 135924 habitantes 
 Área livre por habitante 50,83 m² 169,95m² 
 População por domicílios  2,84 2,08 
 Densidade populacional  182,4 hab/ha 27,65 hab/ha 

Fonte: Elaborada por Menezes, 2012 

O Condomínio Península é comparado pelos incorporadores com o bairro do Leblon. 

No entanto, há diferenças significativas, em vários indicadores como atesta o quadro 3.3.  

Embora a Península se aproxime do Leblon no que diz respeito à densidade demográfica, 

com possibilidade no futuro de ser um bairro mais denso, há diferenças significativas. A que 

nos chama a atenção no estudo realizado é a área livre por habitante: a Península até o 

momento possui 50,83m²/hab., enquanto o Leblon possui somente 6,08m²/hab. 

 

                                                 
13 Disponível em:< http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm> Acesso em 01/12. 

14 Fonte: ASSAPE, 2011. 

15 Disponível em:< http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm> Acesso em 01/12. 
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Quadro 3.3: Comparativo entre os bairros Leblon e Península  . 

Leblon16 Península17 
 Área territorial  2,15km² 0,6579km² 
 Área urbanizada   1,8687km²  0,0526km² 
 Área livre  0,28km²  0,61km² 
 Domicílios  22259 unidades 4227 unidades 
 População  46044 habitantes 12000 habitantes 
 Área livre por habitante 6,08 m² 50,83 m² 
 População por domicílios  2,07 2,84 
 Densidade populacional  213,85hab/ha 182,40hab/ha 

Fonte: ASSAPE, 2011. Elaborada por Menezes, 2012 

Ao compará-la com o bairro do Leblon, a mídia reforça a Península como destino 

residencial alternativo para uma classe emergente, seduzida pelas oportunidades de lazer, 

contato com a natureza e a sensação de segurança transmitida pelos condomínios 

fechados. A transformação morfológica do bairro criou grandes ilhas de segurança por meio 

das guaritas instaladas nos acessos dos condomínios. 

O Bairro Condomínio ainda é diferenciado dos primeiros condomínios lançados na 

década de 1970, pois além de ter o acesso às áreas públicas controlado a sua urbanização 

é constituída por condomínios fechados (FIGURA 3.12) com lazer e segurança 

individualizado por muros e grades, o que corrobora com a segregação social com o 

restante da cidade. 

Figura 3.12:Vista da aparatos de segurança utilizados nos condomínios. 
Fonte: http://www.agilimob.com/detalhesLancamentos.asp?id=526&imovel=Peninsulaway-Residence-
Barra-da-Tijuca>. Acesso em 01 / 2012. 

                                                 
16 Disponível em:< http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm> Acesso em 01/12. 
17 Fonte: ASSAPE, 2011. 
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Para melhor análise da situação atual o Condomínio Bairro foi subdividido em três 

setores: Setor A, Setor B e Setor C (FIGURA 3.13). O critério de setorização levou em conta 

datas de lançamento dos empreendimentos e localização. No decorrer da análise serão 

evidenciadas as estratégias de mercado adotadas no empreendimento. 

Figura 3.13: Mapa da setorização da Península. 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 
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Setor A  

SETOR A 

Data de Lançamento: 2002 - em consolidação  

Localização: Região sul do empreendimento 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken, Rio Massa, MDL Realty, Gafisa, Multiplan, 
Calçada, Comasa, RJZ Cyrela, Canopus e Via Empreendimentos 

Construtor (es): Rio Massa, MDL Realty, Gafisa, Multiplan, Calçada, Comasa, RJZ 
Cyrela, Canopus e Via Empreendimentos 

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados, Sergio Alexandre Arquitetura, 
Itamar Berezin, Afonso Kuernez, Edmundo Musa,Collaço, Gilberto Sant’Ana e 
Dávilla 

Paisagismo: Fernando M. Chacel, Benedito Abbud e D.w. Santana  

MAPA DO SETOR: 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

O SETOR: 

Lotes residenciais: 15 lotes  Tipologias: 2 a 5 quartos 

Número de Bloco (s): 29   Total de Unidades: 1811 

Lotes comerciais: 4 lotes 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2011.  
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O Setor “A” corresponde à região sul, delimitada pela Lagoa da Tijuca (Saco Grande); 

Avenida João Cabral de Mello Neto; Avenida das Acácias; Avenida dos Flamboyants, Rua 

dos Jacarandás, retornando à Lagoa da Tijuca (Saco Grande). 

Esse setor envolvia 28 lotes do total de 65 aprovados pela SMU-RJ. Hoje são apenas 

19 lotes, sendo 15 lotes de empreendimentos residenciais já construídos e 4 lotes 

comerciais a construir.  Este setor reúne os primeiros lançamentos do bairro.  

Todos os lotes têm parte sobre a Faixa Marginal de Proteção da Lagoa e a maioria das 

unidades residenciais tem vista para a Lagoa da Tijuca. No entanto, na FMP foi construído o 

Parque de Uso Extensivo, aberto à comunidade local. 

Analisando esse setor é possível observar que a estratégia de mercado adotada para 

a Península foi, primeiramente, o lançamento dos empreendimentos com vista livre para a 

Lagoa da Tijuca e para os Parques Internos. Outra característica importante é que o Setor 

“A” é todo voltado para a Barra da Tijuca, já consolidada. 

A estratégia de marketing adotada na venda destes lotes relacionava os atributos 

paisagísticos da região a conceitos de sustentabilidade, segurança, lazer e localização 

privilegiada. Tais atributos, explorados pelo marketing, na verdade culminaram na  

privatização de áreas de uso público. 

Os atributos paisagísticos e a sustentabilidade explorada nessa etapa inicial de 

urbanização tinham como centro principal a recuperação ambiental realizada na região 

durante os últimos 20 anos, quando o empreendedor assinou um Termo de Compromisso 

Ambiental, responsabilizando-se a recuperar ambientalmente a região e construir Estações 

de Tratamento de Esgoto reduzindo os lançamentos de dejetos no sistema lagunar 18. 

No Apêndice “A” encontram-se as fichas19 de cada empreendimento deste setor.  

 

 

 

                                                 
18 A questão de lançamentos de dejetos no sistema lagunar será vista no item 3.6.2. 

19 No apêndice “A”, estão às fichas 01 a 16 que são referentes ao Setor. 
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Setor B  

SETOR B 

Data de Lançamento: 2002 - em consolidação  

Localização: Região sul do empreendimento 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken, Calçada, JC Gontijo Engenharia, Cycohrp e Via 
Empreendimentos 

Construtor (es): Carvalho Hosken, Calçada, JC Gontijo Engenharia, Cycohrp e Via 
Empreendimentos 

Projeto arquitetônico: Edmundo Musa, Carlos Alberto Bittar Ribeiro e Arq & Urb 
Projetos 

Paisagismo: LandScap  

MAPA DO SETOR: 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

O SETOR: 

Lotes residenciais: 8 lotes   Tipologias: 2 a 4 quartos 

Número de Bloco (s): 8   Total de Unidades: 760 

Lotes comerciais: 2 lote    Tipologias: corporativo 

Número de Bloco (s): 2   Total de Unidades:  

Equip. público: 2 lotes    Tipologias:  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2011.  
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O Setor “B” corresponde à região central, delimitada pela Avenida João Cabral de Melo 

Neto; Avenida das Acácias; Avenida dos Flamboyants, Lagoon Park, Rua das Bromélias, 

Rua Pau Brasil, Rua das Sapucaias, retornando à Avenida dos Flamboyants, seguindo pelo 

Green Park até a Rua das Bauhineas, retornando à Avenida dos Flamboyants até encontrar 

Avenida João Cabral de Melo Neto.  

Esse setor representava 13 lotes do total de 65 aprovados pela SMU-RJ, no entanto, 

hoje são apenas 12 lotes, sendo 6 lotes de empreendimentos residenciais já construídos, 2 

lotes para empreendimento residencial com projeto em aprovação, 2 lotes para equipamento 

público a construir, 1 lote comercial construído e 1 lote para comércio local em fase de 

construção. 

Todos os lotes deste setor estão localizados na região central do Condomínio Bairro, 

no entorno dos parques públicos, sendo que a maioria das unidades projetadas possui vista 

livre. Destaca-se que a localização e a vista livre foram a principal estratégia de marketing 

utilizada nesse setor, além das já citadas na análise do Setor “A”. 

No Apêndice “B” encontram-se as fichas20 de cada empreendimento deste setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 No apêndice “B”, estão às fichas 17 a 22 que são referentes ao Setor. 
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Setor C 

SETOR C 

Data de Lançamento: 2005 - em consolidação  

Localização: Região sul do empreendimento 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken, RJZ Cyrela e Canopus  

Construtor (es): Rio Massa, MDL Realty, Gafisa, Multiplan, Calçada, Comasa, RJZ 
Cyrela, Canopus e Via Empreendimentos 

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados, STA arquitetura e Sérgio Gattáss 

Paisagismo: Benedito Abbud 

MAPA DO SETOR: 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

O SETOR: 

Lotes residenciais: 12 lotes  Tipologias: 2 a 4 quartos 

Número de Bloco (s): 14   Total de Unidades: 1323 

Lotes comerciais: 1 lote misto  Tipologias: salas comerciais 

Número de Bloco (s): 1   Total de Unidades: 168 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2011.  
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O Setor “C”, correspondente à região norte, é delimitado pela Avenida João Cabral de 

Melo Neto; Green Park, Rua das Sapucaias, Rua das Bromélias, Lagoon Park, Rua dos 

Jacarandás (margeando a Lagoa da Tijuca) até encontrar novamente a Avenida João Cabral 

de Melo Neto.  

Esse setor representava 23 lotes do total de 65 aprovados pela SMU-RJ, no entanto, 

hoje são apenas 13 lotes, sendo 4 lotes de empreendimentos residenciais já construídos, 3 

lotes para empreendimento residencial com projeto em aprovação e 6 lotes livres de uso 

residencial.  

Neste setor, os lotes têm vista para a Lagoa da Tijuca e fazem divisa com os parques. 

Destaca-se que a FMP é ocupada pelo sistema viário. Analisando o Setor “C” observa-se 

que o empreendedor aguardou a consolidação do Condomínio Bairro para depois lançar 

empreendimentos nessa zona, pois, apesar da vista livre para a Lagoa da Tijuca (Saquinho), 

os lotes também têm vista para a Comunidade Rio das Pedras, localizada na outra margem 

da Lagoa da Tijuca.  

No Apêndice “C” encontram-se as fichas21 de cada empreendimento deste setor.  

Os empreendimentos dos três setores, principalmente aqueles situados em lotes 

remembrados, são verdadeiros condomínios clube ou, conforme aponta Menescal (2006. 

p.25), condomínios clube “parque”, pois aliam em seus espaços privados diversos 

equipamentos de lazer. Tais empreendimentos atendem, segundo o mesmo autor, ao “novo 

estilo de vida” dos moradores da Barra da Tijuca, resultantes da necessidade de previsão de 

“espaços adequados, amplos, arejados e, sobretudo, atrativos (FIGURAS 3.14 e 3.15)”.   

 

 

 

 

                                                 
21 No apêndice “C”, estão as fichas 23 a 26 que são referentes ao Setor. 
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Figura 3.14: Planta do Green Park. 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

Figura 3.15: Planta do Lagoon Park. 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 
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No âmbito do projeto de recuperação ambiental exigido pelo Poder Público em 1999 

foram construídos dois grandes Parques Públicos, foi recuperada a Faixa Marginal de 

Proteção e também foi promovida a limpeza do sistema lagunar do entorno, estas medidas 

possibilitaram ou pretendem destinar as zonas recuperadas em áreas de esportes e 

recreação.  

 

3.5 Projetos de recuperação ambiental  

 

Quando da contratação do projeto de recuperação da região o arquiteto Chacel 

defende a ênfase no conceito “ecogênese”, projeto que visa restaurar o seu ecossistema 

natural. Segundo o arquiteto paisagista a região estava condenada à degradação, no 

entanto, a equipe de profissionais que se envolveu com o projeto conseguiu com êxito 

restaurar o ecossistema original da Barra da Tijuca e resgatou a riqueza de seus 

manguezais e da sua vegetação de restinga litorânea.  

Situado na linha de contato terra-água com a Lagoa da Tijuca, 
ocupando a sua faixa marginal de proteção e demais espaços 
protegidos pela legislação ambiental vigente, apresentava, mesmo em 
época anterior a sua implantação, amplas possibilidades quanto ao 
seu enquadramento paisagístico. (CHACEL, 2001, p.49). 

A cobertura vegetal sofreu intervenções projetuais, ou seja, foi concebida segundo 

diretrizes paisagísticas que levaram em conta as compatibilidades ecológicas pré-existentes 

para esse ecossistema.  

Nas palavras de Costa (1995, p.357): 

A Pedra da Panela, bem como o entorno [glebas “E” e “F”] dos 
chamados “Saco Grande” e “Saquinho”, formados pelas penínsulas 
inseridas na lagoa, constituem, por sua inusitada beleza, parte 
essencial da paisagem da Baixada de Jacarepaguá, razão porque 
estarão sempre a exigir, da parte dos responsáveis pela urbanização 
da área, maior zelo e cuidado na legislação a seu respeito. 
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Para Chacel (2001, p.49), a presença marcante da Pedra da Panela (FIGURA 3.16) e 

outros elementos naturais no entorno constituem uma lista de componentes que determinam 

a grandeza da paisagem local. 

Figura 3.16:Vista da Pedra da Panela. 
Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/33454721.jpg, 2011. 

Diante do exposto, o projeto de recuperação ambiental utilizando o conceito de 

ecogênese foi elaborado em etapas ao longo de quatro anos. Iniciado em 198722, segundo 

Chacel (2001, p.54), o projeto foi definido em três zonas de intervenções: “o Modelo 

Mangue, o Modelo Restinga e o Modelo Parque”. 

Modelo Mangue (FIGURA 3.17): baseava-se na recomposição do manguezal original, 

estipulado por medidas estabelecidas por órgãos ambientais. Segundo o autor, a 

recuperação foi acelerada por plantios executados por meio de mudas do próprio local, 

coletadas em áreas de maior quantidade. 

                                                 
22 PINHEIRO, Denise. II VISITA TÉCNICA: Execução paisagística da Gleba E. In: Leituras Paisagísticas Teoria 
e Praxis. 2005. Disponivel em: Fonte: <http://acd.ufrj.br/historiadopaisagismo/palestra1-15.htm> Acesso em 
09/2011. 
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Figura 3.17:Vista do manguezal recuperado. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Modelo Restinga (FIGURA 3.18): o modelo, criado por meio do conceito ecogenético, 

serviu como uma espécie de tampão de proteção ao manguezal em fase de recuperação. 

Além do objetivo de proteção ao manguezal, a faixa de restinga tornou-se um jardim natural 

com valor estético. 

Figura 3.18:Vista do modelo restinga. 
Fonte:Menezes, 2011. 
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Modelo Parque (FIGURA 3.19): foi previsto para área intermediária ou de transição 

paisagística, onde se permite o acesso dos usuários, mas de maneira controlada com lazer 

extensivo. 

Figura 3.19:Vista do modelo parque, área de transição. 
Fonte: Menezes, 2011. 

 

 

3.6 Sistema atual dos espaços públicos e das áreas de preservação  

 

Esse item torna-se importante para a pesquisa, pois revela a situação dos espaços 

públicos e áreas livres do Condomínio Bairro e os custos referentes à conservação, limpeza 



126 

e manutenção transferidos do pelo Poder Público para os moradores da região, bem como a 

situação das áreas de preservação, particularmente o Sistema Lagunar. 

 

 

3.6.1 Espaços Públicos e áreas livres  

 

O destaque do Bairro Condomínio é o sistema de parques de uso intensivo e 

extensivo (FIGURA 3.20), cuja contribuição ecológica fica por conta do grande parque linear 

localizado na Faixa Marginal de Proteção (FMP) em todo o perímetro da Lagoa da Tijuca. O 

projeto implantado no empreendimento mais tarde serviu de modelo a outros na orla da 

Lagoa da Tijuca, assim como o Parque Mello Barreto e a Fazenda da Restinga, ambos 

projetados também por Fernando Chacel. 

As áreas de lazer da Península são representadas por dois parques públicos que 

somam um total de 125.512,55m² de área de lazer de uso intensivo23 e mais um parque 

construído na FMP com 36.812,56m² de área de lazer de uso extensivo24 para uma 

população hoje equivalente a 12.000 habitantes, ou seja, 13,52m² de área de lazer por 

habitante. 

                                                 
23 Nota do autor: a área de lazer de uso intensivo é uma área pública que toda a sociedade civil possui direito 
legal por lei a utilizar, pois, é uma área doada ao município.  

24 Nota do autor: a área de lazer de uso extensivo está localizada dentro de áreas privados dos lotes, entretanto 
os empreendimentos foram construídos recuados permitindo o acesso público. 
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Figura 3.20: Localização dos parques da Península. 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, 2011. 

Segundo Schlee (2010, p.142), o objetivo da implantação do parque na Faixa Marginal 

de Proteção da Lagoa da Tijuca era incentivar a recomposição da cobertura vegetal e 

“reverter o processo de degradação ambiental que havia desestruturado a área”. 

A autora afirma que essa tendência de recuperação e recomposição paisagística 

começou no fim dos anos de 1970: 

Projetos paisagísticos realizados no período, a maioria também 
pontuais, mas de alcance urbano, metropolitano ou mesmo regional, 
visaram a preservar e valorizar ecossistemas naturais, buscando 
inspiração nos padrões e processos estruturadores das paisagens 
locais (SCHLEE, p.141) 
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 Para Tardin (2008, p.38), as ideias contidas nos projetos de parques urbanos no início 

do século XX “denotavam a preocupação de introduzir a natureza na cidade e oferecê-la 

para o desfrute coletivo” (FIGURA 3.21), o estrato construído e o estrato livre eram 

conectados entre si proporcionando um contínuo paisagístico, ao mesmo tempo em que 

atendiam ao desejo de embelezamento da urbe. No entanto, segundo a autora, a ideia 

principal era garantir a ocupação planejada do território incorporando o respeito à natureza, 

porém, as questões de pano de fundo eram mais sociais do que propriamente ecológicas ou 

de embelezamento da cidade. 

Figura 3.21: Modelo de áreas livres da Península. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Assim, “o território como paisagem artificializada pressupõe a ideia de espaço 

habitado, espaço adaptado às necessidades humanas e às suas intenções de 

transformação”. (IBID, p.43) 

Desta forma, o território natural modificado pelo homem é a implementação das suas 

necessidades sobre a natureza, constituindo a paisagem artificializada do meio ambiente 

construído, assim como ocorreu na Península. 
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Segundo Chacel (2001), o projeto residencial desenvolvido para a gleba previu, dentro 

de uma trama urbana, espaços livres destinados à recreação e à circulação. O tratamento 

paisagístico desses espaços possibilitou a criação de um conjunto de áreas verdes 

destinadas ao lazer e a usos recreacionais (FIGURA 3.22).  

Figura 3.22: Áreas livres destinadas à recreação. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Tardin (2008, p.50) destaca que “os lugares com vegetação ou aqueles sem 

vegetação, mas que podem ser recuperados a favor do desenvolvimento dos ecossistemas, 

merecem atenção a seus processos naturais como um dado significativo para a manutenção 

da qualidade ecológica do território”. 

Neste sentido, é importante observar que a Faixa Marginal de Proteção da Lagoa 

encontrava-se degradada e o empreendedor viu-se obrigado por meio de um Termo de 

Ajuste de Conduta a recuperar toda a sua extensão para ter direito de urbanizar e 

comercializar o empreendimento.  
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Para Chacel (2001), o projeto desenvolvido na gleba foi capaz de conceder ao 

empreendimento qualidades estéticas e de conforto climático, aliadas a ganhos bióticos de 

modo a compensar os inevitáveis impactos ambientais decorrentes da futura implantação do 

empreendimento planejado para o local.  

Desde 1992, num projeto pioneiro no país, uma equipe de cientistas, 
engenheiros, botânicos e técnicos restauraram todo o ecossistema. O 
resultado é a Península – uma área natural belíssima, que terá seu 
parque implantado e preservado pela Associação dos Amigos da 
Península. (ENCARTE DE VENDA: PENÍNSULA GREEN. 2002) 

Segundo Tardin (2008, p.44), os espaços livres têm grandes condições de serem 

transformadores da paisagem natural. Nesse sentido, observa-se o projeto paisagístico da 

Península é um produto diferenciado; as áreas livres, em termos conceituais, técnicos e de 

execução, são bem resolvidas. No entanto, o parque projetado na área de preservação 

ambiental junto à Lagoa da Tijuca permite acesso limitado dos moradores ao espelho 

d’água. 

O conceito utilizado na implementação do parque localizado na Faixa Marginal de 

Proteção acaba por isolar ainda mais a região do seu entorno, o que impossibilita a 

utilização do potencial paisagístico. Entretanto, nem mesmo a ausência desse contato visual 

com a lagoa, descarta o potencial existente, que poderia ser um indutor para sua 

apropriação e recuperação pela sociedade civil. 

Para Tardin (2008, p.45), o contato visual do espaço livre do território é um fator 

importante para estabelecer relações entre os elementos territoriais e o mesmo colabora 

com o processo de formação da percepção visual da paisagem por meio da “possibilidade 

de reconhecimento e preservação de suas características específicas e, consequentemente, 

de sua qualidade visual”. 

No caso da Península o que se destaca é a falta de apropriação e integração entre 

indivíduo e natureza, uma vez que a percepção visual da paisagem é garantida na maioria 

dos projetos existentes no local. Neste contexto observa-se que uma das motivações dos 

habitantes na ocasião de aquisição dos seus imóveis era o contato com a natureza 

preservada no local.  
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Como tentativa de promover a apropriação do lugar, a Associação Amigos da 

Península, por meio da sua revista, desperta a atenção dos habitantes em diversos 

momentos: “as ruas e alamedas estão mais movimentadas com a proximidade da 

primavera. A exuberância das cores e os aromas das flores têm atraído muita gente, que 

passa mais tarde ao ar livre. Assim, novos e antigos moradores ficam em comunhão com a 

natureza”. (REVISTA PENÍNSULA, ANO III, nº 26, p.34) 

Destaca-se que o Bairro Condomínio foi projetado para ser uma área diferenciada 

dentro do tecido urbano do restante da cidade, tanto pela sua localização quanto pelos 

aspectos geográficos e cênicos (FIGURA 3.23 e 3.24), tão exclusivos de poucos. Para 

Tardin (2008, p.51), “os elementos cênicos e espaços livres constituem um dos principais 

conteúdos da paisagem [...]. Aquilo que faz com que um lugar seja distinto de outro, porque 

se constitui de modo distinto e é reconhecido de modo distinto”. Para a autora, os elementos 

singulares presentes são que determinam as particularidades locais, sua diversidade e 

qualidade ambiental. 

O projeto de recuperação ambiental virou a marca e o produto principal do 

empreendimento, contribuindo para a sua viabilização e, de forma simbólica, a segurança e 

o lazer foram agregados ao produto. A união destes elementos tornou-se o objeto de desejo 

em termos de moradia nos dias de hoje. 

Figura 3.23: Característica das áreas livres. 
Fonte: Menezes, 2011. 
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PORTARI

PORTARI

Figura 3.24: Áreas livres utilizadas pela população. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Além das características apontadas, devido à posição justalagunar da gleba (FIGURA 

3.25), a associação de moradores aproveitou a questão peninsular da região e constituiu um 

bairro de uso privado aos moradores. Para tanto, a questão da segurança e a privatização 

do bairro foram facilitadas devido à legislação municipal, que possibilita a criação de 

cancelas e guaritas25 “provisórias” nos acessos dos condomínios. 

Figura 3.25: Localização das portarias de acesso do Bairro Condomínio. 
Fonte: Elaboração do autor sobre ido Google Earth, 2012.  

 

                                                 
25 A Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Lei n.° 1511 de 18 de dezembro de 1989, autoriza de forma 
precária a instalação guaritas no acesso de condomínios. 
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3.6.2 O Sistema Lagunar e a preservação ambiental  

A Península está inserida no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá composta 

pelas seguintes lagoas: Jacarepaguá, Tijuca, Camorim e Marapendi. As lagoas de 

Jacarepaguá e Tijuca encontram-se com o oceano através do canal natural da Barra. 

Posteriormente foram abertos os canais de Marapendi e de Sernambetiba, conectando as 

águas das lagoas de Marapendi às da Tijuca e de Jacarepaguá. 

Segundo Tardin (2008), as lagunas costeiras, principalmente a da Tijuca, passaram por 

uma fase de intenso aterramento e assoreamento devido ao grande aporte natural de 

sedimentos de origem continental e, até 2006, serviam como destino final de grande parte 

dos esgotos domésticos da população da Baixada de Jacarepaguá.26. 

Silva (2007) destaca que a “falta de infraestrutura de saneamento ambiental, 

notadamente quanto à coleta, ao tratamento e ao destino final dos efluentes domésticos” 

tornam inevitáveis o surgimento dos problemas ambientais percebidos por meio da 

diminuição do espelho d’água das lagoas, poluição e assoreamento.  

Tardin (2008) e Silva (2007) assinalam que esses impactos estão associados à 

expansão imobiliária existente na Barra da Tijuca, a qual frequentemente executa aterros 

ilegais e indiscriminados, promovendo a destruição da vegetação original e a redução das 

faixas marginais de proteção das lagoas. 

A intensa ocupação do local tem aumentado a entrada de nutrientes no sistema 

lagunar provenientes de efluentes domésticos e industriais, além de “dezenas de sofás, 

mesas, poltronas, máquinas de lavar, centenas de pneus, TVs (FIGURA 3.26) lançados por 

moradores das favelas situadas às margens do Arroio Fundo, como se já estivessem 

esquecidos completamente as tragédias”27, que, em geral, estão associadas aos 

lançamentos, na grande maioria sem tratamento, ocorridos no complexo lagunar,  cuja 

capacidade de metabolização e/ou remoção de rejeitos é muito baixa.  

                                                 
26 Fonte: <http://www.riocomovamos.org.br/arq/censo1.pdf> Acesso em 11/2011. 

27 Mario Mostatelli (2011), entrevista concedida a Revista ACIBARRA (2011,nº 20. p.20). 
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Figura 3.26: Vista da Lagoa da Tijuca poluída. 
Fonte: Revista Península, 2009. 

No contexto exposto se inserem as reentrâncias Saco Grande e Saquinho, localizadas 

na Lagoa da Tijuca. As duas margeiam a região da Península e têm sido alvo de diferentes 

interferências de origem antrópica, principalmente após a década de 70, devido a um 

acelerado processo de descaracterização, em decorrência especial da ocupação 

indiscriminada e intensificada e, em muitos casos, irregular da Barra da Tijuca e de 

Jacarepaguá.  

Em 2011, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) após 

visitas técnicas às lagunas que integram o sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá 

produziu um relatório28 avaliando as condições deste ecossistema.  

O conjunto de resultados obtidos ao longo de 30 anos revela, em 
síntese, que o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, bem como os rios 
e canais de sua bacia hidrográfica, encontram-se sob intensa 
influência de águas residuárias, ricas em matéria orgânica, oriundas 
de fontes urbanas e/ou industriais. No sistema lagunar de 
Jacarepaguá, o impacto antropogênico pode ser observado, 
principalmente, a partir dos parâmetros de natureza orgânica – OD, 
DBO, Nitrogênio e Fósforo, indicadores típicos do grau de degradação 
e/ou eutrofização do ambiente.  Além disso, destaca-se a redução do 
espelho d’água, devido aos aterros clandestinos, à ocupação 
inadequada da faixa marginal de proteção, e à formação de ilhas por 
assoreamento. (Fonte:http://www.inea.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-
jpa.asp?cat=75&subcat=80. Acesso em 9/2011) 

                                                 
28 Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-jpa.asp?cat=75&subcat=80. Acesso em 9/2011. 
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Nesse relatório, os principais problemas apontados são a degradação das áreas de 

proteção das lagoas, assoreamento, construções na faixa marginal, represamento dos rios, 

liberação de gases tóxicos, acréscimo de carga orgânica.  

Os sinais de degradação são vistos por meio do processo de eutroficação29, 

contaminação bacteriana, mortandade de peixes, proliferação de vetores e doenças. Outro 

sinal de degradação é a formação de espigões e ilhas, impedindo o livre trânsito de 

pequenas embarcações e propiciando o acréscimo de áreas de propriedades particulares. 

A Lagoa da Tijuca apresenta altos valores de coliformes fecais, principalmente nas 

estações próximas à descarga dos rios provenientes do bairro de Jacarepaguá e 

adjacências. São grandes as quantidades de despejos domésticos oriundos dos shoppings, 

supermercados e condomínios adjacentes. 

Como medida paliativa, “desde julho de 1999, foram celebrados quatro TACs (com o 

município, Estado, MPE e MPF) que impõem à Carvalho Hosken a dragagem do canal 

central da lagoa como contrapartida ambiental obrigatória”30. Observa-se que a empresa 

também se comprometeu a recuperar a vegetação original da área no entorno da Pedra da 

Panela. Caso não fizesse a incorporadora estaria sujeita a uma multa diária de 10 mil reais. 

As medidas impostas por meio da assinatura do primeiro Termo de Ajustamento de 

Conduta, em 1999, visavam a recuperação ambiental da região que se localiza o Bairro 

Condomínio Península. Como já citado, por aproximadamente 20 anos a Incorporadora 

Carvalho Hosken não pôde iniciar a urbanização da região. 

O Poder Público por meio do TAC de 1999 recomendou a incorporadora a tomar as 

seguintes medidas com a intenção de minimizar os efeitos da degradação ambiental da 

região: 

                                                 
29 Segundo o INEA (2011), O processo de eutrofização artificial já era apontado em 1986 como de séria 
gravidade (Saieg-Filho, 1986) e vem gerando eventos de florações, principalmente de cianobactérias, muitas 
vezes tóxicas.  O primeiro registro de florações de cianobactérias na lagoa de Jacarepaguá data de 1970, num 
estudo de Semeraro e Costa (1972) que não citaram os organismos formadores dessa floração. Fonte: 
http://www.inea.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-jpa.asp?cat=75&subcat=80 Acesso em 01/2011. 

30 Fonte:  http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-
cultural/MPF-RJ-firma-acordo-para-dragagem-da-Lagoa-da-Tijuca. Acesso em 01/2011. 
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Redução da área total edificável: como medida inicial para liberar a aprovação do 

projeto de parcelamento do solo o Poder Público impôs a redução imediata da área total 

edificável em 21,47%, o gabarito foi alterado para 15 pavimentos e estabeleceu a adoção de 

usos múltiplos. 

Preservação da mancha verde na Gleba “F”, com melhorias ambientais: para tanto foi 

previsto a criação de Parque Particular e a construção de posto de monitoramento ambiental 

na margem da Lagoa da Tijuca. 

Construção de rede de esgoto sanitário ligando as edificações à rede do emissário 

submarino (não existente na ocasião), admitindo a construção provisória de 5 Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE), ou a quantidade que o município julgasse necessário. Para 

atender a essa exigência a solução tomada foi construir em cada empreendimento uma 

ETE. 

Criação e manutenção e conservação do Parque Particular, constando no memorial de 

loteamento e da convenção de condomínio de cada edificação dos empreendimentos, como 

obrigação do condomínio e de cada condômino, insuscetível de divisão. 

Realizar, por si ou mediante a contratação de terceiros, a dragagem do canal da parte 

central da Lagoa da Tijuca. 

Promover, por si ou mediante a contratação de terceiros coleta de lixo flutuante 

(FIGURAS 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30) na Lagoa durante 5 anos, contados da assinatura do 

acordo. 

Figura 3.27: Embarcações utilizadas para recolher o lixo flutuante da lagoa. 
Fonte: Menezes, 2011. 
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Figura 3.28: Barragem executada pela ASSAPE para conter o lixo flutuante. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Figura 3.29: Detalhe da barragem. 
Fonte: Menezes, 2011. 
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Figura 3.30: Lixo contido pela barragem. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Para minimizar a situação de degradação, onde não existe a rede pública de esgoto a 

legislação municipal vigente obriga os grandes condomínios a construírem Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE).  Face à ausência de rede pública de esgotamento sanitário, os 

despejos domésticos eram encaminhados para as Estações de Tratamento de Esgoto de 

cada empreendimento e depois lançados no sistema lagunar. 

No entanto, segundo o relatório do mês de Agosto de 2011 do INEA (Instituto Estadual 

do Ambiente – antiga FEEMA), mesmo com essas medidas alternativas os sinais de 

degradação do ecossistema ainda são existentes. 

Diante do quadro de degradação ambiental existente, em 2007, por meio da 

assinatura de mais um Termo de Ajustamento de Conduta, a Carvalho Hosken assumiu “a 

obrigação de fazer o trecho restante do canal de drenagem para defesa da faixa demarcada 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural até o Rio Anil”. (Fonte: 

http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-

cultural/MPF-RJ-firma-acordo-para-dragagem-da-Lagoa-da-Tijuca. Acesso em 2/2012). 

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a Superintendência 
Estadual de Rios e Lagoas (Serla), o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a 
construtora Carvalho Hosken S/A firmaram um Termo de Ajustamento 
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de Conduta (TAC) para realizar obras de dragagem na Lagoa da 
Tijuca, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). Para o 
procurador da República Maurício Andreiuolo, responsável pelo TAC, 
a dragagem do sistema lagunar da Barra da Tijuca é imprescindível 
para evitar um agravamento da circulação das águas da lagoa, com 
danos ambientais que atingem todas as áreas da região. (Fonte: 
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-
ambiente-e-patrimonio-cultural/MPF-RJ-firma-acordo-para-dragagem-
da-Lagoa-da-Tijuca. Acesso em 1/2012) 

Em 2001, para minimizar a degradação ambiental, o governo estadual deu início à 

construção do emissário submarino da Barra da Tijuca, que, entretanto, somente ficou 

pronto seis anos depois, em 200731, porém, com capacidade de atender apenas 25% do 

esgoto dos bairros da RA XXIV. 

Desde a assinatura do primeiro TAC a questão ambiental na Barra da Tijuca 

transformou-se em ganhos de capital para o mercado imobiliário. A Incorporadora Carvalho 

Hosken, após o retorno obtido por meio da recuperação ambiental da Península, em 2009, 

firmou uma Parceria Público Privada para construção do sistema de esgotamento sanitário 

da Bacia do Entrono da Avenida Via Parque (FIGURA 3.31), assim, os futuros 

empreendimentos32 da incorporada seriam lançados com o selo de sustentabilidade, como o 

ocorrido com a Península: “Venha viver o verde, uma lagoa toda pra você”. Curiosamente, a 

Estação Elevatória de Esgotos foi batizada  de Estação Elevatória da Península. Segundo a 

Revista Península (2011), representou investimento 10 milhões e foi um acordo pioneiro que 

antecipou em cinco anos a captação de esgotos da região. 

Além de contribuir com o ecossistema, a obra agrega valor ambiental 
a diversos empreendimentos da Barra da Tijuca, como as construções 
da Península, Gleba F e do Complexo O2. (REVISTA PENÍNSULA, 
ANO III, nº 21, p. 8) 

                                                 
31 Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,MUL20006-5606,00.html. Acesso em 10/2011. 

32 A incorporadora é proprietária da Gleba F e da área localizada no entorno da Pedra da Panela, a primeira é 
continua a Península e a outra localiza-se na outra margem da Lagoa da Tijuca. 
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Segundo noticiado na mídia carioca a estação tem capacidade de transferir 450 mil 

litros de esgoto por segundo para o Emissário Submarino da Barra. Para a Revista 

Península (2011), a construção “faz parte dos compromissos ambientais do país junto ao 

Comitê Olímpico Internacional para a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede dos 

Jogos Olímpicos de 2016”. 

Figura 3.31: Propaganda da Estação Elevatória. 
Fonte: Menezes, 2012. 

Com a construção do Emissário Submarino da Barra da Tijuca e da Estação Elevatória 

da Península, as antigas ETEs exigidas pelo Poder Público tornaram-se subutilizadas, 

então, alguns condomínios construídos antes da exigência municipal de captação de águas 

pluviais estão desinfetando e aproveitando esses equipamentos para usá-los como 

reservatório de águas pluviais. 

O tanque da ETE, que possui capacidade de 20.000 litros, será todo 
desinfetado e reformado para captação e armazenamento de água de 
chuva, que será utilizada para a irrigação dos jardins e limpeza do 
pavimento térreo. (Revista Península, Ano III, nº 26, p. 36) 
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Apesar de todos os condomínios da Península possuírem ETEs, algumas vezes os 

moradores precisam conviver com a consequência do descaso ambiental na região: 

“Moscatelli33 explicou que as manchas (FIGURA 3.32 e 3.33) e o mau cheiro são 

consequência da liberação de metano e do gás sulfídrico, provenientes do lançamento do 

esgoto nas galerias de águas pluviais, que, segundo ele vem principalmente da margem 

oposta do condomínio. (REVISTA PENÍNSULA - ANO III, nº 27, p.8) 

Figura 3.32: Manchas frequentes na Lagoa da Tijuca. 
Fonte: Menezes, 2011. 

                                                 
33 Moscatelli é biólogo, mestre em ecologia, professor de gerenciamento de ecossistemas do Centro 
Universitário da Cidade e responsável técnico pela Manglares Consultoria Ambiental. 
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Figura 3.33: Possível despejo de esgoto na Lagoa da Tijuca, localização Parque Mello Barreto. 
Fonte: Menezes, 2011. 

Diante dessas medidas exigidas pelo Poder Público, das iniciativas do Poder Privado e 

da Sociedade Civil é possível observar que a ação antrópica na Lagoa da Tijuca é 

responsável pela (in) sustentabilidade da flora e da fauna. 

As medidas tomadas para minimizar a degradação ambiental da região em 

conseqüência da urbanização prevista colaboraram com a grande biodiversidade presente 

nesse ecossistema. O local transformou-se em espaço natural de espécies até então 

extintas na região, principalmente de peixes e crustáceos, além de ser área de nidificação e 

alimentação de aves costeiras (FIGURA 3.34). 
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Figura 3.34: Aves frequentes no estorno da Península. 
Fonte: Menezes, 2011. 

No entanto, como consequência do descaso ambiental ainda presente na Barra da 

Tijuca, são detectados altos índices de coliformes fecais e baixas concentrações de oxigênio 

nas lagoas e canais da região, principalmente nos períodos póschuva quando é possível 

observar grandes quantidades de vegetação flutuante, mortandade de peixes e lixo 

originários dos rios que deságuam nas lagoas.  

Já as medidas impostas pelo Poder Público referentes à limpeza das praças, parques 

e trilhas, coleta de lixo flutuante na Lagoa da Tijuca e obras necessárias para manter a 

qualidade ambiental no Bairro Condomínio Península, representam despesas de 

aproximadamente 11% do arrecadado pela ASSAPE (QUADRO 3.2). Importante observar 

que a liquidação de valores referentes à manutenção e conservação dos parques e da lagoa 

legalmente seria responsabilidade do Poder Público. Destaca-se que Associação Amigos da 

Península assumiu compromisso com o Poder Público de manutenção das áreas verdes da 

Av. Via Parque: 

Quadro 3.2: Custos referentes à manutenção da áreas livres e limpeza da lagoa. 

Fonte: ASSAPE, 2011. Elaborada por Menezes, 2012 

LIMPEZA DA LAGOA 11060,47 
CONTROLE DE PRAGAS 26097,89 
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES TRILHAS E PARQUES 65927,08 
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DA AV. VIA PARQUE 10459,97 
SERVIÇOS DE COLETAS DE PLASTICOS 622,05 
LOCAÇÃO DE CACAMBAS 9000,00 
SUBTOTAL 123167,46 
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Em suma, tanto o aspecto físico das lagoas quanto das suas condições químicas e 

biológicas passam a ter uma influência marcante no próprio padrão estético do corpo 

d’água, dificultando ou mesmo impossibilitando-o para usos recreativos e para a proteção e 

manutenção das comunidades aquáticas.  

No entanto, o espelho d’água do entorno da Península possui um grande potencial de 

uso recreativo. E mesmo de certa forma privatizado para os moradores, fato explorado pelo 

incorporador na ocasião do lançamento comercial dos empreendimentos, o espelho d’ água 

não pode ser usufruído pela população devido à degradação ambiental do sistema lagunar. 

 

 

3.7 O Papel da Associação de Amigos da Península 

 

Com a liberação para construção do empreendimento pelo Poder Público, em 2001, foi 

constituída uma sociedade civil sem fins lucrativos, denominada Associação de Amigos da 

Península (ASSAPE), com sede no próprio Bairro Condomínio, cujo objetivo central era 

assumir as medidas previstas no Termo de Compromisso Ambiental. 

Destaca-se no estatuto como principal objetivo social a conservação da qualidade 

ambiental34 da reentrância conhecida como Saco Grande da Lagoa da Tijuca. O condomínio 

assumiu a responsabilidade pelo manejo qualificado da flora e preservação da fauna 

existente, assim como o enriquecimento e integração dos habitantes com a natureza. Além 

da responsabilidade ambiental a associação tem poderes de representação dos condôminos 

junto aos órgãos públicos. 

A associação de moradores funciona como uma subprefeitura, no entanto, vale 

ressaltar que essa associação é uma entidade não governamental, e juntamente com os 

moradores assume todo o custo de manutenção dos Parques, da Faixa Marginal de 

Proteção da Lagoa, do Sistema Viário, Segurança Patrimonial e Limpeza Local, cabendo ao 

                                                 
34 Fonte: Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Estatuto Social Amigos da Península, Rio de Janeiro, 2001. 
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município e às concessionárias de serviço público atender as outras demandas da 

população.  

Observa-se que a associação assumiu diversas obrigações do Poder Público, 

previstas em seu estatuto social, tais como:  

Segurança: vigilância das partes comuns e controle de acesso de veículos; 

Limpeza e conservação: dos logradouros, das praças e parques; 

Manutenção e operação: das áreas de esportes, lazer, praças e parques; 

Regulamentação e controle: do uso das partes comuns.  

Para suprir o custo das responsabilidades assumidas, a ASSAPE conta uma receita de 

aproximadamente R$ 1.117.999,26/mês35 ou R$ 13.415.991,12/ano, proveniente de 

contribuições mensais dos condôminos, incorporadoras e anúncios vendidos pela Revista 

Península entre outros. A título de comparação destaca-se que um apartamento com 

80,00m² de área privativa, localizado na Península, contribui junto ao município com R$ 

1.226,00/ano, em suma, o metro quadrado de IPTU é equivalente a R$ 15,32. Assim, os 

874.596,25m² de ATE permitida para o local, o que seria equivalente a 787.136,62m² de 

área privativa36, representa uma arrecadação total de R$ 12.058.933,10/ano para o 

município. 

Diante do exposto, observa-se que a população da Península paga aproximadamente 

o equivalente a duas cotas anuais de IPTU, sendo uma para o município e outra para a 

ASSAPE. A arrecadação apontada serve para a associação liquidar as despesas pertinentes 

ao serviço público, sistema de transporte, serviços de segurança patrimonial, conservação 

das áreas livres e limpeza da lagoa. 

 

                                                 
35 Fonte: Associação Amigos Península – Balancete Sintético do período 01/08/2011 a 31/08/2011. 
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Serviço Público:  

As despesas deste item são destinadas aos pagamentos à concessionária de água e 

esgoto, à concessionária de energia, a material e obra de manutenção desses serviços e 

manutenção dos pórticos de acesso.  

Quando se trata de água e energia merece destaque os valores despendidos, sendo 

que a ASSAPE assumiu os custos de fornecimento de água e energia (QUADRO 3.3) 

necessário à manutenção do Bairro Condomínio. No entanto, esse custo, equivalente a 8% 

da receita da associação, é referente à manutenção de áreas públicas (FIGURA 3.35) tais 

como: praças, parques e equipamentos esportivos. 

Figura 3.35: Quadra de tênis necessitando de reforma. 
Fonte:Revista Península, 2010. 

Observa-se o modo diferenciado para o fornecimento de energia e água no 

condomínio: a iluminação das praças, parques e equipamentos esportivos ocorrem até as 

22h e, em toda a península, há instalações de sanitários e bebedouros. Assim, observa-se 

que a ASSAPE assumiu o custo que deveria ser do Poder Público. 

Quadro 3.3: Custos referentes ao serviço público. 

ÁGUA E ESGOTO 40040,31 
FORÇA E LUZ 40595,00 
MATERIAL / OBRA CIVIL 6958,00 
PORTICOS DAS AVENIDAS 3915,49 
SUBTOTAL 91508,80 

Fonte: ASSAPE, 2011. Elaborada por Menezes, 2012 

                                                                                                                                                         
36 O cálculo executado para chegar a área privativa total da gleba, foi descontado 10% da área inicial, esse 
critério é utilizado pelo mercado imobiliário quando realizar o primeiro estudo de viabilidade para um 
empreendimento  Fonte: Associação Amigos Península – Balancete Sintético do período 01/08/2011 a 
31/08/2011. 
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Serviços de Segurança Patrimonial: 

A ASSAPE organizou um serviço diferenciado de segurança interna do Bairro 

Condomínio Bairro, que representa 18% da receita mensal (QUADRO 3.4). A empresa 

contratada é responsável pelo patrulhamento de todas as livres do condomínio e também 

pelo controle de acesso e saída da população. Este serviço merece destaque, pois transmite 

maior sensação de segurança a população residente. No entanto, é importante observar que 

a obrigação de manter o cidadão em segurança é de responsabilidade total do Poder 

Público. 

Quadro 3.4: Custos referentes à segurança patrimonial. 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 199816,03 
LOCAÇÃO DE RÁDIO NEXTEL 3809,10 
SUBTOTAL 203625,13 
Fonte: ASSAPE, 2011. Elaborada por Menezes, 2012 

Para exemplificar o poder simbólico exercido pela ASSAPE, cita-se as cancelas e 

guaritas situadas nas duas entradas do condomínio com vigilância 24h(FIGURA 3.36), 

mantidas por meio de contribuições mensais dos condôminos. Ao tentar entrar com qualquer 

veículo automotor no Bairro Condomínio o cidadão é abordado e perguntado se é morador. 

Caso não seja, será indagado para onde está indo. Observa-se que o acesso à Península 

não é facultado somente aos moradores, pois tratam-se de áreas públicas, que por lei não 

podem ser privatizadas. Para tanto, os logradouros e as áreas comuns parques, jardins e 

quadras - são equipamentos de uso público, e direito de qualquer cidadão utilizar. 

Figura 3.36: Artifícios utilizados para privatização de áreas públicas. 
Fonte: Menezes, 2012. 
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A prática de fechamento de logradouros é permitida a título precário por meio da Lei 

n.° 1511 de 18 de dezembro de 1989. Esses artifício s privatizam o ambiente público. No 

entanto, destaca-se na própria legislação a transferência da responsabilidade do Poder 

Público para os moradores quanto aos itens de segurança e conservação dos logradouros 

privatizados. 

A instalação desses artifícios tem como finalidade constituir um local “seguro e 

exclusivo”, e conferir “status social” para os moradores, enquanto o transeunte observa-o 

como um lugar proibido, no entanto, o acesso ao pedestre é assegurado sem abordagens 

dos seguranças. A questão de segurança é tão levada a sério que o sistema de controle 

implantado na Península tira uma foto do motorista e do veículo no momento de entrada no 

condomínio (FIGURA 3.38), a placa do veículo e todas as informações são automaticamente 

registradas e, na saída, o sistema reproduz na tela dos seguranças todas as informações 

coletadas no acesso. (REVISTA PENÍNSULA – ANO I, nº 5, p. 14) 

Figura 3.37: Sistema de segurança implantado pela ASSAPE. 
Fonte: Revista Península, 2009. 

 

 Sistema de Transporte: 

Como não existe no Bairro Condomínio um sistema de transporte organizado pelo 

Poder Público, a ASSAPE também assumiu essa responsabilidade organizando e 

contratando empresas para prestar esse serviço. Destaca-se que o custo desse serviço é, 

em média, 16% da receita total da ASSAPE (QUADRO 3.5). 
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O sistema de transporte organizado é dividido em terrestre e náutico (FIGURA 3.38). O 

sistema de transporte rodoviário que atende o bairro é o modelo fretado, no entanto, engloba 

somente os deslocamentos entre o Condomínio e os principais pontos da Barra da Tijuca, de 

forma circular. 

Figura 3.38: Divulgação do horário da balsa. 
Fonte: Revista Península, 2011. 

O transporte náutico organizado interliga a Península ao Centro Comercial Barra 

Shopping. Em vista da dificuldade de acessibilidade a ASSAPE iniciou a “implantação de 

mais um píer, para diversificar ainda mais os acessos. Também será instalado um 

bicicletário nesse ponto, para incentivar o uso da de bicicleta”. (REVISTA PENÍNSULA – 

ANO II, nº 17, p. 13) 
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Quadro 3.5: Custos referentes ao sistema de transporte.. 

LOCAÇÃO DE EQUIP. DOS ÔNIBUS (LEITOR DE ACESSO) 1687,80 
ÔNIBUS CIRCULAR 159545,00 
BALSA BARRASHOPPING 22000,00 
SUBTOTAL 183232,80 
Fonte: ASSAPE, 2011. Elaborada por Menezes, 2012 

 Segundo a ASSAPE, para utilização desses sistemas de transporte existem 

cadastrados 6.000 mil funcionários e 5.000 mil moradores de um total de aproximadamente 

de 12.000 mil moradores e 6.000 mil funcionários. É importante lembrar que o sistema de 

transporte é 100% financiado pelos moradores do condomínio. 

Com o projeto de reestruturação do sistema de transporte do município para receber 

os Jogos Olímpicos de 2016, foram projetadas duas vias expressas de ônibus BRT: a 

Transolímpica, um corredor de ônibus expresso com 26 km de extensão e a Transcarioca, 

que ligará o Terminal Alvorada37, ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Além 

destas vias, a região da Barra da Tijuca vai ganhar uma estação de Metrô que, apesar de 

ficar distante da Península, contará com uma linha de ônibus prevista pelo sistema 

rodoviário implantado pela a ASSAPE. 

 

 

3.8 Projetos pró-ambientais em curso 

A natureza como produto diferenciado é presente em projetos da Incorporadora 

Carvalho Hosken desde a década de 1970, quando a incorporadora usava como argumento 

“uma nova era no planejamento imobiliário”, acrescentada do seguinte discurso: “elas vão 

crescer com seus filhos [...] crescendo com seus filhos e para seus filhos mais de 550 

árvores”. (Encarte de venda da Carvalho Hosken, 1970) 

O discurso ecológico também foi incorporado no marketing de comercialização da 

Península: 
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A Barra está ganhando o seu primeiro bairro ecológico. Com área 
equivalente ao Leblon, a Península tem a segurança e a exclusividade 
da Urca, a exuberância do verde do Jardim Botânico e um charme 
inconfundível. Um espaço privilegiado onde a natureza, na sua forma 
mais bela, foi totalmente preservada para valorizar a qualidade de vida 
das pessoas. [...]. O exemplo de como o homem é capaz de intervir de 
maneira positiva na natureza, estabelecendo um novo modelo para o 
convívio humano-ambiental. Com muito lazer e consciência ecológica. 
(ENCARTE DE VENDA: CARVALHO HOSKEN, PENÍNSULA) 

No caso da Península, como já visto, o Poder Público impôs à incorporadora a 

recuperação ambiental e manutenção da área, responsabilidade igualmente transferida aos 

futuros habitantes. Em virtude da necessidade de manutenção imposta por meio do TAC, 

como visto anteriormente, foi constituída a ASSAPE. 

Como entidade representativa da população local, a ASSAPE promove e divulga 

campanhas publicitárias por meio da Revista Península em prol do meio ambiente. A Revista 

Península, com tiragem de 4.227 exemplares por mês, tem uma atuação direta sobre a 

população local. No entanto, as campanhas e divulgações são mais amplas. Por meio da 

revista os habitantes do Bairro Condomínio tomam conhecimento de encontros promovidos 

por ONGs ambientais e orientações sobre o consumo d’água, descarte de pilhas e baterias, 

sobre a reutilização de óleo vegetal e sobre a coleta seletiva de lixo. 

A reutilização de óleo vegetal é um projeto denominado Zeróleo, desenvolvido pela 

ONG Lagoa Viva, lançado na Península em 2010, segundo a Revista Península (Ano III, nº 

25, p.32) com o objetivo de coletar e reciclar o óleo nos prédios.  

De acordo com a ONG, o despejo na rede de esgoto encarece o 
tratamento e prejudica o funcionamento das estações de tratamento 
[de esgoto]. Os óleos e as gorduras acumuladas nos encanamentos 
podem causar entupimentos, refluxo de esgoto, rompimento da rede 
de coleta e a propagação de vetores. Muitas vezes, para desobstruir o 
encanamento, são utilizados produtos altamente tóxicos, o que 
compromete mais ainda o meio ambiente. [...]. O óleo é insolúvel, não 
se mistura com a água. Ao entrar em contato com rios e lagoas, forma 
uma camada, em que acumula lixo e entulho e evita a passagem de 
luz, a oxigenação e a evaporação da água. (REVISTA PENÍNSULA 
ANO III, nº 25, p.32) 

                                                                                                                                                         
37 É o principal terminal rodoviário da Zona Oeste: está situado na zona central da Barra da Tijuca e oferece 
acesso aos principais pontos da cidade, além de ter  ligação com algumas cidades da região metropolitana. 
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A consequência do descarte inadequado do óleo vegetal em um complexo lagunar é a 

degradação da fauna e flora por falta de nutrientes e oxigênio. Em contato com o solo 

provoca sua impermeabilização e prejudica a infiltração, o que possibilita a maior ocorrência 

de enchentes. 

Segundo a Revista Península (Ano III, nº 25, p.34), em agosto de 2011, o Condomínio 

Green Lake era um exemplo a ser seguido no recolhimento de óleo residual; já em 

dezembro de 2011, os condomínios Monet e Bernini também se tornaram referência. 

Outra contribuição da revista com a educação e conscientização da população local 

da-se por meio das divulgações como essa:  

Uma onda de limpeza invadiu diversas praias do Rio de Janeiro no 
último dia 17. O mutirão de voluntários foi do leme ao Pontal, para 
recolher toneladas de lixo nas praias. O evento faz parte do Dia 
Mundial de Limpeza da Praia (Clean Up the World), que aconteceu em 
125 países simultaneamente. (REVISTA PENÍNSULA ANO III, nº 27, 
p.12) 

Mas, o comprometimento com a questão ambiental na Península vai além dessas 

iniciativas. Com a constituição da associação foi criada uma comissão de meio ambiente 

para desenvolver projetos de educação ambiental no Bairro Condomínio. A comissão 

desenvolveu um projeto denominado Sítio do Matoso, objetivando a educação ambiental dos 

pequenos moradores da Península. 

Com base no conceito de bairro ecológico a Península continua em franca 

consolidação e servindo de modelo para os empreendimentos lançados pela Incorporadora 

Carvalho Hosken. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa abordou o tema ambiental a partir do entendimento das relações 

entrelaçadas existentes entre produção do espaço urbano, áreas legalmente preservadas e 

apropriações ambientais e da paisagem promovidas pelo mercado imobiliário. Para tanto, 

teve como estudo de caso o Bairro Condomínio Península, localizado nas margens da 

Lagoa Tijuca, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 

O estudo de caso escolhido para esta Dissertação, o Bairro Condomínio Península, 

situado na Gleba “E”, exemplifica particularidades de um processo denominado “apropriação 

ambiental”, parte de uma estratégia de marketing e de projeto urbanístico realizados pelo 

mercado imobiliário. 

Para balizar as análises referentes à questão ambiental na Barra da Tijuca e a 

apropriação dos recursos naturais e da paisagem natural pelo mercado imobiliário, ao longo 

do tempo, foi essencial entender os antecedentes da questão ambiental no Brasil, os 

princípios previstos nas legislações, as diversas categorias de preservação, bem como a 

localização das áreas protegidas no Rio de Janeiro, com ênfase neste bairro.  

A legislação ambiental no Brasil aprimorou-se ao longo do tempo. A implantação da 

Política Nacional do Meio Ambiente, no início da década de 1980, foi importante para a 

preservação e manutenção da qualidade ambiental ainda existente. No entanto, observa-se 

que as legislações anteriores também contribuíram, a exemplo do Código das Águas e do 

Código Florestal, que fazem menção às Faixa Marginal de Proteção e Área de Proteção 

Permanente, ambas equiparadas pelo INEA-RJ. 

Por um lado, com o aprimoramento da legislação ambiental no Brasil, no Rio de 

Janeiro, particularmente na Barra da Tijuca, ainda nos anos de 1960, diversas áreas passam 

a ser protegidas legalmente.  Por outro, é nesta ocasião que os atributos ambientais  da 

Barra da Tijuca, mesmo que protegidos, passam a ser alvo de diversas formas de 

apropriação, principalmente com o aumento da população urbana e saturação das áreas 

mais nobres  localizadas na zona sul da cidade.  
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O processo de ocupação inicial da Barra da Tijuca aliada à discussão dos princípios 

presentes no Plano Piloto, elaborado por Lucio Costa em 1969, foram fundamentais para 

entender os conflitos e estratégias existentes atualmente.  

A Barra da Tijuca, até o final da década de 1960, era um enclave ambiental no 

Município do Rio de Janeiro, localizada entre o Maciço da Pedra Branca, o Maciço da Tijuca, 

o complexo lagunar de Jacarepaguá, Tijuca, Camorim e Marapendi, e o mar. 

O seu processo de ocupação foi induzido de forma planejada pelo Estado em 

articulação com o capital imobiliário, no final dos anos de 1960. A viabilização do Plano 

Piloto, formulado pelo arquiteto Lucio Costa, deu-se em função do uso do solo rarefeito e da 

iniciativa do Estado de construir infraestrutura viária que, de certa forma, venceram as 

barreiras físicas da região, conectando-a ao litoral sul da cidade e às porções norte e oeste 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Com topografia plana, grandes glebas vazias concentradas nas mãos de poucos 

proprietários e uma paisagem preservada, a região era, teoricamente, ideal para a execução 

dos princípios do Urbanismo Moderno que preconizava quadras planejadas, aeradas, 

edifícios soltos no lote, áreas de laser que, já naquele momento, tinham a paisagem natural 

como importante diferencial.   

Lúcio Costa, considerado um dos principais personagens do urbanismo brasileiro, com 

ideias inovadoras para a época, manifestou no Plano Piloto a intenção de preservar a 

paisagem natural e a geografia do lugar, como as praias, as dunas, restingas e lagoas, já 

que a região era considerada uma das últimas áreas para onde a cidade poderia se 

expandir. O foco central do Plano elaborado por Lúcio Costa era a construção de duas vias 

principais (Avenida das Américas - antiga BR101 - e a Avenida Alvorada - atualmente 

Avenida Ayrton Senna), que fariam a ligação do bairro ao restante da cidade, e a criação de 

núcleos autônomos; limitando os gabaritos e prevendo áreas de preservação e recuperação 

ambiental. 

Uma primeira etapa de ocupação da região se deu por meio da implantação dos 

núcleos residenciais previstos no Plano, que associam moradias, comércio local e serviços. 

A partir do final dos anos de 1970, os primeiros núcleos transformam-se em condomínios 

fechados, que, segundo Menescal (2006), marcam uma nova forma de viver na cidade, 
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aliando o lazer, a privacidade, o verde e os serviços. Por um lado, a localização de tais 

núcleos nos limites de áreas com grandes atributos ambientais (lagoas, mangues, 

montanhas etc) é ideal para o modelo de urbanização que se pretendia no Plano Piloto, 

preservando a paisagem da região. Por outro, a mesma localização favorece o fechamento 

dos empreendimentos e a formação de “condomínios, por meio da simples colocação de 

guaritas em áreas estratégicas somadas aos obstáculos ambientais existentes.  

Para Sanchez (2009, p. 58), embora na concepção do Plano Piloto da Barra da Tijuca 

houvesse uma “preocupação com a preservação do meio ambiente, algo bastante inusitado 

[no Brasil] para a época”, o modelo de ocupação da região reforça o isolamento e a 

apropriação da natureza pelo mercado imobiliário. 

O modelo de urbanização implantado na Barra da Tijuca, considerando o papel do 

Mercado Imobiliário e do Poder Público, não reconheceu a região como ecossistema 

urbano, tal como: urbano, paisagem natural, social e econômico.  Ou seja, o Estado, ao ter 

promovido a infraestrutura mais essencial à urbanização, o sistema viário, a iluminação 

pública, a coleta de lixo, o abastecimento de água, não implantou o sistema de esgotamento 

sanitário, não dando a devida importância à manutenção da qualidade do meio ambiente. A 

ausência dessa infraestrutura contribuiu para o surgimento de diversos problemas 

ambientais na região, com destaque à poluição do Complexo Lagunar da Baixada de 

Jacarepaguá. 

A partir dos anos de 1980, as modificações da legislação do Plano Piloto, aliadas à 

ausência de infraestrutura pública e à concentração das glebas existentes nas mãos de 

poucos proprietários, reforçaram a segregação espacial urbana existente na região, 

consolidando a presença de grandes condomínios fechados.  

Na atualidade, os condomínios fechados da Barra da Tijuca favoreceram novas formas 

de viver na cidade por meio da associação entre moradias. Áreas de lazer, áreas verdes e 

preservadas que, ao mesmo tempo, bloqueiam o acesso público da população à grande 

parte dos atributos ambientais da região. A demanda por esse tipo de moradia advém de 

uma estratégia de marketing que vende áreas seguras para viver e a possibilidade de criar 

os filhos livres, com maior contato com a natureza. Atributos ambientais são preservados e, 

muitas vezes, espaços públicos são projetados para garantir a aprovação legal, mas, em 

seguida, estratégias que os cercam favorecem a sua apropriação por poucos.  
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O papel desempenhado pelo mercado imobiliário na Barra da Tijuca é observado por 

meio do alto valor do solo no bairro, e o consequente valor dos imóveis, e, também, por 

meio do chamado marketing ecológico. O mercado imobiliário vende não só seus imóveis, 

mas, também, a paisagem natural aliada a um “novo estilo de vida”.  No caso específico da 

Península, o incorporador recuperou ambientalmente a área ao longo de vinte anos e, 

somente depois, foi autorizado a urbanizá-la.  

Observa-se, portanto, um processo de apropriação do patrimônio natural 

remanescente para benefícios particulares. Ou seja, um movimento constante do capital no 

sentido da apropriação destes ganhos e assimilação do discurso, demonstrando que 

também para o “capital imobiliário a modernização ecológica na expansão urbana 

compensa”. (COSTA, 2006) 

Embora no início dos anos 1970 os condomínios já tivessem apelos como: “venha 

morar onde você gostaria de passar as férias” ou “venha acordar com o canto dos 

pássaros”, atualmente, condomínios continuam utilizando o mesmo apelo, por meio de um 

“marketing ecológico”, que divulgam os empreendimentos como sustentáveis.  Ou seja, 

atualmente, o discurso de sustentabilidade é o principal slogan desses empreendimentos.  

 O caso do Bairro Condomínio da Península, considerado o primeiro bairro ecológico 

da cidade do Rio de Janeiro, ilustra o tema. Neste empreendimento, verifica-se a 

apropriação das áreas públicas por poucos, sem atender ao interesse coletivo da cidade. 

Como parte do marketing imobiliário, a incorporação dos atributos ambientais da região é 

aliada aos conceitos de segurança e sossego. 

O Bairro Condomínio Península é um exemplo do processo de transformação da Barra 

da Tijuca, favorecido pelo modelo que vem sendo implantado desde a década de 1970. 

Assim como no Nova Ipanema, primeiro núcleo residencial previsto por Lúcio Costa, a 

Península, por motivos diversos, encontrou caminhos previstos na legislação para se isolar 

do bairro planejado que lhe deu origem. Seja por sua posição peninsular, seja por meio de 

uma simples portaria que bloqueia o acesso “público”, áreas públicas com qualidades 

ambientais são privatizadas, impedindo o direito de acesso de todos os cidadãos. A 

privatização do espaço publico é favorecida por uma estratégia de projeto que alia a 

geográfica peculiar do empreendimento à ausência de transporte público na região, 

dificultando, assim, o acesso da população externa às suas “áreas públicas” e reforçando a 

segregação.  
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No caso do Bairro Condomínio Península, as áreas públicas existentes na gleba: 

parques, logradouros e equipamentos públicos, além do manguezal e da restinga, são 

utilizados exclusivamente pelos moradores da Península, uma vez que o Poder Público 

autorizou a instalação de uma guarita na entrada do condomínio. Tal obstáculo intimida o 

público interessado em visitar ou gozar destas áreas públicas, que, no entanto, tornaram-se 

de uso coletivo privado. 

Assim, as guaritas instaladas inibem o livre acesso do cidadão ao interior dos grandes 

condomínios, localizados no entorno de áreas preservadas ou passíveis de preservação e, 

de certa forma, transformam os atributos ambientais e áreas públicas existentes em 

mercadoria e privilégio somente dos residentes. 

O mercado imobiliário procura inovar e reinventar o produto imobiliário para atender às 

necessidades da sociedade, que, cada vez mais, procura novas formas de moradia. Em 

consequência desta necessidade, grandes condomínios com áreas verdes e de lazer são 

vistos como sinônimo de segurança e símbolo de status social para as classes emergentes. 

O Bairro Condomínio Península possui um espaço urbano construído diferenciado do 

restante da cidade, favorecido, principalmente, pela transferência de obrigações do Poder 

Público, que impôs aos moradores a manutenção e a preservação do local. Ambientalmente, 

o bairro se destaca por possuir um parque implantado na Faixa Marginal de Proteção da 

Lagoa, que serve como um pulmão verde.  

Os empreendimentos internos ao Bairro, com áreas de lazer privadas, levam a 

maiores níveis de fechamento dentro do próprio bairro, caracterizando a privatização do 

coletivo. Ao oferecerem vantagens para uma pequena parcela da população, tais 

empreendimentos privatizam áreas públicas em prol de uma melhor qualidade de vida 

apenas para os moradores e contribuem para a fragmentação urbana. 

Neste contexto, observa-se que tanto o Estado quanto o Mercado Imobiliário são 

responsáveis pelo modelo de produção do espaço urbano presente na Barra da Tijuca. O 

Estado, por meio de instrumentos urbanísticos, “legislações” e construção das 

infraestruturas, atende aos interesses das classes sociais abastadas, e o mercado 

imobiliário desempenha o papel de agente estimulador da apropriação ambiental por 

poucos, contribuindo para a expansão da cidade. 
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Assim, o discurso ecológico vem se tornando cada vez mais frequente na cidade 

contemporânea, onde empreendimentos aliam a estrutura construída de segurança e áreas 

livres à qualidade ambiental, vendendo localização, sossego e qualidade de vida para seus 

moradores. Porém, tais empreendimentos contribuem para privar a sociedade de suas áreas 

preservadas, que são de interesse público para as atuais e futuras gerações.  
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APÊNDICE A 
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FICHA 01 

PENÍNSULA GREEN I 

Data de Lançamento: 01/05/2002 

Localização: Avenida das Acácias, 280 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Gafisa - 50 % / Multiplan - 50 % 

Construtor (es): Gafisa  

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados 

Paisagismo: Fernando M. Chacel 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 4.173,37* Área privativa média: 167,73m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 4  Total de Unidades: 120 

Tamanho do lote: 11.195,44m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Pisc c/ raia = 25m, Pisc Infantil, Saunas, Sl Festas, Jogos, Gin 

Serviços: Segurança Perimetral, Sistema IBM c/ Intranet e Internet 24h 
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FICHA 02 

PENÍNSULA PARADISO 

Data de Lançamento: 01/06/2002 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1020 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 33,33% / Rio Massa 33,33% / MDL Realty – 
33,33% 

Construtor (es): Rio Massa  

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.884,69* Área privativa média: 169,60m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 6  Total de Unidades: 75 

Tamanho do lote: 4.706,26m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Pisc c/ raia = 25m, Pisc Infantil, Saunas, Sl Festas, Jogos, Gin 

Serviços: Segurança Perimetral, Sistema IBM c/ Intranet e Internet 24h 
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FICHA 03 

PENÍNSULA GREEN II 

Data de Lançamento: 01/12/2002 

Localização: Avenida das Acácias, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Gafisa - 50 % / Multiplan - 50 % 

Construtor (es): Gafisa  

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados 

Paisagismo: Fernando M. Chacel 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2  e 3 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.890,04* Área privativa média: 115,68m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 6  Total de Unidades: 180 

Tamanho do lote: 9.653,35m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Pisc inf e c/ raia, 2 Saun, Slão beleza, ginást e fest, SPA c/ ofurô, Recrea inf, 
Coffee Shop, Salão p/ jantar e reunião social. 

Serviços: Segurança Perimetral, Sistema IBM c/ Intranet e Internet 24h 
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FICHA 04 

RESIDENCIAL MONET 

Data de Lançamento: 01/08/2003 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1180 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken - 50 % / Calçada - 50 % 

Construtor (es): Calçada  

Projeto arquitetônico: Sérgio Alexandre Arquitetura 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.287,303* Área privativa média: 214,50m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 6 ou 2  Total de Unidades: 62 

Tamanho do lote: 5.701,16m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Pisc c/ raia de 25m e infantil, 2 saun, hidro, ofurô, Sl de Festas, de Ginást e 
de massagem, H. Office, Esp. Gourmet, Epaço Zem (meditação) 

Serviços: Baby Care, Alarme, Seg Perimetral, CFTV, Contr. de Acesso  
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FICHA 05 

RESIDENCIAL EXCELLENCE 

Data de Lançamento: 01/11/2003 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1259  - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 33,33 % / Calçada – 33,33 % / Comasa – 
33,33% 

Construtor (es): Calçada / Comasa  

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 quartos 

Preço médio por m²: R$ 6.357,20* Área privativa média: 107,50m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 7 ou 6  Total de Unidades: 29 

Tamanho do lote: 5.224,19m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: 2 Pisc, Saun, Sl. Ginást e Massagem, Ofurô, H. Theater e H. Office,Sl. de 
Fest e Espaço Zen (meditação). 

Serviços: Guarita, CFTV, Internet e Intranet, Sensores Periféricos 
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FICHA 06 

RESIDENCIAL MANDARIN 

Data de Lançamento: 01/05/2004 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 960 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50 % / RJZ Cyrela – 50 % 

Construtor (es): RJZ Cyrela  

Projeto arquitetônico: Itamar Berezin 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: Loft, 2 e 3 quartos 

Preço médio por m²: R$ 4.680,07* Área privativa média: 99,60m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 8 a 22  Total de Unidades: 248 

Tamanho do lote: 9.221,69m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Sl de Leitura; H Theater; H Office; Esp. Gourmet; Fitness; Hidro; 2 Saun; Esp 
Meditação,Pisc c/ raia, deck molhado, borda infinita e duchas; Ofurô e Massagem; 
Pérgola Gourmet e Baby Zen. 

Serviços: Guarita com Port Cochère; arrumção e Limpeza; Concierge; Manutenção 
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FICHA 07 

RESIDENCIAL ATMOSFERA 

Data de Lançamento: 01/03/2005 

Localização: Av. das Acácias, 540 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50 % / RJZ Cyrela – 50 % 

Construtor (es): RJZ Cyrela  

Projeto arquitetônico: Collaço e Gilberto Sant’Anna 

Paisagismo: Benedito Abbud e Fernando Chacel 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 4.205,33* Área privativa média: 186,30m² 

Número de Bloco (s): 4   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 4  Total de Unidades: 120 

Tamanho do lote: 17.766,74m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscina de Água Salgada, Quadra de Esportes, Half-pipe, Recreação Inf, 
Cyber Space, Sl Jogos, Brinquedoteca, Sl Festas Inf, Pérgola Gourmet, Lounge 
Gourmet, Home Theater, Home Office, Spa c/ Ofurôs, Redário, Piscinas (Adulto e 
Inf) 

Serviços: Internet, Intranet, CFTV, Central PABX, Segurança 24h 
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FICHA 08 

RESIDENCIAL BERNINI 

Data de Lançamento: 01/04/2005 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1250 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50 % / Calçada – 50 % 

Construtor (es): Calçada  

Projeto arquitetônico: Sérgio Alexandre Mascarenhas 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 e 5 quartos 

Preço médio por m²: R$ 7.204,95* Área privativa média: 286,40m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 16 e 17 

Unidades por pavimento: 4 e 6  Total de Unidades: 154 

Tamanho do lote: 11.135,43m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscina de Água Salgada, Quadra de Esportes, Half-pipe, Recreação Inf, 
Cyber Space, Sl Jogos, Brinquedoteca, Sl Festas Inf, Pérgola Gourmet, Lounge 
Gourmet, Home Theater, Home Office, Spa c/ Ofurôs, Redário, Piscinas (Adulto e 
Inf) 

Serviços: Internet, Intranet, CFTV, Central PABX, Segurança 24h 
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FICHA 09 

RESIDENCIAL SMART 

Data de Lançamento: 05/10/2005 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1070  - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 33,33% / Rio Massa 33,33% / MDL Realty – 
33,33% 

Construtor (es): Rio Massa 

Projeto arquitetônico: Afonso Kuernez 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.427,47*  Área privativa média: 106,15m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 8   Total de Unidades: 120 

Tamanho do lote: 5.465,80m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Quadra de Squash, Bar e Lounge, Piscina c/ Borda Infinita, Hidro, Deck 
Molhado, Solarium, Espaço Gourmet e Sl Festas, Cyber Space, Kids Room, 
Piscinas, Playground, Praça dos Aromas, Gazebo gourmet, Saunas, Sl Repouso e 
Fitness. 
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FICHA 10 

RESIDENCIAL FIT II 

Data de Lançamento: 10/11/2005 

Localização: Avenida das Acácias, 60 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Gafisa 50% 

Construtor (es): Gafisa 

Projeto arquitetônico: Edmundo Musa 

Paisagismo: D.W. Santana 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2 a 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 4.621,84* Área privativa média: 117,80m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 18 

Unidades por pavimento: 8  Total de Unidades: 132 

Tamanho do lote: 4.993,42m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Trilha na Água c/ seixos, Piscina c/ Raia, Prainha c/ borda infinita, Ever Swim, 
Saunas, Hidro, Ofurô, Sl Festas, Espaço Gourmet, Fitness, Sl Jogos, Garage Band 

Serviços: Virtual Office, Concierge, Arrumação e Limpeza, Posto de Coleta de 
Lavanderia, CFTV, Central PAX e Antena Coletiva 
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FICHA 11 

RESIDENCIAL ROYAL GREEN 

Data de Lançamento: 19/11/2005 

Localização: Avenida das Acácias, 410 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Multiplan 50% 

Construtor (es): Multiplan 

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: Não informado Área privativa média: Não informado 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 2 e 4  Total de Unidades: 93 

Tamanho do lote: 11.610,20m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas, Ofurô, tenda de massagem, fitness, saunas (seca e à vapor), 
espaço gourmet, lounge, home theatre, salão de festas, brinquedoteca, Lan house 

Serviços: Controle de Acesso por leitora de proximidade, cadastramento eletrônico 
de visitantes, concierge, central de arrumação e limpeza, som ambiente, PAX. 
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FICHA 12 
RESIDENCIAL FIT I 

Data de Lançamento: 02/05/2006 

Localização: Avenida das Acácias, 60 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Gafisa 50% 

Construtor (es): Gafisa 

Projeto arquitetônico: Edmundo Musa 

Paisagismo: D.W. Santana 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2, 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.678,34 Área privativa média: 117,80m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 18 

Unidades por pavimento: 8  Total de Unidades: 132 

Tamanho do lote: 4.993,42m² 

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Trilha na Água c/ seixos, Piscina c/ Raia, Prainha c/ borda infinita, Ever Swim, 
Saunas, Hidro, Ofurô, Sl Festas, Espaço Gourmet, Fitness, Sl Jogos, Garage Band  

Serviços: Virtual Office, Concierge, Arrumação e Limpeza, Posto de Coleta de 
Lavanderia, CFTV, Central PAX e Antena Coletiva 
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FICHA 13 
RESIDENCIAL MONDRIAN 

Data de Lançamento: 08/03/2008 

Localização: Rua dos Jacarandás, 1100 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 10% / Calçada - 80% / Comasa – 10% 

Construtor (es): Calçada / Comasa 

Projeto arquitetônico: Sérgio Alexandre Mascarenhas 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 4.928,68 Área privativa média: 324,63m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 2  Total de Unidades: 46 

Tamanho do lote: 5.372,91m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Golf Training, Jogos e Fumoir/Adega, Espaço Gourmet, Sl Multiuso, Home 
Office, Sl Estudos, Piscinas (Adulto e Infantil), Atelier infantil, Play adventure, 
Brinquedoteca, Lan House, Jogos Teen, Play infantil, Campo de Futebol, Fitness, 
Play Dog 

Serviços: Não informado 
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FICHA 14 
RESIDENCIAL QUINTAS DA PENÍNSULA 

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Rua dos Jacarandás, 1160 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Canopus – 50% 

Construtor (es): Canopus 

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: não informado Área privativa média: não informado 

Número de Bloco (s): 4   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 2 ou 4  Total de Unidades:180 

Tamanho do lote: 10.294,44m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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FICHA 15 
RESIDENCIAL VIA PRIVILLEGE  

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Rua dos Jacarandás, 1000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Via Emprendimentos– 50% 

Construtor (es): Via Empreendimentos 

Projeto arquitetônico: Feu Rosa 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: não informado Área privativa média: 215,00m² 

Número de Bloco (s): 3   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 2 ou 4  Total de Unidades: 120 

Tamanho do lote: 8.287,72m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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FICHA 16 
RESIDENCIAL AQUARELA 

Data de Lançamento: 01/08/2005 

Localização: Rua dos Jacarandás, 880 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50 % / Canopus – 50 % 

Construtor (es): Canopus  

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.526,61* Área privativa média: 151,51m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 3 a 4  Total de Unidades: 105 

Tamanho do lote: 8.850,94m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Spa,fitness,home office,Web House,lounge Gourmet,Playground, Tenda de 
massagem, sala de jogos,brinquedoteca,salão de festas,recreação infantil,piscina 
com deck e bar, ofurô 

Serviços: Guarita com Port Cochère 
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APÊNDICE B 
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FICHA 17 

RESIDENCIAL VIA BELLA 

Data de Lançamento: 17/02/2004 

Localização: Rua das Bauhíneas, 200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50 % / VIA – 50 % 

Construtor (es): VIA / Carvalho Hosken  

Projeto arquitetônico: Carlos Alberto Bittar Ribeiro 

Paisagismo: LandScap 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2 e 3 quartos 

Preço médio por m²: R$ 3.306,10* Área privativa média: 72,64m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 18 

Unidades por pavimento: 8  Total de Unidades: 256 

Tamanho do lote: 6.585,39m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Espaço gourmet, home theater, churrasqueiras, salões de fetas, piscinas 
adulto e infantil, fitness center, quadra poliesportiva, spa com sauna seca e a vapor 
e hidroginástica aquecida, play ground, espaço zen workstation. 

Serviços: Segurança, bicicletário, pranchário, lavanderia, box para lavar carros 
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FICHA 18 

RESIDENCIAL FONTVIEILLE 

Data de Lançamento: 17/09/2006 

Localização: Avenida das Acácias, 607 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / JC Gontijo Engenharia S.A. - 50% 

Construtor (es): JC Gontijo Engenharia S.A. 

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 5.235,71 Área privativa média: 343,07m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 1 ou 2  Total de Unidades: 42 

Tamanho do lote: 9.473,49m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Salão de jogos, piscina com bar, pista de skate, jungle -house, salão de 
festas, piscinas, mini-circuito de fórmula 1, spa, lan house, Garage Band, sala de 
cinema. 

Serviços: Sala de imprensa, consultório para atendimento médico, administração do 
condomínio.  
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FICHA 19 

RESIDENCIAL LA MAISON DE GAUGUIN 

Data de Lançamento: 30/06/2007 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 50 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Calçada 50% 

Construtor (es): Calçada 

Projeto arquitetônico: não informado 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 6.282,88 Área privativa média: 140,36m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 6  Total de Unidades: 90 

Tamanho do lote: 3.457,08m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Espaço Mix, Spa, Piscina Adulto c/ Raia e Infantil, Pista de Skate, Snooker 
Bar, Sala de Estudo.  

Serviços: Não informado 
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FICHA 20 
RESIDENCIAL EVIDENCE  

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Rua dos Jacarandás, 1000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Cycohrp – 50% 

Construtor (es): Cycohrp 

Projeto arquitetônico: Arq & Urb Projetors 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: não informado Área privativa média: não informado 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 6  Total de Unidades: 90 

Tamanho do lote: 3.562,39 m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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FICHA 21 

RESIDENCIAL PENINSULA STYLE  

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Avenida dos Flamboyants, 1015 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Cycohrp – 50% 

Construtor (es): Cycohrp 

Projeto arquitetônico: Arq & Urb Projetors 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 3 quartos 

Preço médio por m²: não informado Área privativa média: não informado 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 14 

Unidades por pavimento: 8  Total de Unidades: 112 

Tamanho do lote: 3.499,98 m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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FICHA 22 
RESIDENCIAL PENINSULA LIFE  

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Rua das Bauhineas, 150- Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / Cycohrp – 50% 

Construtor (es): Cycohrp 

Projeto arquitetônico: Edmundo Musa 

Paisagismo: não informado 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2 e 3 quartos 

Preço médio por m²: não informado Área privativa média: não informado 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 10  Total de Unidades: 170 

Tamanho do lote: 5.719,94m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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APÊNDICE C 
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FICHA 23 

CLUB RESIDÉNCE SAINT BARTH 

Data de Lançamento: 06/11/2006 

Localização: Rua Bromélias da Península, 60 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / RJZ Cyrela - 50% 

Construtor (es): RJZ Cyrela 

Projeto arquitetônico: STA Arquitetura S.A. 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 6.912,61 Área privativa média: 252,30m² 

Número de Bloco (s): 5   Número de Pavimentos: 17 

Unidades por pavimento: 4 ou 6  Total de Unidades: 330 

Tamanho do lote: 27.484,78m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Quadra de Areia, Parede de Escalada, Half Pipe, Playground, Piscinas, 
Solarium, Sl Festas, Clube (Café, Sl Ginástica, Sl Pilates, Sl Ballet, Sl Artes Marciais, 
Sl Spinning, Sl Musculação, SPA, Ofurô, Bar, Saunas), Lounge, Garage Band, Lan 
House, Boliche, Cinema 

Serviços: Segurança Perimetral, Controle de acesso, CFTV, PABX, Concierge, 
Courier, Manutenção Básca dos Apt, Coordenador do Clube, Limpeza pós-mudança, 
Faxinas Completas, Manutenções específicas, Reformas, Decoração, Congelados, 
Pet Care, Serviços de Táxi, Serviço de Lavagem de Carro a Seco 
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FICHA 24 

CLUB RESIDÉNCE SAINT MARTIN 

Data de Lançamento: 06/11/2006 

Localização: Rua dos Jacarandás, 300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 50% / RJZ Cyrela 50% 

Construtor (es): RJZ Cyrela 

Projeto arquitetônico: Sérgio Gattáss 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2, 3 e 4 quartos 

Preço médio por m²: R$ 6.365,20 Área privativa média: 131,44m² 

Número de Bloco (s): 5   Número de Pavimentos: 16 

Unidades por pavimento: 4 e 10  Total de Unidades: 548 

Tamanho do lote: 22.920,40m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Quadra de Areia, Parede de Escalada, Half Pipe, Playground, Piscinas, 
Solarium, Sl Festas, Clube (Café, Sl Ginástica, Sl Pilates, Sl Ballet, Sl Artes Marciais, 
Sl Spinning, Sl Musculação, SPA, Ofurô, Bar, Saunas), Lounge, Garage Band, Lan 
House, Boliche, Cinema 

Serviços: Segurança Perimetral, Controle de acesso, CFTV, PABX, Concierge, 
Courier, Manutenção Básca dos Apt, Coordenador do Clube, Limpeza pós-mudança, 
Faxinas Completas, Manutenções específicas, Reformas, Decoração, Congelados, 
Pet Care, Serviços de Táxi, Serviço de Lavagem de Carro a Seco 
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FICHA 25 

PENÍNSULA OFFICE 

Data de Lançamento: 09/03/2008 

Localização: Rua João Cabral de Mello Neto, 610  - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 19% / RJZ Cyrela – 81% 

Construtor (es): RJZ Cyrela 

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Comercial   Tipologias: Salas 

Preço médio por m²: R$ 6.704,68  Área privativa média: 34,19m² 

Número de Bloco (s): 1   Número de Pavimentos: 13 

Unidades por pavimento: 14   Total de Unidades: 168 

Tamanho do lote: 3.535,30m²  

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 
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FICHA 26 

RESIDENCIAL PENÍNSULA WAY 

Data de Lançamento: 06/04/2008 

Localização: Rua João Cabral de Mello Neto, 610  - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

REALIZAÇÃO: 

Incorporador (es): Carvalho Hosken – 19% / RJZ Cyrela – 81% 

Construtor (es): RJZ Cyrela 

Projeto arquitetônico: S&W Arquitetos Associados 

Paisagismo: Benedito Abbud 

O EMPREENDIMENTO: 

Finalidade: Residencial    Tipologias: 2 e 3 quartos 

Preço médio por m²: R$ 7.506,10 Área privativa média: 82,27m² 

Número de Bloco (s): 2   Número de Pavimentos: 19 

Unidades por pavimento: 10  Total de Unidades: 340 

Tamanho do lote: 7.070,6m²   

FOTO / IMAGEM / MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADE DO EMPREENDIMENTO: 

Área descoberta: Piso intertravado  

Esgoto: E.T.E.    Águas pluviais: Sem  

Reuso d’água: Sem    Energia solar: Sem 

Lazer: Piscinas (Adulto e Infantil), Bar da Piscina, Home Theater, Sl c/ Sauna, Sl 
Massagem, Fitness, Espaço Leitura, Sl Jogos, Playground 

Serviços: Não informado 
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ANEXOS  
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