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Apresentação Institucional 

O Plano Diretor é o instrumento que registra a construção da Política Urbana e, 

conforme previsto na legislação federal (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da 

Cidade) e na legislação municipal que o instituiu (Lei Complementar n.º 111, de 1º de fevereiro 

de 2011), deve ser revisto a cada 10 anos. A  Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da 

Secretaria Municipal de Urbanismo, deu início ao processo de revisão no início de 2018, no 

âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), com o objetivo de 

garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada, saudável e sustentável. 

O Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD) é uma das instâncias 

do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN), também instituído pela Lei 

Complementar nº 111/2011, e tem como funções contribuir para a formulação, 

desenvolvimento e monitoramento da aplicação das políticas e ações setoriais previstas pelo 

Plano Diretor.  

Este relatório registra o esforço do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD), coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, de compilação e análise 

de informações e dados disponíveis sobre a Cidade do Rio de Janeiro que servirão de insumo e 

embasamento para as proposições técnicas e discussões com a sociedade que acontecerão até 

2021. 

 

 

 

Fernanda Tejada 
Secretária Municipal de Urbanismo 

 
 
 

Lucia Vetter 
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Resumo Executivo 

Este Relatório registra as primeiras etapas, realizadas entre 2018 e o início de 2019, do 

processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Cidade do 

Rio de Janeiro, instituído em 2011, que, segundo determinação legal, precisa ser revisto a cada 

dez anos. Apresenta inicialmente uma breve contextualização do procedimento cíclico de 

formulação, acompanhamento da implementação, avaliação e revisão desta normativa, bem 

como da Política Urbana definida por este instrumento. Registra as indicações e 

recomendações oriundas do processo de Avaliação do Plano, também determinado pela lei 

que o instituiu e realizado em 2016, e os caminhos percorridos para a materialização de um 

diagnóstico intersetorial integrado, a partir da compilação, produção e análise de dados de 

fontes diversas e do conhecimento acumulado dos técnicos da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, que compõem o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, e de outras 

instâncias governamentais, bem como de especialistas convidados. Em síntese, o presente 

relatório registra a metodologia adotada para identificar e sistematizar, numa visão técnica, os 

grandes desafios a serem enfrentados pela cidade na revisão de seu Plano Diretor. 

Este documento abrange, no Capítulo I, uma caracterização ambiental, social e 

econômica da cidade. Detalha, no Capítulo II, a dimensão territorial (urbana-ambiental), 

destacando as vulnerabilidades ambientais e sociais da cidade.  Registra, no Capítulo III, o 

processo de sistematização dos principais desafios da cidade e as interfaces e interseções 

entre a Política Urbana e demais políticas setoriais complementares para solucioná-los, de 

forma a embasar a indicação de estratégias territoriais para fomentar o desenvolvimento 

urbano, a proteção ambiental, a coesão social, a vida saudável e o desenvolvimento 

econômico.  

A cidade dos desejos e sonhos, que emergiu das discussões no âmbito do Comitê 

Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor no início do processo de revisão do Plano, a 

partir de janeiro de 2018, é uma cidade que caminhe para ser equilibrada, equânime, 

saudável, resiliente, segura, ordenada, produtiva, multifuncional, inclusiva e participativa. 

De modo a identificar quais os passos a serem dados para que os desejos e sonhos 

para a nossa cidade possam se tornar realidade, foram montadas Matrizes de 

Interfaces/Relacionamentos, associando os problemas da cidade (o que?) a desafios 

intersetoriais, que perpassam as diversas políticas públicas.  

 



 
 

Além das oficinas realizadas para a revisão do Plano Diretor, o levantamento dos 

problemas utilizou como fontes de informação o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região (PEDUI), o levantamento realizado para o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro (PDS), assim como a análise 

realizada no presente diagnóstico. Foram identificados 170 problemas ao todo, os quais foram 

reunidos em grupos de desafios intersetoriais. 

Os problemas da cidade foram aglutinados nos seguintes desafios intersetoriais:  

 
 Articulação com os municípios da RMRJ, o ERJ e a União 

 Qualidade ambiental, saneamento e saúde coletiva 

 Preservação e conservação dos bens protegidos 

 Enfrentamento de desastres ambientais 

 Desenvolvimento econômico, oportunidades de emprego, geração de renda e 

acesso à infraestrutura 

 Enfrentamento da ocupação e expansão em áreas sem infraestrutura 

 Enfrentamento das ocupações irregulares 

 Enfrentamento da pobreza e indigência  

 Oferta e qualidade da habitação de interesse social 

 Articulação e qualidade dos sistemas viários e de transporte público 

 Implantação e manutenção dos serviços urbanos 

 Implantação, manutenção e segurança dos espaços livres públicos 

 Planejamento, gestão urbana e ordenamento territorial 

 
A seguir, em cada grupo de desafios intersetoriais, cada problema identificado foi 

analisado no que tange ao seu efeito e interface sobre as diversas políticas públicas que 

compõem a Política Urbana: Uso do Solo; Habitação de Interesse Social; Regularização 

Urbanística e Fundiária; Infraestrutura e Manutenção, Transporte e Mobilidade, Saneamento 

Ambiental; Meio Ambiente; Patrimônio; Educação; Cultura, Esportes e Lazer; Saúde; 

Assistência Social e Segurança nos Espaços Livres da Cidade. 

A seguir, foram identificados, em âmbito técnico, interfaces e pontos de convergência 

entre estes desafios e as diversas políticas públicas que compõem a Política Urbana, a partir da 

experiência e do conhecimento técnico acumulado na prática de gestão do território da 

cidade.  



 
 

Em mais um esforço de síntese, estes desafios foram associados aos desejos de cidade 

e aglutinados em três questões-chave que deverão orientar as estratégias territoriais para a 

ocupação sustentável do território.  

 
 Direito à cidade para todos;  

 Ambiente e população saudável, com prevenção aos riscos e proteção ao 

patrimônio coletivo; 

 Coesão social.  

 
  As estratégias territoriais serão desdobradas e materializadas em ações 

estruturantes, pontos focais de atuação e indicadores setoriais ancorados no ordenamento do 

território e nas diretrizes da Política Urbana, definidas por consenso no âmbito do Comitê 

Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (como?). Ao longo do ano de 2019, estas 

questões serão amplamente debatidas, identificadas e territorializadas (onde?) e, 

paralelamente, serão definidos, de forma pactuada, quais agentes atuarão para atingir os 

objetivos acordados, estabelecendo responsabilidades e atribuições dos órgãos envolvidos e 

da sociedade civil organizada (quem?). 

Os próximos relatórios detalharão a construção dos consensos que vem sendo 

estabelecidos com os diversos órgãos em relação às bases das políticas setoriais e a 

atualização do monitoramento das ações estruturantes, bem como uma avaliação dos 

instrumentos urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor de 2011. 

A construção de um marco regulatório bem embasado, com políticas públicas 

discutidas, pactuadas e alinhadas entre os diversos setores e instâncias governamentais, e 

demais segmentos da sociedade, com objetivos, diretrizes, ações estruturantes, indicadores e 

parâmetros para seu monitoramento definidos com base em um amplo espectro de aspectos 

(ambientais, sociais e econômicos) para implementá-los e avaliar seu cumprimento é 

importante para guiar a destinação dos investimentos aplicados na cidade na construção de 

uma cidade mais justa e saudável e, portanto, mais sustentável. 

Ao longo dos debates intersetoriais ocorridos em 2018, foi apontada a necessidade da 

incorporação de outras políticas ao universo de políticas públicas estabelecidas no Plano 

Diretor, assim como do fortalecimento de outras que já constavam deste plano, como, por 

exemplo, as políticas de uso e ocupação do solo e seu controle; infraestrutura e manutenção, 

incluindo em seu escopo, políticas de implantação e manutenção de equipamentos urbanos, 

arborização, espaços livres públicos e segurança alimentar; bem como o fortalecimento da 



 
 

política de proteção e valorização à paisagem, com a articulação entre as ações de proteção 

ambiental e cultural. 

Em síntese, os encontros, reuniões e oficinas realizadas do âmbito do Comitê Técnico 

de Acompanhamento do Plano Diretor proporcionaram uma experiência muito rica de troca 

de conhecimentos e correlação de visões diferenciadas, uma atualização e um maior 

detalhamento dos problemas da cidade e a indicação de caminhos em direção à pactuação 

intersetorial necessária para enfrentá-los. 

Os padrões de reprodução da cidade precisam ser revistos e repactuados para que a 

cidade se desenvolva na direção dos sonhos, desejos e aspirações de seus habitantes.  

Esperamos que este documento, fruto de um alinhamento técnico, embase as 

próximas etapas da revisão do Plano Diretor, com a participação da sociedade na continuidade 

dos debates.  
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Este relatório atualiza o Diagnóstico Urbano Ambiental da Cidade do Rio de Janeiro, 

elaborado em 2015, e adota uma abordagem intersetorial com ampliação de escopo, reunindo 

aspectos não abordados em 2015, de forma a subsidiar o processo de revisão do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Rio de Janeiro. Para isso, inicialmente 

contextualiza a evolução da construção da Política Urbana referendada e atualizada no Plano 

Diretor de 2011; apresenta uma síntese da avaliação deste, realizada em 2016; e registra os 

primeiros passos do presente processo de revisão, iniciado em 2018. 

O Capítulo I caracteriza a cidade nos aspectos que formam os pilares do 

desenvolvimento urbano sustentável da cidade: seu suporte físico-ambiental, sua população e 

sua economia urbana.  

O Capítulo II apresenta um diagnóstico mais aprofundado da dinâmica urbano-

ambiental da cidade, detalhado por temas, apontando desafios e vulnerabilidades decorrentes 

do processo de ocupação e uso do solo e suas interfaces com os demais aspectos formadores 

da cidade, enfocando aqueles considerados chave para a melhoria da qualidade de vida e 

saúde da população, bem como para melhoria da qualidade ambiental da cidade. De forma a 

possibilitar uma avaliação contextualizada dos temas abordados, este capítulo resulta de 

análises dos dados que foram reunidos ou produzidos ao longo de 2018, cujas fontes foram:  

 
 Contribuições e diagnósticos setoriais realizados pelos órgãos que integram o 

Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD)1;  

 Apresentações realizadas no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD) ao longo do ano de 2018; 

 Análises e avaliações formuladas por pesquisadores em âmbito acadêmico.  

 
No Capítulo III, foram sistematizados os principais desafios da cidade e as interfaces 

entre a Política Urbana e demais políticas setoriais complementares para solucioná-los, por 

meio de um Quadro Síntese dos Principais Desafios Intersetoriais da Cidade e de Matrizes de 

Interfaces/Relacionamentos, associando os problemas da cidade a desafios intersetoriais, 

questões-chaves e estratégias territoriais para viabilizar o desenvolvimento urbano, ambiental, 

a coesão social, a vida saudável e o desenvolvimento econômico.  

                                                           
1
 As contribuições e diagnósticos setoriais realizados pelos órgãos foram recebidos em 2018. Após a 

conclusão do documento, este foi enviado aos representantes dos órgãos para ciência e 
complementações. As devolutivas foram recebidas no primeiro semestre de 2019.  
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A guisa de conclusão, são feitas recomendações de caráter transversal que perpassam 

as diversas políticas públicas abordadas pelo Plano Diretor, como contribuição para a minuta 

do Projeto de Lei. 
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I. Sobre o Plano Diretor 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município do Rio de 

Janeiro é a lei que estrutura sua Política Urbana, com o objetivo de buscar o desenvolvimento 

urbano sustentável da cidade, garantir seu pleno funcionamento e o bem-estar de seus 

habitantes. Desta forma, o Plano Diretor orienta as ações dos agentes públicos e privados 

quanto ao desenvolvimento urbano, indicando as prioridades para aplicação dos recursos 

orçamentários e investimentos. Atendendo as determinações da Lei Federal Nº 10.257 de 

20012, que criou o Estatuto da Cidade, e da Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 

20113, que o instituiu, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 

do Rio de Janeiro deve ser revisado a cada 10 anos e avaliado a cada 5 anos. 

O Plano Diretor de 2011 estabeleceu as bases da Política Urbana e do 

Desenvolvimento Sustentável da Cidade até 2021, indicando princípios, objetivos, diretrizes, 

ações estruturantes, normas e procedimentos para a realização da Política Urbana – 

envolvendo mais diretamente as políticas setoriais de meio ambiente, patrimônio cultural, 

transporte, habitação e regularização urbanística e fundiária, saneamento ambiental e serviços 

públicos, incluindo também políticas econômicas, sociais, culturais e de gestão. 

A Política Urbana, definida pelo Plano Diretor, visa equacionar e propor soluções para 

os problemas da cidade e ditar orientações para suprir as necessidades e demandas dos seus 

habitantes, além de planejar o desenvolvimento urbano futuro. Conforme apresentado na 

figura a seguir, ela descreve um ciclo contínuo que compreende quatro fases complementares:  

 
 Formulação,  

 Implementação e operacionalização das ações previstas no Plano Diretor,  

 Acompanhamento, encaminhamento e monitoramento destas ações, e sua 

avaliação a cada cinco anos, com vistas ao aprimoramento e identificação de 

vulnerabilidades e novas potencialidades, bem como de indicativos para 

futuras revisões e atualizações a cada dez anos. 

 Revisão. 

  

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. 

3
 Disponível em: <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/LC111M.PDF>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/LC111M.PDF
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Figura 1: Ciclo da Política Urbana 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 

 
A estrutura do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município 

do Rio de Janeiro de 2011 é composta por cinco Títulos, conforme mostra a figura a seguir. O 

Título I traz os princípios sobre os quais a Política Urbana se apoia e as diretrizes gerais que 

devem guiar o planejamento da Cidade. O Título II trata do ordenamento territorial e das 

diretrizes gerais para o uso e ocupação do território. O Título III apresenta os instrumentos 

para implementar a Política Urbana. O Título IV desdobra e detalha as determinações e 

recomendações da Política Urbana e estabelece os objetivos e diretrizes das Políticas Públicas 

Setoriais que a complementam. O Título V define as estratégias de articulação intersetorial 

para implementação, acompanhamento e controle do Plano Diretor, que englobam os cinco 

sistemas integrados; os planos regionais e os planos e programas setoriais. 
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Figura 2: Estrutura do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro de 2011

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 

 
Para viabilizar a implementação das ações relacionadas à Política Urbana e demais 

políticas setoriais associadas, foram indicados instrumentos legais vinculados ao planejamento 

urbano, às edificações, à gestão do uso e ocupação do solo, à gestão ambiental e cultural, e à 

gestão de serviços urbanos, financeiros e orçamentários. Além destes instrumentos, o plano 

previu a instituição integrada dos Sistemas de Planejamento e Gestão Urbana, Planejamento e 

Gestão Ambiental, Informações Urbanas, Defesa da Cidade e Controle do Uso e Ocupação do 

Solo, como estratégias para sua implementação.  

Dentre os principais avanços alcançados nesta lei destacaram-se o condicionamento da 

ocupação urbana à preservação dos maciços e morros, das florestas e dos marcos referenciais 

da paisagem e a valorização e a proteção da paisagem e do patrimônio natural e cultural da 

cidade como um dos princípios norteadores da Política Urbana; o aprimoramento da 

conceituação das Áreas de Restrição à Ocupação e das Macrozonas de Ocupação; o 

aperfeiçoamento das estratégias de implementação e acompanhamento do Plano Diretor, o 

reconhecimento da importância da função social da cidade e da propriedade urbana e do 

planejamento contínuo e integrado das ações governamentais através da criação do Sistema 

Integrado de Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN) e do Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD). 
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Principais avanços e desafios do Plano Diretor de 2011 

De acordo com a Avaliação do Plano Diretor realizada em 2016, os principais avanços e 

desafios deste instrumento legal identificados na época foram: 

  
 
Avanços 

 Paisagem como bem mais valioso da cidade, reforçando a proteção do patrimônio 

urbano carioca;  

 Definição e territorialização das Macrozonas de Ocupação e definição conceitual 

das Áreas de Restrição à Ocupação; 

 Estabelecimento de ações estruturantes objetivas para as políticas setoriais; e 

 Avanços nas estratégias de implementação e acompanhamento do Plano Diretor 

através da criação dos cinco sistemas integrados, entre os quais estão em 

operação o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN), e seu 

Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), bem como o 

Sistema de Informações Urbanas e o Sistema de Defesa da Cidade. 

 
 

Desafios 

 Agilização da regulamentação dos instrumentos complementares;  

 Demarcação dos Vetores de Desenvolvimento, Áreas de Restrição à Ocupação e 

das Áreas de Preservação Permanente; 

 Estabelecimento de indicadores espacializados para monitoramento do 

desenvolvimento urbano, correlacionados aos princípios e diretrizes definidas;  

 Atualização do Plano em decorrência do avanço no debate sobre a cidade 

multifuncional e orientada pelos eixos de transportes, integração metropolitana, 

promoção da economia urbana e inclusão social; e 

 Ampliação da participação cidadã na elaboração, avaliação e implementação do 

Plano. 
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II. II. A atuação do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor 

O Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD) é uma das instâncias 

do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN), juntamente com o Comitê 

Governamental de Desenvolvimento Urbano, que até 2019 não havia sido efetivado. O CTPD 

foi regulamentado pelo Decreto 35.652, de 22 de maio de 2012, e está em funcionamento 

desde então. É coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), com a função de 

monitorar a aplicação das diretrizes da Política Urbana, acompanhar a implementação das 

políticas setoriais previstas no Plano Diretor e promover a integração intersetorial entre os 

órgãos diretamente relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável do município.  Com 

este objetivo, a estrutura técnica, composta atualmente por 22 órgãos municipais, se reúne 

mensalmente para pensar e discutir a cidade, propor novos rumos e acompanhar as ações em 

andamento.  

O funcionamento do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN), 

através do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), tem possibilitado 

uma evolução gradativa em relação ao conhecimento do conjunto de ações implementadas 

pela Prefeitura, através do acompanhamento e monitoramento das ações e projetos 

executados e da melhoria substancial da comunicação entre os órgãos do município. 

O Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD) tem ainda a 

responsabilidade de subsidiar a elaboração do Plano Plurianual e do Plano Estratégico, 

compatibilizando-os com as prioridades do Plano Diretor, e de elaborar um relatório anual de 

acompanhamento e avaliação dos resultados da implementação do Plano Diretor, conforme 

estabelecido no Estatuto da Cidade. O trabalho do CTPD vem adquirindo importância 

fundamental para a construção de uma nova abordagem de planejamento, mais integrada, 

articulada, dinâmica e participativa, contribuindo para desfragmentar a gestão do território da 

Cidade.  

Com a criação do CTPD, o Plano Diretor de 2011 incorporou um modelo contínuo de 

acompanhamento que engloba encontros para discussões de temas vinculados à Política 

Urbana, o monitoramento das ações estruturantes estabelecidas no plano e avaliações 

periódicas.  

Com vistas a embasar o processo de Avaliação do Plano Diretor, o Diagnóstico Urbano 

Ambiental da Cidade do Rio de Janeiro foi elaborado em 2015 pelo Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), sob a coordenação da então Coordenadoria de 
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Macro Planejamento da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal 

de Urbanismo, com contribuições dos diversos órgãos participantes deste comitê. Seu objetivo 

foi avaliar a realidade urbano-ambiental da cidade no que tange aos temas meio ambiente, 

paisagem, patrimônio cultural, habitação e regularização urbanística e fundiária, mobilidade, 

saneamento e serviços públicos e uso do solo. Buscou-se, junto aos órgãos setoriais, os 

diagnósticos realizados sobre seus respectivos temas de atuação, os quais foram 

complementados por fontes externas à Prefeitura. Este documento apontou um panorama 

geral da situação da cidade do Rio de Janeiro, na época, em relação às temáticas mencionadas, 

identificando seus principais problemas e potencialidades. Além disso, reuniu uma série de 

demandas intersetoriais e estabeleceu recomendações, ressaltando a necessidade da 

realização de trabalhos conjuntos no âmbito do SIPLAN/CTPD para fortalecer a articulação 

intersetorial, os quais se consolidaram a partir de 2016 através dos Grupos de Ação (GA). 

 Os Grupos de Ação foram pensados para a realização de trabalhos específicos, 

formulados, discutidos e elaborados conjuntamente pelos representantes dos órgãos setoriais 

no âmbito do CTPD. Estes grupos têm como objetivo discutir o rebatimento no território 

municipal das políticas relacionadas aos temas tratados, de forma a redirecioná-las ou adaptá-

las para melhor alcançar os objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor. Estes 

trabalhos envolvem a elaboração de análises territoriais e a avaliação dos procedimentos e 

instrumentos para a sua implementação, subsidiando a formulação e reorientação das 

políticas e fomentando a transversalidade na execução das ações previstas no conjunto do 

Plano Diretor. 

Em 2016, o CTPD trabalhou intensamente em propostas direcionadas às políticas 

setoriais de Habitação de Interesse Social e de Equipamentos Urbanos, para proposição de 

novos arranjos organizacionais e operacionais, além do mapeamento de áreas prioritárias para 

implantação destes equipamentos, bem como para aprimoramento da legislação para 

incentivo a sua produção. Estes trabalhos, realizados em conjunto com diversos órgãos 

setoriais responsáveis pelas políticas de habitação, saúde, educação e assistência social foram 

finalizados em dezembro daquele ano e registrados em relatórios. Estes trabalhos dos Grupos 

de Ação se desenvolveram concomitantemente ao processo de Avaliação do Plano Diretor, 

também realizado em 2016, para o qual o CTPD também contribuiu, participando de 

discussões em conjunto com os representantes do Conselho Municipal de Política Urbana 

(COMPUR).  
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III. Avaliação do Plano Diretor realizada em 2016: Síntese dos Resultados 

Atendendo à determinação da legislação, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

através da Secretaria Municipal de Urbanismo, avaliou a Política Urbana proposta pelo plano, 

tanto no que diz respeito a sua formulação, quanto à sua implementação. Esta avaliação se 

processou no âmbito das Coordenadorias da Secretaria Municipal de Urbanismo e no Conselho 

de Política Urbana (COMPUR), com apoio do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD). 

Além do embasamento no Diagnóstico Urbano Ambiental da Cidade realizado em 

2015, o processo de Avaliação do Plano Diretor foi embasado pelos Macrodiagnósticos da 

Cidade, realizados anualmente desde 2013, e pelos trabalhos dos grupos de ação, ambos 

elaborados e coordenados pela Coordenadoria de Macroplanejamento, desenvolvidos de 

forma a detalhar as políticas públicas setoriais de desenvolvimento urbano.  

Entre as principais considerações e propostas reunidas no Relatório da Avaliação do 

Plano Diretor destaca-se a proposta de indicação do direcionamento do desenvolvimento da 

cidade, segundo quatro eixos de desenvolvimento urbano e proteção ambiental. Segundo a 

avaliação realizada, estes eixos devem ser os eixos orientadores da ocupação da cidade e a 

base para o ordenamento territorial na escala do município: 

 
1) Intensificação da ocupação na área central;  

2) Valorização/ Reestruturação da ocupação ao longo dos eixos de transportes;  

3) Implantação de Corredores Sustentáveis;  

4) Proteção de Áreas Periféricas. 

  
Também como resultado dessa avaliação, foram feitas propostas relativas aos cinco 

Títulos que compõem a Lei Complementar nº 111/2011.  

No Título I, sugeriu-se a revisão de princípios e diretrizes, com foco nos princípios e 

diretrizes norteadores e estruturadores do desenvolvimento urbano (função social da 

propriedade, busca de equidade social, respeito ao meio ambiente, ao patrimônio natural e 

cultural e à paisagem, entre outros), e no estabelecimento de prioridades, os quais devem 

funcionar como espinha dorsal do Plano.  

Foi observada a necessidade de uma melhor explanação a respeito do princípio da 

Função Social da Propriedade, sobre o qual se apoia todo o desenvolvimento da Política 

Urbana apresentada pelo Plano Diretor. Segundo o Plano, este princípio, que pode ser 
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compreendido pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, deve reger as 

ações da Administração Pública. Mas, esta explicação deve ficar mais clara no texto da lei, para 

que seja amplamente compreendida pela sociedade e pelo conjunto dos técnicos responsáveis 

pela implementação da Política Urbana preconizada.  

No Título II, a indicação foi de refinamento do Macrozoneamento, construção de 

indicadores e espacialização da política urbana através de um Plano de Macro-Ordenamento 

Territorial (MOT), incluindo os eixos de desenvolvimento urbano ou de proteção ambiental, 

bem como um sistema de monitoramento do Macro-Ordenamento Territorial. 

Avaliou-se que o Macro-Ordenamento Territorial é um tema transversal e, portanto, 

articulador das demais políticas setoriais responsáveis pelo desenvolvimento urbano e 

ambiental. Este ordenamento é entendido como a espacialização de toda a Política Urbana 

proposta pelo Plano Diretor, orientando o desenvolvimento urbano. Ele é determinante no 

desenho, implementação e articulação das políticas setoriais. Recomendou-se, desta forma, 

que o Plano de Macro-Ordenamento Territorial orientasse: 

  
1) o crescimento da cidade, segundo a antítese: expansão x adensamento;  

2) a regulação da ocupação urbana e a proteção das áreas de restrição à ocupação 

urbana;  

3) a elaboração dos Planos Locais (Planos de Estruturação Urbana e Áreas de Especial 

Interesse), Planos Regionais e Projetos Urbanos;  

4) a espacialização e a articulação das políticas setoriais; e  

5) a implantação de equipamentos públicos. 

 
No Título III, recomendou-se a regulamentação dos instrumentos e construção de 

mecanismos para torná-los viáveis e efetivos, inclusive em nível macro, além de revisão de 

parâmetros e de sua aplicação. Foi proposto também um sistema de controle e 

monitoramento dos instrumentos criados. 

Foi considerada, ainda, a conveniência da regulamentação dos instrumentos ser 

desenvolvida em cooperação com o planejamento e desenvolvimento da política de uso do 

solo / macro-ordenamento territorial, assim como das políticas públicas setoriais. Desta forma, 

estes instrumentos legais têm maior chance de colaborar para a implementação da Política 

Urbana proposta pelo Plano Diretor, como ferramentas de implementação de propostas 

concretas.  



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
44 

 

Para o Título IV, foi desenvolvido um sistema de monitoramento da implementação 

das políticas públicas setoriais e priorização de suas ações estruturantes. Sugeriu-se, também, 

a padronização da estrutura apresentada em cada política e a elaboração de indicadores 

setoriais. 

Quanto ao sistema de monitoramento mencionado acima, durante o processo de 

avaliação do Plano Diretor ficou evidente que o monitoramento e a avaliação da 

implementação das políticas públicas setoriais são ferramentas para fortalecer o Planejamento 

Municipal, pois propiciam uma compreensão mais abrangente e constante dos resultados das 

políticas urbanas e ambientais propostas. Esses cenários são importantes para que o gestor 

proponha mudanças na realidade, e a partir das análises críticas produzidas com o processo de 

monitoramento e avaliação, possa criar alternativas de retroalimentação contínua de todo o 

planejamento. 

No Título V, a preocupação foi com o aprimoramento da articulação institucional do 

SIPLAN, assim como a implementação dos Sistemas de Controle do Uso do Solo e de Gestão 

Ambiental. 

 
Figura 3: Síntese das Recomendações do processo de Avaliação do Plano Diretor realizado 

em 2016 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 
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IV. Contextualização: A construção da Política Urbana no Município do Rio de Janeiro 

A Constituição Federal de 19884 determinou que todas as cidades com mais de vinte 

mil habitantes devem, obrigatoriamente, elaborar um plano diretor a ser aprovado pela 

Câmara Municipal (BRASIL, 1988). Este plano consiste no instrumento básico de sua política de 

desenvolvimento urbano municipal. Como consequência, o Município do Rio de Janeiro 

aprovou, em 1992, a Lei Complementar nº 165, que instituiu o Plano Diretor Decenal da Cidade 

como instrumento básico de sua Política Urbana, estabelecendo normas e procedimentos para 

a realização desta política, fixando diretrizes, prevendo instrumentos e definindo políticas 

setoriais, a fim de alcançar o pleno atendimento das funções sociais da Cidade (RIO DE 

JANEIRO (Cidade), 1992b). O Plano Diretor de 1992 foi inovador por ter sido um dos primeiros 

a incorporar várias das propostas do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Avançou nos 

princípios relativos à função social da propriedade e da cidade, ao reconhecimento do direito à 

moradia, à regularização de favelas e à aplicação de instrumentos jurídicos inovadores como o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo e solo criado como, por 

exemplo, a outorga onerosa do direito de construir. Também foi pioneiro ao estabelecer 

instrumentos de controle do impacto ambiental, participação popular na gestão da cidade e 

criação de conselhos municipais. 

Apesar de prevista, conforme suas próprias determinações, sua revisão num prazo de 

dez anos, o Plano Diretor de 1992 não foi revisto neste período. Logo que a Lei Complementar 

nº 16/1992 entrou em vigor, um modelo de gestão focado em projetos urbanos foi priorizado, 

sem o amparo de diretrizes integradas de planejamento que os orientassem, contribuindo 

para reforçar o processo de fragmentação da gestão do território carioca. 

Em 2001, foi aprovada a Lei Federal nº. 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, 

que entrou em vigor no mês de outubro do mesmo ano. Com o fim de regulamentar os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, esta lei lançou as bases gerais para orientar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e para elaboração ou 

revisão do Plano Diretor que, segundo este instrumento, também deveria ser revisto a cada 

dez anos (BRASIL, 2001).  

                                                           
4
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

5
 Disponível em:  

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/758414
dfee085d47032577220075c7e4?OpenDocument 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/758414dfee085d47032577220075c7e4?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/758414dfee085d47032577220075c7e4?OpenDocument
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Em atendimento a esta Lei Federal, o Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro 

encaminhou à Câmara o Projeto de Lei Complementar nº 25/20016, adaptando o Plano Diretor 

às novas disposições do Estatuto da Cidade (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2001e). Este projeto de 

lei inicial sofreu sucessivas revisões e sua atualização, iniciada em 2006, se consolidou a partir 

de 2009 (Substitutivo nº 3), fruto de um esforço integrado de diversos órgãos, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Urbanismo, com a participação da Câmara dos 

Vereadores e da sociedade civil organizada, que contribuíram com mais de 1.400 emendas ao 

Substitutivo nº 3, culminando com a promulgação da Lei Complementar nº 111, de 1º de 

fevereiro de 2011. 

Em atendimento ao prazo estipulado na Lei Complementar nº 111, que instituiu o 

Plano Diretor (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g), a Prefeitura da Cidade revisou os principais 

instrumentos de regulação urbanística e edilícia, complementares ao Plano Diretor, em 2013. 

Estes instrumentos fazem parte do cardápio de instrumentos para aplicação da Política 

Urbana, em conjunto com os instrumentos previstos na legislação estadual e federal e 

daqueles previstos no Estatuto da Cidade.  

Os projetos de lei para regulamentação da Lei de Uso e Ocupação do Solo7, Lei de 

Parcelamento do Solo8, Código de Obras e Edificações9 e Código de Licenciamento e 

Fiscalização10, bem como do Código Ambiental11, foram enviados à Câmara dos Vereadores em 

2013. 

Em 2017, a Prefeitura da Cidade recolheu os projetos de lei dos quatro instrumentos 

urbanísticos que ainda não haviam sido analisados e votados pela Câmara dos Vereadores e 

                                                           
6
Disponível em: 

http://www.camara.rj.gov.br/planodiretor/pd2009/Projeto%20de%20Lei%20Complementar%2025-
2001%20-%20projeto%20original.pdf 
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Disponível em: 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0/832580830061F31803257B4F0057C64C?
OpenDocument 
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Disponível em: 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0/832580830061F31803257B4F00542941?
OpenDocument 
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Disponível em: 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0/832580830061F31803257B4F0055F3B8?
OpenDocument 
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Disponível em: 
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elaborou novas propostas de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo12, da Lei de 

Parcelamento do Solo13, do Código de Obras e Edificações Simplificado14 e do Código de 

Licenciamento e Fiscalização15 com o objetivo de preparar a cidade para lidar com os 

problemas atuais, com as mudanças no comportamento da sociedade e nas relações de 

trabalho; enfrentar a ilegalidade; e diminuir a dependência do automóvel particular. As novas 

propostas de revisão dos projetos de lei foram enviadas para análise da Câmara dos 

Vereadores no primeiro semestre de 2018. O novo Código de Obras e Edificações foi aprovado 

pela Lei Complementar nº 198, de 14 de janeiro de 201916. A Lei de Uso e Ocupação do Solo foi 

recolhida pelo poder executivo municipal para ajustes e os demais continuam em tramitação 

na Câmara dos Vereadores. O processo de revisão do Plano Diretor foi iniciado em 2018, no 

âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor. 
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Disponível em: 
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Figura 4: Evolução da construção da Política Urbana no Rio de Janeiro

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 
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V. Contexto Metropolitano 

Os esforços para estabelecimento de uma instância governamental metropolitana no 

Rio de Janeiro remontam a 1974, quando a Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 

instituída pela Lei Complementar nº 20 (BRASIL, 1974). No ano seguinte, em meio ao processo 

de fusão dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, o governo do Estado criou a 

Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (FUNDREM). Os 

conflitos de competência com as administrações municipais e a maior autonomia conferida 

aos municípios pela Constituição Federal de 1988, acabaram por desgastar o órgão, levando a 

sua extinção por iniciativa do poder executivo estadual em 1989, e deixando um hiato de cerca 

de vinte e cinco anos sem uma instância de gestão metropolitana. 

Com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a criação do 

Ministério das Cidades (2003), a aprovação da Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) 

e a Campanha do Plano Diretor Participativo (2005-2006), o tema metropolitano voltou a ser 

amplamente discutido no país, com a constatação de que os problemas dos municípios de 

grande porte já não podiam mais ser resolvidos isoladamente, embora o Estatuto da 

Metrópole tenha sido aprovado apenas em 2015.  

O debate sobre o exercício das funções públicas de interesse comum, incluindo a 

articulação do ordenamento do território metropolitano; as políticas de saneamento e de 

descarte de resíduos sólidos; o acesso universal à água potável, ao transporte e à mobilidade 

urbana; as ações de resiliência para enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças 

climáticas, além da articulação de políticas, dados e informações para fomentar a governança 

do território metropolitano foi retomado em 2014, quando o governo estadual instituiu a 

Câmara Metropolitana de Integração Governamental para estabelecer uma instância de 

governança em assuntos de interesse metropolitano e implementar o Plano Metropolitano. O 

Estatuto da Metrópole, instituído em janeiro de 2015, também destacou, nacionalmente, a 

importância do estabelecimento de uma instância metropolitana de planejamento e gestão.  

Em dezembro de 2018, foi promulgada a Lei Complementar nº 184, que estabeleceu a 

governança da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, definindo sua composição; princípios, 

objetivos e diretrizes; funções públicas e serviços de interesse comum e instrumentos de 

planejamento e gestão metropolitana (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018).  

Entre os instrumentos de planejamento e gestão metropolitana, destacam-se:  

 
 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado 
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 Planos Multissetoriais Integrados Metropolitanos 

 Sistema de Informações Metropolitanas 

 Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

 
Esta normativa criou também a autoridade executiva da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro e instituiu duas instâncias participativas: o Conselho Deliberativo e o Conselho 

Consultivo. A reestruturação dessa instância de governança regional traz novas oportunidades 

de integração e alinhamento entre os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

por meio do estabelecimento de pactos e agendas comuns, bem como a possibilidade de 

criação de novos arranjos interfederativos de governança. Para que estas possibilidades 

possam se tornar realidade, estes dispositivos devem estar previstos nos planos diretores 

destes municípios.    
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VI. O Processo de Revisão do Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, deu início ao processo de revisão do Plano Diretor em janeiro de 2018. A tarefa se 

estenderá até 2020, quando o projeto de lei será entregue à análise da Câmara dos 

Vereadores. Até lá, serão muitas as etapas de trabalho, discussões e atividades programadas.  

Em 2018, a Secretaria Municipal de Urbanismo, através da Gerência de 

Macroplanejamento da Coordenadoria Geral de Planejamento e Projetos, centrou esforços no 

planejamento da revisão do Plano Diretor, na atualização do Diagnóstico Urbano e Ambiental 

da Cidade, no monitoramento das ações estruturantes do Plano Diretor de 2011, realizado 

pela primeira vez em 2015, e discutiu intensamente as Bases da Política Urbana e das Políticas 

Setoriais que a complementam no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor. 

Com esta finalidade, foram realizadas Oficinas Interativas com os representantes deste Comitê 

para identificação, do ponto de vista técnico, dos problemas e dos desejos de cidade, que 

emergiram das discussões a partir de janeiro de 2018, e para alinhamento de consensos sobre 

os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Urbana e das Políticas Setoriais, a partir de 

julho de 2018, os quais deverão orientar o processo de revisão do Plano Diretor e a definição 

das novas ações estruturantes. 

 
Figura 5: Oficinas Interativas para discussão dos Princípios e Objetivos da Política Urbana 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 
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Esta etapa foi importante para o estabelecimento de consensos no âmbito do Comitê 

Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor que irão servir de base e fio condutor do 

processo de revisão com a participação da sociedade e, paralelamente, orientarão a política de 

desenvolvimento urbano sustentável para a Cidade, de sua formulação a sua implementação, 

através do desdobramento e do detalhamento dos princípios, objetivos e diretrizes em regras 

claras, refletidas em políticas públicas setoriais articuladas.  

 
Figura 6: Oficinas Interativas para discussão das Diretrizes da Política Urbana 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 

 
A partir de agosto de 2018 foi iniciado o I Ciclo de Oficinas Interativas para 

Territorialização da Política Urbana do Rio de Janeiro, com a presença de especialistas no 

assunto, representantes de universidades e de organizações não governamentais. Foram 

realizadas oficinas sobre os temas Evolução da Ocupação Urbana e Dinâmica da Cobertura 

Natural; Sistema de Espaços Livres e Segurança Pública; Desenvolvimento Econômico, Moradia 

e Emprego; Interfaces entre Saúde Coletiva, Saneamento e Inadequação Habitacional; Áreas 

Frágeis, Uso e Ocupação do Solo e Mudanças Climáticas; Mobilidade, Infraestrutura e Uso do 

Solo. Em janeiro de 2019 foi realizada a oficina sobre Instrumentos Urbanísticos para 

Promoção do Direito à Cidade, encerrando o I Ciclo de Oficinas para Territorialização da 

Política Urbana do Rio de Janeiro, no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD). As duas últimas oficinas, realizadas em dezembro e janeiro, sobre 
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Infraestrutura e Uso do Solo e Instrumentos Urbanísticos para Promoção do Direito à Cidade 

organizadas pela World Resources Institute (WRI), sob a coordenação de Henrique Evers, Luiza 

de Oliveira Schmidt, Luisa Feyo Guimarães Peixoto. 

Estes encontros serviram para reunir insumos e estimular a troca de informações para 

embasar o diagnóstico intersetorial e também para fomentar o alinhamento entre os órgãos 

que compõem o CTPD, como parte do planejamento para que, a partir de 2019, o processo de 

revisão seja feito com ampla participação da sociedade.  

 
Figura 7: Oficinas Interativas para territorialização da Política Urbana. 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 

 
Em 2019, estão previstos encontros presenciais com a população, oficinas temáticas 

com segmentos da sociedade civil organizada e seminários e conferências com a presença de 

diversos segmentos sociais, com o uso de novas metodologias de diálogo e participação em 

todas as etapas de elaboração do plano: conceituação, definição de escopo, coleta de 

propostas e recomendações, bem como análise das minutas dos projetos de lei. Além dessas 

formas presenciais de diálogo, a página do Plano Diretor na internet17 está sendo atualizada 

com informações sobre o que é o Plano Diretor, para que serve, o histórico da construção da 

Política Urbana, acerca desta normativa legal, a respeito do Sistema Integrado de 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/plano-diretor1 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/plano-diretor1
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Planejamento e Gestão Urbana (SIPLAN) e em relação ao Comitê Técnico de Acompanhamento 

do Plano Diretor (CTPD).  

Em paralelo, está sendo desenvolvida uma Plataforma Colaborativa online, com apoio 

do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), com a criação de ambientes e 

aplicativos vinculados ao Sistema de Informações Urbanas (SIURB) para possibilitar o 

acompanhamento e a avaliação do Plano Diretor; para elaborar diagnósticos participativos e 

sugestões de recomendações e priorização de propostas; assim como para o envio de estudos, 

artigos ou teses sobre o Plano Diretor, e também para divulgar de forma contínua o calendário 

das atividades e dos encontros participativos programados e os resultados atingidos. 

As bases norteadoras do processo de Revisão do Plano Diretor englobam: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, e, em especial o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que visa tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis18; o Estatuto das Cidades, de 2001; o 

Estatuto da Metrópole, de 2015; o Plano Estratégico de Desenvolvimento Metropolitano 

(PEDUI), de 2018; bem como as legislações de proteção ambiental e cultural estabelecidas 

pelas três instâncias governamentais, os diversos planos setoriais já elaborados, sobretudo os 

preparados em âmbito municipal e os acordos internacionais e multilaterais dos quais a cidade 

é signatária.  

A revisão do Plano Diretor também considera, absorve e estimula a interface com o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e o Plano de Ação Climática, atualmente em 

elaboração pela Casa Civil. 

 

 

                                                           
18 

A Agenda 2030, criada pelas Nações Unidas em 2015, legou os Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio, com o propósito de se tornar um plano de ação para todos, perpetuando a paz e a 
prosperidade para os indivíduos e o meio ambiente. Ela é composta por 17 objetivos – conhecidos pela 
sigla ODS – e 169 metas do desenvolvimento sustentável, organizadas nos eixos econômico, social e 
ambiental. Para maiores informações: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso 
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Tradução). Rio de Janeiro: Centro de 
Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC-Rio), 13 out. 2015. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 
16/04/2019 
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CAPÍTULO I 
Caracterização da Cidade 

do Rio de Janeiro 
 

 

O Capítulo I caracteriza a cidade nos aspectos que formam os pilares 

do desenvolvimento urbano sustentável da cidade: seu suporte físico-

ambiental, sua população e sua economia urbana.  
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Estrutura urbana e inserção do Rio de Janeiro na Região Metropolitana 

 
 
A estrutura urbana básica do Município do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto 

no artigo 9º do Plano Diretor, é composta pelo suporte físico ambiental, pelo ambiente 

construído e as infraestruturas (transportes, saneamento, equipamentos e serviços públicos) e 

pelo sistema de centros e subcentros (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g).  

 
Figura 8: Estrutura Urbana Básica, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável de 2011 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SUBU/SMU. 

 

A Cidade do Rio de Janeiro está situada ao longo da costa do Oceano Atlântico, entre 

as baías de Guanabara e Sepetiba (22º 45 '05 "- 23º 04' 10" S e 43º 06 '30 "- 43º 47' 40" W). 

Com 1.255 km2 de território, incluindo ilhas e águas continentais, ocupa cerca de 18% da área 

territorial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Seus limites administrativos se estendem 

a 70 km na direção leste-oeste e 44 km na direção norte-sul.  

O Rio de Janeiro cresceu entre o mar, os morros e a floresta. A forte presença de 

elementos da natureza no meio urbano e a importância que estes conferem a sua paisagem, 

que qualifica e distingue a cidade, contribuíram para formar sua identidade urbana, como 

destacado no Dossiê de Candidatura a Patrimônio Mundial, aprovado em julho de 2012 em 
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Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial (IPHAN, 2011). O ambiente urbano do Rio de Janeiro 

é composto de manchas de ocupação formal e informal em constante processo de expansão e 

conurbação que envolvem os três grandes maciços florestados – Maciço da Tijuca, Maciço da 

Pedra Branca e Maciço de Gericinó-Mendanha. Estas manchas de ocupação surgiram e se 

consolidaram gradativamente, interligadas por corredores de circulação instalados ao longo do 

processo de ocupação e urbanização da cidade.  

Como mostra a série de mapas da Evolução da Mancha de Ocupação Urbana no 

Território Metropolitano, elaborada em 2018 pelo Consórcio Quanta/Lerner para o PEDUI, a 

Cidade do Rio de Janeiro foi o ponto focal de dispersão da ocupação urbana no território 

metropolitano do Rio de Janeiro. Em 1888, observa-se que a mancha de ocupação já seguia o 

caminho dos trens (ao norte) e dos bondes (ao sul), a partir do núcleo inicial da cidade. Em 

1930, a ocupação urbana nestas regiões se intensifica, principalmente ao norte.  A ocupação 

urbana à oeste da Cidade do Rio de Janeiro já se mostrava em curso em 1975, principalmente 

à noroeste, sofrendo, a partir da década de 1990, significativo incremento nas regiões 

noroeste e sudoeste. 

 
Figura 9: Evolução da Mancha de Ocupação Urbana no Território Metropolitano (2018) 

 

 
Fonte: Consórcio Quanta/Lerner 
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Assim como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade possui características 

heterogêneas, tanto em termos sociais quanto termos econômicos e culturais, englobando 

aspectos específicos em relação à produtividade, infraestrutura, espaços de lazer e segurança. 

As centralidades exercem forte atração e concentram uma diversidade de usos e atividades 

econômicas, empregos, oferecem as melhores condições de transportes, acessibilidade e 

infraestrutura, polarizando o território, tanto o intraurbano, quanto o metropolitano. 

Desta forma, a Cidade do Rio de Janeiro, para onde convergem os principais eixos de 

mobilidade, concentra grande parte das oportunidades sociais e econômicas, em contraste 

com as marcantes desigualdades espaciais, tanto nas relações centro-periferia quanto nos 

espaços intraurbanos distantes das áreas mais dinâmicas. Estas desigualdades, em tempos de 

crise, tendem a se acentuar e é dever do poder público identificar e trabalhar para equacioná-

las e reequilibrá-las. 

Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana (PEDUI, 2018), a Baía da Guanabara simboliza o ponto focal para onde 

convergem grande parte dos problemas, desafios e potencialidades da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Além desta Baía, destacam-se, pelo menos, seis outros elementos 

importantes para a estruturação territorial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: a orla 

marítima, a Baía de Sepetiba, as Estradas de Ferro, a Avenida Brasil, os corredores de BRT e o 

Arco Metropolitano. Além disso, o território metropolitano tem limitações sérias com relação 

à disponibilidade hídrica, em virtude da contumaz poluição de nossos rios e lagoas, sendo 

também altamente dependente de alimentos produzidos fora da metrópole.  

Em termos econômicos, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda maior 

área metropolitana e o segundo polo econômico do Brasil, com um Produto Interno Bruto 

(PIB) da ordem de R$ 483 bilhões (2016), que representa cerca de 75% do PIB total do Estado 

do Rio de Janeiro. Apesar deste expressivo desempenho em âmbito nacional, vem perdendo 

força econômica nos últimos anos. A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, é a responsável por 

um Produto Interno Bruto (PIB) de 329 bilhões de reais, valor equivalente a mais de 68% do 

PIB metropolitano e 51% do PIB estadual, revestindo-se de importância capital para a região. 

No decorrer de sua formação sócio-espacial, a Cidade do Rio de Janeiro caracterizou-se 

por ser um espaço de decisões e gestão do território nacional. Em virtude de sua condição 

portuária e posição estratégica em relação ao centro-sul do território nacional e até de 

colônias ultramarinas lusas, além de sua importância no escoamento do ouro das minas 

recém-descobertas, a cidade foi elevada à capital do Vice-reinado do Brasil em 1763, à capital 
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do Reino Unido a Portugal e Algarves (1808 a 1822) e do Império Brasileiro (1822 a 1889), 

sediando a capital da República até 1960. Por quase trezentos anos o Rio foi o centro das 

decisões de ordem política, social, cultural e econômica nacionais, com todo o status 

decorrente deste posto, entretanto, com a transferência do poder para Brasília, sofreu um 

contínuo processo de enfraquecimento econômico, que culminou, com todo o ônus 

decorrente desta decisão, com a fusão do antigo Distrito Federal, a Guanabara, com o Estado 

do Rio de Janeiro, em 1975. 

A perda do status de sede do poder, aliada à desaceleração dos investimentos em 

industrialização e às escolhas e direcionamentos dos tomadores de decisão quanto à 

priorização de alocação de recursos em infraestrutura urbana e em políticas sociais ao longo 

do tempo suscitam reflexões e remetem à busca de estratégias para que a Cidade do Rio de 

Janeiro fortaleça sua identidade encontre novos caminhos para superar a crise que atravessa. 

Como equacionar a reativação da importância estratégica da Cidade do Rio de Janeiro 

em nível nacional? Como reverter as desigualdades sociais? Como reaquecer a economia 

urbana carioca, unindo inovação ao fortalecimento das atividades econômicas tradicionais, 

como as atividades portuárias e industriais de grande porte? Como fazer chegar a 

infraestrutura de saneamento, transportes e demais serviços e equipamentos de qualidade às 

partes mais carentes da cidade? Como enfrentar a ocupação urbana desordenada, a poluição 

hídrica, do ar e do solo? Como aliar preservação e recuperação das áreas protegidas e dos 

ecossistemas remanescentes ainda não protegidos?  Parte desta tarefa é também da Cidade 

do Rio de Janeiro, em ações compartilhadas com as demais instâncias governamentais, afinal 

cabe ao município a responsabilidade sobre a gestão do uso do solo urbano. Articular 

estratégias e ações de governança e de ordenamento territorial de interesse comum são 

alguns dos desafios a enfrentar no presente processo de revisão do Plano Diretor. 
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Divisões Administrativas: o desafio inicial para integração da governança 

 
 
O Plano Diretor de 2011, no artigo 36, estabeleceu as seguintes unidades territoriais, 

para efeito de planejamento e controle do desenvolvimento urbano do Município do Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g): 

 
 Áreas de Planejamento – AP, estabelecidas pela divisão do território municipal a 

partir de critérios de compartimentação ambiental, de características histórico-

geográficas e de uso e ocupação do solo; 

 Regiões de Planejamento – estabelecidas pelo grupamento de Regiões 

Administrativas e pela subdivisão das Áreas de Planejamento e segundo critérios 

de homogeneidade específicas, visando apoiar a organização das informações e a 

integração da ação descentralizada dos órgãos municipais na implementação de 

políticas públicas setoriais; 

 Regiões Administrativas – RA, formadas por um ou mais bairros com fins 

administrativos;  

 Bairros, porções do território demarcados oficialmente por limites culturalmente 

reconhecidos pela mesma denominação, sendo unidade territorial de referência 

na coleta de dados e informações produzidas pelos órgãos do Município e nas 

ações de planejamento urbano; 

 Bacias hidrográficas e bacias aéreas, para efeito do planejamento e da gestão dos 

recursos hídricos, da paisagem, do saneamento e do controle e monitoramento 

ambiental. 
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Figura 10: Limites administrativos 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU. 

 

Segundo Adriano Alem (2010), a primeira iniciativa para criação de uma moderna 

divisão administrativa com caráter de coordenação dos serviços locais ocorreu a partir de 

1961, ainda no então Estado da Guanabara, com a instituição, em caráter experimental, das 

Regiões Administrativas para três grandes regiões da Cidade, São Cristóvão, Campo Grande e 

Lagoa (Decreto 353 de 30 de janeiro de 1961). Esta divisão regional visava coordenar as 

atividades dos estabelecimentos e serviços de natureza local ou distrital para proporcionar 

maior eficiência no atendimento à população, tanto no âmbito dos serviços de educação, 

saúde, assistência social e recreação, quanto no campo dos serviços do Departamento de 

Abastecimento da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.  

De 1977 a 1981, a partir de estudos desenvolvidos pela então Comissão do Plano da 

Cidade (COPLAN) e do Plano Urbanístico Básico para o Rio de Janeiro (PUB-Rio), instituiu-se 

oficialmente a divisão territorial da Cidade, com a estrutura organizacional de Áreas de 

P    j m    ,    h       p   “AP ”,     g õ   A m                h       p   “ A ”      

Bairros através dos Decretos nº 3157 e nº 3158 de 23 de julho de 1981. Como mostrou Alem 

(2010), neste momento instituiu-se a codificação institucional das Áreas de Planejamento, 

Regiões Administrativas e Bairros, tendo pela primeira vez sido oficializada a delimitação dos 

bairros. Desde então, diversas outras modificações na divisão administrativa da cidade do Rio 
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de Janeiro ocorreram, nem sempre considerando critérios técnicos. Atualmente a cidade conta 

com 5 áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 162 Bairros. 

O recorte das Regiões de Planejamento teve origem na identificação pelo Plano 

Estratégico elaborado em 2004, na gestão do Prefeito Cesar Maia, de 12 Regiões da Cidade 

“  m                 h   ó    -g  g  f     ú     ”. Esta configuração inicial foi absorvida e 

aprimorada no Plano Diretor de 2011, que estabeleceu 16 Regiões de Planejamento. Este 

recorte, apesar de não ter sido suficientemente explorado de modo a constituir referência 

efetiva para efeito de planejamento urbano é, com algumas discrepâncias em sua delimitação, 

utilizado como unidade territorial de referência para a gestão de diversas políticas setoriais, 

como a saúde, educação e assistência social.  

Apesar dos órgãos ambientais utilizarem como recortes de planejamento e gestão 

unidades territoriais que se aproximam das bacias hidrográficas, as políticas sociais como as de 

educação, saúde e assistência social, bem como as políticas de meio ambiente e saneamento, 

adotam, cada qual, sua própria divisão administrativa. Desta forma, recortes diferenciados são 

usados no planejamento e gestão de políticas que deveriam ter interface direta entre si, como 

saneamento, meio ambiente, saúde pública, entre outras. Os limites dos Bairros, Regiões 

Administrativas, Regiões de Planejamento e das Áreas de Planejamento deveriam, de acordo 

com o Plano Diretor, estar condicionados pelos limites dos setores censitários definidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas persistem discrepâncias, frutos das 

proposições de criação de novos bairros pelo poder legislativo. Para efeito de estatísticas, são 

utilizadas como unidades administrativas territoriais as 33 Regiões Administrativas (RAs), 

divididas em 162 Bairros. 

Esta situação indica a necessidade de entender os motivos desta diversidade de 

recortes territoriais de gestão e buscar uma maior unicidade, de forma a aperfeiçoar a divisão 

administrativa em unidades territoriais de planejamento e gestão que se vinculem mais 

fortemente ao território e ao suporte físico-ambiental. As bacias hidrográficas são um recorte 

territorial que apresenta vantagens em termos ambientais, de saneamento, de saúde pública, 

de gestão da paisagem e mesmo da mobilidade, para uma maior interface entre o 

planejamento e a gestão da Política Urbana e das políticas setoriais complementares, 

conforme será visto adiante. Desta forma, discutir a adequação da delimitação das regiões de 

planejamento em função das sub-bacias hidrográficas pode ser uma das formas de se 

aprimorar a articulação intersetorial no território.  
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Figura 11: Regiões de Planejamento e Sub-bacias Hidrográficas 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU a partir de dados disponibilizados no SIURB. 
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               1. Suporte Físico-Ambiental e Resiliência Urbana 

 

A heterogênea matriz urbana da Cidade do Rio de Janeiro é resultado de processos 

ecológicos e sociais, locais e regionais, ocorridos ao longo do tempo e compreende praias 

arenosas, afloramentos e escarpas rochosas, planícies densamente ocupadas, aglomerados de 

edificações e arranha-céus, grandes fragmentos de florestas tropicais ainda preservados, 

favelas debruçadas nas encostas e extensos loteamentos nas áreas de baixada, manguezais, 

restingas e ecossistemas de zonas úmidas remanescentes. Esta matriz urbana ancora-se no 

suporte físico-ambiental que mantém a capacidade de resiliência19 da cidade. Para Jack Ahern 

(2011), a resiliência é um dos pré-requisitos para a sustentabilidade urbana. William Adams 

(2006) e Ahern (2013) sugerem inclusive acrescentar a resiliência como uma quarta dimensão 

da sustentabilidade urbana, ampliando o escopo do modelo de sustentabilidade urbana 

apoiado sobre os três pilares - meio ambiente, equidade social e economia. Esta seção 

apresenta uma caracterização do suporte físico-ambiental da cidade, com foco em seus 

principais componentes, destacando, ao final, o papel fundamental das iniciativas de proteção 

do patrimônio natural e cultural.  

Três grandes unidades caracterizam a paisagem regional onde a cidade do Rio de 

Janeiro se insere: 

 
 Três cadeias de montanhas em paralelo à faixa costeira, formadas pelo três 

maciços costeiros, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira; 

 Planícies fluvio-marinhas ao longo da costa. 

 Terras baixas côncavas e convexas, com fundos de vale de gradiente amplo e 

suave situados nos planaltos interiores. 

 
A região sudeste brasileira, como apontou Coelho Netto (1999) passou por processos 

de mudanças estruturais na formação da morfologia da paisagem tal como a conhecemos 

atualmente, no qual os principais episódios regionais de instabilidade geológica intensa se 

alternaram com períodos de relativa estabilidade morfodinâmica e desenvolvimento do solo. A 

origem da morfologia do atual deste sistema montanhoso da Região Sudeste data da Era 

Terciária, em torno de 65 milhões de anos A.C. (período Cenozoico). A falha tectônica 

                                                           
19

 Pode-se definir resiliência urbana como a capacidade adaptativa e regenerativa de uma cidade para 
absorver ameaças e impactos, se reorganizar e se recuperar em face às transformações e mudanças, 
mantendo sua estrutura básica, funções e identidade (HOLLING, 2001; EHRLICH et al., 2005; FOLKE, 
2006; WALKER & SALT, 2006; COLDING, 2007; AHERN, 2011 e SCHLEE, 2016). 
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associada ao desenvolvimento do Oceano Atlântico induziu o processo de compressão e 

elevação de faixas paralelas à costa que formaram a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, os 

maciços costeiros e as ilhas costeiras (ASMUS & FERRARI 1978). As três faixas montanhosas 

(Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e Maciços Costeiros) mostram características estruturais 

semelhantes, correndo na direção leste-oeste, onde o perfil mais íngreme das encostas 

voltadas ao sul contrasta com os contornos mais suaves das encostas voltadas ao norte 

(COELHO NETTO, 1992; ASMUS & FERRARI 1978). Estes processos naturais de modificação da 

paisagem moldaram a geomorfologia da cidade do Rio de Janeiro, resultando em formas de 

relevo - como as serras, escarpas, morros e colinas – e feições de deposição, como depósitos 

de tálus, planícies aluvionares (várzeas), marinhas (restingas e cordões litorâneos) e de 

transição (mangues). 

 

Tabela 1: Características Ambientais da Cidade do Rio de Janeiro 

Áreas Urbanizadas (1)  595 km²  

Áreas não Urbanizadas (mata, campo, áreas agrícolas, áreas sujeitas à inundação, 
corpos hídricos, afloramentos rochosos e depósitos sedimentares) (1)  609 km²  

Área Protegidas (1)  408 km² (33,9 %)  

Áreas Reflorestadas (2)  35 km²  

Clima (3)  Tropical  

Temperatura Média Anual (1961-1990)  23,7 °C  

Precipitação Acumulada Anual (1961-1990) (3)  1.069 mm  

Fontes: DATARIO, 2017 
 

Os três maciços florestados Tijuca, Pedra Branca e Gericinó dividem a cidade em 

quatro bacias principais que drenam suas águas para a Baía de Guanabara, para o Oceano 

Atlântico, para as lagoas costeiras da Barra da Tijuca e para a Baía de Sepetiba, 

respectivamente. 

 
 
1.1 Estrutura geológica, pedológica e hidrogeológica  

 
 
O substrato rochoso do Rio de Janeiro é formado basicamente por rochas 

metamórficas e rochas ígneas geradas em profundidade na crosta terrestre há mais de 570 

milhões de anos, com predomínio de gnaisses, migmatitos e granitos. Esse contexto geológico 

apresenta uma variedade de estruturas geológicas que muito influenciam na geração dos 

deslizamentos, principalmente através da ocorrência de fraturas, falhas, dobras e foliações nas 

rochas. Todo esse conjunto geológico é atravessado por rochas ígneas mais recentes, de idade 
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cretácea (65 milhões de anos). Estas últimas têm origem a partir das atividades tectônicas 

relacionadas à abertura do Oceano Atlântico e estão associadas ao extenso corpo ígneo de 

sienito que sustenta o Maciço do Mendanha (também chamado Gericinó-Mendanha). Além 

das rochas metamórficas e ígneas, existem pequenas áreas na cidade onde ocorrem rochas 

sedimentares. Nestas áreas são registrados deslizamentos, principalmente em cortes íngremes 

(falésias) como, por exemplo, na Ilha do Governador e no bairro de Ramos. 

Uma vez formadas, as rochas são submetidas a intensos esforços – de compressão, 

tração e cisalhamento – decorrentes das forças atuantes na crosta terrestre. A partir dessas 

solicitações mecânicas, desenvolve-se um conjunto de feições que representam 

homogeneidades e heterogeneidades de texturas e composição, bem como de 

descontinuidade física, denominadas de estruturas geológicas. São as dobras geológicas, as 

falhas e fraturas, e as zonas de cisalhamento, que representam descontinuidades no corpo 

rochoso. Além dessas, são bastante comuns nos morros do Rio de Janeiro, determinadas 

estruturas que acompanham a morfologia do maciço, denominadas fraturas ou juntas de 

alívio. São caracterizadas pela diminuição da tensão de confinamento dos maciços e 

representam uma das principais causas de quedas de blocos e lascas que ocorrem na cidade. 

São, ademais, muito efetivas na percolação da água que se infiltra nas porções elevadas dos 

maciços e desempenham papel relevante na instabilidade dos mesmos. Quando recobertas 

por solo, tornam-     m  h   p  f             f  x   ’ g     p   m   m         

poropressões na massa de solo, causando escorregamentos. 

Devido à diversidade de rochas existentes no município, submetidas ao longo de sua 

evolução a diferentes fases de deformação geológica, e com a influência da ação de um clima 

tropical úmido, observa-se como resultado a ocorrência de diferentes tipos de solos, com 

expressiva variabilidade de comportamento geomecânico e, portanto, grande interferência 

nas construções feitas na cidade.  
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Figura 12: Mapa Geológico-Geotécnico da Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Fundação GEORIO, 2018. 

 

Com relação aos solos, é possível estabelecer diversos tipos de classificação segundo a 

forma de abordagem e os fins a que se destinam. No contexto da utilização em estudos e 

avaliações pelos técnicos da Fundação GEORIO, quatro classificações são consideradas: a 

pedológica, a geológica, a textural ou granulométrica e a geotécnica. 

Além dos solos, a acumulação de lixo e/ou entulho em encostas tem um 

comportamento instável, semelhante a determinados tipos de solos, e pode sofrer e acarretar 

processos de mobilização de massa, como já observado mais recentemente nas comunidades 

Dona Marta (1988) e do Morro dos Prazeres (2010). Tais acumulações formam unidades 

classificadas para fins de análise de risco como “  pó           p gê     ”. 

A classificação pedológica baseia-se na gênese das camadas superiores do solo. 

Apresenta muitas subdivisões e normalmente é de aplicabilidade limitada no que se refere a 

questões geotécnicas, sobretudo no caso de estudos de estabilidade das encostas. Os solos 

mais comuns no município são os latossolos, argissolos, cambissolos e neossolos litólicos. 

Do ponto de vista geológico, solo é todo o material friável que recobre as rochas, 

designado de regolito. Tem espessura variável e, de uma maneira geral, passa gradativamente 

à rocha sã. São classificados como solos residuais ou transportados, se derivados diretamente 

ou não da rocha matriz subjacente, respectivamente. Com relação aos solos residuais, também 

 h m              “in situ”, suas características mecânicas e hidrológicas dependem da rocha 
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de origem. Quanto aos solos transportados, podem ser divididos em solos coluvionares (ou 

simplesmente colúvios) e depósitos de tálus. Os colúvios são depósitos decorrentes de 

deslizamentos, que resultam em massas de solo com fragmentos de rochas, geralmente em 

vários estágios de decomposição. Depositam-se em fundos de vale ou sopés de encosta, 

apresentando espessura variável e oscilações do nível d´água. Já os depósitos de tálus são 

materiais de grande heterogeneidade, composto por blocos e fragmentos rochosos, 

caoticamente distribuídos e dispostos no sopé das escarpas rochosas. Originados pelo 

desprendimento de blocos e lascas rochosas do maciço, através da ação da gravidade, se 

acumulam em locais absolutamente impróprios à ocupação urbana e representam sérios 

problemas para fundações de infraestruturas. 

Este manto intemperizado ou alterado – resultante da superposição de rochas 

alteradas in situ e depósitos de massa compostos por tálus e colúvio – apresenta espessura 

variável nas montanhas do Rio de Janeiro, sendo relativamente fino em encostas mais 

íngremes (poucos metros de profundidade), tendendo a ficar mais espessas nas depressões e 

fundos de vales, devido aos movimentos de tálus e colúvio (COELHO NETTO, 1992).  

A classificação textural, ou granulométrica, tem como base as dimensões dos grãos ou 

partículas que constituem o solo. Em geral, os substratos nas partes mais altas dos rios e 

riachos consistem em sedimentos grossos, seixos, matacões e pedregulhos, os quais se 

agregam na base das escarpas rochosas e nas zonas de ruptura de gradiente do relevo. Mais 

abaixo, grandes rochas tendem a se desagregar ou submergir sob a matriz coluvial. Materiais 

particulados mais finos, como areias e argilas tendem a se concentrar nas áreas mais planas, 

em consequência da remoção gradual da matriz mais fina transportada pelo fluxo de alta 

energia que pode ocorrer nas encostas, em decorrência de eventos de chuva de grande 

intensidade (COELHO NETTO, 1992). 

A presença dos os substratos nas partes mais altas dos rios e riachos, como matacões e 

pedregulhos, induz à sinuosidade e aumenta a estrutura do habitat da biota aquática, além de 

contribuir para a absorção da energia hidrológica, diminuindo a velocidade do fluxo de água 

durante as tempestades (EPA, 1998; 1999). Nas planícies costeiras, a sinuosidade tende a 

aumentar, formando meandros altamente transitórios, especialmente junto à foz (USDA, 1994; 

ROSGEN, 1996). 

Outro aspecto primordial no entendimento dos processos de modelação do relevo e, 

consequentemente, da estrutura e da dinâmica da paisagem, é o comportamento das águas 

subterrâneas. No município do Rio de Janeiro, ocorrem dois tipos de aquíferos: o fraturado e o 

intergranular. O aquífero fraturado ocorre predominantemente nas zonas norte e sul da 
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cidade e é caracterizado por elevadas vazões, que contribuem para o aumento do nível d'água 

do lençol freático. Na zona oeste, foi identificada a ocorrência de um aquífero intergranular 

com área de abrangência significativa. Composto por sedimentos quaternários, este aquífero é 

    m        m  “Aq  f           b ”. Apesar do reconhecimento da importância para o 

abastecimento humano e influência nos processos de movimentação dos terrenos, a 

caracterização adequada da água subterrânea no Rio de Janeiro ainda carece de maiores 

estudos e compreensão. 

 
 
1.2 Rede hídrica 

 
 
A                  J       p                  ’ g  , entre rios e córregos, cujo trajeto 

totaliza 659 km. Destes, mais de 80% se encontram com suas margens ocupadas pela 

urbanização. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico da Cidade do Rio de 

Janeiro: Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (PCRJ/SMAR, 2015), estes cursos 

 ’ g   formam quarenta e oito sub-bacias hidrográficas pertencentes às quatro principais 

bacias hidrográficas inseridas, total ou parcialmente nos limites do município, conforme a 

figura a seguir: 

 
 Bacia da Baía de Guanabara – Abrange as sub-bacias hidrográficas das Zonas Norte e 

Central da cidade, que drenam para a Baía de Guanabara; 

 Bacia da Zona Sul – Compreende as sub-bacias que deságuam no oceano Atlântico, na 

vertente sul do Maciço da Tijuca, onde estão inseridos os bairros da Urca, Copacabana, 

Ipanema, Leblon, Lagoa, Gávea, Rocinha e São Conrado. 

 Bacia de Jacarepaguá – Compreende as sub-bacias que deságuam no oceano Atlântico, 

onde estão inseridos os bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e 

Jacarepaguá, entre outros. 

 Bacia da Baía de Sepetiba – Corresponde a toda a porção oeste do município, incluindo 

os bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba e Sepetiba, reunindo as sub-bacias 

hidrográficas que drenam para a Baía de Sepetiba. 
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Figura 13. Macrorregiões de Drenagem da Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PCRJ/SMAR, 2015. 

 
Segundo aquele plano (PCRJ/SMAR, 2015), estas bacias hidrográficas definem três 

macrorregiões de drenagem: 

  
 Macrorregião da Baía de Guanabara – Abrange as sub-bacias existentes nas 

Zonas Norte e Centro, que formam a Bacia da Baía de Guanabara, com área de 

504,2km2 e 71% da população do município. 

 Macrorregião da Baía de Sepetiba - Abrange as sub-bacias existentes na Zona 

Oeste, que formam a Bacia da Baía de Sepetiba, com área de 486km2 e 11% da 

população do município. 

 Macrorregião Oceânica – Abrange as sub-bacias existentes na Zona Sul, Barra 

da Tijuca e Jacarepaguá, que formam as Bacias de Jacarepaguá e Zona Sul, com 

área de 343km2 e 17% da população do município.  

 
A macrorregião Oceânica está totalmente inserida nos limites da cidade do Rio de 

Janeiro, ao passo que as macrorregiões das Baías da Guanabara e de Sepetiba abrangem 

também bacias hidrográficas cujos limites incluem outras cidades da Região Metropolitana. 

A grande diferença altimétrica entre as encostas íngremes dos Maciços da Tijuca, da 

Pedra Branca e de Gericinó e as áreas planas das baixadas, sobretudo nas planícies costeiras, 

fazem com que o deságue dos cursos d'água nos sistema lagunares, baías e no oceano se dê 

com muita velocidade, sobretudo em eventos de chuva de grande intensidade. Por outro lado, 
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as áreas planas, principalmente aquelas situadas na interface entre ambientes terrestres e 

aquáticos, com solos hidromórficos, tendem a estar sujeitas a processos periódicos de 

alagamento.  

A figura a seguir mostra que o Município do Rio de Janeiro apresenta parte significativa 

do seu território de planície abaixo da cota altimétrica de 5 metros, onde são frequentes os 

eventos de inundações e alagamentos por ocasião de altos índices pluviométricos ou alteração 

do nível do mar por influência das marés. 

 
Figura 14: Mapa Hipsométrico e Hidrográfico do Município 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas, 2018. 

 
Um grande número de rios e riachos flui por fundos de vales estreitos que 

originalmente descreviam um trajeto sinuoso ao chegar às planícies costeiras. Hoje, muitos se 

encontram canalizados (retificados) ou submersos na malha urbana. O clima quente e a 

frequência de tempestades de grande intensidade induzem inundações e eventos de 

deslizamento de terra recorrentes, principalmente durante o verão. O sistema de drenagem 

natural dos maciços costeiros é fortemente sustentado por fraturas e articulações estruturais, 

resultando em rios com uma série de corredeiras e poços, barras e curvas que se sucedem, 

absorvendo a energia do fluxo                          m  f   g               ’ g   q   

atravessam o bioma da Mata Atlântica (COELHO NETTO, 1992). A água desempenha funções 

ecológicas fundamentais, influenciando a estrutura, a morfologia e a transformação da 
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paisagem. A água desempenha também funções imprescindíveis à vida humana nas cidades, 

como abastecimento, limpeza, recreação e lazer.               ’ g      g    m       g   m 

florestas tropicais de montanha, restingas e mangues ao Oceano Atlântico. Alguns deles ainda 

servem de corredores de ligação entre ecossistemas remanescentes, principalmente na zona 

oeste da cidade. 

As maiores nascentes utilizadas para abastecimento local de água localizam-se nas 

sub-bacias do rio da Prata, rio Sarapuí, rio da Cachoeira, rio do Camorim, Rio Grande e Zona 

dos Canais. Essas sub-bacias estão, em sua maior parte, ainda cobertas por vegetação nativa 

de porte arbóreo, associadas aos demais extratos vegetais que compõem a Floresta Atlântica. 

Essas áreas estão em sua maior parte inseridas em Unidades de Conservação (UCs) sob 

diferentes tutelas (federal, estadual ou municipal). A maioria das nascentes cuja vegetação 

circundante permanece em bom estado de conservação está localizada dentro de UCs de 

proteção integral, que exercem papel crucial na proteção das nascentes, como observado no 

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro 

(PCRJ/SMAC, 2015).  

Variáveis como largura, profundidade e declividade do leito, velocidade do fluxo, 

vazão, rugosidade do substrato, tamanho e distribuição das partículas de carga, resistência do 

solo e a existência de vegetação e das margens influenciam fortemente na resiliência a 

impactos como tempestades intensas (ROSGEN, 1996). Segundo Ann Riley (1998), a vegetação 

é possivelmente a mais importante destas variáveis, pois protege as margens dos rios de 

processos erosivos e dos impactos da urbanização. As variações naturais na composição da 

vegetação às m  g                ’ g                    à    f             b      , à 

topografia e à geologia subjacente. A complexidade estrutural das margens dos rios e córregos 

é intensificada pelos detritos lenhosos grossos (árvores e galhos caídos, vegetação suspensa, 

raízes que se estendem até o leito) e da diversidade de materiais dos substratos que formam o 

leito e se acumulam nas suas margens (LEOPOLD, 1994; WESSELS, 1997; SCHLEE, 2002). 

 
 
1.3 Cobertura Vegetal Nativa 

 
 
O território do Rio de Janeiro está integralmente situado no domínio da Mata 

Atlântica, onde coexistem remanescentes preservados de diversos ecossistemas associados, as 

águas e formações vegetais típicas deste bioma, como os rios, córregos, lagoas costeiras e 

brejos alagadiços e as florestas ombrófilas nas encostas dos maciços montanhosos da Tijuca, 
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Pedra Branca e Gericinó-Mendanha, os esparsos enclaves das florestas ombrófilas de baixadas 

que ainda resistem, as praias, mangues e restingas.  

O monitoramento da cobertura vegetal realizado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SMAC) em 2016 constatou que aproximadamente 28,3% da área do município é 

ocupada por remanescentes de Mata Atlântica, o que corresponde a 346.5 Km2 de florestas e 

outros ambientes naturais (Tabela 2). Somando-se a essa área os reflorestamentos e a 

vegetação arbórea localizada em praças, logradouros públicos, áreas militares e algumas áreas 

particulares, o percentual de cobertura vegetal arbórea pode chegar a até 33% da área total 

do município. 

 
Tabela 2: Área territorial e percentual dos diferentes tipos de uso do solo e formações 

vegetais no Município do Rio de Janeiro (2016)

GRUPO CLASSE Área m² Participação 

Antropismo 

Áreas Urbanas 556.374.462,55 45,5% 

Atividades de Extração Mineral 4.182.645,59 0,3% 

Reflorestamento 35.223.491,60 2,9% 

Solo exposto 6.478.149,00 0,5% 

Uso agrícola 50.398.043,69 4,1% 

Vegetação arbórea não florestal 71.311.448,90 5,8% 

Vegetação gramíneo-lenhosa 123.684.218,70 10,1% 

Antropismo Total 847.652.460,03 69,3% 

Cobertura 
Natural 

Afloramento Rochoso 10.826.147,66 0,9% 

Floresta Ombrófila Densa 265.831.342,15 21,7% 

Brejo 20.467.990,97 1,7% 

Manguezal e Apicum 40.143.266,13 3,3% 

Restinga 9.221.232,87 0,8% 

Cobertura Natural Total 346.489.979,78 28,3% 

Outros 

Corpos d'água continentais 22.868.640,15 1,9% 

Corpos d'água costeiros 82.899,28 0,0% 

Praia 5.484.496,41 0,4% 

Outros Total 28.436.035,84 2,3% 

TOTAL 1.222.578.475,66 100,0% 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
Entretanto, a distribuição das áreas com cobertura vegetal de Mata Atlântica se dá de 

maneira desigual no território. Os maiores fragmentos estão concentrados nos maciços 

montanhosos e nas baixadas sujeitas à influência fluvial e marinha e à intensa e crescente 

pressão da ocupação urbana. Entre os fragmentos de florestas ombrófilas de baixadas que 

ainda resistem destacam-se a Restinga da Marambaia; os brejos das Vargens; a área conhecida 

como Gleba F, na Barra da Tijuca; a área do Comando-Geral de Apoio (COMGAP), na Ilha do 

Governador, e a Floresta do Camboatá, em Deodoro. 
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Além das florestas ombrófilas de baixadas, existem áreas que ainda apresentam 

florestas ombrófilas de encostas e ainda não foram protegidas como, por exemplo, parte da 

vertente oeste, ainda não protegida do Maciço da Tijuca e as Serras de Inhoaíba e Paciência.  

A permanência destes remanescentes é essencial para a preservação das águas 

urbanas e para a prevenção contra a erosão do solo e, consequentemente, contra 

deslizamentos e inundações e para a manutenção das condições ambientais necessárias para a 

resiliência da paisagem urbana do Rio de Janeiro, cujo valor foi reconhecido pelo Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, na Lei Complementar 

111/2011, que o instituiu. 

As maiores concentrações de fragmentos de vegetação nativa estão situadas na Zona 

Oeste, nas Áreas de Planejamento (AP) 4 e 5.  As dez principais áreas de Mata Atlântica da 

Cidade são: Florestas do Gericinó-Mendanha, da Tijuca e da Pedra Branca, Campos de 

Sernambetiba, Restinga da Marambaia, Parques Naturais Municipais (PNM) de Grumari e da 

Prainha, Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba e Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

das Brisas e das Tabebuias. As Regiões Administrativas (RAs) de Guaratiba, Barra da Tijuca, 

Santa Cruz, Campo Grande e Jacarepaguá abrangem 72% da cobertura vegetal do município, 

com destaque para a Região Administrativa de Guaratiba, que apresenta as melhores 

condições de cobertura vegetal do município. As Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, 

Santa Cruz, Paquetá, Tijuca, Campo Grande, Jacarepaguá, Realengo e Ilha do Governador 

possuem mais de 50% do território com cobertura vegetal remanescente. Ainda segundo o 

monitoramento realizado pela SMAC, em 2016, os 10 bairros do município com maior valor de 

área de cobertura vegetal de Mata Atlântica são nesta ordem: Guaratiba, Jacarepaguá, Campo 

Grande, Vargem Grande, Alto da Boa Vista, Santa Cruz, Recreio dos Bandeirantes, Bangu, Barra 

da Tijuca e Vargem Pequena. No outro extremo, a Cidade possui 80 bairros com menos de 1% 

de cobertura de Mata Atlântica, 63 deles situados na AP3. 
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GRUPO CLASSE 
Área (m²) Variação relativa 

2010 2014 2016 2010-2014 2014-2016 2010-2016 

Antropismo 

Áreas Urbanas 535.059.269,89 545.560.544,96             556.374.462,55  2,00% 2,00% 4,00% 

Atividades de Extração 
Mineral 

4.248.675,37 4.736.774,45                 4.182.645,59  11,50% -11,70% -1,60% 

Reflorestamento 24.418.468,67 34.985.101,79               35.223.491,60  43,30% 0,70% 44,20% 

Solo exposto 6.470.259,28 8.358.269,09                 6.478.149,00  29,20% -22,50% 0,10% 

Uso agrícola 52.125.329,93 50.978.669,87               50.398.043,69  -2,20% -1,10% -3,30% 

Vegetação arbórea não 
florestal 

76.420.461,44 73.273.984,13               71.311.448,90  -4,10% -2,70% -6,70% 

Vegetação gramíneo-lenhosa 140.758.820,52 126.972.226,32             123.684.218,70  -9,80% -2,60% -12,10% 

Antropismo Total 839.501.285,09 844.865.570,60             847.652.460,03  0,60% 0,30% 1,00% 

Cobertura Natural 

Afloramento Rochoso 10.924.130,66 10.865.864,09               10.826.147,66  -0,50% -0,40% -0,90% 

Floresta Ombrófila Densa 268.098.849,89 266.825.480,58             265.831.342,15  -0,50% -0,40% -0,80% 

Brejo 25.832.389,66 22.089.981,60               20.467.990,97  -14,50% -7,30% -20,80% 

Manguezal e Apicum 40.242.709,28 40.176.770,35               40.143.266,13  -0,20% -0,10% -0,20% 

Restinga 9.389.903,31 9.257.534,67                 9.221.232,87  -1,40% -0,40% -1,80% 

Cobertura Natural Total 354.487.982,79 349.215.631,29             346.489.979,78  -1,50% -0,80% -2,30% 

Outros 

Corpos d'água continentais 22.888.874,84 22.929.878,07               22.868.640,15  0,20% -0,30% -0,10% 

Corpos d'água costeiros 82.899,28 82.899,28                      82.899,28  0,00% 0,00% 0,00% 

Praia 5.484.496,41 5.484.496,41                 5.484.496,41  0,00% 0,00% 0,00% 

Outros Total 28.456.270,54 28.497.273,77               28.436.035,84  0,10% -0,20% -0,10% 

TOTAL 1.222.445.538,42 1.222.578.475,66          1.222.578.475,66  0,00% 0,00% 0,00% 

Tabela 3: Área territorial e variação temporal dos diferentes tipos de uso do solo e formações vegetais no Município do Rio de Janeiro (2016). 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018.
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1.4 Ciclos, padrões e mudanças do clima  

 
 
Temperatura 

A distribuição espacial da temperatura do ar é influenciada pela topografia e pela ação 

dos ventos. O histórico de observações do clima e as pesquisas realizadas desde a implantação 

da primeira estação de monitoramento climático no Aterro do Flamengo em 1851, apontam 

tendências consistentes de elevação da temperatura do ar na Cidade do Rio de Janeiro. Os 

maciços da Tijuca e da Pedra Branca atuam como barreiras naturais à penetração da brisa 

marítima para o interior, tornando a Zona Norte e parte da Zona Oeste mais quentes e secas, 

comparativamente à Zonal Sul e ao Centro. As regiões dos maciços apresentam temperaturas 

inferiores ao restante da Cidade, em função da cobertura florestal e altitude local.  

Na década de 1990, Ana Maria Brandão (1992) já alertava que a temperatura média 

urbana local vinha aumentando progressivamente na segunda metade do século XX com o 

processo de desenvolvimento urbano e a retração da floresta tropical, contribuindo para 

intensificar os impactos das chuvas durante o verão. A análise das temperaturas médias dos 

decênios de 1851 a 1990 feita pela autora indicou dois períodos mais quentes, em um 

intervalo de aproximadamente cem anos. Os dois períodos correspondem às décadas de 1851 

a 1870 (o fim do ciclo econômico do café), e os quarenta anos posteriores a 1950 (a aceleração 

do crescimento urbano), quando a média decenal variou entre 23,7 ° C a 23,9 ° C, em contraste 

com 22,5º C e 22,8º C, durante o período mais frio. Em comparação com o que ocorreu no 

século XIX, as tendências mais recentes indicam uma tendência de elevação da temperatura 

após 1950 (BRANDÃO, 1992).   

 
Tabela 4: Médias anuais de temperatura e precipitação 
Décadas Médias 

Temperatura anual (
o
 C) Precipitação anual 

1851-1860 23.8 1103 

1861-1870 23.7 1066 

1871-1880 23.1 1099 

1881-1890 22.6 1095 

1891-1900 22.5 1069 

1901-1910 22.7 1211 

1911-1920 22.7 1024 

1921-1930 22.8 1013 

1931-1940 22.8 883 

1941-1950 23.1 1176 

1951-1960 23.7 1168 

1961-1970 23.7 1216 
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1971-1980 23.7 1114 

1981-1990 23.9 1258 

Média no período 23.2 1107 

Fonte: BRANDÃO, 1992. 

 
Os resultados dessas pesquisas pioneiras foram referendados e atualizados pela 

COPPE/UFRJ no Relatório Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de 

Janeiro publicado em 2016 (PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016).  De acordo com este relatório, os 

dias quentes estão mais frequentes, com a temperatura máxima média anual aumentando em 

torno de 0,05 °C/ano; os dias frios menos frequentes e as ondas de calor, mais duradouras.  

 

Tabela 5: Tendências de mudanças de temperatura 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016. 

 
 
Precipitação 

Os mesmos aspectos fisiográficos de regionalização afetam o panorama da 

precipitação, com máximos concentrados nos três maciços, sendo que, no da Tijuca, o total 

pluviométrico anual alcança 2.200 mm, enquanto que na Zona Oeste é inferior a 1.200 mm 

(PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016). Tal padrão é explicado pelos sistemas meteorológicos 

transitórios, especialmente os que atuam de sul para norte, que produzem níveis máximos de 

precipitação a barlavento e mínimos a sotavento das montanhas, o qual é amplificado pelo 

levantamento de ar úmido transportado pela brisa marítima (DERECZYNSKI et al., 2009). 
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Chuvas intensas ocorrem frequentemente nos meses mais quentes (de dezembro a março), 

causadas pelo impacto térmico mais forte das frentes frias proporcionadas pelas massas de ar 

do polo sul contra a massa de ar do Atlântico tropical dominante. Os meses de verão são os 

mais úmidos e respondem por 60% a 90% da precipitação anual total (COELHO NETTO, 1985; 

BRANDÃO, 1992). 

De 1851 a 1990, como mostrou Brandão (1992), as três décadas mais chuvosas foram 

1901-1910 (média anual de 1.211 mm), 1961-1970 (média anual de 1.216 mm) e 1981-1990 

(média anual de 1.258 mm). A década de 1981-1990 foi a mais quente no período pesquisado 

pela autora (23,9 C) e também a mais úmida (BRANDÃO, 1992). Desde 1950, a média de 

precipitação anual vem descrevendo uma curva ascendente (a média anual do período de 

1851-1990 foi de 1.107 mm). Os três anos mais chuvosos até 1990 (período de 140 anos) 

foram 1966 (1.820 mm), 1967 (1.725 mm) e 1988 (1.725 mm), todos marcados por 

deslizamentos e inundações catastróficas ainda vivos na memória coletiva da população 

carioca.  

Antes de 1851, duas tempestades severas foram relatadas como notáveis, segundo 

José Vieira Fazenda (1921). Em abril de 1756, três dias de chuva intensa inundaram toda a 

cidade, causando mortes e perdas de propriedade. Em fevereiro de 1811, outra tempestade de 

grandes proporções inundou a cidade. O evento foi descrito como Águas do Monte, devido à 

violência da água que fluía das montanhas para a cidade propriamente dita (ROSA & LACERDA, 

1997).  

Eventos de precipitações intensas vêm ocorrendo com maior frequência nos últimos 50 

anos e produzindo maior volume de chuva (+11,77 mm/ano). As diferenças encontradas nos 

índices de precipitação no Alto da Boa Vista e em Santa Cruz, com tendências mais acentuadas 

na primeira, sugerem modificações nos padrões de ventos, circulação das brisas marítimas e 

terrestres e no transporte de umidade do oceano para o interior (PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 

2016). A tabela abaixo apresenta os resultados para indicadores de precipitação para a Cidade 

do Rio de Janeiro. 
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Tabela 6: Magnitude dos indicadores de extremos climáticos relacionados à precipitação nas 
estações meteorológicas do Alto da Boa Vista e de Santa Cruz nos últimos 50 anos 

 
Legenda: PRCPTOT: precipitação anual total nos dias úmidos (em mm); R30mm: número de dias no ano com 
precipitação maior de 30 mm; R95p e R99p: total pluviométrico anual dos dias em que a precipitação é superior ao 
percentil 95 e 99 (em mm), respectivamente; RX1day e RX5day: máxima precipitação anual em um e cinco dias (em 
mm), respectivamente; SDII: média anual da precipitação (em mm); CDD: número máximo de dias secos 
consecutivos no ano (precipitação menor que 1 mm). 

Fonte: PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016. 

 
Ainda segundo Brandão (1992), os eventos chuvosos mais severos desde meados do 

século XX se inscrevem em um ciclo de 10 a 11 anos: 1948/49, 1956/57, 1966/67, 1978/1979, 

1988/1989. Os registros mostram que, durante a década de 1980, ocorreram de duas a onze 

tempestades anuais em toda a cidade, algumas com consequências catastróficas, como 

deslizamentos de terra e inundações, que causaram mortes e perdas de propriedade 

(BRANDÃO, 1992). Após esse período, foram registrados dois grandes eventos de precipitação 

de chuvas na cidade, em 1996 e 2010, os quais também voltaram a causar muitas vítimas 

fatais, perdas de patrimônio e danos à infraestrutura da cidade.  

 
 
Ilhas de Calor 

A   h m     “  h           ”     f  m       partir da elevação da temperatura de 

uma área urbanizada devido a um conjunto de fatores que englobam a concentração de áreas 

impermeáveis, à redução de áreas verdes, à inexistência ou deficiência de arborização urbana, 

aos altos índices de poluição, ao uso de materiais de alta capacidade de armazenar, reter e 

refletir energia utilizados na construção civil, os quais fazem com que a temperatura média de 

uma determinada área fique acima da média da região. 

Dentre os principais fatores que controlam o mecanismo de formação de ilhas e ondas 

de calor, destacam-      m  f   g             (   p    ’ g  ,   g      ,            , 

arquitetura, os materiais de construção e fontes antropogênicas), sua localização geográfica, a 
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topografia, a climatologia urbana, a sazonalidade e as condições da atmosfera (OKE, 1982; 

PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016). 

A identificação das ilhas de calor na Cidade do Rio de Janeiro foi realizada pela 

COPPE/UFRJ para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com base no Sistema de 

Modelagem Atmosférica (Weather Research And Forecast (WRF)) para verificar a distribuição 

horizontal de temperatura e umidade. As simulações elaboradas permitiram identificar as 

áreas mais propícias ao maior aquecimento e formação de ilhas de calor, como os bairros da 

Zona Norte e Zona Oeste. A AP 3 e a AP 5 concentram o maior número de áreas carentes de 

investimentos em infraestrutura e são especialmente suscetíveis ao maior aquecimento e 

formação de ilhas de calor (PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016). 

Independente do ano avaliado, as menores temperaturas foram registradas nas áreas 

de maior altimetria e com cobertura vegetal, como os maciços florestais de Gericinó-

Mendanha, Pedra Branca e Tijuca. As simulações computacionais evidenciaram que o uso e 

ocupação do solo é o fator preponderante na formação dos microclimas das diferentes 

regiões. Entre os mecanismos naturais de desintensificação de ilhas de calor, foi destacada 

pela COPPE/UFRJ a importância dos sistemas de ventilação da brisa marítima e da arborização 

urbana como mecanismos de resfriamento que concorrem para a redução da amplitude térmi-

ca (PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016). 

 
Figura 15: Formação de Ilhas de Calor – Temperaturas médias na Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016. 
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1.5 Áreas Frágeis de Encostas  

 
 
As áreas frágeis de encosta são as que apresentam suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e condições físicas adversas à ocupação. Áreas frágeis de encostas 

podem englobar:  

 
 Cabeceiras e linhas de drenagem naturais (talvegues);  

 Depósitos de blocos rochosos e materiais terrosos transportados provenientes de 

deslizamentos pretéritos;  

 Depósitos de blocos rochosos in situ assentes sobre superfícies rochosas não 

aplainadas;  

 Zonas situadas imediatamente à jusante dos afloramentos rochosos com 

dimensões significativas (escarpas, frentes de pedreiras, encostas rochosas) ou 

muito fraturadas, com qualquer dimensão;  

 Zonas situadas imediatamente a montante e a jusante das vias abertas nas 

encostas;  

 Degraus estruturais (áreas de ruptura abrupta de gradiente);  

 Encostas naturais terrosas com inclinações acentuadas (maiores do que 30o);  

 Taludes terrosos artificiais (aterros), em especial aqueles associados a depósitos 

de lixo (aterros sanitários).  

 
Os padrões de traçado viário e de parcelamento e sua correlação com elementos 

físicos como o perfil do relevo (curvatura vertical e horizontal), a forma (côncava, convexa ou 

retilínea), a declividade, a orientação, e o traçado das linhas de drenagem natural, a área de 

contribuição e dispersão dos fluxos, o comprimento da encosta e a permanência e 

características da cobertura vegetal das encostas são alguns dos aspectos que podem 

influenciar a estabilidade das encostas (SCHLEE, 2011). De acordo com Coelho Netto (1999), a 

abertura de caminhos e estradas nas encostas florestadas interrompe o fluxo superficial e 

subsuperficial das águas, desestabiliza a estrutura da encosta e acelera o desenvolvimento de 

cavidades e a erosão das margens e terraços. 

Inclinações côncavas e convexas são responsáveis por diferentes funções hidrológicas 

das encostas. As áreas côncavas correspondem ao fundo dos vales, onde os fluxos 

subterrâneos e os depósitos coluviais tendem a convergir e se concentrar. Encostas convexas, 

pelo contrário, são responsáveis pela dispersão da água. As águas subsuperficiais (dentro da 
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zona de raízes) e as águas subterrâneas seguem padrão semelhante ao das águas superficiais, 

divergindo em declives convexos e convergindo-se em direção ao eixo côncavo, os fundos de 

vale. As formas retilíneas são, em geral, escarpas impermeáveis, e funcionam como encostas 

convexas, distribuindo água (COELHO NETTO, 1992; GEOHECO-UFRJ/SMAC-PCRJ 2000). A 

umidade na vertente sul do Maciço da Tijuca é 42% maior que nas encostas orientadas ao 

norte, contribuindo para a maior suscetibilidade das vertentes norte ao fogo (OLIVEIRA, 1999). 

Os processos de erosão e deslizamento são característicos da evolução do relevo, em 

especial, em áreas com relevo acidentado, e são recorrentes na cidade. Entretanto, a 

progressiva pressão urbana por ocupação das encostas vem acarretando maior risco à 

população. As ações preventivas, como readequação da drenagem e a continuidade dos 

esforços de reflorestamento são muito menos custosas do que obras de contenção e, 

portanto, necessitam ser continuamente executadas.  

A Cidade do Rio de Janeiro dispõe de um Sistema de Defesa da Cidade, integrado por 

um sistema de alerta de ocorrência de chuvas de grande intensidade, denominado Sistema 

Alerta Rio, criado em 1996; do qual fazem parte o Centro de Operações Rio e o Radar 

Meteorológico do Sumaré, implantados em 2010. 

Os movimentos gravitacionais de massa mais comuns na cidade do Rio de Janeiro, 

reportados pelos laudos da Fundação GEORIO, são: 

 
 Escorregamentos de solo translacionais ou planares; 

 Quedas de blocos ou lascas;  

 Corridas de massa (detritos ou lama).  

 
Ainda segundo a Fundação GEORIO (COUTINHO et al., 2018), os escorregamentos de 

massa podem ser translacionais ou planares, e ocorrer tanto em encostas naturais, quanto em 

taludes de corte. Também as quedas de blocos ou lascas podem estar associadas a processos 

naturais (escarpas rochosas) ou a agentes antrópicos (cavas de pedreiras). As corridas de 

massa são menos recorrentes, associadas a processos desenvolvidos ao longo de fundos de 

vales e que adquirem consequências catastróficas pelo material mobilizado ao longo das linhas 

de drenagem (mistura de solo, blocos de rocha, vegetação, etc.). Outro tipo de ocorrência 

relatado nos laudos da Fundação GEORIO é a ruptura de estruturas de alvenaria, normalmente 

associada às condições precárias dos padrões construtivos. 

Em resumo, de acordo com a Fundação GEORIO (COUTINHO et al., 2018), as principais 

causas de deslizamentos na cidade do Rio de Janeiro estão associadas a: 
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 Abertura de vias e construção em terrenos de alta declividade e alta 

suscetibilidade a deslizamentos; 

 O  p        m  g               ’ g  ; 

 Ocupação de grotas e cabeceiras de drenagem; 

 Ocupação de depósitos aluvionares e vales sujeitos à passagem de corridas de 

detritos; 

 Ocupação de faixas de crista e sopé de encostas; 

 Ocupação de terrenos com rápida comunicação de efluentes superficiais com 

o lençol freático; 

 Ocupação de terrenos sujeitos a recalques; 

 Ocupação de terrenos suscetíveis a processos erosivos; 

 Falhas e rompimentos em tubulações; 

 Obstruções e ocupações nas linhas de drenagem naturais e executadas nas 

encostas; 

 Utilização de técnicas inadequadas na ocupação de terrenos potencialmente 

urbanizáveis de média declividade; 

 Utilização de técnicas inadequadas na execução de cortes e aterros. 

 
 

Tendo em vista estes fatores de risco, o poder público municipal vem implantando ao 

longo dos anos iniciativas de prevenção e/ou mitigação dos riscos e dos danos causados por 

eventos de precipitação de grande magnitude como parte do Sistema de Defesa da Cidade. 

Entre as ações realizadas quais destacam-se:  

 
 a implantação do Sistema de Alerta e Alarme;  

 a criação de pontos de apoio da Defesa Civil; 

 a elaboração pela Fundação GEO-RIO dos mapeamentosde suscetibilidade e 

risco a deslizamentos; e 

 a atualização do mapa geológico-geotécnico da cidade. 
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Figura 16: Localização dos Pontos de Apoio e Sirenes da Defesa Civil 

 
Fonte: PCRJ/IPP/SIURB, junho de 2019. 

 
 
Histórico de Movimentos de Massa de Grande Impacto na Cidade 

Entre os registros mais recentes das mais graves ocorrências de movimentos de massa 

na história da Cidade, destacam-se os ocorridos em:  

 
 10 de Janeiro de 1966 – Ocorrência de chuvas intensas (245 mm/24h), 

alagamentos e deslizamentos de grande magnitude, 70 vítimas fatais. 

 Fevereiro de 1967 – Ocorrência de chuvas intensas (181 mm/24h), alagamentos e 

deslizamentos de grande magnitude, 127 vítimas fatais.  

 Fevereiro de 1988 – Ocorrência de chuvas intensas (230 mm/24h), deslizamentos 

de grande magnitude, alagamentos, com 58 vítimas fatais. 

 Fevereiro de 1996 – Ocorrência de chuvas intensas (201 mm/24h), deslizamentos 

de grande magnitude na vertente oeste do Maciço da Tijuca e alagamentos com 

52 vítimas fatais. 

 6 de Abril de 2010 – Ocorrência de chuvas intensas na zona sul da cidade (305 

mm/24h), bairros da Rocinha, Cosme Velho, Jardim Botânico, Gávea e Alto da Boa 

Vista afetados por deslizamentos de grande magnitude, com 67 vítimas fatais. 
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 8 de Abril de 2019 - Ocorrência de chuvas intensas na zona sul da cidade (343 

mm/24h), que suscitaram alagamentos e deslizamentos em bairros como Jardim 

Botânico, Lagoa, Copacabana, Rocinha, Vidigal, Alto da Boa Vista, São Conrado e 

Guaratiba, bem como nas comunidades da Muzema, no Itanhangá, e Morro da 

Babilônia, no Leme, com 19 vítimas fatais.  

 
 
Restrições à ocupação das encostas na legislação urbanística do Rio de Janeiro 

A legislação urbanística do antigo Estado da Guanabara instituiu as primeiras restrições 

mais efetivas à ocupação das encostas do então Distrito Federal, atual cidade do Rio de 

Janeiro, na década de 1970 através dos Decretos E 3800/1970 e 6168/1973 e, posteriormente, 

do Decreto Municipal 322/1976, em resposta aos grandes deslizamentos ocorridos no final da 

década de 1960 e à ameaça da aprovação de loteamentos nas encostas da Zona Sul da Cidade. 

Estas normativas expressam o início de um processo de reconhecimento de que a retração 

florestal contribuiria para tornar os solos das encostas menos estáveis e de que esse processo 

de supressão da vegetação aumentaria o risco e a frequência dos deslizamentos e das 

enchentes nas baixadas que circundam os maciços e morros da Cidade  como aconteceu de 

forma emblemática em 1966 e 1967 (SCHLEE e ALBERNAZ, 2009; SCHLEE, 2011). 

O Decreto E 3800, de 20 de abril de 1970, primeira iniciativa de âmbito local para 

proteção das florestas nas encostas através do zoneamento urbanístico, destacou 

determinadas áreas com características singulares às quais designou de Zonas Especiais (ZE), 

onde a Zona Especial 1 (ZE 1) referia-se à Zona de Reserva Florestal (ESTADO DA GUANABARA, 

1970), posteriormente ratificada pelo Decreto Municipal no 322, de 3 de março de 1976 (RIO 

DE JANEIRO (Cidade), 1976).20   

A ZE 1 é a zona destinada a proteger a cobertura vegetal das encostas acima de 60 

metros em relação ao nível do mar (cota 60) nos morros do Pão de Açúcar, Urca e Telégrafo e 

na serra do Engenho Novo, e das encostas acima de 100 metros em relação ao nível do mar 

(cota 100) nos demais morros e serras do município.  

Além destas normativas, o Decreto E 6.168, de 15 de maio de 1973, ainda hoje vigente, 

também contribuiu para a proteção das encostas ao proibir a abertura de logradouros de 

iniciativa particular acima de 60 metros em relação ao nível do mar (cota 60) (ESTADO DA 

                                                           
20

 No Decreto E 3800/1970 foram criadas cinco zonas especiais. Posteriormente, essas zonas especiais 
foram revistas e demarcadas no Decreto 322/1976, que definiu dez recortes especiais (RIO DE JANEIRO 
(Cidade), 1976). 
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GUANABARA, 1973; SCHLEE e ALBERNAZ, 2009; SCHLEE, 2011). Restaram permitidos apenas 

desmembramentos de terrenos com testadas para logradouro público reconhecido em lotes 

com dimensões permitidas pela legislação vigente.  O Decreto 6.168/1973 estabeleceu 

também que as terras a serem doadas ao poder público, conforme o Regulamento de 

Parcelamento de Terra (RPT) do Decreto E 3.800/1970, deveriam estar situadas abaixo da cota 

60m (ESTADO DA GUANABARA, 1973). Os projetos aprovados de alinhamento e os de 

parcelamento da terra (loteamento e desmembramento) e os de remembramento anteriores à 

vigência do Decreto "E" nº 3.800/1970 ficaram mantidos, prevalecendo o afastamento, a taxa 

de ocupação (ou área livre mínima), os usos, a altura máxima, o número máximo de 

pavimentos das edificações e os limites máximos de profundidade de construção indicados no 

Decreto 322/1976.  

As áreas não ocupadas ou com parcelamentos não registrados até a data da 

promulgação do Decreto nº 322/1976 foram oficialmente reconhecidas como "non 

aedificandi”. Porém, nos casos de Projetos Aprovados de Loteamentos (PALs) já registrados, 

restou permitida a ocupação, desde que obedecida a obrigatoriedade de área livre mínima 

dentro dos lotes de 90% para terrenos acima de 10.000m2 e de 80% para terrenos entre 2.000 

e 10.000m2. No entanto, não foi incluído nenhum dispositivo limitando a supressão de 

vegetação ou a impermeabilização destes espaços livres nestas normativas.  

Além destes dispositivos, o Decreto nº 322/1976 vinculou as alturas das edificações às 

cotas de soleira (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1976).  A origem da vinculação entre as alturas das 

edificações situadas nas encostas às cotas de soleira remonta aos Decretos E 5456/1972 e 

5457/1972 e ao Decreto-lei 77/1975, que estabeleceram determinações em relação à 

proteção paisagística das Pedras dos Dois Irmãos, da Gávea e da paisagem em torno da Lagoa 

Rodrigo de Freitas. No Decreto-lei 77/1975, que incidia apenas sobre a área de proteção 

paisagística da VI RA (Lagoa), os parâmetros estabelecidos relacionavam a altura da edificação 

à sua posição geográfica a partir da cota de 50 metros em relação ao nível do mar, fazendo 

com que a altura das edificações diminuísse gradativamente (SCHLEE, 2011).  

Os Planos de Estruturação Urbana (PEUs) 21 também apresentam restrições à ocupação 

das áreas de encostas. Alguns reproduzem fielmente a nomenclatura e os parâmetros das ZE 

1. Outros modificaram apenas a nomenclatura, adotando o termo Zonas de Conservação 

                                                           
21

 Os Planos de Estruturação Urbana (PEUs) são instrumentos normativos de planejamento local, isto é, 
destinados ao planejamento mais detalhado de um bairro ou conjunto de bairros respeitando suas 
características e especificidades. Este instrumento normativo de intervenção urbanística foi instituído 
em 1977 pelo Plano Urbanístico Básico, - PUB-RIO, o qual dividiu também o território municipal em 
cinco Áreas de Planejamento (REZENDE, 1982). 
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Ambiental (ZCAs), para as áreas objeto de proteção do ambiente natural, mantendo os 

mesmos critérios para sua demarcação e parâmetros — ou, como o PEU de São Conrado, 

alterando para 80 metros os seus limites, com base nas normativas estabelecidas pelo IPHAN, 

para as Florestas de Proteção ao Parque Nacional da Tiuca. Também são estabelecidas zonas 

de ocupação residencial unifamiliar de intensidade rarefeita para as áreas limítrofes, 

adotando-se uma nomenclatura distinta, denominada Zonas Residenciais Unifamiliares. 

Entretanto, alguns PEUs adotaram critérios e parâmetros diferenciados das ZE 1 na definição 

das ZCAs. Por exemplo, no PEU Campo Grande, as ZCAs são delimitadas a partir da cota de 50 

metros. Em contrapartida, é permitido o parcelamento entre as cotas de 50 metros e 100 

metros, condicionando à aprovação do órgão municipal responsável pela segurança das 

encostas e a parâmetros de ocupação mais restritivos.  

No fim da década de 1980, o Decreto Municipal 8.321/1988 permitiu edificações em 

terrenos de encostas com inclinação superior a 20% (vinte por cento), situados nas ZE 1 e nas 

zonas limítrofes (denominadas Zonas Residencial 1 (ZR 1)), com exceção dos bairros de Santa 

Teresa e de São Conrado22, aos quais o instrumento não se aplica (RIO DE JANEIRO (Cidade), 

1988b). Com este decreto, a restrição à verticalização das encostas ficou comprometida, uma 

vez, apesar de manter a altura das edificações em 11m ou 3 pavimentos, permitiu-se que os 

pavimentos recuados mais de 3m em relação ao plano da fachada deixassem de ser 

computados na altura da edificação.  

No mesmo ano, o Decreto 7.976/1988 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1988a) alterou o 

Decreto E 6168/1973 nas áreas situadas na XVIIRA, Bangu; XVIII RA, Campo Grande; XIX RA, 

Santa Cruz, XXII RA, Anchieta e XXV RA, Pavuna, ampliando a permissão para a abertura de 

logradouros em áreas com declividade igual ou inferior a 30% (trinta por cento) no Maciço da 

Pedra Branca, na Serra do Mendanha e na Serra do Quitungo até a cota 75m, e nas demais 

áreas, até a cota 100m. Este decreto condicionou a aprovação do projeto de parcelamento à 

apresentação da planta de declividades naturais na escala do projeto, demarcando as áreas 

com declividade de 0 a 15%, 15% a 30% e maior que 30%, vedando a ocupação nestas últimas. 

Pelo Decreto Municipal 9.218 de 1990, permitiu-se a legalização de edificações de 

pequeno porte situadas nas áreas não valorizadas da Cidade, incluindo toda a área suburbana, 

e também nas encostas, independente dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor 

(RIO DE JANEIRO (Cidade), 1990a). Mesmo a Lei Complementar nº 161/2015, que permitiu a 

regularização de parcelamentos do solo que contivessem edificações uni familiares e 

                                                           
22

 Em São Conrado o PEU instituído pelo Decreto nº 8046/1988 já previa essa flexibilização. 
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bifamiliares existentes e a legalização da própria construção situada na XVI RA (Jacarepaguá), 

excluiu as obras situadas em encostas acima da cota sessenta metros e as áreas frágeis de 

baixada (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2015c). 

Em resumo, os Decretos 3800/1970 e 322/1976 – tendo o último substituido o 

primeiro em relação ao zoneamento da cidade -, protegeram as encostas através da criação da 

Zona de Reserva Florestal, a ZE 1, bem antes da criação das primeiras Unidades de 

Conservação em nível municipal, que foram editadas a partir de meados da década de 1980 

por leis e decretos diversos.  

A proteção da paisagem da cidade e das encostas, em particular, depende do controle 

da intensidade da ocupação nestas áreas. As normativas urbanísticas implementadas na 

década de 1970, embora tenham se modificado pontualmente ao longo do tempo, 

contribuíram diretamente para a proteção da paisagem da cidade e da silhueta das montanhas 

ao estabelecer uma gradação de proteção, através de um gradiente em termos de densidade e 

altura das edificações em direção à montante nas encostas da cidade (SCHLEE e ALBERNAZ, 

2009, SCHLEE, 2011).  

 
 

1.6 Áreas Frágeis de Baixadas  
 
 
As áreas frágeis de baixadas englobam ecossistemas complexos situados na interface 

entre a água e o solo, que exercem papel importante no ciclo hidrológico. Neste âmbito, 

devem ser destacadas as áreas naturais com presença de solos moles e muito moles (argilas 

orgânicas), associadas a manguezais e a paleoambientes lagunares e aluvionares.  

 Entre as áreas frágeis de baixadas incluem-se as margens, as várzeas e leitos 

inundávei        p    ’água, as áreas de recarga de aquíferos, as restingas, os manguezais e as 

áreas úmidas. O arcabouço legal municipal inclui também entre as áreas frágeis de baixadas as 

áreas que concentram pontos críticos de drenagem de águas pluviais, podendo estar 

relacionadas às condições naturais do terreno, a obstáculos construídos e a deficiências no 

sistema de drenagem, tendo sua ocupação restringida ou condicionada à execução de 

intervenções pelo Poder Público. 

A Convenção Ramsar ou Convenção sobre Zonas Úmidas23, estabelecida na cidade 

iraniana de Ramsar em 1971 e assinada pelo Brasil em 1996, considera zonas ou áreas úmidas 

                                                           
23

 A Convenção Ramsar foi incorporada ao arcabouço legal do Brasil em 1996 pelo Decreto n
º
 

1905/1996. No Brasil são reconhecidos 25 sítios Ramsar, totalizando mais de 24 milhões de hectares (ex: 
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como áreas de pântano, charco, apicum, mangue, turfa ou água, natural ou artificial, 

permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, 

incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade na maré baixa 

(BRASIL, 1996a). Este acordo estabeleceu marcos para ações nacionais e cooperações 

internacionais voltados à conservação e uso sustentável dos ecossistemas das áreas úmidas, 

bem como o bem estar das populações humanas que delas dependem. Essas ações estão 

fundamentadas no reconhecimento, pelos países signatários da convenção, da importância 

geoecológica e do valor social, econômico, cultural, recreativo e científico de tais áreas. 

O Ministério de Meio Ambiente através do Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU), 

vinculado a este órgão, definiu as Áreas Úmidas no Brasil da seguinte forma: 

São ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e 
aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente ou 
periodicamente inundados ou com solos hidromórficos (encharcados). As 
águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas 
e animais adaptados à sua dinâmica hidrológica (adaptado de JUNK et al. 
2014).    

As áreas úmidas fornecem serviços ecológicos fundamentais para as espécies de fauna 

e flora e para o bem-estar de populações humanas. Além de regular o regime hídrico de vastas 

regiões, essas áreas funcionam como fonte de biodiversidade, cumprindo, ainda, papel 

relevante de caráter social e econômico, ao atenderem necessidades de água e alimentação 

para comunidades humanas, bem como para uma ampla variedade de espécies.  

As áreas úmidas no município do Rio de Janeiro abrangem 18.800ha ou 15% do 

território municipal. São compostas por remanescentes de ecossistemas de brejos, matas 

paludosas, margens de lagunas, várzeas, manguezais e restinga que formam parte da planície 

costeira carioca. Podem ser classificadas como: 

 
 Florestas ombrófilas densas de terras baixas;  

 Formações pioneiras com influência fluviolacustre, que compreendem brejos 

herbáceos e matas paludosas;  

 Formações pioneiras com influência marinha, de porte arbóreo, arbustivo, 

herbáceas ou as situadas em dunas; 

 Formações pioneiras com influência fluviomarinha, que incluem os campos salinos 

e mangues;  

 Áreas de lavoura permanentes ou temporárias e a vegetação gramíneo-lenhosa  

                                                                                                                                                                          
Anavilhanas, Rio Doce, Fernando de Noronha, Pantanal Mato Grossense, Baixada Maranhense, Estuário 
do Rio Amazonas e seus manguezais). O Estado do Rio de Janeiro ainda não possui nenhum sítio 
reconhecido nacionalmente como zona úmida. 
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A conservação e a preservação de áreas alagadas são de extrema importância para a 

manutenção de ecossistemas associados, como restingas, brejos e manguezais e também para 

áreas urbanas, amenizando microclimas, contendo alagamentos e abastecendo lençóis 

freáticos. Os remanescentes ainda existentes na cidade abrigam populações de animais e 

vegetais adaptados às condições de insolação, umidade elevada e variação térmica com 

grande amplitude. Entre os serviços ambientais que estas áreas prestam à cidade, incluem-se: 

 
 Convergência dos sedimentos e águas, na contribuição para a recarga do lençol 

freático e na distribuição das águas subsuperficiais nas áreas de baixada  

 Abrigo, local de pouso, reprodução e habitat exclusivo de diversas espécies da 

fauna carioca  

 Retenção de grande parte das águas pluviais, reduzindo o risco de enchentes 

 Abastecimento de lençóis freáticos, que são fonte presente e futura para o 

abastecimento de comunidades humanas. 

 
Em síntese, a partir da fundamentação teórica anteriormente apresentada, conceitua-

se áreas frágeis de baixada, no âmbito deste relatório, como áreas suscetíveis a processos de 

inundação ou alagamento, colapso ou  subsidência de solos e áreas de recarga de aquíferos.  

São  áreas que abrigam ecossistemas naturais, situadas na interface entre ambientes terrestres 

e aquáticos. Apresentam baixa resiliência à impermeabilização do solo, devendo, portanto, ter 

sua ocupação restringida. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável, de 2011, estabeleceu 

restrições à ocupação das áreas frágeis de encostas e de baixada ao indicar, entre Áreas de 

Restrição à Ocupação Urbana, no artigo 28, as áreas com condições físicas adversas à 

ocupação de: 

I - encostas, sujeitas a deslizamentos, desmoronamentos e outros processos 
geológicos ou geotécnicos que comprometam ou possam comprometer a 
sua estabilidade; 
II - baixada, sujeitas a alagamento, inundação ou rebaixamento e /ou 
recalques decorrente de sua composição morfológica. (RIO DE JANEIRO 
(Cidade), 2011g). 

Apesar do arcabouço legal municipal incluir conceitualmente as áreas frágeis de 

baixada entre as Áreas de Restrição à Ocupação, a relevância socioambiental das áreas úmidas 

ainda não é considerada pelo mercado imobiliário e pelos setores de licenciamento ambiental 

e urbanístico, nem pela sociedade carioca. Desta forma, a maioria das várzeas úmidas da 
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cidade vem sendo aterrada e ocupada, regular ou irregularmente, por diferentes grupos 

sociais sem estudos de impacto ambiental e resgate de espécimes da fauna.  

 
 
Restrições à ocupação das baixadas e faixas marginais na legislação urbanística do Rio de 

Janeiro 

 
 

A preocupação com as áreas frágeis de baixada remonta, na legislação urbanística, 

também ao final da década de 1960, quando começaram a se agravar os problemas de 

poluição de nossos recursos hídricos devido ao adensamento populacional, à luz da falta de 

uma política de saneamento que acompanhasse o crescimento da cidade. 

O Decreto "E" nº 3.800/1970 não se referia especificamente às áreas de baixada, mas, 

alinhou alguns aspectos em relação à alteração morfológica ou à                    ’ g  , 

como o desvio de seus leitos ou modificação de sua seção de vazão, por obra permanente. 

Caso isso ocorresse, previa a demolição para que o curso  ’ g   f         mp    m     

desimpedido e a área invadida reintegrada à servidão pública. Informava ainda que as 

despesas decorrentes dessas demolições, bem como para a reparação dos danos, correria por 

conta dos infratores e seria estipulada pelo órgão estadual competente, acrescidas de 

correção monetária e de multa (ESTADO DA GUANABARA, 1970). 

A Seção III do Capítulo II do Regulamento de Parcelamento da Terra - Defesa dos 

        ’ g   -, em seu art. 73, atribuía aos proprietários de terrenos atravessados por cursos 

 ’ g           ,  ó   g  ,     h  ,    .,       z           ,    q     m        m      m,       

conservação e limpeza, nos trechos compreendidos pelas respectivas divisas, de forma que 

suas seções de vazão se mantivessem sempre desimpedidas (Ibid.).  Informava que qualquer 

desvio ou tomada de água, modificação da seção de vazão, construção ou reconstrução de 

m    h           , m    ,    .,    m  g m,               b              ’ g  ,      ,  ó   g  , 

ou riachos, etc., canalizados ou não, só poderia ser feita com permissão do órgão estadual 

competente, sendo proibida toda obra ou serviço que viesse a impedir o livre escoamento das 

suas águas (Ibid.).  O art. 74 enunciava que qualquer projeto de construção ou edificação – 

residencial, comercial, industrial, de qualquer natureza, seja de particulares, seja de 

concessionários ou permissionários de serviço público, por autarquia, empresas, fundações ou 

companhias dos Estados ou do Governo Federal, e cuja obra estivesse distanciada até 50,00m 

(cinquenta m     )     m        ’ g  ,     ,  ó   g ,        h ,    .,       z           , 

somente poderia ser visada após o exame pelo órgão estadual competente das condições de 
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vazão, que, além de determinar a largura da faixa de proteção, sempre referida ao eixo do 

       ’ g  ,     ,  ó   g         h ,    .,       z           ,                p  m      

qualquer espécie de construção ou edificação, poderia exigir a execução de obras de melhoria 

da seção de vazão, retificação, regularização, etc., desde que o mesmo atravessasse o terreno 

ou com ele fosse lindeiro (Ibid.). Para a aceitação das obras e consequente “h b   -  ”         

ser apresentada pelo proprietário declaração fornecida pelo órgão estadual competente de 

que foram executadas e cumpridas as determinações do mesmo (Ibid.). Para este decreto, a 

não figuração nos projetos, seja de que natureza fosse -            ’ g  ,     ,  ó   g ,     h , 

etc. - canalizados ou não, nas condições determinadas naquele artigo, constituiria falta grave, 

invalidando a aceitação de qualquer projeto, mesmo já licenciado e em execução, devendo a 

obra ser embargada, incontinente, após a constatação do fato (Ibid.). Em casos especiais, 

q      f     p                        f                 ’ g  ,     ,  ó   g         h ,    ., 

canalizados ou não, quando incidisse sobre o local projeto de urbanização que determinasse a 

mudança de curso, quando as condições de vazão fossem mantidas adequadas, por decisão do 

Secretário de Estado de Obras Públicas, ouvidos os órgãos competentes, seria tolerada sua 

canalização com construção sobre a mesma, desde que observadas todas as precauções, 

inclusive posição de sapatas das fundações, e liberada totalmente a faixa correspondente à 

mesma, mantendo sempre uma largura igual à da canalização, mais uma faixa de segurança, 

dimensionada pelos mesmos órgãos (Ibid.). Finalizava informando que a responsabilidade na 

                mp z              ’ g  ,      ,  ó   g  ,        h  ,    .,       z           , 

e na manutenção do livre escoamento de suas águas seria exclusiva do proprietário dos 

terrenos ou imóveis atravessados ou limitados pelos mesmos, dispensando a assinatura de 

qualquer termo de obrigações (Ibid.). 

No que tange aos loteamentos com mais de 2.000 lotes, os lotes destinados a escolas 

não po     m                  p           ’ g  ,      ,  ó   g  ,     h  ,    . O D       

322/1976 ratificou essa exigência (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1976). 

A Resolução SMU Nº 467/2003 (PCRJ/SMU, 2003) regulamentou, de forma pontual, o 

disposto na Lei 2.128/199424 e no Decreto nº 21.307/200225 quanto à Análise de Impacto de 

                                                           
24

 A Lei nº 2.128, de 18/04/1994, regula o instituto da operação interligada, dispondo sobre seus limites 
e forma. A operação interligada é a alteração de parâmetros urbanísticos, mediante contrapartida dos 
interessados, calculada proporcionalmente à valorização acrescida ao empreendimento projetado, e 
será realizada pelo Poder Público do Município (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1994a). 
25

 O Decreto nº 21.307, de 19/04/2002, regulamentou a tramitação das propostas de operação 
interligada, instruídas pela Gerência de Licenciamento de Projetos Especiais da Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização e encaminhadas para análise da Comissão Pró-Conselho Municipal de 
Política Urbana - PRÓ-COMPUR, que opinará sobre sua conveniência (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2002). 
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Implantação de Empreendimento, e se detém sobre a avaliação dos efeitos negativos e 

positivos decorrentes da implantação de empreendimento em determinado local e a 

identificação de medidas para a redução, mitigação ou extinção dos efeitos negativos, através 

de diversos modelos de relatório para essa análise, inclusive, nas áreas com presença de 

        ’ g  ,       z           ,   m        5 m    f  x  m  g        p       ;           

inundáveis; e nas Áreas frágeis de baixada com cota de soleira abaixo de 3m e em lote com 

área acima de 10.000m² (Resolução SMU / SMAC nº 05/98). 

 
 
Áreas de Restrição à Ocupação Urbana 

 

 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro, 

instituído em 2011, estabeleceu Áreas de Restrição à Ocupação Urbana como aquelas que 

apresentam necessidade especial de proteção, seja por seus atributos naturais e paisagísticos, 

seja por sua suscetibilidade ou vulnerabilidade ambiental. Deste modo, tanto as áreas frágeis 

de encostas como as áreas frágeis de baixada estão incluídas nas Áreas de Restrição à 

Ocupação Urbana. Por constituírem um dos principais elementos estruturantes do 

ordenamento territorial municipal, as Áreas de Restrição à Ocupação Urbana devem orientar e 

balizar o planejamento dos usos do solo que se estabelecem na cidade.  

As Áreas de Restrição à Ocupação Urbana englobam as seguintes áreas, conforme o 

disposto no artigo 26 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável: “I.  bjeto de 

proteção ambiental; II. com condições físicas adversas à ocupação; III. de transição entre as 

áreas objeto de proteção ambiental e as áreas com ocupação urbana” (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2011g). 

De acordo com o artigo 27, as áreas objeto de p         mb           “ q      

constituídas por unidades de conservação da natureza ou áreas de preservação permanente, 

zonas de conservação ambiental, sítios de relevante interesse ambiental, bem como as demais 

      p            p       ” (Ibid.).  

No artigo 28, as áreas com condições físicas adversas à ocupação foram definidas 

como as áreas frágeis de:  

I. encostas, sujeitas a deslizamentos, desmoronamentos e outros processos 
geológicos ou geotécnicos que comprometam ou possam comprometer a 
sua estabilidade; II. baixada, sujeitas a alagamento, inundação ou 
rebaixamento e /ou recalques decorrente de sua composição morfológica 
(Ibid.).  



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
96 

 

O artigo 29 conceituou                         m                 z     “               

 bj       p         mb                    m    p       b   ” (Ibid.), q   “       m-se à 

manutenção do equilíbrio ambiental, para as quais serão estabelecidos parâmetros de 

   p                ,   mp          m                          h   ó    ” (Ibid.).  

Desta forma, para efeito de mapeamento, foram consideradas as seguintes feições: 

 
I. Áreas de proteção integral e de uso sustentável; 

II. Áreas acima da cota de 100m acima do nível do mar; 

III. Áreas frágeis com alta suscetibilidade a movimentos de massa e inundações; 

IV. Áreas de transição entre as áreas objeto de proteção e as áreas com ocupação 

urbana consolidada; 

V. Fragmentos isolados de relevância ambiental em escala local e regional. 

 
Em relação às diretrizes de proteção e ocupação, o artigo 28 do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável estabeleceu que: 

Nas áreas frágeis de encostas os usos são “condicionados a critérios geotécnicos de 

avaliação dos riscos de escorregamentos e se dividem em: I - passíveis de ocupação, desde que 

efetuadas, previamente, obras estabilizantes; II - vedadas à    p    ” (Ib  .). 

Nas áreas frágeis de baixadas os usos são  

condicionados à avaliação técnica e são consideradas quanto: 
I. à inundação, aquelas que, por suas condições naturais, obstáculos 
construídos ou deficiências do sistema de drenagem estejam sujeitas à 
inundação frequente; 
II. ao tipo de solo, quando, por suas características, estes inviabilizarem 
construções e/ou benfeitorias; 
III. ao tipo de solo, aquelas cujos solos são classificados como 
hidromórficos, solos argilosos com matéria orgânica de fraca resistência 
sujeitos a encharcamento (Ibid.) 

Este artigo estabeleceu ainda que as áreas frágeis de baixadas podem “comportar uso 

agrícola, de lazer e residenciais de baixa densidade, condicionados estes à realização de obras 

de macrodrenagem e à redefinição de cotas de soleira das edificações, e à existência de 

mecanismos garantidores de adequada permeabilização do solo” (Ib  .).  

Em relação às áreas de transição, o artigo 29 estabeleceu que estas podem “comportar 

o uso agrícola, de lazer, turístico, cultural e residencial de baixa densidade, e atividades de 

comércio e serviços complementares a estes usos, assegurada a condição de áreas com baixo 

impact   mb         b  x             ” (Ib  .). 
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As Áreas de Restrição à Ocupação Urbana foram mapeadas inicialmente em 2013 e 

incluídas no Projeto de Lei (PL) nº 33/201326, referente à Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

enviado para análise da Câmara dos Vereadores no mesmo ano. Este PL foi retirado pelo Poder 

Executivo municipal para revisão em 2017. 

De forma a embasar a nova revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo em 2017, este 

mapeamento foi atualizado com base nos dados mais recentes disponíveis, utilizando-se a 

mesma metodologia. 

O mapeamento das Áreas de Restrição à Ocupação Urbana foi incluído na proposta de 

revisão do macrozoneamento constante do novo Projeto de Lei nº 57/2018, referente à Lei de 

Uso e Ocupação do Solo27, enviado pelo Poder Executivo municipal para análise da Câmara dos 

Vereadores, e novamente retirado em 2018. Por fim, as Áreas de Restrição à Ocupação Urbana 

foram incluídas na Macrozona de Requalificação e Proteção Ambiental.   

 
 
1.7 Patrimônio Natural e Cultural: Proteção e Recuperação da Paisagem Carioca 

 
 

Conceituação 

A paisagem é um sistema heterogêneo e interativo, que congrega combinações de 

agenciamentos e processos plurais nele refletidos – derivados do suporte natural, do suporte 

construído e das relações socioculturais – em interação em diversos tempos e escalas28. Esta 

conceituação alinha-se com a              P    g m (    ) q     f          m  “paisagem” 

como a expressão formal das diversas associações existentes em determinado período entre 

uma sociedade e um território topograficamente definido, resultado das ações humanas, de 

fatores naturais e da combinação de ambos (CONSELHO DA EUROPA, 2000).  

A cobertura vegetal é um dos fatores que definem a paisagem urbana, assim como a 

geomorfologia do sítio onde se insere, o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, sua 

vitalidade social e urbana, entre outros fatores condicionantes. A vegetação, sobretudo a 

nativa, desempenha várias funções ecológicas e adaptativas e, principalmente quando em 

                                                           
26

 Disponível em: 
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0/832580830061F31803257B4F0057C64C?
OpenDocument 
27

 Disponível em: http://smuih.blogspot.com/ 
28

A paisagem possui um triplo significado cultural, constituído a partir da percepção do indivíduo ou da 
comunidade sobre o território, do testemunho do passado e do presente, e da relação entre eles. Para 
uma discussão do conceito paisagem, ver: (SCHLEE et al., 2009; SCHLEE 2011). 

http://smuih.blogspot.com/
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contextos urbanos, também afetivas, culturais e urbanísticas. A vegetação influencia o clima, e 

é diretamente influenciada por ele, provocando alterações no microclima urbano, na 

morfologia da paisagem e na frequência do padrão de precipitação das chuvas em algumas 

partes do mundo. Todas essas propriedades, além dos seus atributos afetivos e culturais, 

fazem da vegetação uma componente fundamental na conservação da paisagem urbana 

carioca (SCHLEE, 2016).  

Coexistem dentro dos limites do território do Rio de Janeiro diversos recortes 

territoriais protegidos devido a atributos naturais e culturais, sob tutela de órgãos diversos nas 

instâncias federal, estadual e municipal, com características diversas, como as Unidades de 

Conservação da Natureza, de Proteção Integral e Uso Sustentável, as Áreas de Proteção do 

Ambiente Cultural, entre outros, além do primeiro rio brasileiro tombado pelo seu valor 

cultural em 2018, o Rio Carioca, tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural 

(INEPAC).  

Apesar da legislação municipal de proteção ambiental e de proteção do patrimônio 

cultural do Rio de Janeiro datar da década de 1980, foi no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro (PDDUS), instituído pela Lei Complementar 

n.º 111, de 01/02/2011, que a proteção à paisagem e uma definição deste conceito, assim 

como o de paisagem cultural, foram pela primeira vez incorporadas ao texto de um Plano 

Diretor no Rio de Janeiro.  

O artigo 2º    P     D               (   p   g  f   º)     b       q   “     p     

urbana é condicionada à preservação dos maciços e morros, das florestas e demais áreas com 

cobertura vegetal, da orla marítima e dos corpos hídricos, complexos lagunares e suas faixas 

m  g     ;     m  g  z          m        f             p    g m” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 

2011g). Estas condicionantes figuram também Art. 3º, que tratou das Diretrizes da Política 

Urbana, com texto semelhante, o qual estabelece que este condicionamento também inclui as 

       g                                    b      . O § 4º        g   º            “  p    g m 

da Cidade do Rio de Janeiro como o mais valioso bem da Cidade, responsável pela sua 

consagração como um ícone mundial e por sua inserção na economia turística do país, 

g        mp  g         ” ( IO D  JA  I O (      ),     g). 

A Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveu e aplica vários instrumentos de 

planejamento e gestão da paisagem em diferentes escalas, embora não os considere 

oficialmente como instrumentos de proteção da paisagem. Estes instrumentos têm o poder de 

influenciar diretamente a manutenção da capacidade adaptativa e regenerativa da paisagem 

urbana e o desenvolvimento urbano sustentável da Cidade: o Mosaico de Unidades de 
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Conservação da Natureza; a Rede de Corredores Verdes; o Programa Municipal de 

Reflorestamento; as Áreas de Proteção do Patrimônio Cultural e as Áreas de Entorno dos Bens 

Tombados. A seção a seguir apresenta os esforços de proteção e recuperação do patrimônio 

ecológico, paisagístico e cultural da Cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, a pressão antrópica 

sofrida por essas áreas que, em muitos casos, se localizam em regiões densamente 

urbanizadas requer atenção constante do poder público municipal em relação à sua proteção, 

valorização e recuperação. 

 
 

Instrumentos de Gestão Ambiental  

O Artigo 107 do Plano Diretor estabelece os seguintes Instrumentos de Gestão 

Ambiental (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g): 

 Instituição de Unidades de Conservação da Natureza 

 Instituição de Áreas de Preservação Permanente 

 Instituição de Sítios de Relevante Interesse Paisagístico e Ambiental 

 Controle e Monitoramento Ambiental 

 Auditoria Ambiental 

 Instituição de Áreas de Especial Interesse Ambiental 

 Criação de Corredores Ecológicos como forma de preservação da 

biodiversidade 

 
 
Instituição de Unidades de Conservação da Natureza 

A instituição de Unidades de Conservação destinadas à preservação de ecossistemas 

naturais foi um dos focos principais do modelo de política ambiental adotado no Brasil a partir 

da década de 1980. Na trilha do movimento internacional, essa diretriz foi embasada pelas 

recomendações da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, e inspirada na conceituação 

que gerou o padrão de proteção estabelecido para as Reservas da Biosfera, criadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, acrônimo em 

inglês) / Man and the Biosphere Programme (MAB), alterando o enfoque legal precedente, 

voltado para a utilização dos recursos naturais para fins econômicos.  
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As Unidades de Conservação da Natureza foram regulamentadas pela Lei Federal no 

9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), como o  

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação, e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção (BRASIL, 2000). 

Subdividem-se em Unidades de Proteção Integral, correspondentes às áreas destinadas à 

“m                       m                    õ            p        f  ê     h m   , 

admitindo-    p                                 b             ” (BRASIL, 2000), e Unidades de 

    S          ,      é p  m        “ xp            mb         m         g          

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

e    m   m           ” (BRASIL, 2000).   

A Lei Federal no 9.985/2000, entretanto, apesar de reconhecer as Reservas da Biosfera 

em âmbito nacional e prever a criação de zonas de amortecimento, incorporou apenas 

parcialmente o conceito de zoneamento definido para as Reservas da Biosfera pela UNESCO, 

ao não adotar o conceito de áreas de transição (SCHLEE, 2017). Esta normativa definiu zona de 

 m      m       m          m       “                           ,                    

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

imp        g         b            ” (BRASIL, 2000), tornando-a obrigatória para todas as 

unidades de conservação da natureza, com exceção da Área de Proteção Ambiental e da 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. Apesar de submeter todos os licenciamentos 

localizados nesta envoltória à oitiva do órgão responsável pela administração da unidade, não 

foram definidos raios de alcance, parâmetros ou restrições claras a que estariam sujeitas as 

atividades humanas, ficando a cargo do órgão responsável por estabelecer, regulamentar o 

uso dos recursos e controlar a ocupação da área (SCHLEE, 2017).  

No Rio de Janeiro, antes mesmo da criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro de 1990 já 

indicava a criação de Unidades de Conservação como instrumentos de execução da Política de 

Meio Ambiente, conforme o artigo 462. Desde então diversas áreas foram protegidas no 

Município do Rio de Janeiro. Entretanto, com a criação do SNUC, cristalizou-se nacionalmente 

a cisão conceitual entre as áreas protegidas por suas características naturais e as áreas 

protegidas por seus atributos culturais. No Rio de Janeiro, como observado por Schlee e 

Albernaz (2009), a divisão entre Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de 
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Conservação de Uso Sustentável, implementada pelo SNUC, fez com que as unidades 

estabelecidas em âmbito municipal tivessem que se adequar aos critérios da nova lei, gerando 

conflitos de naturezas diversas, decorrentes da superposição do zoneamento ambiental 

instituído pela normativa federal (SNUC) ao zoneamento urbanístico vigente, em especial, 

quando em Unidades de Conservação de Uso Sustentável ou, no caso específico do Rio de 

Janeiro, das primeiras Áreas de Proteção Ambiental, criadas a partir de 1984 e da atribuição de 

diferentes tutelas sobre estas áreas.    

 
Figura 17: Áreas protegidas na cidade do Rio de Janeiro pela legislação ambiental e pela 

legislação de patrimônio cultural 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPP/Gerência de Macroplanejamento, 2018, a partir de dados do IRPH e SMAC 

disponibilizados no SIURB. 
 
O atual Plano Diretor do Município (Lei Complementar nº 111, de 01/02/2011) 

consolidou as figuras protetivas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

instituído pela Lei Federal 9.985/2000, e manteve as diretrizes do Plano Diretor anterior, que 

incluiu as Áreas de Proteção e Recuperação Urbana (APARUs). Esta categoria não é prevista 

pelo SNUC e compreende as áreas de domínio público ou privado que apresentam 

características ecológicas e paisagísticas notáveis, mas que dependem de ações do Poder 

Público para a regulação do uso e ocupação do solo e para a restauração de suas condições 

ecológicas e urbanas.  
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S g            ó    “I           Amb                            J      ” 

(SMAC/SMU/IPP-2005) o município possuía, até a década de 1960, 97 hectares (ha) de áreas 

protegidas. Em 2004, já contava com 23.408 ha de áreas protegidas, incluindo as de gestão 

federal, estadual e municipal, cujo crescimento ocorreu significativamente na década de 70, 

devido especialmente à criação do Parque Estadual da Pedra Branca (12.520 ha) e da Reserva 

Biológica de Guaratiba (3.360 ha). 

Desde a publicação do citado relatório, em 2005, até os dias atuais, foram criados, de 

2009 a 2013: o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, em 2006 (91,50 

ha), a APARU Complexo Cotunduba - São João, em 2009 (383,69 ha), a APA do Morro do 

Cachambi, em 2007 (142,41 ha), a APA Paisagem Carioca, em 2013 (204 ha), o PNM Paisagem 

Carioca, em 2013 (159,82 ha) e o PNM Barra da Tijuca - Nelson Mandela (162,95 ha), este pelo 

Decreto 34.443/2011 e Lei Complementar 133/2013. Pode-se citar, também, a criação do 

Monumento Natural das Ilhas Cagarras (105,93 ha), por meio da Lei Federal Nº 12.229, de 13 

de abril de 2010 (BRASIL, 2010).  

A tabela a seguir apresenta as Unidades de Conservação de Proteção Integral sob 

tutela municipal, as normativas que as instituíram e o status de seus planos de manejo. 

 
Tabela 7: Unidades de Conservação sob tutela municipal – Unidades de Conservação de 

Proteção Integral 

AP Unidade de Conservação Ato Legal de Criação Plano de Manejo 

1 
Parque Natural Municipal 

Darke de Mattos 
Decreto nº 394, de 

18/05/1976. 
----- 

2 
Parque Estadual da Chacrinha 

(*) 
Decreto Estadual nº 2.853, 

de 22/05/1969. 
Portaria IEF/RJ/PR nº 189, de 

12/12/2006. 

2 Parque Estadual do Grajaú (*) 
Decreto Estadual nº 1.921, 

de 22/06/1978. 
Portaria IEF/RJ/PR nº 190, de 

12/12/2006. 

2 
Parque Natural Municipal da 

Catacumba 
Decreto nº 1.967, de 

19/01/1979. 
Aprovado pela Resolução SMAC 

nº 452, de 13/10/2008. 

2 
Parque Natural Municipal do 

Penhasco Dois Irmãos 
Decreto nº 11.850, de 

21/12/1992. 
Concluído, aguardando 

legislação de aprovação. 

2 
Parque Natural Municipal 
José Guilherme Merquior 

Decreto nº 19.143, de 
14/11/2000. 

----- 

2 
Parque Natural Municipal 

Fonte da Saudade 
Decreto nº 19.143, de 

14/11/2000. 
----- 

2 
Parque Natural Municipal da 

Cidade 
Decreto nº 29.538, de 

03/07/2008. 

Aprovado pela Resolução 
SECONSERMA nº 12, de 

17/4/2018. 

2 
Parque Natural Municipal 

Paisagem Carioca 
Decreto nº 37.231, de 

05/06/2013. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 557, de 04/06/2014. 

3 
Parque Natural Municipal do 

Jardim do Carmo 
Decreto nº 20.723, de 

08/11/2001. 
----- 

4 Parque Natural Municipal de Lei nº 61, de 03/07/1978. Aprovado pela Resolução 
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Marapendi SECONSERMA nº 65 de 
27/04/2017 

4 
Parque Natural Municipal 
Barra da Tijuca – Nelson 

Mandela 

Decreto nº 34.443, de 
20/09/2011. 

Lei Complementar nº 133, 
de 30/12/2013. 

Aprovado pela Resolução 
SECONSERMA nº 65 de 

27/04/2017 

4 
Parque Natural Municipal 

Bosque da Barra 
Decreto nº 4.105, de 

03/06/1983. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 559, de 04/06/2014. 

4 
Parque Natural Municipal 

Chico Mendes 
Decreto nº 8.452, de 

08/05/1989. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº558, de 04/06/2014. 

4 
Parque Natural Municipal da 

Freguesia 
Decreto nº 11.830, de 

11/12/1992. 
------ 

4 
Parque Natural Municipal da 

Prainha 
Decreto nº 17.426, de 

25/03/1999. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 560, de 04/06/2014. 

4 
Parque Natural Municipal de 

Grumari 
Decreto nº 20.149, de 

02/07/2001. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 560, de 04/06/2014. 

5 
Parque Natural Municipal da 

Serra do Mendanha 
Lei nº 1.958, de 

05/04/1993. 
Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 561, de 04/06/2014. 

5 
Parque Natural Municipal da 

Serra da Capoeira Grande 
Decreto nº 21.208, de 

01/04/2002. 
------ 

2 
Monumento Natural dos 

Morros do Pão de Açúcar e da 
Urca 

Decreto nº 26.578, de 
01/06/2006. 

Aprovado pela Resolução SMAC 
nº 543, de 03/10/2013. 

4 
Reserva Biológica do Pau da 

Fome 
Lei nº 1540, de 

15/01/1990. 
------ 

4 
Reserva Biológica do 

Camorim 
Lei nº 1540, de 

15/01/1990. 
------ 

 (*) Parques Estaduais sob administração municipal 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2019. 

 
A tabela a seguir apresenta as Unidades de Conservação de Uso Sustentável sob tutela 

municipal, as normativas que as instituíram e as que as regulamentaram. 

 
Tabela 8: Unidades de Conservação sob tutela municipal – Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável 

AP Unidade de Conservação Ato Legal de Criação 
Ato Legal de 

Regulamentação 

1 
Área de Proteção Ambiental de 

Santa Teresa 
Lei nº 495, de 

09/01/84. 
Decreto nº 5.050, de 

23/04/1985. 

2 
Área de Proteção Ambiental de 

Sacopã 
Decreto nº 6.231, de 

28/10/1986. 
Decreto nº 6.231, de 

26/10/1986. 

2/4 
Área de Proteção Ambiental da Orla 

Marítima 
Lei nº 1.272, de 

06/07/1988. 
------- 

2 

Área de Proteção Ambiental dos 
Morros do Leme e Urubu, Pedra do 

Anel, Praia do Anel e Ilha da 
Cotunduba. 

Decreto nº 9.779, de 
12/11/1990. 

Decreto nº 14.008, de 
05/07/1995. 

2 
Área de Proteção Ambiental de São 

José 
Lei nº 1.769, de 

01/10/1991. 
------ 

2 
Área de Proteção Ambiental do 

Morro da Saudade 
Lei nº 1.912, de 

28/09/1992. 
------ 

2 
Área de Proteção Ambiental do 

Morro dos Cabritos 
Lei nº 1.912, de 

28/09/1992. 
------ 
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2 
Área de Proteção Ambiental das 

Pontas de Copacabana, Arpoador e 
seus entornos. 

Lei nº 2.087, de 
04/01/1994. 

------ 

2 
Área de Proteção Ambiental dos 

Morros da Babilônia e de São João 
Decreto nº 14.874, 

de 05/06/1996. 
Decreto nº 17.731, de 

12/07/1999. 

2 
Área de Proteção Ambiental do 

Morro da Viúva 
Lei nº 2.611, de 

12/12/1997. 
------ 

2 
Área de Proteção Ambiental 

Paisagem Carioca 
Decreto nº 37.486, 

de 05/08/2013. 
Processo nº14/000.735/2009 

3 
Área de Proteção Ambiental da 

Fazendinha 
Decreto nº 4.886, de 

14/12/1984. 
Decreto nº 5.460, de 

08/11/1985. 

3 
Área de Proteção Ambiental da 

Várzea Country Clube 
Decreto nº 9.952, de 

07/01/1991. 
Decreto nº 9.952, de 

07/01/1991. 

3 
Área de Proteção Ambiental da 

Serra dos Pretos Forros 
Decreto nº 19.145, 

de 14/11/2000. 
------ 

4 
Área de Proteção Ambiental de 

Grumari 
Lei nº 944, de 
30/12/1986. 

Decreto nº 11.849, de 
21/12/1992. 

4 
Área de Proteção Ambiental da 

Prainha 
Lei nº 1.534, de 

11/01/1990. 
Decreto nº 11.849, de 

21/12/1992. 

4 
Área de Proteção Ambiental do 

Parque Natural Municipal de 
Marapendi 

Decreto nº 10.368, 
de 15/08/1991. 

Decreto nº 11.990, de 
24/03/1993. 

4 
Área de Proteção Ambiental do 

Bairro da Freguesia 
Decreto nº 11.830, 

de 11/12/1992. 
Decreto nº 11.830, de 

11/12/1992. 

4 
Área de Proteção Ambiental das 

Tabebuias 
Decreto nº 18.199, 

de 08/12/1999. 
Decreto nº 18.199, de 

08/12/1999. 

4 
Área de Proteção Ambiental da 

Paisagem e Areal da Praia do Pontal 
Decreto nº 18.849, 

de 03/08/2000. 
Decreto nº 18.849, de 

03/08/2000. 

 
4 

Área de Proteção Ambiental do 
Morro do Vaqueire 

Lei nº 3. 313, de 
04/12/2001 

------ 

 
4 

Área de Proteção Ambiental da 
Fazenda da Taquara 

Decreto nº 21.528, 
de 07/06/2002. 

------ 

 
4 

Área de Proteção Ambiental do 
Morro do Cachambi 

Lei nº 4.659, de 
02/10/2007. 

------ 

 
5 

Área de Proteção Ambiental da 
Pedra Branca 

Lei nº 1206, de 
28/03/1988. 

------ 

 
5 

Área de Proteção Ambiental da Orla 
da Baía de Sepetiba 

Lei nº 1.208, de 
28/03/1988. 

------ 

 
5 

Área de Proteção Ambiental das 
Brisas 

Lei nº 1.918, de 
05/10/1992. 

Decreto nº 17.554, de 
18/05/1999. 

 
5 

Área de Proteção Ambiental da 
Serra da Capoeira Grande 

Lei nº 2.835, de 
30/06/1999. 

Decreto nº 32.547, de 
20/07/2010. 

 
5 

Área de Proteção Ambiental do 
Morro do Silvério 

Lei nº 2.836, de 
07/07/1999. 

Decreto nº 32.547, de 
20/07/2010. 

 
2 

Área de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana do Alto da 

Boa Vista 
(*)

 

Decreto nº 11.301, 
de 21/08/1992. 

------ 

 
2 

Área de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana do Complexo 

Cotunduba - São João 

Lei nº 5.019, de 
06/05/2009. 

------- 

 
3 

Área de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana da Serra da 

Misericórdia 

Decreto nº 19.144, 
de 14/11/2000. 

------ 

 3 Área de Proteção Ambiental e Decreto nº 12.250, ------ 
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Recuperação Urbana do Jequiá de 31/08/1993. 

 
2 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico de São Conrado 

Lei nº 3.693, de 
04/12/2003. 

------ 

 (*)  Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana – APARU: Unidade de Conservação da 
Natureza em nível municipal, categoria não prevista no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC, Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Fonte: PCRJ/SMAC, 2019. 

 
O território do Município do Rio de Janeiro possui uma área de 122.456 hectares dos 

quais 41.450 hectares (33,85%) estão sob proteção de alguma categoria de Unidade de 

Conservação Federal, Estadual ou Municipal, descontadas as sobreposições 

(PCRJ/SECONSERMA, 2017). O mapa a seguir mostra a distribuição das áreas protegidas na 

Cidade. 

 
Figura 18: Distribuição das Unidades de Conservação no município 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2019. 

 
Cabe ressaltar também que as regiões de Guaratiba e Vargens são áreas com potencial 

e necessidade de proteção ambiental, as quais sofrem intensa pressão por ocupação urbana. 

Em 2018, foram iniciados processos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 

contendo estudos para proposição de criação de Áreas de Proteção Ambiental ou de Relevante 

Interesse Ecológico nestas regiões. 

A região das Vargens é área prioritária para Implantação dos Corredores Verdes, 

visando integrar o maciço da Pedra Branca ao maciço da Tijuca através do Sistema Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá e dos Campos de Sernambetiba. A conectividade entre os fragmentos 

de Mata Atlântica, promovida pelos rios que cortam a área, deve ser incentivada como forma 
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de garantir a manutenção dos ecossistemas que objetivaram a criação de diversas Unidades de 

Conservação situadas à jusante daquela região (PNMs de Marapendi, Chico Mendes, Nelson 

Mandella, APA das Tabebuias e APA do PNM de Marapendi). 

 
 
Instituição de Áreas de Preservação Permanente 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) foram definidas primeiramente pela Lei 

Federal nº 4.771/ 1965 (BRASIL, 1965), conhecida por Código Florestal. Em 2012, esse código 

foi substituído pela Lei Federal nº 12.651/2012, onde a APP é definida como:  

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 
2012). 

 De acordo com o Código Florestal, constituem APP, em áreas rurais ou urbanas:  

I -    f  x   m  g                 ’ g           , p              m       , 
excluídos os efêmeros, com larguras variáveis;  
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa de 30 m em 
área urbana;  
III -                                 ó      ’ g       f      ,                
b    m          p    m                ’ g           ,  
IV -                                           h    ’ g   perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica;  
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;  
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;  
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) m em projeções horizontais;  
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) m e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir 
da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura em relação à 
base;  
X - as áreas com altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja a vegetação 
e 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50m, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado 
(BRASIL, 2012).  

 Já em 1990, a Lei Orgânica Municipal (LOM) destacava a manutenção e defesa das 

áreas de preservação perman    ,              m   q      q  , p        “[...] condições 

fisiográficas, geológicas, hidrológicas, biológicas ou climatológicas, formam um ecossistema de 

 mp   â        m     mb             ” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1990b). Foram listados 

áreas e bens naturais que constituem APP na Cidade:  

I - manguezais, áreas estuarinas e restingas;  
II - nascentes e faixas marginais de proteção de águas superficiais;  
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III - cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas;  
IV - áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna e aquelas que sirvam 
como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies;  
V -Bosques da Barra e da Freguesia;  
VI- Floresta da Tijuca;  
VII- Lagoas da Tijuca, Jacarepaguá, Marapendi, Camorim, Lagoinha e Rodrigo 
de Freitas;  
VIII - Grumari e Prainha; 
IX - Maciços da Tijuca e da Pedra Branca;  
X - Morros do Silvério e Dois Irmãos;  
XI - Serra do Mendanha; XII- Pedras Bonita, da Gávea, de Itaúna e do 
Arpoador;  
XIII- a Fazendinha do IAPI da Penha;  
XIV - lagoas, lagos e lagunas;  
XV - parques, reservas ecológicas e biológicas, estações ecológicas e 
bosques públicos e  
XVI - cavidades naturais subterrâneas, inclusive cavernas (Ibid.). 

 No Plano Diretor em avaliação, as APPs constituem um dos Instrumentos de Gestão 

Ambiental e são objeto do Art. 116, que remete ao definido no Código Florestal então vigente 

e suas alterações, assim como ao inciso já citado da LOM, acrescentando que são também 

consideradas como de preservação permanente outras áreas cobertas de vegetação natural 

             “p    g              x  p       b   z   ê                    f       h   ó    ”   

“    g           õ      b m-      púb    ” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

 No Rio de Janeiro, são muitas as áreas que se enquadram como APP.  Parte destas 

possui outra proteção legal, seja pela legislação ambiental seja pela legislação urbanística. 

Alguns bens naturais listados na LOM já constituíam, à época, ou foram posteriormente 

declarados Unidades de Conservação da Natureza. A cobertura vegetal remanescente da Mata 

Atlântica está protegida pela Lei Federal nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata 

Atlântica (BRASIL, 2006b), sendo também protegidas as áreas reflorestadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMAC) por meio do Programa de Reflorestamento e 

Preservação de Encostas, objeto do Decreto nº 6.787/1987, pois estão classificadas como 

formas de preservação permanente (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1987a). Mais recentemente, 

com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade na categoria Paisagem, outorgado pela 

UNESCO, estas áreas receberam uma proteção adicional, por situarem-se na área tutelada 

pelo IPHAN.  

 Ainda assim, as APPs sofrem constantes pressões decorrentes do processo de 

expansão urbana, seja pela ocupação irregular, sobretudo, mas também pelo uso indevido 

dessas áreas pela ocupação formal, o que se pode exemplificar com a poluição dos rios e 

  g   , q     f  m   m        m          g    “in natura”   mbém           f  m   .    

tocante à expansão urbana desordenada, deve ser mencionada a vulnerabilidade das APPs 
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constituídas pelas faixas marginais dos corpos d´água e pelas áreas com cobertura vegetal 

destinada à estabilidade das encostas, ocupação cujos efeitos sobre a segurança da população 

se fazem sentir a cada chuva forte que ocorre na Cidade. 

 Constata-se que a atuação da SMAC, no que tange às APPs, tem ocorrido por meio de 

outros instrumentos de gestão ambiental, especialmente, pela declaração de Unidades de 

Conservação da Natureza e pelo Controle e Monitoramento Ambiental, ou por meio dos 

programas de reflorestamento, que até 2017 plantaram cerca de 3.000 ha na Cidade. 

 Deve ser destacado que a SMAC não possui ainda um mapeamento completo das 

APPs, o que possibilitaria seu conhecimento, monitoramento e um controle mais efetivo de 

sua expansão, assim como o planejamento e a efetivação de ações de ordenamento onde 

possível, para o que se faria necessário, também, o desenvolvimento de um trabalho integrado 

com outras Secretarias. 

 
 
Criação de corredores ecológicos como forma de preservação da biodiversidade 

Em julho de 2011, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria nº 245/2011, 

reconheceu o Mosaico Carioca, abrangendo as seguintes áreas: Parque Nacional da Tijuca, 

Monumento Natural das Ilhas Cagarras, Parque Estadual da Pedra Branca, Área de Proteção 

Ambiental de Gericinó/Mendanha, Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II, Reserva 

Biológica e Arqueológica de Guaratiba, Parque Natural Municipal Bosque da Barra, Parque 

Natural Municipal Chico Mendes, Parque Natural Municipal da Catacumba, Parque Natural 

Municipal da Cidade, Parque Natural Municipal da Freguesia, Parque Natural Municipal da 

Prainha, Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande, Parque Natural Municipal de 

Grumari, Parque Natural Municipal de Marapendi, Parque Natural Municipal do Mendanha, 

Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos - Arquiteto Sérgio Bernardes, Parque 

Natural Municipal Fonte da Saudade, Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior, 

Parque Natural Municipal Darke de Matos, Área de Proteção Ambiental dos Morros da 

Babilônia e São João, Área de Proteção Ambiental dos Morros do Leme e Urubu e Monumento 

Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MMA, 2011).  

Considerando o reconhecimento do Mosaico, em outubro daquele ano, foi publicado o 

Decreto Nº 34.526/2011 que instituiu Grupo de Trabalho para elaboração de proposta para 

criação de Corredores Verdes no Município (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011d). Este decreto foi 

regulamentado por meio da Resolução SMAC P nº 183 de 07/11/11 (SMAC, 2011). 
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Em 2012, o Grupo de trabalho concluiu relatório final onde apontou que: 

[o]s remanescentes florestais da cidade do Rio de Janeiro hoje encontram-se 
isolados por uma densa malha urbana. Esse isolamento tem implicações 
negativas tanto para a conservação da biodiversidade quanto para a 
qualidade de vida urbana. A fragmentação da cobertura florestal e o 
isolamento das comunidades de plantas e animais são consideradas graves 
ameaças à conservação da biodiversidade. Além das consequências 
biológicas, o processo de urbanização desordenada da cidade tem outros 
efeitos negativos como a formação de ilhas de calor, o aumento da poluição 
hídrica e atmosférica, além da degradação da paisagem [...] 
(SMAC/MOSAICO CARIOCA, 2012). 

e 

[...] que por meio de um conjunto de ações coordenadas, o governo e a 
sociedade poderão de fato estabelecer corredores verdes que permitam 
tornar a matriz urbana mais permeável ao fluxo gênico, aumentar o 
conforto ambiental, melhorar o acesso ao patrimônio cultural e ambiental, 
bem como melhorar a oferta de lazer e esporte em contato com a natureza 
(Ibid.). 

O GT indicou 11 Áreas Prioritárias para a Implantação dos Corredores (AICs), 

ressaltando que novos estudos poderiam considerar a adição de outras áreas (Ibid.): 

 

 Área 1 - Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço da Tijuca via contrafortes;  

 Área 2 - Integra o maciço da Pedra Branca ao Maciço Gericinó - Mendanha via Vila 

Militar;  

 Área 3 - Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço do Gericinó - Mendanha via 

Serras do Lameirão e do Quitungo;  

 Área 4 - Integra o maciço da Pedra Branca à Serra de Inhoaíba; 

 Área 5 - Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço da Tijuca via Sistema Lagunar da 

Baixada de Jacarepaguá e Campos de Sernambetiba;  

 Área 6 - Integra o maciço da Pedra Branca à Reserva Biológica de Guaratiba e à 

Restinga da Marambaia;  

 Área 7 - Integra o maciço da Tijuca aos Morros da Saudade, Cabritos, São João, 

Babilônia e Leme via Parque Lage;  

 Área 8 - Integra o maciço da Tijuca ao Morro Dois Irmãos via Gávea;  

 Área 9 – Integra o maciço da Tijuca às Serras do Juramento e Misericórdia;  

 Área 10 - Integra os Campos de Santa Cruz ao Maciço Gericinó – Mendanha;  

 Área 11 – Integra o Maciço da Tijuca à Serra do Engenho Novo. 

O Relatório do GT apresenta ainda minuta de decreto para o estabelecimento de 

diretrizes para a criação e implantação da Rede de Corredores Verdes da Cidade do Rio de 

Janeiro. No âmbito daquela minuta são ainda considerados: estabelecimento de regime de 
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preservação e recuperação ambiental, redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo 

das áreas que integram a Rede de Corredores Verdes e incentivos fiscais (Ibid.). 

Até a data atual, apenas parte do projeto piloto na Área 5 do Corredor Verde foi 

elaborado, tendo sido implantadas algumas das iniciativas previstas.    

 
Figura 19: Áreas Prioritárias para a Implantação dos Corredores Verdes 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2011. 

 
Figura 20: Exemplos de Corredores Verdes estudados 

Corredor Verde 2:  
Pedra Branca-Mendanha 

 

Corredor Verde 10:  
Santa Cruz-Mendanha 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2011. 

 
 
Instituição de Áreas de Especial Interesse Ambiental 

Desde a promulgação da Lei Complementar nº 111 em 1º de fevereiro de 2011, foram 

instituídas cinco Áreas de Especial Interesse Ambiental, como apresentadas na tabela a seguir. 
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Tabela 9: Instituição de Áreas de Especial Interesse Ambiental 
Nº 

Decreto 
Data Descrição Ato correlacionado Descrição 

34.319 19/08/11 Cria a Área de 
Especial Interesse 

Ambiental das 
Serras de 
Inhoaíba, 

Cantagalo e 
Santa Eugênia na 

Área de 
Planejamento 5. 

- - - 

37.158 16/5/13 Cria a Área de 
Especial Interesse 

Ambiental do 
bairro da 

Freguesia, XVI 
RA. 

Decreto 
nº 

37.322 

28/06/13 Altera o parágrafo único do art. 2º 
do Decreto nº 37.158, de 16 de 
maio de 2013.  

Decreto 
nº 

37.435 

15/07/13 Prorroga prazo em 60 dias 

Decreto 
nº 

37.695 

13/09/13 Prorroga prazo em 30 dias 

Decreto 
nº 

37.869 

16/10/13 Prorroga prazo em 30 dias 

Decreto 
nº 

38.057 

19/11/13 Reconhece o Sítio de Relevante 
Interesse Ambiental e Paisagístico 
da Freguesia, XVI RA, com base no 
disposto pela Lei Complementar 
111, de 1º de fevereiro de 2011, 
que instituiu o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável do Município do Rio de 
Janeiro. 

37.483 31/07/13 Cria a Área de 
Especial Interesse 

Ambiental da 
Região de 

Guaratiba - XXVI 
RA. 

Decreto 
nº 

38.283 

30/01/14 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 

39.017 

31/07/14 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 

39.772 

19/02/15 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 

40.246 

11/06/15 Exclui do disposto no art. 2º do 
Decreto nº 37.483, de 31 de julho 
de 2013, o licenciamento de 
edificações uni familiares e 
bifamiliares, de construção de 
muros e de remembramento de 
lotes. 

Decreto 
nº 

41.146 

21/12/15 Exclui do disposto no art. 2º do 
Decreto nº 37.483, de 31 de julho 
de 2013, o licenciamento de 
equipamentos urbanos públicos. 

Decreto 
nº 

03/08/15 Prorroga prazo por 180 dias 
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40.437 

Decreto 
nº 

41.242 

17/02/16 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 

42.659 

13/12/16 Cria a Área de Especial Interesse 
Ambiental de Guaratiba - XXVI RA, 
com base no disposto pela Lei 
Complementar nº 111, de 1º de 
fevereiro de 2011, que instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. Altera delimitação do 
Decreto nº 37.483/13 e concede 
prazo de 180 dias. 

Decreto 
nº 

43.373 

30/06/17 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
44.204 

05/01/18 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
44.703 

05/07/18 Prorroga prazo por 180 dias 

37.958 04/11/13 Cria a Área de 
Especial Interesse 
Ambiental dos 
bairros de 
Vargem Grande, 
Vargem Pequena, 
Camorim e parte 
dos bairros do 
Recreio dos 
Bandeirantes, 
Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, nas 
XVI e XXIV 
Regiões 
Administrativas. 

Decreto 
nº 
38.647 

05/05/14 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
39.465 

12/11/14 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
39.984 

13/04/15 Exclui do disposto no art. 2º do 
Decreto nº 37.958, de 04 de 
novembro de 2013, o 
licenciamento de edificações uni 
familiares e bifamiliares, de 
construção de muros e de 
remembramento de lotes. 

Decreto 
nº 
40.108 

12/05/15 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
40.934 

17/11/15 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
41.730 

23/05/16 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
42.660 

13/12/16 Cria a Área de Especial Interesse 
Ambiental dos bairros de Vargem 
Grande, Vargem Pequena, 
Camorim e parte dos bairros do 
Recreio dos Bandeirantes, Barra da 
Tijuca e Jacarepaguá, nas XVI e 
XXIV Regiões Administrativas, com 
base no disposto pela Lei 
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Complementar nº 111, de 1º de 
fevereiro de 2011, que instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

Decreto 
nº 
43.374 

30/06/17 Prorroga prazo por 180 dias 

Decreto 
nº 
44.203 

05/01/18 Prorroga prazo por 180 dias e dá 
outras providências 

Decreto 
nº 
44.207 

08/01/18 Altera a redação do § 3º do art. 1º 
do Decreto Rio nº 44.203, de 5 de 
janeiro de 2018, que prorroga o 
prazo do Decreto Rio nº 43.374, de 
30 de junho de 2017, e dá outras 
providências. 

Decreto 
nº 
44.704 

05/07/18 Prorroga prazo por 180 dias e dá 
outras providências 

Decreto 
nº 
44.966 

27/08/18 Altera a redação do parágrafo 
único do art. 2º do Decreto Rio nº 
42.660, de 13 de dezembro de 
2016, que cria a Área de Especial 
Interesse Ambiental dos bairros de 
Vargem Grande, Vargem Pequena, 
Camorim e parte dos bairros do 
Recreio dos Bandeirantes, Barra da 
Tijuca e Jacarepaguá, nas XVI e 
XXIV Regiões Administrativas com 
base no disposto pela Lei 
Complementar nº 111, de 1º de 
fevereiro de 2011, que instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro, para 
excepcionalizar da vedação nele 
contida os empreendimentos 
residenciais de interesse social 
vinculados ao Programa Minha 
Casa Minha Vida - PMCMV, e da 
outras providências. 

38.313 20/02/14 Cria a Área de 
Especial Interesse 
Ambiental do 
bairro do Grajaú 
– IX R.A.  

Decreto 
nº 
39.102 

19/08/014 Cria a Área de Proteção do 
Ambiente Cultural do Grajaú - IX 
R.A., estabelece critérios para sua 
proteção e determina o 
tombamento dos bens que 
menciona. 

Fonte: PCRJ/SMAC, 2019. 
 

Da tabela anterior, depreende-se que das cinco Áreas de Especial Interesse Ambiental 

instituídas, apenas duas resultaram em atos definitivos de proteção, sendo que Área de 
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Especial Interesse Ambiental do bairro do Grajaú resultou em Área de Proteção do Ambiente 

Cultural, e a Área de Especial Interesse Ambiental do bairro da Freguesia resultou no Sítio de 

Relevante Interesse Ambiental e Paisagístico da Freguesia. 

Duas outras áreas – a Área de Especial Interesse Ambiental dos bairros de Vargem 

Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da 

Tijuca e Jacarepaguá, na XVI e XXIV Regiões Administrativas, e a Área de Especial Interesse 

Ambiental da Região de Guaratiba, na XXVI RA, tiveram seu tempo de vigência prorrogado por 

algumas vezes, havendo inclusive alteração de escopo neste período, sem resultarem em ato 

de proteção definitivo, tendo-se expirado, por fim, sua vigência. 

 
 
Instituição de Sítios de Relevante Interesse Paisagístico e Ambiental 

Os Sítios de Relevante Interesse Paisagístico e Ambiental foram instituídos pelo Plano 

Diretor de 2011, no qual são objeto do Art. 117, que listou uma série de bens entendidos como  

[...] áreas de domínio público ou privado que, por seus atributos naturais, 
paisagísticos, históricos e culturais, constituam-se em referência para a 
paisagem da Cidade do Rio de Janeiro, sujeitas a regime de proteção 
específico e a intervenções de recuperação ambiental, para efeitos de 
proteção e manutenção de suas características (RIO DE JANEIRO (Cidade), 
2011g). 

Constituem Sítios de Relevante Interesse paisagístico e Ambiental, segundo o Plano 

Diretor (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g): 

 
I - Orla marítima, incluídas todas as praias e suas faixas de areia, formações rochosas, 

ilhas lacustres e das baías, o arquipélago das Cagarras as amuradas e os cais de 

atracamento existentes; 

 II - Restinga de Marambaia;  

III - Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba;  

IV - o Bairro de Grumari;  

V - Lagoas Rodrigo de Freitas, do Camorim, Feia, Jacarepaguá, Lagoinha, Marapendi e 

Tijuca, seus canais e suas faixas marginais;  

VI - Maciços da Tijuca, Pedra Branca e Mendanha, suas serras e contrafortes; 

VII - as encostas das serras do Engenho Novo, da Capoeira Grande; da Paciência, de 

Inhoaíba, do Cantagalo e do Quitungo;  

VIII - os Morros da Babilônia, da Catacumba, da Saudade, da Urca, da Viúva, de São 

João, do Cantagalo (AP-2), do Leme, do Pão de Açúcar, do Pasmado, do Urubu (AP- 66 
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2), dos Cabritos, da Estação, do Retiro, do Taquaral, dos Coqueiros, d2), dos Cabritos, 

da Estação, do Retiro, do Taquaral, dos Coqueiros, da Posse, das Paineiras, do 

Santíssimo, do Luis Bom, do Mirante e do Silvério do Amorim, Panela, do Bruno, do 

Camorim, do Cantagalo (AP-4), do Outeiro, do Portela, do Rangel e do Urubu (AP-4); 

IX - o Campo dos Afonsos, o Campo de Gericinó, a Base Aérea de Santa Cruz, a Base de 

Fuzileiros Navais da Ilha do Governador;  

X - as Pedras da Babilônia, do Arpoador, de Itaúna, do Calembá;  

XI - Parque Nacional da Tijuca e os Parques Estaduais da Pedra Branca e do Grajaú; 

 XII - Jardim Botânico;  

XIII - parques naturais e urbanos municipais;  

XIV - Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, o Passeio Público e o Aqueduto da 

Lapa;  

XV - Gávea e Itanhangá Golfe Clubes;  

XVI - Fazendinha da Penha e a Fazenda do Viegas;  

XVII - Sítio Burle Marx.  

 
A relação de áreas classificadas como Sítios de Relevante Interesse Paisagístico e 

Ambiental inclui b             z          (            ,    p    ’ g  ,                  ,  m 

bairro da Cidade e instalações militares), administrados por diferentes esferas de governo, 

havendo, também, áreas particulares. No que tange aos sítios afetos ao meio ambiente, 

grande parte, senão a totalidade, já dispõe de instrumento protetivo que orienta a atuação da 

SMAC.  

Assim, cabe observar que em um contexto onde as áreas têm natureza e regimes de 

propriedade e tutela diversos, assim como múltiplas legislações de proteção, a 

regulamentação do novo Instrumento é sobremaneira dificultada, tendendo a torná-lo de 

reduzida eficácia.  

Deve ser ressaltado, ainda que, diferentemente do que foi previsto para as UC e APP, o Art. 

117 apresenta uma lista fechada de bens, excluindo a possibilidade de se instituir novos Sítios 

de Relevante Interesse Paisagístico e Ambiental, áreas ainda não identificadas que possam 

constituir-se em marcos referenciais locais para a paisagem da Cidade (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2011g). 
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Controle e Monitoramento Ambiental 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) é o órgão executor do controle 

ambiental no Município, entendendo-se por controle ambiental o tripé composto por 

licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. A SMAC monitora a cobertura vegetal, 

a qualidade das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, acompanhando também o monitoramento 

realizado pelo INEA dos cursos hídricos da cidade e a qualidade do ar.  

 
 
Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é uma das ferramentas do controle ambiental, que 

possibilita a concepção, implantação e operação das atividades econômicas, habitacionais e de 

infraestrutura de forma sustentável, através da mitigação dos impactos ambientais gerados 

por essas atividades, que por sua vez são fundamentais para o desenvolvimento econômico e 

social das cidades. 

Até o ano de 2007 o licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro era de 

competência da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), 

posteriormente unificada a outros órgãos ambientais estaduais formando o Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA). Naquele ano teve início o processo de descentralização do licenciamento 

ambiental e os municípios passaram, através de convênios firmados com o Estado do Rio de 

Janeiro, a licenciar atividades potencialmente poluidoras de impacto local, com exceção 

daquelas que exigissem Estudo de Impacto Ambiental. Deste modo, o Município do Rio de 

Janeiro firmou convênio, assumindo o licenciamento ambiental, através da SMAC. 

Em 2011, a Lei Complementar nº 140/2011 fixou normas para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora (BRASIL, 2011.). O Município do Rio de Janeiro 

passou a licenciar, com base nesta Lei Complementar, sem a necessidade de renovar convênio 

com o Estado do Rio de Janeiro. 

Em 2012, a Resolução CONEMA nº 42/2012 detalhou as normas para a cooperação 

previstas na LC nº 140/2011 (CONEMA, 2012). O Estado passou a atuar de forma suplementar, 

caso o município não comprove possuir órgão ambiental dotado de estrutura, o que inclui 
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equipe técnica mínima, autonomia administrativa e conselho de meio ambiente autônomo, 

entre outros quesitos. Os municípios passaram a ser monitorados anualmente pelo INEA, 

através do encaminhamento de documentos e informações relativos à sua estrutura 

ambiental, como ocorre até os dias de hoje. 

O trabalho consiste na realização de vistorias, análise de projetos e elaboração de 

pareceres técnicos que subsidiam a emissão de licenças e autorizações ambientais. 

Atualmente são emitidos pela SMAC os seguintes documentos, no âmbito do licenciamento 

ambiental, conforme o Decreto nº 40.722/2015, que regulamenta procedimentos destinados 

ao Sistema Licenciamento Ambiental Municipal (SLAM Rio) (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2015a): 

 
 LMP – licença municipal prévia 

 LMI – licença municipal de instalação 

 LMPI – licença municipal prévia e de instalação 

 LMO – licença municipal de operação 

 LMIO – licença municipal de instalação e operação 

 LMR – licença municipal de recuperação 

 LMRI – licença municipal de recuperação e instalação 

 LMRO – licença municipal de recuperação e operação 

 LMP – licença municipal simplificada 

 CMI– certidão municipal de inexigibilidade 

 CMD – certidão municipal de dispensa 

 AVB– averbação 

 ARV – autorização para supressão de vegetação 

 AAM – autorizações ambientais 

 
Nestes 11 anos de licenciamento ambiental municipal o corpo técnico vem aprimorando 

seus procedimentos, bem como ampliando sua experiência e capacitação, através de 

iniciativas individuais e também de programas da PCRJ. Porém, alguns desafios ainda não 

foram superados, tais como a implementação de um sistema informatizado de licenciamento, 

que transformará o atual processo administrativo em digital e permitirá: 

 
 Integração entre os setores técnicos responsáveis pela emissão e acompanhamento 

das licenças ambientais; 

 Transparência em todas as fases do processo; 

 Redução da demanda da Gerência de Licenciamento Ambiental e consequente 
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redução do tempo de analise processual para obtenção da Licença Ambiental; 

 Acompanhamento e emissão de documentos padronizados. 

 
Outro objetivo ainda não alcançado é a instituição da Taxa de Licenciamento 

Ambiental (TLAM), que hoje já é utilizada pelo Estado e diversos municípios, visando ao 

ressarcimento dos custos inerentes ao licenciamento ambiental e ao aprimoramento dos 

serviços relacionados. O Projeto de Lei nº 245/2017, em análise na Câmara de Vereadores, 

dispõe sobre a criação da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal e dá outras providências 

(RIO DE JANEIRO (Cidade), 2017b). 

Ressalta-se que, em função da grande demanda de trabalho, potencializada pela 

ausência de um sistema informatizado, há necessidade de complementação do quadro efetivo 

de servidores, através da contratação de pessoal de apoio. Tais contratos dependem da 

disponibilidade de recursos próprios da PCRJ e/ou compensações ambientais. Neste sentido, a 

cobrança da TLAM poderia auxiliar o custeio de tais contratos ou mesmo a realização de 

concurso público. Em 2018, foi emitido um total de 2.870 documentos provenientes das 

atividades de licenciamento ambiental. 

 
 
Fiscalização Ambiental 

 A fiscalização ambiental atua no atendimento às denúncias da população, oriundas de 

várias fontes, tais como: reclamações por meio de telefone 1746 - Central de Teleatendimento 

da Prefeitura, emails, ouvidorias, administrações regionais, outros órgãos da própria 

Prefeitura, e do Ministério Público, além de ações planejadas que visam prevenir práticas 

irregulares e habituais que impactam as condições ambientais da Cidade. 

 Os técnicos que atuam nas atividades de fiscalização têm, por força de Lei, poder de 

polícia e fé pública (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1994, art. 2o, inciso IX). 

 Através da Patrulha Ambiental, que atua a partir de duas bases operacionais, a SMAC 

atende, de forma emergencial, às denúncias relacionadas aos danos ao meio ambiente em 

todo o Município, tais como: desmatamentos, corte de encostas, ocupações irregulares que 

estejam praticando algum tipo de dano ambiental, poluição hídrica, poluição atmosférica, 

poluição do solo, danos à fauna e, também realiza resgates de animais silvestres em situação 

de risco em ambiente urbano. A Patrulha Ambiental também apoia as subprefeituras em 

operações de controle urbano, entre outras. Disponível 24hr por dia e 7 dias por semana, o 

serviço tem como objetivo coibir e prevenir qualquer tipo de agressão ao meio ambiente, no 
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momento em que estejam ocorrendo ou não, desde que seja possível a identificação dos 

responsáveis. 

 Em função do caráter fundamentalmente emergencial das atividades da Patrulha 

Ambiental, todo o acompanhamento e desdobramentos das ações onde algum dano 

ambiental é constatado são realizados pelas Subgerências Técnicas Regionais, estas 

distribuídas por áreas de planejamento.  

 As Subgerências Técnicas Regionais atuam ainda dando suporte e continuidade ao 

Licenciamento Ambiental, realizando vistorias e demais procedimentos relativos ao 

acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais emitidas pela SMAC. 

 No tocante à poluição sonora, as reclamações também são recebidas através da 

central 1746, sendo que SMAC atua na fiscalização das atividades passíveis de licenciamento 

ambiental e dos equipamentos licenciados pela RIOLUZ, tais como, construções, indústrias, 

oficinas mecânicas, postos de combustíveis, serralherias, serrarias, marcenarias, marmorarias, 

lavanderias, geradores, centrais de ar-condicionado, exaustores, compressores, caldeiras, 

frigoríficos, etc. Por outro lado, o atendimento de reclamações de poluição sonora e 

perturbação do sossego, oriundas de bares, restaurantes, lanchonetes, academias, boates, 

danceterias, casas de festas, hortifrutis, supermercados, lojas de comércio e todos os outros 

casos não atendidos pela SMAC, é realizado pela GM-Rio.  

 Assim como o setor de licenciamento, a fiscalização ambiental vem aprimorando e 

otimizando seus procedimentos ao longo do tempo, porém ainda possui desafios a serem 

vencidos, tais como: 

 
 Desoneração dos fiscais das atividades relativas ao acompanhamento de 

licenças ambientais, que ocupam demasiadamente as equipes de fiscalização 

com procedimentos meramente administrativos, o que permitirá o 

direcionamento de seus recursos de modo a proporcionar maior abrangência, 

proatividade e efetividade nas ações de fiscalização. 

 Regulamentação de um programa de autogestão ambiental para as atividades 

de pequenos porte e baixo impacto ambiental, tais como oficinas mecânicas, 

marmorarias, lavanderias, etc., o que otimizaria as ações de fiscalização, 

permitindo a cobertura de um número maior de estabelecimentos e 

transferindo para o empreendedor a responsabilidade pela realização de sua 

atividade, mas, por outro lado, desonerando-o de todo o processo burocrático 

de licenciamento ambiental. 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
120 

 

 Criação de um núcleo de investigação central, para dar suporte às equipes de 

fiscalização na identificação dos responsáveis pelas agressões ambientais;  

 Criação de um CETAS Municipal para a destinação dos animais feridos, doentes 

ou em situação de dependência, resgatados pela Patrulha Ambiental. 

 Verificação, com maior celeridade, de informações relativas à existência de 

licença ambiental para as atividades sob denúncia e suas respectivas 

condicionantes. 

 Continuidade dos contratos de apoio ao funcionamento da Patrulha 

Ambiental.  

 Repasse da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) por parte do 

Governo do Estado. A TCFA foi estabelecida pela Lei federal nº 6.938/81, tendo 

como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao 

Instituto  Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA)  para controle e fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras  e utilizadoras de recursos naturais. A legislação vigente prevê a 

possibilidade de repasse dessa taxa do IBAMA aos estados e desses aos 

municípios (30%) (BRASIL, 1981). A Lei Estadual nº 5629/2009 estabelece em 

seu Art. 15 que a TCFA poderá ser instituída pelos municípios, tendo como 

base regulamentação a ser  editada pelo poder executivo estadual, o que até 

então não ocorreu (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2009). 

 
Em 2018, foram emitidos 7.361 documentos provenientes das atividades de 

fiscalização ambiental, como por exemplo, relatórios de vistoria, pareceres técnicos, 

pronunciamentos, autos de infração, autos de apreensão, ofícios de advertência, ofícios de 

intimação, editais de embargo, editais de interdição, dentre outros. 

 
 

Auditoria Ambiental 

Em 2014, foi publicada a Resolução SMAC nº 550, de 30 de janeiro de 2014, que 

definiu a Diretriz para a realização de auditoria ambiental, nos processos de licenciamento 

ambiental, estabelecendo as responsabilidades, os procedimentos e os critérios técnicos a 

serem empregados em sua elaboração (SMAC, 2014). 

Assim sendo, por esta resolução foi criada a obrigatoriedade de realizar auditorias 

ambientais periódicas anuais para as organizações de Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela 
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de classificação dos empreendimentos/atividades do Decreto Estadual nº 42.159/200929, de 

diversas tipologias. Além disso, as organizações devem realizar Auditorias Ambientais de 

Controle como parte dos processos de requerimento, renovação e prorrogação da Licença de 

Operação (LO), e da Licença de Operação e Recuperação (LOR) e de Averbação decorrente de 

sua ampliação (Ibid.). 

 
 
Recuperação da Mata Atlântica  

As atividades de reflorestamento executadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

iniciaram-se em 1986, com a incorporação do reflorestamento ao Programa Mutirão, criado 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com o objetivo de urbanizar 

comunidades de baixa renda mediante o uso de mão de obra local.  

Em 1994, o Programa Mutirão Reflorestamento foi transferido para a recém-criada 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), tendo como princípio básico a participação da 

comunidade em todas as suas etapas, da formulação dos critérios para a seleção de áreas à 

implantação e manutenção das áreas reflorestadas. Até 2009, o Programa Mutirão 

Reflorestamento implantou 1.900 hectares de cobertura florestal comunidades distribuídas 

em todas as zonas da Cidade. 

Em 2010, foi lançado o Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2009 – 2012, 

que determinou o desenvolvimento de um grande programa de reflorestamento, com foco 

nos Maciços da Tijuca e da Pedra Branca, meta aprofundada no Plano Estratégico 2013 – 2016. 

Nesta segunda etapa foi incorporado o componente sustentabilidade em decorrência da 

repactuação das metas. 

Para o alcance destas metas, o Programa Mutirão Reflorestamento foi ampliado com a 

criação de novas frentes de trabalho, sendo também introduzidas outras modalidades para a 

execução de reflorestamentos: a contratação de empresas especializadas, a utilização de 

medidas compensatórias ao corte de vegetação e a aplicação de recursos oriundos de 

incentivos fiscais. 

A medida compensatória destina-se a reparar o impacto ambiental negativo causado 

pela remoção autorizada de vegetação, com o objetivo de garantir o plantio de novos 

espécimes assim como a ampliação, manutenção e conservação da cobertura vegetal da 

Cidade. Sua aplicação ao reflorestamento é regida atualmente pela Resolução SMAC nº 587, 

                                                           
29

 Para maiores informações, acesse: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=158541>. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=158541
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de 16/04/2015, que dispõe sobre os procedimentos adotados nos casos de autorização para 

remoção de vegetação (SMAC, 2015). 

A modalidade de Incentivo Fiscal é um recurso institucional utilizado pela SMAC com 

base na Lei nº 4.372, de 13/06/2006, e no Decreto nº 32.975, de 21/10/2010, que a 

regulamenta. Segundo a legislação, pelo menos 50% da isenção fiscal concedida e das 

reduções tributárias estabelecidas deverão ser empregados em projetos que levem à 

mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE), entre os quais o reflorestamento de 

maciços, áreas de restinga e de manguezais (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2006; 2010c). 

Estas novas modalidades, assim como os serviços realizados por contratos, 

representaram uma mudança na forma de atuação da prefeitura, que, nestes casos, deixou de 

intervir diretamente na execução dos serviços de reflorestamento, passando a ater-se à 

concepção, planejamento e definição dos projetos de reflorestamento. A essas modalidades 

de reflorestamento, acrescem-se a restauração da biodiversidade das restingas remanescentes 

na Cidade, também realizada com recursos provenientes de medidas compensatórias. 

O Plano Estratégico para o período de 2017-2020 contempla ações para conservação e 

recuperação da cobertura vegetal da cidade, além da proteção de áreas de interesse 

ambiental. O componente reflorestamento, denominado Programa Rio de Florestas, tem como 

diretriz a consolidação de áreas reflorestadas e manejo de espécies em áreas de interesse 

ambiental ou de reflorestamento. O Plano prevê o aprimoramento da produção de mudas 

arbóreas através da reestruturação do conjunto de hortos e viveiros da cidade de modo a dar 

apoio aos programas Rio de Florestas e de Arborização da Cidade (PCRJ, 2017). 

De 2010 a 2018, foram reflorestados aproximadamente 1.483 hectares na Cidade. 

Somando-se essa área ao plantio anterior de 1.900 hectares pelo Programa Mutirão 

Reflorestamento, já mencionado, atingiu-se um total aproximado de 3.383 hectares 

reflorestados no Município desde a década de 1980, conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 10: Área Implantada na Cidade até 2018, em hectares. 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/Assessoria Técnica de Planejamento e Controle de Metas - MA/ATPC, 2018. 

 

MODALIDADE 1987/1999 2000/2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Programa Mutirão 

Reflorestamento
1.332,75 567,25 318,71 246,68 57,33 18,25 25,01 24,14 - - - 2.590

Medidas Compensatórias - - 8,58 2,22 17,47 27,95 78,09 3,87 4,44 - - 143

Contratos - - - 340,42 94,25 24,62 - - - - - 459

Incentivo Fiscal - - - 149,83 12,09 - 28,87 - - - - 191

Total 3.383
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Os dados apresentados indicam que desde 2017 não houve ações de reflorestamento 

na Cidade, em qualquer uma das modalidades. 

 A evolução do reflorestamento na Cidade até 2018 está apresentada no gráfico a 

seguir: 

 
Gráfico 1: Evolução do Reflorestamento 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/Gerência de Recuperação de Áreas Degradadas MA/CAV/GRA e Gerência de Manejo 

Florestal – MA/CAV/GMF, 2018. 

 
 
Desafios para a Recuperação do Patrimônio Natural  

 
 
Manutenção das Áreas Reflorestadas 

O processo de recuperação da cobertura florestal demanda tempo e esforços 

intensivos de manutenção, de forma a evitar que espécies vegetais invasoras avancem sobre 

as novas áreas, suprimindo as mudas jovens e criando condições propícias à ocorrência e 

propagação de incêndios, um dos grandes obstáculos à efetivação do reflorestamento. Essas 

espécies exóticas podem alterar a fauna e a flora local, e colaborar para introduzir novas 

espécies ou dizimar espécies nativas.  
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Enriquecimento das Áreas Reflorestadas 

O enriquecimento das áreas reflorestadas consiste na incorporação de novas mudas 

de espécies específicas em áreas de estágio de desenvolvimento avançado com o objetivo de 

aumentar a biodiversidade e restabelecer as bases para sua restauração. Em função do longo 

tempo de existência do programa e do desenvolvimento das áreas implantadas, torna-se 

necessário efetuar trabalhos de enriquecimento periodicamente, que devem ser incorporados 

à rotina de planejamento do setor.  

 
 
Questões jurídicas e de segurança 

As dificuldades de identificação da titularidade das propriedades impactam a seleção 

de novas áreas para intervenção, considerando que há impedimentos legais atuação sem 

permissão em áreas particulares. Esta dificuldade é observada, sobretudo, na definição de 

locais para execução de reflorestamentos por contratos, medidas compensatórias e aporte de 

incentivos fiscais. A reduzida estrutura técnica hoje existente na SMAC não permite a 

realização de pesquisa direta sobre a propriedade dos terrenos, constituindo uma dificuldade 

adicional à resolução do impasse fundiário. 

Em todas as modalidades de reflorestamento, as condições de segurança nos locais 

podem atrasar a execução, levar à perda de trabalhos já realizados ou mesmo inviabilizá-la. 

Nesse contexto, a existência de uma Associação de Moradores representativa é um fator que 

pode auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos, podendo contribuir para solucionar conflitos.  

 
 

1.8. Proteção de áreas com atributos culturais significativos 

 
 
O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) é atualmente o órgão da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro responsável pela proteção do patrimônio cultural da cidade. 

Porém, esse esforço começou há 40 anos. A proteção do patrimônio cultural no âmbito do 

município teve início a partir da definição de um projeto de requalificação do centro histórico 

– o projeto Corredor Cultural. Para isso foi criada, em 1979, a Câmara Técnica do Corredor 

Cultural, presidida pela escritora Rachel Jardim e formada por um conjunto de intelectuais e 

personalidades de relevância cultural na cidade. Como consequência dessa conjuntura política, 

foi criado, em 1980, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (CMPC). E, com o objetivo 
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dar apoio técnico ao CMPC, foi criada a Diretoria de Patrimônio Artístico e Cultural (DPAC), no 

início da década de 1980, na estrutura da antiga Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SMEC).  

A partir de meados da década de 1980, com a criação das primeiras Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs) com atributos culturais, como Santa Teresa, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e 

Urca, a preocupação com o patrimônio cultural passou a não se restringir somente ao centro 

histórico, mas a todo o município. No Plano Diretor de 1992, estas primeiras APAs, protegidas 

por suas características culturais, passaram a ser denominadas Áreas de Proteção do Ambiente 

Cultural (APACs) (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1992b). Em 1986, o DPAC foi transformado no 

então Departamento Geral de Patrimônio Cultural (DGPC). Essa mudança possibilitou a 

ampliação de seus quadros técnicos e a adoção de novas estratégias para proteção do 

patrimônio cultural. Em 2006, o órgão alcançou o status de Secretaria Extraordinária de 

Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico-

Cultural da Cidade do Rio de Janeiro (SEDREPAHC), ainda em caráter interino. Como 

SEDREPAHC, passou a estar vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito.   

Em 2009, em mais uma mudança de governo, o órgão de proteção do patrimônio 

cultural municipal retornou à Secretaria de Cultura como Subsecretaria de Patrimônio Cultural 

(SubPC). E, a partir de 2012, com a declaração da Cidade do Rio de Janeiro como Patrimônio 

Mundial, na categoria paisagem Cultural pela UNESCO, o órgão foi transformado em Instituto 

Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), ligado ao Gabinete do Prefeito. Essa conjuntura 

propiciou a criação do Escritório Técnico da Paisagem Cultural, com a atribuição de zelar pela 

proteção da paisagem carioca reconhecida pela UNESCO. Em 2018, o IRPH passou a integrar a 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

 
 
Instrumentos da Política de Patrimônio Cultural 

Para a implementação da Política de Patrimônio Cultural, o Plano Diretor de 2011 (RIO 

DE JANEIRO (Cidade), 2011g) dispõe dos seguintes instrumentos legais de gestão do 

patrimônio cultural da Cidade: 

 
 Tombamento e instituição de Área de Entorno do Bem Tombado; 

 Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC); 

 Declaração de Reserva Arqueológica; 

 Declaração e registro de Sítio Cultural e de Paisagem Cultural; 
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 Registro e a declaração dos bens de natureza imaterial; 

 Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

 
 
Tombamento e instituição de Área de Entorno de Bem Tombado 

O instrumento do tombamento foi regulamentado através da Lei nº 166 de 

27/05/1980. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (CMPC), no seu primeiro ano de 

existência em 1980, aprovou o primeiro tombamento da cidade que, curiosamente, foi o de 

uma árvore: uma figueira no bairro do Jardim Botânico, ameaçada de ser derrubada para a 

construção de um edifício, a emblemática Figueira da Rua Faro, em frente ao nº 51, tombada 

pelo decreto nº 2.783, de 23/09/1980. 

Atualmente o município possui em seu território, ao todo, 2.267 bens tombados 

através de instrumentos de proteção das três esferas de governo: municipal, estadual ou 

federal e, portanto, todos sob a tutela de proteção municipal.  

Desses 2.267 no total, 1.725 bens são protegidos através do instrumento municipal de 

tombamento (Lei nº 166/80) na seguinte proporção: 

 
 Tombamento municipal: 1.596 bens (70,40%) 

 Tombamento municipal e estadual: 104 bens (4,59%) 

 Tombamento municipal e federal: 20 bens (0,88%)  

 Tombamento municipal, estadual e federal: 5 (0,22%) 

 
Gráfico 2: Linha histórica do quantitativo de Bens Tombados Municipais 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 
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Gráfico 3: Bens Tombados Municipais por bairro

 

Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 
 

Os bairros que apresentam maior número de bens tombados são Botafogo (443), 

Lagoa (278), Vila Isabel (244) e Centro (197). 
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Gráfico 4: Bens Tombados Municipais por tipo 
 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 

 
Gráfico 5: Bens Tombados Municipais por natureza da edificação 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 

 
 

1353 Edificações 

  152 Obras de Arte 

    84 Paisagismos 

    82 Elementos Urbanos 

    44 Bens Naturais 

       3 Acervos 

740 Edificações Isoladas 

312 Edificações em Conjuntos Urbanos 

301 Edificações em Conjuntos Arquitetônicos 
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As figuras a seguir mostram a localização dos Bens Tombados por Área de 

Planejamento, indicando sua maior distribuição nas AP1 e AP2. 

 
Figura 21: Bens Tombados por Área de Planejamento 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 

 

Figura 22: Bens Tombados na AP1 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 
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Figura 23: Bens Tombados na AP2 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 

 

Figura 24: Bens Tombados na AP3 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 
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Figura 25: Bens Tombados na AP4 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 

 

Figura 26: Bens Tombados na AP5 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 

 

As Áreas de Entorno de Bem Tombado (AEBT) possuem como conceito a proteção da 

integridade, ambiência e visibilidade dos bens tombados. A primeira AEBT a ser instituída foi a 

área do entorno do Cassino da Urca (BTM), em 1988, delimitada como uma APAC, devido a sua 

extensão. 

Atualmente existem cerca de 33 bens tombados que possuem área de entorno 

definidas por decretos específicos. Cabe citar que o Plano Diretor de 2011   f    q   “        

de tombamento provisório de bens imóveis fica instituída, automaticamente, a área de 
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influência do bem tombado, correspondente a um raio de duzentos metros a partir dos limites 

externos do bem para proteção cautelar do entorno do Bem Tombado” (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2011g). 

 
 
Criação de Área de Proteção do Ambiente Cultural – APAC 

A criação das Áreas de Proteção do Ambiente Cultural (APACs), na cidade do Rio de 

Janeiro, teve início com o Projeto Corredor Cultural, em 1979, transformado em legislação 

municipal pelo Decreto nº 4.141/1983 e pela Lei nº 506/1984, reformulada posteriormente 

pela Lei nº 1.139/1987. Esse projeto, pioneiro na época, propôs a proteção das características 

arquitetônicas de fachadas, volumetrias, formas de cobertura e prismas de claraboias de 

imóveis localizados na Área Central de Negócios que não tinham sido atingidos pela renovação 

do ambiente urbano que assolara o local, a partir do início do século XX, com o bota-a-baixo de 

Pereira Passos; intensificado na década de 1940, pela abertura da Avenida Presidente Vargas, 

e complementado pelo boom  m b                   “m   g       ôm   ”    D        M      , 

entre os anos de 1950 e 1970 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1987b). 

Com esta iniciativa, o Rio de Janeiro deu um passo à frente ao criar um instrumento de 

proteção do patrimônio cultural diferente do tombamento, com maior amplitude de ação, que 

conjugou preservação e desenvolvimento urbano. Em 1984, foram instituídas legislações 

específicas em outras três áreas, com a denominação de Área de Proteção Ambiental (APA), a 

saber: bairro de Santa Teresa, Projeto SAGAS (bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte 

do Centro) e Rua Alfredo Chaves, no Humaitá. A partir de então, diversas outras áreas de 

proteção foram criadas. Com a edição do primeiro Plano Diretor Decenal da Cidade em 1992, 

estas APAs passaram a ser denominadas APACs, de modo a diferenciá-las das áreas de 

proteção ambiental com atributos naturais (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1992b).  

Através da criação de uma APAC, a legislação urbana estabelece que certos imóveis 

devam ser preservados através da manutenção de três aspectos básicos: sua fachada; sua 

volumetria; e seu telhado. Deverão, portanto, manter sua forma, tipologia e materiais, 

incluindo seus elementos arquitetônicos relevantes. Já outros imóveis serão passíveis de 

renovação (reforma), podendo ser até substituídos, dentro de parâmetros que respeitem a 

ambiência local preservada, tais como gabarito, volumetria e ritmo de fachada.  A legislação da 

APAC pode, também, estabelecer novos parâmetros urbanos como, por exemplo, gabaritos 

para a área, atividades e usos adequados e condições de parcelamento do solo. Assim, criam-
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se as condições necessárias para que a cidade possa garantir sua memória urbana, 

preservando sua imagem cultural e, ao mesmo tempo, fomentar a adaptação da cidade à 

contemporaneidade.  

Atualmente existem 29 áreas de Proteção, englobando APACs, APAs e outras áreas de 

proteção. Vale destacar que algumas AEBTs são geridas como uma APAC, devido a sua grande 

extensão. Como parte fundamental dessas áreas de proteção existe 10.489 imóveis 

preservados, conforme a distribuição a seguir. 

 
Tabela 11: Imóveis preservados por APACs 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018 

 

A experiência de décadas de trabalho na proteção do patrimônio cultural da cidade 

sugere uma série de entraves que impedem ou dificultam a conservação das áreas e imóveis. 

No caso das APACs, podemos citar como alguns exemplos: 

 
 Marechal Hermes: situação fundiária específica. A maior parte dos imóveis 

pertence ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Boa parte dos moradores 

possui títulos precários de comprovação de posse. Esse quadro desestimula o 

investimento dos moradores na manutenção de suas residências, mas, por outro 

lado, ajudou a preservar os elementos arquitetônicos originais, uma vez que a falta 

de investimento em obras resultou em baixa descaracterização; 

APA SAGAS 1837

Corredor Cultural 1700

APAC da Cruz Vermelha 837

APAC da Vila Operária da Cidade Nova e Catumbi 710

APAC de Botafogo 568

APAC de Laranjeiras e Cosme Velho 635

APAC do Grajaú 512

APAC do Catete e Glória 474

APAC de Paquetá 439

APAC de Marechal Hermes 350

APAC de São Cristóvão 327

APAC do Humaitá 293

AEBT do Cassino da Urca 257

APAC do Jardim Botânico 246

APAC do Leblon 222

Sítio Cultural de Ipanema 221

APAC de Santa Cruz 185

Outras Àreas de Proteção Cultural 676

TOTAL 10489
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 Chácara do Algodão: situação fundiária semelhante à de Marechal Hermes: boa 

parte dos moradores com títulos precários de comprovação de posse; 

 Santa Tereza: vive processo de gentrificação30, impulsionado principalmente por 

empreendimentos hoteleiros;  

 Cosme Velho: casarões de valor arquitetônico em grandes terrenos, com 

manutenção cara e altos preços de aluguel ou venda, muitos abandonados e/ou 

sem uso; 

 SAGAS: falta de infraestrutura sanitária e de serviços; 

 Grajaú: forte pressão imobiliária.  

 Botafogo: APAC muito recortada: subáreas protegidas entre áreas renováveis 

geram pressões, conflitos e impactos. 

 Cruz Vermelha: efeitos nocivos resultantes da concentração de vários hospitais. 

 Cidade Nova e Catumbi: mal estado de conservação dos imóveis, usos 

incompatíveis com a arquitetura protegida, baixo poder aquisitivo da população 

residente, alto índice de imóveis ocupados irregularmente. 

  

                                                           
30

 Gentrificação - do inglês (gentry), expressão que designa pessoas abastadas, ligadas à nobreza. O 
termo surgiu nos anos 1960, em Londres, quando gentriers mudaram-se para um bairro que abrigava a 
classe trabalhadora. O valor imobiliário e o preço dos serviços dispararam na região, acabando por 
“ xp     ”        g   m        . O        f    h m       gentrification, que numa tradução literal, 
pode ser entendido como o processo de enobrecimento, aburguesamento ou elitização de uma área, 
com expulsão da população de menor poder aquisitivo. 
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Gráfico 6: Áreas de Proteção e Quantitativo de Bens Preservados 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018 
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Figura 27: Distribuição das APACs por Áreas de Planejamento 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018 

 

Figura 28: Bens Preservados por Áreas de Planejamento 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018 
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Figura 29: Bens Preservados nas AP1, AP2 e AP3. 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018 
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Gráfico 7: Linha histórica das Áreas de Proteção Cultural e quantitativo de bens preservados 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2019. 
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Declaração de Reserva Arqueológica 

O Plano Diretor de 2011 define como Sítio Arqueológico o local onde se tenham 

preservado vestígios materiais que refletem toda e qualquer atividade humana significante 

para a compreensão da ocupação pré-histórica e histórica de um determinado território (RIO 

DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

O órgão responsável pelo registro de sítios arqueológicos em todo o território nacional 

é o IPHAN, de acordo com os termos da Lei nº 3.924, de 26/07/1961. 

A Reserva Arqueológica é definida no Plano Diretor como a área de domínio público 

composta por um ou mais Sítios Arqueológicos para os quais serão estabelecidos mecanismos 

de preservação, conservação e valorização. 

Até o momento não foi declarada nenhuma Reserva Arqueológica no município do Rio 

de Janeiro. 

 
 
Declaração e Registro de Sítio Cultural e de Paisagem Cultural 

Sítio Cultural está definido no Plano Diretor de 2011 como  

o espaço da Cidade, de domínio público ou privado, que por suas 
características sócio-espaciais e por sua história constitua-se em relevante 
referência a respeito do modo de vida carioca, ou trate-se de local de 
significativas manifestações culturais, ou possua bens imateriais que 
contribuam para perpetuar sua memória (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

O reconhecimento de Sítio Cultural já havia sido citado no Decreto nº 23.162 de 

21/07/2003, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial, associado ao Livro 

     g          L g    ,              q   “p               h        m  sítio cultural carioca 

área de relevante interesse para o patrimônio cultural da cidade, visando à implementação de 

política específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio” (RIO DE 

JANEIRO (Cidade), 2003). 

No município do Rio de Janeiro existem duas áreas reconhecidas pelo instrumento 

contido no Plano Diretor: o Sítio Cultural de Ipanema e o Sítio Cultural da Rua da Carioca. 

O Sítio Cultural de Ipanema, através do Decreto nº 23.162, de 21/07/2003, foi 

reconhecido por sua importância como referência do modo de vida do carioca, refletindo-se 

em todo o país e por ser um local onde se processaram, e ainda se processam, significativos 

acontecimentos em todos os setores culturais na cidade (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2003). 
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O mesmo decreto também cria a APAC Ipanema para preservar o acervo arquitetônico 

altamente representativo de todas as fases de sua ocupação, abrangendo diversos momentos 

da história da arquitetura carioca. 

O Sítio Cultural da Rua da Carioca foi reconhecido através do Decreto nº 37.273, de 

12/06/2013, que reconhece a importância da Rua da Carioca como um lugar de referência 

cultural, um verdadeiro sítio simbólico de pertencimento que atua como síntese da identidade 

carioca e de seu modo de vida (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2013c). Diversos imóveis, 

reconhecidos oficialmente como de valor cultural para a cidade, abrigam atividades 

econômicas tradicionais e notáveis neste sítio de grande relevância como centralidade da 

cidade a partir do século XVIII, e que também é um importante eixo do Corredor Cultural. Além 

disso, leva em conta que drásticas transformações do perfil das atividades comerciais e de 

serviços em áreas de APAC e sua zona de influência têm produzido impacto na qualidade da 

ambiência cultural, ameaçando pequenas e médias atividades econômicas tradicionais e 

notáveis. 

O mesmo decreto também tombou 69 imóveis localizados na rua, inscreveu 9 

estabelecimentos comerciais no Livro de Registro de Atividades Econômicas Tradicionais e 

Notáveis, aberto através do Decreto nº 37.271, de 12/06/2013, e estabeleceu ações de 

salvaguarda (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2013b).  

A conceituação de Paisagem Cultural está definida no Plano Diretor de 2011 como a 

porção do território onde a cultura humana imprimiu marcas significativas no ambiente 

natural, propiciando a aparição de obras combinadas de cultura e natureza, que conferem à 

paisagem identidade e valores singulares (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

No ano de 2012, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio Mundial 

concedido pela UNESCO. O Sítio Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar 

foi a primeira área urbana complexa, dinâmica e de grandes dimensões a ser inscrita na 

categoria de Paisagem Cultural. No mesmo ano, foi criado o Escritório Técnico da Paisagem 

Cultural (ETPC), dentro da estrutura do órgão municipal de proteção do patrimônio cultural, 

que passou a ser denominado Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e hoje faz parte 

da estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

(PCRJ/SMU). 

O Sítio Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar é composto por 

alguns dos principais componentes que estruturam a paisagem cultural da cidade do Rio de 

Janeiro, conferindo-lhe valores universais excepcionais. Estes elementos englobam as 
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montanhas e suas florestas, a paisagem da cidade construída pelo agenciamento humano, com 

seus jardins e as trocas sociais e culturais que nela têm lugar.  

Em 2014, foi aprovado pela UNESCO o Plano de Gestão do Sítio Rio de Janeiro: 

Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, que possuía como objetivo o de nortear o 

planejamento e o gerenciamento global do sítio, a fim de garantir a salvaguarda dos valores 

identificados como excepcionais (IPHAN, 2014). Também apresenta como uma das principais 

diretrizes gerais a regulamentação das áreas urbanizadas da Zona de Amortecimento, 

utilizando como parâmetros os novos conceitos de paisagem inseridos no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável da Cidade, de 2011, permitindo a essas áreas um 

tratamento diferenciado tendo em vista a importância de se garantir a identidade, integridade 

e a valorização dos elementos do sítio e a sustentabilidade da sua gestão. 

A Zona de Amortecimento já possui diferentes tipos de proteção ambiental e cultural 

de diversas esferas de governo, com Unidades de Conservação da Natureza (APAs e parques 

naturais municipais), APACs, áreas de entorno e tombamentos. A atual legislação urbanística 

privilegia o controle de uso e ocupação do solo nestes bairros, inseridos na Macrozona de 

Ocupação Controlada, uma vez que estão integrados a importantes elementos da paisagem 

natural da cidade, porém, ajustes pontuais ainda precisam ser feitos. Nesse sentido, 

entendemos que um dos grandes desafios para a gestão sustentável do patrimônio cultural e 

dos bens naturais e os construídos, especialmente sob o ponto de vista da integridade visual, é 

a manutenção da harmonia nas relações entre os elementos naturais e o construído, 

priorizando-se a valorização do fundo cênico da paisagem e, para isso, a setorização da Zona 

de Amortecimento do Sítio é uma etapa fundamental. 

Nesse sentido, a fim de identificar trechos mais vulneráveis e definir parâmetros para a 

proteção e salvaguarda da integridade do Sítio Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a 

Montanha e o Mar, a partir da Zona de Amortecimento, o IRPH vem desenvolvendo uma 

metodologia de análise e monitoramento a partir dos seguintes tópicos:  

 
 Identificação dos atributos que conferem o Valor Universal Excepcional (VUE) 

do sítio a partir de suas principais visadas; 

 Elaboração de um Mapa de Monitoramento do Sítio na plataforma do SIURB, 

utilizando o aplicativo Survey 123, criando um banco de imagens georreferenciado; 

 Análise das visuais a partir dos principais pontos de visadas, de acordo com 

parâmetros de observação tais como escala macro, intermediária ou de proximidade e 

elaboração de Fichas de Interferências para os principais pontos de visada; e 
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 Análise e setorização da Zona de Amortecimento com definição de parâmetros 

de proteção e área vulneráveis. 

 
No ano de 2018, foi concluída a delimitação georreferenciada do sítio, como parte da 

construção do Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB), facilitando os 

procedimentos de monitoramento e controle. 

O processo de acompanhamento e monitoramento deste Sítio deve contemplar os 

seguintes aspectos: tipo de intervenção; local; duração da intervenção; impactos e riscos 

associados; escala do impacto da intervenção; e as medidas mitigatórias. 

Como possíveis desdobramentos do trabalho de monitoramento poderão ser definidas 

novas visuais que valorizem outros eixos de visualização, principalmente em relação à vertente 

norte do sítio. Também está prevista a realização de Planos de Monitoramento e Gestão 

específicos para as áreas do sítio, tais como Orla de Copacabana, Praia Vermelha e Parque do 

Flamengo. Algumas ações já planejadas neste sentido são: 

 
 Elaboração de Survey para vistorias e monitoramento; 

 Georreferenciamento e inclusão na base da Prefeitura – SIURB, do 

Levantamento Florístico do Parque do Flamengo, compartilhando dados com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (árvores protegidas), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

(COMLURB) (ArboRio) e a Fundação Parques e Jardins; 

 Atualização do estudo de publicidade para o entorno do Parque do Flamengo 

elaborado pela Gerência de Proteção do IRPH em 2009; 

 Recuperação do projeto paisagístico da Avenida Atlântica de autoria de 

Roberto Burle Marx; e 

 Realização do Programa de Ordenamento e Recuperação da Avenida Atlântica. 

 
 
Registro e Declaração dos Bens de Natureza Imaterial 

Segundo o Plano Diretor de 2011, os livros a seguir constituem o registro de bens de 

natureza imaterial que compõem o Patrimônio Cultural carioca (RIO DE JANEIRO (Cidade), 

2011g): 

 
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 

enraizadas no cotidiano das comunidades; 
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II - Livro de Registro das Atividades e Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 

que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de registro dos Lugares, onde serão inscritos os espaços públicos e demais 

locais onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. 

 
Tais definições derivam do Decreto nº 23.162, de 21/07/2003, que institui o registro 

de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural carioca e também 

estabelece que “caberá ao Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural determinar 

a abertura de outros livros de registro para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial 

que constituam patrimônio cultural carioca e não se enquadrem nos livros definidos neste 

    g ” ( IO D  JA  I O (      ),     ). 

Posteriormente, o Decreto nº 37.271 de 12/06/2013, determinou a abertura do Livro 

de Registro das Atividades Econômicas Tradicionais e Notáveis (RIO DE JANEIRO (Cidade), 

2013b). 

Além dos cinco livros de registro, a inclusão de alguns bens culturais em cadastros 

específicos foi outra forma utilizada pelo município como valorização do patrimônio cultural. 

De acordo com o Plano Diretor de 2011, Art. 132, § 2º,  

os bens de natureza material ou imaterial inventariados e identificados 
como representativos para o patrimônio cultural e para o fortalecimento da 
identidade cultural da Cidade, aos quais não couber a aplicação dos 
instrumentos relacionados no caput, serão objeto de cadastramento e 
inscrição no Registro referido neste artigo (RIO DE JANEIRO (Cidade), 
2011g).  

Dessa forma, foram criados o Cadastro dos Bares e Botequins Tradicionais e o Cadastro 

de Negócios Tradicionais e Notáveis.  

A legislação municipal também contemplou a necessidade de se reavaliar, a cada dez 

anos, o registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial. Em se tratando de expressões de 

vida, é fundamental observar a dinâmica dos detentores, que são os indivíduos e/ou entidades 

que reconhecem o bem imaterial como parte integrante do seu patrimônio cultural.  

Portanto, em atenção a esta norma de reavaliação, o IRPH, transcorrido o prazo de dez 

anos dos primeiros registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial, promoveu uma análise 

dos bens registrados. Ao longo deste trabalho, elaborado antes da revalidação dos registros 

expirados, constatou-se a necessidade de revisão dos procedimentos para o registro, 
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notadamente no que tange ao plano de salvaguarda, etapa de suma importância e que não 

estava contemplada na legislação municipal. Atualmente o acervo é composto por 67 Bens 

Culturais de Natureza Imaterial, no entanto, são 71 registros, pois o mesmo bem pode estar 

registrado em mais de um livro. 

Desta forma, sugere-se a alterar a legislação para regulamentar de forma mais precisa 

os procedimentos para registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Os pontos mais 

importantes deste estudo constituem a definição das etapas do processo de registro:  

  
 Avaliação Preliminar;  

 Inventário;  

 Inscrição em um dos Livros de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial; 

 Plano de Salvaguarda. 

 
A Avaliação Preliminar consiste em uma análise, pelo corpo técnico do órgão municipal 

de proteção ao patrimônio cultural, da viabilidade do candidato à registro, ou seja, sua 

adequação ao conceito de Bem Cultural de Natureza Imaterial. 

O Inventário, que por si só já é um instrumento de proteção patrimonial, constitui um 

estudo minucioso sobre o bem que se pretende registrar. Esta etapa levará à produção de um 

documento que conterá o detalhamento do histórico do Bem e suas características, como 

também a identificação dos detentores. 

A inscrição corresponde ao ato formal de registro, através de decreto, que 

determinará o Livro em que o bem deverá ser registrado. 

E, por fim, o Plano de Salvaguarda, que consiste em promover, com a imprescindível 

participação dos detentores, ações e políticas públicas para garantir a continuidade do Bem 

Cultural de Natureza Imaterial de forma sustentável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
145 

 

Gráfico 8: Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial – BCNIs por ano 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 

 

Gráfico 9: Linha histórica e quantitativo dos Bens Culturais de Natureza Imaterial – BCNI 

 

Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 
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Gráfico 10: Bens Culturais de Natureza Imaterial - BCNI por Livro de Registro 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 

 

Gráfico 11: Bens Culturais de Natureza Imaterial por lista de cadastro 

 
Fonte: PCRJ/IRPH, 2018. 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
147 

 

Incentivos e benefícios fiscais e financeiros 

Tradicionalmente, a isenção de IPTU é o instrumento utilizado para o incentivo à 

recuperação e manutenção do patrimônio arquitetônico. Esta foi a inovação trazida nos anos 

1980 pelo Corredor Cultural, cujo alcance foi ampliado para todas as APACs. Mas verifica-se 

que, entre os imóveis legalmente protegidos hoje na Cidade do Rio de Janeiro, existem 

diferentes níveis de capacidade de se beneficiar deste mesmo instrumento em sua 

recuperação arquitetônica.  

Por exemplo, um imóvel comercial, em uma área de atividade comercial dinâmica, 

tende a ter uma maior facilidade de utilização do instrumento de isenção do IPTU. O mesmo 

não ocorre em imóveis residenciais em áreas de baixa renda, onde o IPTU é naturalmente mais 

baixo (pelo uso e pela localização) e a capacidade de investimento e retorno financeiro 

também. Estes fatores indicam a necessidade de se prover diferentes instrumentos de 

controle ou de indução que possam dar conta das variadas situações encontradas nas diversas 

APACs.  

Entre estes instrumentos, foram encaminhados pelo Executivo à Câmara dos 

Vereadores: o Projeto de Lei nº 1.396/2012 da utilização compulsória de imóveis em estado de 

abandono, podendo resultar em IPTU progressivo (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2012), e o Projeto 

de Lei de reconversão de imóveis tombados e preservados, que viabiliza a transformação de 

uso e/ou o desmembramento do imóvel originalmente uni familiar em unidades autônomas, 

tornando-se multifamiliar. A aprovação de ambos os projetos é de fundamental importância 

para alavancar a recuperação de uma gama maior de imóveis, porém, ainda não foram 

votados. A reconversão de imóveis tombados e preservados foi incorporada nas revisões da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Obras e Edificações, elaboradas em 2017. Os 

Projetos de Lei nº 37 e 41, de 2017, estabelecem condições de incentivo ao aproveitamento e 

à conservação de edificações tombadas ou preservadas localizadas no beco e no Largo do 

Boticário, no bairro do Cosme Velho. 

Além disso, como forma de incentivo à recuperação dos imóveis, o órgão municipal de 

proteção do patrimônio cultural lançou dois programas: o Edital Pró-APAC e a Ocupação 

Criativa. 

O Edital Pró-APAC é um instrumento de fomento à restauração de imóveis particulares 

tombados ou preservados pelo município, localizados em áreas de proteção do ambiente 

cultural através de seleção de projetos que utilizam os recursos públicos em obras a iniciar ou 

já iniciadas de cobertura, fachadas, estrutura, instalações prediais básicas e acessibilidade. O 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
148 

 

objetivo do Edital de Ocupação Criativa é a cessão de imóveis próprios municipais vazios e sem 

destinação específica a empreendedores, com prioridade para as atividades ligadas à 

economia criativa.  

 
 
Desafios para a proteção do patrimônio cultural e sua integração com a Política Urbana 

Atualmente, o acervo do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro é composto 

por uma malha bastante grande de bens e áreas protegidas, com características locais 

próprias, diferenciadas umas das outras, e onde são encontrados imóveis em diferentes 

estados de conservação e caracterização.  

O olhar sobre o patrimônio cultural de outras áreas da cidade vem sendo desenvolvido 

ao longo dos últimos anos através de iniciativas como, por exemplo, tombamento de conjunto 

art-déco no subúrbio, a criação da APAC Grajaú e da APAC Marechal Hermes, entre outras 

iniciativas isoladas.  

Alguns estudos de proteção desenvolvidos ao longo dos últimos anos para outras 

áreas da cidade não geraram a proteção legal destes bens culturais, apesar de serem de 

significativa importância para o entendimento do patrimônio cultural da cidade como um 

todo, ainda existindo um vasto território a ser estudado principalmente nas zonas norte e 

oeste da cidade. 

Além disso, a experiência demonstra que os mecanismos tradicionais de proteção 

legal, orientação técnica e isenção fiscal, não são suficientes para alavancar a ampla 

recuperação de todo o patrimônio cultural protegido no município.  

A preservação de uma edificação não se dá apenas através de normas que impeçam 

legalmente a descaracterização de suas formas. Além da proteção legal, é importante que sua 

situação fundiária e jurídica esteja adequada e que seu uso seja capaz de revitalizá-la e 

conservá-la.  

A atual política de patrimônio cultural do município, abrangente em termos de 

território e complexidade, requer diferentes instrumentos para a sua completa 

implementação, de forma a atender às variadas situações encontradas nas mais de 30 áreas 

protegidas no município. 

Como principais desafios a serem enfrentados, podemos citar: 

 
 O limite da APAC e sua relação com o ambiente não protegido que, em certas 

situações, pode gerar conflitos (por exemplo, quando na mesma rua, lado par e 
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ímpar, de um lado os imóveis pertencem à APAC e do outro não: há casos em 

que o lado preservado da rua se sente prejudicado pelo porte das edificações e 

funcionamento das atividades do outro lado); 

 As franjas das APACs que, por vezes, tendem a serem áreas problemáticas (por 

exemplo, sujeitas a certo grau de degradação do ambiente e sem instrumentos 

definidos para lidar com essa questão);    

 Falta de legislação/instrumentos que estabeleçam alguma gradação de proteção 

ou transição entre a malha urbana convencional e a área sob proteção. Isto é 

particularmente necessário em APACs formadas por subáreas de proteção 

espacialmente descontínuas. É necessário reestudar o zoneamento e os 

parâmetros urbanísticos em conjunto com o órgão de patrimônio; 

 As APACs sofrem, ainda, com os problemas urbanos presentes na cidade como 

um todo, como favelização, violência urbana, falta de segurança; o que acaba 

por causar impactos negativos na caracterização dos imóveis (mudança de 

esquadrias originais para materiais considerados mais resistentes a invasão e 

arrombamento, instalação de grades e guaritas, elevação de muros, etc.); 

 Dificuldades decorrentes da complexa situação fundiária da cidade (por 

exemplo: nas áreas centrais, onde a urbanização é mais antiga, podem-se 

encontrar prédios federais, estaduais, municipais e de organizações religiosas, 

ou ainda, particulares em disputa de posse, de proprietários desconhecidos ou 

desaparecidos etc. Entre os imóveis institucionais, por razão das mudanças de 

status da cidade, de capital federal para cidade-estado e depois para município 

(e ainda a importância da Igreja Católica no mercado de terras da área central da 

cidade), em alguns casos são encontrados conflitos de titularidade nos imóveis. E 

nas vilas operárias, por exemplo, muitas vezes as casas vão sendo 

informalmente transferidas para novos moradores); 

 A existência de imóveis com problemas jurídicos (por exemplo: imóveis 

abandonados, invadidos ou atingidos por planos urbanos ou projetos de 

alinhamento (PA) não executados, imóveis que foram declarados de interesse 

público para fins de desapropriação, que não se realizou, imóveis com dívidas, 

entre outros casos); 

 O alto custo de manutenção dos imóveis tombados e preservados que, 

dependendo da renda e da utilização do imóvel, pode tornar economicamente 

inviável o seu uso e a falta de recursos financeiros dos proprietários e 
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responsáveis pelos imóveis protegidos para realizar as obras de conservação do 

imóvel. Agravando este quadro, um expressivo contingente de imóveis 

preservados na cidade do Rio de Janeiro se encontra em áreas de baixa renda. 

Nestas áreas o custo da reabilitação do imóvel ultrapassa bastante a capacidade 

de investimento dos proprietários e moradores; 

 A falta de interesse e motivação por incompreensão da importância do 

patrimônio cultural, o que gera uma necessidade permanente de implementar 

ações de educação para a valorização do patrimônio cultural na sociedade, que 

deveria inclusive ser parte do currículo das escolas municipais; 

 A falta de uso ou uma relação desequilibrada entre uso e manutenção (por 

exemplo: o alto custo de manutenção desestimula ou, em alguns casos, até 

inviabiliza a conservação dos imóveis tombados ou preservados se respeitado 

seu uso original, como por exemplo, os grandes casarões onde o uso original era 

o residencial uni familiar e que possuem grandes áreas e ornamentos 

sofisticados, que são de difícil manutenção); 

 A pressão do mercado, não só imobiliário, mas também de atividades 

econômicas em busca de utilização mais lucrativa para o imóvel, mesmo que isso 

comprometa a sua integridade como patrimônio cultural (por exemplo: a 

utilização de sobrados nas áreas centrais para usos indevidos como 

estacionamentos (demolindo a edificação ou preservando apenas a fachada)); 

 A ocorrência de sinistros, muitos resultantes de uso indevido do imóvel; 

 Falta de mão de obra especializada e de alto custo para a execução de 

projetos/obras específicas; 

 Necessidade de desenvolvimento de legislação específica para sanção a crimes 

contra o patrimônio e regulamentação do Art. 142 do Plano Diretor, que trata 

dos procedimentos de licenciamento e fiscalização para a realização da Política 

de Patrimônio Cultural, de forma a tornar mais eficiente o controle nas APACs; 

 Necessidade de estabelecimento de instrumentos quantitativos para 

monitoramento e avaliação das APACs; 

 Aumento do contingente de técnicos para empreender a devida análise de 

projetos, fiscalização; 

 Regulamentação do Fundo de Conservação do Patrimônio Cultural, bem como 

da aprovação do Projeto de Lei para a transformação do IRPH em autarquia. 
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Georreferenciamento das informações do patrimônio cultural 

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) é o responsável pela construção e 

alimentação contínua das bases georreferenciadas das áreas de proteção com atributos 

culturais (APACs, APAs etc.), bens preservados, bens de natureza material tombados nas três 

esferas e governo, bens de natureza imaterial registrados pelo município, bem como pela 

delimitação do Sítio Rio Patrimônio Mundial, dentre outras informações afetas ao órgão. A 

partir do georreferenciamento destas informações é possível aprimorar e criar novos 

procedimentos de monitoramento e controle para garantir o efetivo cumprimento da 

legislação e das normativas do patrimônio cultural através da elaboração de metodologia de 

alimentação continuada, armazenamento e consulta de informações produzidas pelo órgão de 

tutela do patrimônio cultural. O trabalho de georreferenciamento necessita de equipe 

qualificada, treinamento constante e criação de procedimentos administrativos para 

alimentação continuada das bases.  

 
 
Planos de Monitoramento e Gestão das Áreas de Proteção 

O Plano Diretor de 2011 em seu Art. 133 estabeleceu que  

poderá ser criado Plano de Gestão para cada uma das Áreas de Proteção do 
Ambiente Cultural, elaborado pelo órgão de tutela do patrimônio cultural, 
com consulta a entidades da Sociedade Civil representativas das áreas 
objeto de estudo e submetido ao Conselho Municipal de Patrimônio 
Cultural. Poderão também ser criados planos de gestão para as demais 
Áreas de Proteção, como as Reservas Arqueológicas, Sítios Culturais e 
Paisagens Culturais, ou ainda para qualquer outro tipo de bem cultural 
protegido, quando o órgão de tutela considerar conveniente. Deverá ser 
previsto em cada plano de gestão a revisão e atualização da Área de 
Proteção sobre a qual ele dispõe (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

O primeiro Plano de Gestão de APAC foi elaborado para a APAC de Marechal Hermes 

entre os anos de 2013 e 2014 e contou com a colaboração e participação de diversos órgãos 

municipais. Este plano ainda não foi submetido ao Conselho Municipal de Proteção do 

Patrimônio Cultural. Para esse Plano de Gestão foi elaborado um diagnóstico da área, realizado 

em conjunto com os demais órgãos participantes, e um plano de ações emergenciais, de curto, 

médio e longo prazo, buscando a recuperação do patrimônio cultural edificado, conservação 

das áreas públicas e o desenvolvimento da dinâmica urbana e econômica da área. 

A manutenção e a fiscalização das Áreas de Proteção podem ser melhoradas através 

de novos instrumentos de incentivo e procedimentos administrativos mais eficientes e 
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coordenados. Nesse sentido, Planos de Monitoramento e Gestão formulados especificamente 

para cada área de proteção ou bem protegidos têm a capacidade de diagnosticar para cada 

área os entraves e as soluções mais adequadas, tanto em termos de instrumentos de proteção 

do patrimônio cultural quanto de instrumentos de política urbana, como os já citados, 

utilização compulsória de imóveis em estado de abandono, reconversão de imóveis tombados 

e preservados, além da adequação do potencial construtivo do lote, transferência do direito de 

construir, outorga onerosa e outros.  

Em relação ao enfrentamento das situações que dificultam a ampla recuperação dos 

imóveis protegidos da Cidade, assim como o monitoramento das APACs por parte do poder 

público e o licenciamento e fiscalização, constata-se uma necessidade de maior coordenação 

das ações de responsabilidade dos diversos órgãos municipais direta ou indiretamente 

responsáveis pelas áreas protegidas.  

Como principais desafios a serem enfrentados, podemos citar: 

 
 Algumas vezes as políticas urbanas e suas transformações implementadas não 

privilegiam as características marcantes das APACs, chegando até a planejar 

ações em que o patrimônio edificado fica em segundo plano, não sendo 

considerado efetivamente no sistema de planejamento; 

 O próprio poder público (nas diversas esferas) ocasionalmente não respeita a 

legislação de proteção do patrimônio cultural, principalmente no que diz respeito 

às obras em edifícios próprios, não sendo comum a consulta ao órgão de tutela 

do bem protegido; 

 Usos incompatíveis com a preservação do patrimônio cultural protegido (por 

exemplo, pela legislação urbanística os usos permitidos para os imóveis 

preservados são os mesmos permitidos pela legislação urbanística para os demais 

imóveis da mesma zona. Porém algumas atividades são prejudiciais à 

manutenção do patrimônio arquitetônico, mesmo que não sejam indesejadas 

naquela zona. A atividade de estacionamento tem sido um dos exemplos mais 

dramáticos de uso inadequado a imóveis tombados e preservados). 

 Poluição visual e ambiental causada pela instalação desordenada dos serviços 

públicos concedidos;  

 Número expressivo de obras executadas sem licença e análise prévia pelo IRPH, 

órgão municipal responsável pela proteção do patrimônio cultural, que geram 

pedidos de legalização, mas que, após a descaracterização do imóvel, não são 
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regularizáveis do ponto de vista do patrimônio. Além disso, a multa por realizar 

obra sem licença é muito baixa, não sendo suficiente para inibir esta prática. A 

reconstrução compulsória, sugerida pelo inciso V do Art.142 do Plano Diretor, 

deve ser regulamentada para que seja efetivada. 

 Grande dificuldade no entendimento por parte do cidadão quando há 

sobreposição de legislações e prevalência da mais restritiva; 

 Conflito entre o procedimento de concessão de alvarás de funcionamento de 

atividades econômicas, principalmente alvarás provisórios, e a política de 

conservação do patrimônio. O alvará só deverá ser concedido (mesmo que 

provisório) após opinamento do órgão de patrimônio; 

 Necessidade de normatização de letreiros específicos para cada APAC. Padrão de 

letreiro para estabelecimentos comerciais adotado pelo IRPH (perpendicular à 

parede e com pequena dimensão – 80x50cm) não é mais aceito pela Secretaria 

Municipal de Fazenda (SMF), que exige letreiro paralelo à fachada (o que acaba 

escondendo os elementos decorativos preservados ou comprometendo a 

composição da fachada). 

 Necessidade de maior entrosamento entre os órgãos municipais para uma maior 

agilidade na implementação de medidas cautelares de proteção do patrimônio 

cultural; 

 Necessidade de maior entrosamento entre os órgãos responsáveis pela tutela de 

bens imóveis protegidos pelas diversas esferas - municipal, estadual e federal; 

 Necessidade de banco de dados eficiente para o cadastro dos imóveis protegidos 

e tutelados dentro das APACs; 

 Falta de exigência de indicação de certos equipamentos nas plantas dos imóveis 

(p    x mp  ,                   x    ’ g             õ                          

plantas, cortes e fachadas, dependendo de sua localização no imóvel, podem 

gerar sérios impactos ao patrimônio e estes equipamentos não fazem parte das 

plantas exigidas para concessão de licença de obras e habite-se); 

 Necessidade de detalhamento na definição dos procedimentos relativos à 

remembramento. A numeração dos imóveis precisa ser mantida após o 

remembramento para evitar que um imóvel tutelado remembrado a um 

preservado conserve a numeração do tutelado, comprometendo a proteção do 

conjunto. Esta precaução também é válida para situações em que há isenção de 

IPTU apenas para a parte do imóvel preservada.  
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 Obrigatoriedade do recuo exigido pela Secretaria Municipal de Urbanismo dentro 

dos limites das áreas protegidas causam impactos negativos aos imóveis e à 

ambiência protegida. Necessidade de revisão dos PAs em APAcs. 

 Necessidade de desenvolvimento de legislação que controle o acúmulo de 

atividades de mesma natureza na ambiência sob proteção (por exemplo, 

profusão de pousadas em Santa Teresa, de barzinhos na Lapa, de depósitos e 

hospitais na Cruz Vermelha, etc.). 

 
Outras iniciativas relevantes para a proteção e recuperação do patrimônio natural e 

cultural carioca são o Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental e o Sistema de Controle de 

Uso e Ocupação do Solo, previstos nos artigos 314 e 322 a 325 da Lei Complementar 111/11, 

respectivamente; o Cadastro Único de Imóveis e o Programa de Recuperação de Imóveis. 

O Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental foi criado com o objetivo de integrar 

diversas políticas públicas concernentes à proteção e valorização do meio ambiente e da 

paisagem, compatibilizando ações das Políticas Municipais de Meio Ambiente, Saneamento 

Ambiental e Patrimônio Cultural às ações dos órgãos e entidades estaduais e federais, de 

forma a fortalecer a incorporação dos aspectos ambientais no processo de tomada de decisão 

e fomentar a articulação entre os órgãos municipais para as ações de planejamento e gestão 

ambiental, conferindo maior agilidade na elaboração de planos, programas e projetos 

ambientais e de proteção do patrimônio natural e cultural. Este sistema encontra-se em 

processo de discussões internas na Prefeitura para sua regulamentação. 

O Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo tem por objetivo criar uma política 

de controle que vise à integração das ações dos diversos órgãos setoriais municipais, voltadas 

ao efetivo controle, monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do solo, de acordo com a 

legislação em vigor, em todo o território municipal. Para subsidiar a implementação do 

Sistema de Controle do Uso do Solo um dos primeiros passos que se fazem necessários é a 

regulamentação deste sistema, que já conta com minuta redigida, discutida e avaliada pelo 

Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, bem como a criação de um cadastro 

unificado dos imóveis da cidade, com acesso online, e respectivo mapeamento 

georreferenciado, de forma a possibilitar a integração e facilitar a acessibilidade aos dados 

setoriais, com vistas a aprimorar a atuação e a integração das ações das secretarias envolvidas 

no controle do uso e ocupação do solo.  

O trabalho realizado pelo Programa de Recuperação de Imóveis, implementado pela 

Defesa Civil em 2006 no Corredor Cultural e nas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural 
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Saúde, Gamboa e Santo Cristo (SAGAS), Cruz Vermelha e Lapa, além de ser um importante 

instrumento de recuperação e manutenção dos imóveis tombados e preservados da Cidade, 

pode servir de base para o Cadastro Único de Imóveis e se constitui como uma importante 

contribuição para o Sistema de Controle de Uso do Solo, bem como para o Sistema de 

Planejamento e Gestão Ambiental. 
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               2. População  

 

Esta seção apresenta a variação temporal e a distribuição territorial da população 

carioca - indicando quais os fatores que influenciam o crescimento populacional, onde as 

pessoas vivem e onde se concentram -, apresenta alguns indicadores sociais relativos a 

desenvolvimento humano e renda e discute o conceito de densidade urbana. Além de 

corresponderem ao exame de quantidades, localizações e variações no tempo (quanto, onde e 

quando), as análises apresentadas propiciam um entendimento norteador para aferir a 

qualidade de vida dos diversos segmentos populacionais formadores da sociedade carioca, no 

que se refere ao seu bem-estar e a sua capacidade de usufruir do seu direito à Cidade. De 

forma integrada, atendem aos fins de planejamento territorial, subsidiando a formulação das 

políticas públicas setoriais, sobretudo da Política Urbana, que as integra.  

 

2.1 Variação temporal e a distribuição territorial da população 

 
 
Como sintetizou Maurício de Abreu (1987), o Rio de Janeiro é uma cidade que nasceu 

apertada, limitada inicialmente pelos Morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da 

Conceição, em terrenos duramente conquistados à natureza através do dessecamento de 

brejos e mangues e desmonte de morros ao longo de quatro séculos. A cidade se expandiu 

demograficamente em um processo de expansão territorial para o oeste, em duas vertentes, 

uma ao norte e outra ao sul do Maciço da Tijuca, impulsionado pela implantação de 

transportes coletivos. 

Comparando os resultados dos Censos entre 1872 e 2010, a cidade do Rio teve um 

incremento de mais de 2000% em sua população, saltando de 274.972 habitantes para 

6.320.446 habitantes, sendo o município brasileiro mais populoso até a perda do status de 

capital, na década de 1960, quando foi ultrapassado por São Paulo (Gráfico 12). 

A dinâmica demográfica carioca correspondeu ao dinamismo econômico decorrente 

de sua formação socioespacial, na qual se destaca a condição de centro do poder político 

nacional, configurando-o como centro econômico técnico científico informacional, com a 

presença de sedes de importantes empresas privadas ou estatais, equipamentos públicos de 

alta complexidade e um polo cultural de referência internacional.  
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Gráfico 12: Evolução Populacional - Brasil e Metrópoles Nacionais (1872-2010) 

 
Fonte: IBGE, série histórica 1872-2010. 

 
Analisando a taxa média de crescimento populacional entre 1872 e 2000 (Gráfico 13), 

sobretudo no recorte temporal pós-1930, quando o país passou por forte processo de 

industrialização e urbanização (concentrado no núcleo São Paulo-Rio de Janeiro), destaca-se 

sua ascensão, neste primeiro momento, e seu declínio, em função do início da implantação da 

indústria automobilística em São Paulo e a transferência da Capital Federal para Brasília, em 

fins e início das décadas de 1950 e 1960, respectivamente. A partir da década de 1990, há uma 

sutil retomada do crescimento da população do Município do Rio de Janeiro. 

  

9
.9

3
0

.4
7

8
 

1
4

.3
3

3
.9

1
5

 

1
7

.4
3

8
.4

3
4

 

3
0

.6
3

5
.6

0
5

 

4
1

.2
3

6
.3

1
5 

5
1

.9
4

4
.3

9
7

 

7
0

.9
9

2
.3

4
3

 

9
4

.5
0

8
.5

8
3

 

1
2

1
.1

5
0

.5
7

3
 

1
4

6
.9

1
7

.4
5

9
 

1
6

9
.5

9
0

.6
9

3 

1
9

0
.7

5
5

.7
9

9
 

2
7

4
.9

7
2

 

5
2

2
.6

5
1

 

8
1

1
.4

4
3

 

1
.1

5
7

.8
7

3
 

1
.7

6
4

.1
4

1
 

2
.3

7
7

.4
5

1
 

3
.3

0
7

.1
6

3 

4
.3

1
5

.7
4

6
 

5
.1

8
3

.9
9

2
 

5
.4

7
3

.9
0

9
 

5
.8

5
1

.9
1

4
 

6
.3

2
0

.4
4

6
 

3
1

.3
8

5
 

6
4

.9
3

4
 

2
3

9
.8

2
0

 

5
7

9
.0

3
3 

1
.3

2
6

.2
6

1
 

2
.1

9
8

.0
9

6 

3
.8

2
5

.3
5

1 

5
.9

7
8

.9
7

7
 

8
.5

8
7

.6
6

5
 

9
.6

2
6

.8
9

4
 

1
0

.4
0

5
.8

6
7 

1
1

.2
5

3
.5

0
3

 

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Gráfico 1: Evolução Populacional - Brasil e 
Metrópoles Nacionais (1872-2010).  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 
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Gráfico 13: Taxa Média de Crescimento Populacional – Brasil, Estado e Município do 
Rio de Janeiro (1872-2000). 

 
Fonte: IBGE, série histórica 1872-2000. 

 
Comparando os componentes do crescimento demográfico, crescimento vegetativo e 

migrações, constata-se que até a década de 1980, o componente que mais influenciou o 

crescimento populacional carioca foi a migração, acompanhando o processo de 

metropolização brasileira. Pela escassez de dados históricos de migrações na escala municipal, 

foi realizada a análise no conjunto do Estado no recorte temporal entre 1960 e 2010 (Gráfico 

14).  

 
Gráfico 14: Estado do Rio de Janeiro: Imigrantes, Emigrantes e Saldo Migratório 

(1960-2010). 

 
Fonte: BRITO, 2002; IBGE, 1991, 2000, 2010 

 
Neste período constata-se o declínio da imigração (-46%) após a década de 1990. A 

emigração, por sua vez, teve incremento de (66%) até a década de 2000. Destaca-se também o 
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saldo negativo no período 1981-1991. Para o município do Rio de janeiro, os dados obtidos 

datam da segunda metade da década de 1980 até 2010 e mostram seguidos saldos migratórios 

negativos (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15: Município do Rio de Janeiro: Imigrantes, Emigrantes e Saldo Migratório 

(1980-2010). 

 
Fonte: IBGE, série histórica 1980-2010. 

 
O crescimento vegetativo, composto pela taxa de natalidade e mortalidade, se 

manteve abaixo da média nacional devido à baixa fecundidade que tem caracterizado o 

conjunto do Município e do Estado do Rio de Janeiro.  A taxa de fecundidade total do Estado 

em 1940 era de 4,41 filhos por mulher, enquanto a média nacional era de 6,16 filhos (Gráfico 

16). 
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Gráfico 16: Evolução das Taxas de Fecundidade no Brasil e Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, 1940-2010; e Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD, 2016). 

 

Antes de 1970, quando a média do número de filhos das mulheres brasileiras estava 

em torno de 6, o Rio de Janeiro já apresentava uma taxa de fecundidade de 4 filhos por 

mulher.  A redução das taxas de fecundidade retrata o processo de transição demográfica em 

curso, atingindo a partir da década de 2000 valores abaixo de 2,1, a taxa mínima para 

recomposição natural da população. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio 

(PNAD) mostram que esse quadro persiste. Em 2016, as taxas nacional e a fluminense 

continuam a sofrer reduções. Na escala do Município, os dados de fecundidade obtidos se 

referem ao período 1991-2010, no qual se observa a redução para 1,6 por mulher em média 

(Gráfico 17). 

 
Gráfico 17: Evolução da taxa de fecundidade total no Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PNAD, 2016 
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negativos, a população continua a crescer devido à sua estrutura etária jovem, na qual ainda 

há um grande número de pessoas em idade reprodutiva, num processo denominado inércia 

demográfica. A população cresce não porque as pessoas têm muitos filhos, mas porque ainda 

há muitas pessoas em idade reprodutiva. Somente com o envelhecimento populacional as 

populações se estabilizam ou começam a diminuir.  

Para além do crescimento populacional, a evolução da população do Município do Rio 

também deve ser analisada no que tange sua distribuição por faixas etária e segmentos 

etários. Este tipo de avaliação é fundamental na formulação de políticas públicas e oferta de 

serviços especializados que atendam as necessidades e expectativas dos diferentes grupos que 

formam a população carioca. Os segmentos etários são: Jovem (de 0 a 14 anos), Adulto (de 15 

a 59 anos) e Idoso (60 anos ou mais).  

Em termos absolutos, entre 2000 e 2010, o município se caracterizou por uma redução 

do segmento jovem (-97.629), crescimento substancial dos segmentos adulto (367.493) e 

idoso (188.661 habitantes). Esse quadro é corroborado analisando-se a participação 

percentual destes segmentos (Gráfico 18). A redução da população jovem corresponde à 

redução da taxa de fecundidade bruta. 

 
Gráfico 18: Participação percentual dos segmentos etários em 2000 e 2010, por AP. 

 
Fonte: IBGE, 2000, 2010. 
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Em relação à distribuição territorial da população, serão analisados os elementos 

demográficos na escala intramunicipal, utilizando as unidades espaciais Área de Planejamento, 

Região de Planejamento, e especialmente, Região Administrativa e Bairros, dependendo da 

disponibilidade de informações. As análises em escalas de maior detalhe permitem avaliar a 

heterogeneidade dos fenômenos demográficos, a territorialização dos mesmos e a 

identificação de áreas prioritárias para intervenção do poder público municipal.  

Complementando os resultados apresentados na escala municipal, os gráficos a seguir 

informam a variação dos segmentos da população nas Áreas e Regiões de Planejamento. As 

maiores reduções de população jovem ocorreram na AP3 (-64.024), seguida das APs 5 (-

29.336) e 2 (23.038). A única AP que registrou incremento em sua população jovem foi a AP4, 

com acréscimo de 19.855 pessoas neste segmento (Gráfico 19).  

 
Gráfico 19: Evolução do segmento Jovem da população, por Área de Planejamento, entre 

2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

 
Analisando esse fenômeno por Região de Planejamento (RP), de acordo com o Gráfico 

20, constata-se que a maior redução se deu na RP Bangu (-23.443) e o maior incremento 

ocorreu na RP Barra da Tijuca (17.611). A segunda maior redução ocorreu na RP Madureira (-

19.422), seguida das RPs Méier (-13.080), Zona Sul (-12.632) e Penha (-10.729). Além da RP 

Barra, outras três regiões apresentaram acréscimos do segmento jovem no período: 

Jacarepaguá (2.224), Santa Cruz (2.211) e Guaratiba (1.328). 
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Gráfico 20: Evolução do segmento Jovem da população, por Região de Planejamento, entre 
2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 

 
Em relação à população adulta, todas as Áreas de Planejamento (APs) apresentaram 

acréscimos, com a AP4 se destacando com o maior incremento (161.526), seguida da AP5 

(120.526) e da AP3 (56.397).  A AP2 e a AP1 registraram acréscimos no segmento adulto de 

21.977 e 6.647 pessoas, respectivamente. Analisando o fenômeno por RP, o maior incremento 

foi registrado na RP da Barra da Tijuca (84.819), seguida de Jacarepaguá (76.707), Campo 

Grande (46.064) e Santa Cruz (41.864).   
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Gráfico 21: Evolução do segmento Adulto da população, por Área de Planejamento, entre 
2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 

 
Gráfico 22: Evolução do segmento Adulto da população, por Região de Planejamento, entre 

2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

 

Em relação à população idosa, todas as APs apresentaram incremento, com destaque 

para a AP5 (56.213) e a AP3 (52.878), seguidas da AP4 (46.483), AP2 (27.907) e AP1 (5.180). Ao 

analisar o fenômeno por Região de Planejamento, os maiores incrementos observados 

ocorreram nas RPs Barra da Tijuca (24.018), Jacarepaguá (22.465), Campo Grande (20.914), 

Bangu (18.411) e Zona Sul (17.844).  
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Gráfico 23: Evolução do segmento Idoso da população, por Área de Planejamento, entre 
2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 

 
Gráfico 24: Evolução do segmento idoso da população, por Região de Planejamento, entre 

2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 
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segmento adulto (-3,99%). Se em termos absolutos, o maior incremento foi observado na 

população jovem, em termos de participação, constata-se o maior incremento no segmento 

idoso (2,04%). O segmento jovem cresceu 1,96%. Os gráficos a seguir confirmam estas 

informações. 

Ao analisar a variação da participação do segmento jovem na população das APs, 

constata-se o maior incremento na AP5, onde o peso dos jovens na população cresceu 4,14%. 

Em seguida vem a AP3 (2,38%), a AP1 (1,60%) e a AP4 (1,33%). Por outro lado, a AP2 

apresentou redução do peso dos jovens (-2,39%).  

 
Gráfico 25: Participação percentual dos segmentos etários em 2000, por AP. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010. 

 
Gráfico 26: Participação percentual dos segmentos etários em 2010, por AP. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 

 
Na escala das RPs, Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca apresentaram reduções no peso 

do segmento jovem: -2,74%, -1,79% e -0,1%, respectivamente. As demais RPs apresentaram 
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incremento do peso dos jovens, sobretudo Santa Cruz (6,34%), Pavuna (4,60%), Ramos 

(4,32%), Inhaúma (3,91%) e Campo Grande (3,57).  

O segmento adulto, por sua vez, apresentou redução em seu peso em todas as APs, 

com destaque para a AP5 (-6,61%), seguida das APs 3 (-4,34%) e 4 (-3,82%). A AP1 (-2,01%) e a 

AP4 (-0,20) completam esse quadro de redução. Na escala das Regiões de Planejamento, 

quase todas as RPs apresentaram reduções no peso do segmento adulto, com a exceção da RP 

Zona Sul (0,12% de incremento). A RP Santa Cruz (-8,66%), a RP Guaratiba (-8,30%) e a RP 

Pavuna (-6,51%) tiveram as mais acentuadas reduções.  

O segmento idoso apresentou incremento em seu peso em todas as APs, com 

destaque nas AP2 (2,59%), AP4 (2,49%) e AP5 (2,47%). Mesmo as AP3 (1,96%) e AP1 (0,40%) 

apresentaram aumento do segmento. Acompanhando o ocorrido na escala das APs, todas as 

RPs tiveram incremento na participação do segmento de idosos, com destaque para a Barra da 

Tijuca (4,02%), Ilha do Governador (3,53%), Campo Grande (2,94%), Zona Sul (2,61%) e 

Madureira (2,60%). 

 
Gráfico 27: Participação percentual dos segmentos etários em 2000, por RP. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 
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Gráfico 28: Participação percentual dos segmentos etários em 2010, por RP. 

 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 
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VIDAL, 2012). De acordo com Censo IBGE 2010, 22,8% da população do Rio residia em favelas 

(1.443.773 pessoas), concentrando-se principalmente nas Áreas de Planejamento (APs) 3, 5 e 

4, como exposto nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 29: População de favelas por Áreas de Planejamento - Município do Rio de Janeiro - 
2010 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 
Gráfico 30: Proporção da população residente total e proporção de população em favelas  

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 
 Em termos absolutos, a AP3, Área de Planejamento mais populosa da cidade, 

concentra o maior número de pessoas residentes em favelas em relação à população total da 

cidade (45%), seguida da AP5 (19%) e da AP4 (16%). Entretanto, ao analisar a proporção entre 

a população residente em favelas e a população residente total por APs (Gráfico 31), constata-

se que a AP1 (35%) é a região da cidade que apresenta o maior percentual relativo, seguida da 

AP3 (27%) e da AP4 (26%). Este gráfico demonstra que as favelas tendem a ser localizar 

próximas aos mercados de trabalho, em especial na AP1, AP3 e AP4. 

 
Gráfico 31: Proporção da população em favelas por Áreas de Planejamento 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 
 Entre 2000 e 2010, a população residente em favelas apresentou uma variação bem 

superior em relação àquela residente no restante da cidade, crescendo em média 19%, 

enquanto a população não residente em favelas aumentou 5% (Gráfico 32).  
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Gráfico 32: Estimativa da variação da população moradora em favela e não favela, por Áreas 
de Planejamento. 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 
 As maiores taxas de crescimento de pessoas residentes em favelas foram observadas 

nas APs 4 e 1 que, em 10 anos, ampliaram suas populações faveladas em 53% e 28%, 

respectivamente. Na AP5, a população residente em favelas aumentou 15%, enquanto a 

população não residente em favelas cresceu 8%. Com exceção da AP1, constata-se que o maior 

crescimento ocorreu nas áreas de expansão da cidade, que também apresentam as maiores 

taxas de crescimento demográfico em geral. Nas APs 2 e 3, enquanto a população residente 

em favelas cresceu acima de 10%, a população não residente em favelas apresentou 

decréscimo. Analisando a série histórica entre as décadas de 1950 e 2010 (Gráfico 33), 

constata-se que o crescimento gradativo e constante da favelização nas regiões mais 

periféricas da cidade com grande disponibilidade de terra relativamente barata e, no caso 

específico da AP4, determinada pela grande atração exercida pelo bairro da Barra da Tijuca, 

grande centralidade com muitas atividades empregadoras de mão de obra não especializada 

(construção civil, comércio e serviços gerais, entre os quais os serviços domésticos). 
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  Gráfico 33: Proporção da população moradora de favela entre 1950 e 2010 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 

 Por outro lado, na AP1 e AP2 (Área Central e Zona Sul da cidade, esta última incluindo 

os bairros Tijuca, Vila Isabel e Grajaú ao norte do Maciço da Tijuca), locais de grande 

concentração de mercado de trabalho, de serviços públicos e privados e bem servidas por 

meios de transporte, as remoções abruptas de várias favelas entre as décadas de 1950 a 1970 

em direção às áreas mais distantes da cidade, sucedeu-se um processo de esvaziamento 

gradativo até 2010. Paralelamente, a AP3, que vivenciou o reverso entre os anos 1950 e 1970, 

apresentou declínio gradativo da população residente em favelas a partir da década de 1980, 

apesar de manter-se em um patamar bem acima das demais APs. Os gráficos a seguir 

apresentam a distribuição da população residente em favelas por Região de Planejamento e 

Região Administrativa. 

 
Gráfico 34: População residente em área de favela por Região de Planejamento em 2010

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

1
8

2
.4

3
3

 

1
2

8
.9

5
6

 

1
2

4
.0

9
5

 

1
2

0
.1

4
5

 

1
1

5
.4

5
0

 

1
0

3
.2

9
6

 

8
8

.6
6

7
 

8
8

.4
9

3
 

8
1

.7
5

0
 

7
9

.6
6

0
 

6
7

.0
8

4
 

6
5

.4
0

4
 

5
8

.6
9

9 

5
4

.4
0

1
 

5
4

.8
5

3
 

3
0

.3
8

7
 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
172 

 

 Na análise por Regiões de Planejamento (RPs), constata-se que as RPs Jacarepaguá, 

Ramos, Bangu, Pavuna e Zona Sul concentram os maiores contingentes de população residente 

em favelas, correspondendo à 46% do total municipal. 

 
Gráfico 35: População residente em área de favela por Região Administrativa em 2010 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 

 
 Na escala da Região Administrativa (RA), constata-se que Jacarepaguá, Bangu, Pavuna, 

Complexo da Maré e Rocinha correspondem a 35% do total municipal. Assim como os valores 

absolutos, é importante considerar também o peso percentual das favelas em relação ao total 

da RA, o que pode ser avaliado no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 36: Proporção da população das favelas sobre as populações das Regiões 

Administrativas em 2010 

 
Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012. 
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O gráfico mostra as RAs Rocinha, Jacarezinho, Complexo do Alemão e Complexo da 

Maré com as mais altas proporções, pois estas consistem em RAs-Favelas, criadas na década 

de 1980 para auxiliar as ações do Poder Público. Em sequência, observam-se as RAs São 

Cristóvão, Pavuna, Portuária, Rio Comprido, Ramos, Santa Teresa e Jacarepaguá, cuja 

população residente em favelas supera 30% do total. Na escala dos Bairros, o mapa a seguir 

apresenta o resultado final das análises produzidas pelo Instituto Municipal Pereira Passos e 

apresentadas no artigo citado. Nesta escala de análise, este mapa permite identificar três 

grandes anéis onde se localizam a maioria das favelas da cidade. O primeiro abrange os 

m     ,         j           g m           j                ’ g         g             B       

Guanabara. O segundo engloba as encostas das vertentes voltadas para o oeste do Maciço da 

Tijuca e o leste do Maciço da Pedra Branca, e forma um contínuo, se estendendo por 

Jacarepaguá, Bangu e Senador Camará até o Maciço de Gericinó. E o terceiro corresponde às 

áreas mais periféricas da cidade, ao longo da Baía de Sepetiba. 
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Figura 30: Distribuição de população em favelas por bairro (2010). Fonte: CAVALLIERI & VIDAL, 2012
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2.2. Renda 

 
 
Outro importante aspecto da economia urbana é a renda da população. Os dados do 

Censo Demográfico do IBGE de 2010 serviram de base inicial para análise da renda no 

território carioca, elaborada em um nível de agregação de dados intramunicipal. O Gráfico 37 

apresenta o número de pessoas residentes com idades acima de 10 anos por categoria de 

renda para o ano de 2010. O recorte etário de 10 anos se refere à população que está em 

idade ativa (PIA), compreendendo o número de pessoas teoricamente aptas a exercer uma 

atividade econômica (5.560.665 pessoas).  

 
Gráfico 37: Pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento nominal 

mensal no Município do Rio de Janeiro - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 
O Gráfico 38 apresenta o peso percentual das referidas categorias de renda na 

população. 

 
Gráfico 38: Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento 

nominal mensal, no Município do Rio de Janeiro - 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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Figura 31: Renda Média em 2010, segundo o Censo Demográfico IBGE. 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/Gerência de Macroplanejamento, a partir dos dados do IBGE, 2010. 

 

Das 5.560.665 pessoas residentes com idades acima de 10 anos na cidade, 1.905.849 

(34%) tinham seu rendimento somente em benefícios, sendo classificadas pelo IBGE na 

    g     “S m      m    ”.          g      b   g    m      úm       p      ,   g        

categoria cujos rendimentos se situavam entre 1 a 2 salários mínimos31, que correspondia a 

20,5% da população (1.140.985 pessoas). O conjunto de pessoas que ganhavam mais de 2 a 5 

salários correspondia a 15,8% da população (878.799 pessoas), seguido de perto pela categoria 

com mais de 1/2 a 1 salário mínimo, com 15,5% da população (864.304). Somadas as três 

categorias, constata-se que 51,8% da PIA municipal ganhava entre 1 a 5 salários mínimos. 

Na ponta mais rica da pirâmide, o grupo de maior renda, com rendimentos superiores 

a 20 salários mínimos, correspondia a 1,4% da população (77.929 pessoas), enquanto o que 

recebia mais de 5 a 10 salários correspondia a 7,6%.  Por fim, analisando as duas categorias de 

menor renda, constata-se que o conjunto da população que recebia valores até 1 salário 

mínimo correspondia a 16,9% da PIA em 2010, dentre as quais 1,4% (78.722) recebia menos 

que 1/2 salário mínimo.  

                                                           
31

 Em 2010, o salário mínimo correspondia a R$ 510. 
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Por sua condição de vulnerabilidade, é necessário maior aprofundamento na análise 

dos extratos sociais populares, identificando os quantitativos populacionais mais vulneráveis. 

Para isso, são úteis os conceitos de linha de pobreza e de extrema pobreza, considerando uma 

primeira abordagem da questão. A segunda abordagem, baseada numa análise 

multidimensional da pobreza, ampliando a uni dimensionalidade monetária, será trabalhada 

na seção a seguir, relativa à caracterização dos níveis de bem-estar na Cidade do Rio de 

Janeiro.  

Em linhas gerais, as linhas de pobreza e extrema pobreza definem o nível de renda 

com o qual uma pessoa ou uma família não possui condições de obter todos os recursos 

necessários para viver, refletindo os níveis de privação. Em 1990, O Banco Mundial definiu o 

valor de 1 dólar por dia para caracterizar a linha de extrema pobreza, atualizando-o 

posteriormente para US$ 1,25/dia e, em 2015, para US$ 1,90/dia. Os indivíduos com rendas 

inferiores à linha da extrema pobreza estariam no nível de indigência, não possuindo a 

capacidade de compra dos alimentos necessários para repor seus gastos energéticos. A linha 

criada pelo Banco Mundial foi pensada para ser usada na comparação de números entre países 

e na medição do atingimento de metas internacionais. Por ser um padrão internacional, de 

caráter generalista, o seu uso em políticas públicas internas precisa considerar as 

especificidades locais32.  

Em 2011, o governo brasileiro lançou o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) e determinou 

oficialmente, pela primeira vez, as linhas da extrema pobreza e pobreza nacionais, nos valores 

R$ 70/mês e R$ 140/mês, respectivamente, os mesmos utilizados na operacionalização do 

maior programa de distribuição de renda mundial, o Programa Bolsa Família33.  A despeito de 

seu caráter generalista para todo o território brasileiro, os valores oficiais serão utilizados para 

operacionalizar a análise no Município do Rio. Os resultados serão divulgados em número de 

domicílios, em decorrência dos dados sobre domicílios serem divididos em categorias mais 

     h    ,                  g      “A é  /          m   m ”   “D   /    é  /4         

mínimo”. O g  f        g     p        os dados de domicílios por faixa de renda a serem 

analisados.  

 

 

                                                           
32

 Utilizando a taxa de Paridade do Poder de Compra (PPC) em 2010, cerca de R$ 1,66 para cada dólar, a 
linha da pobreza ficaria em R$ 62,25 reais mensais. 
33

 Para aprofundamento da discussão a respeito das linhas da pobreza, ver artigo de Giordano Benites 
Tronco e Maria Patta Ramos, disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rap/v51n2/0034-7612-rap-51-02-
00294.pdf. 
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Gráfico 39: Domicílios particulares permanentes por classes de rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita no Município do Rio de Janeiro - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 

Gráfico 40: Percentual de domicílios particulares permanentes por classes de rendimento 
nominal mensal domiciliar per capita no Município do Rio de Janeiro - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Dos 2.144.445 domicílios contabilizados em 2010, 11.918 domicílios (0,6%) se 

  q       m        g     “A é  /          m   m ”,      j ,        g       j        p   

capita era de até R$ 63,75, abaixo da linha da extrema pobreza. A categoria em que se 

enquadram os domicílios com pessoas com renda per capita maior que 1/8 até 1/4 salário 

mínimo contabilizou 72.280 domicílios, representando 3,4% do total, abrangendo a população 

que ganhava mais que 63,75 reais até 127,5 reais, abaixo da linha da pobreza.  

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, uma publicação desenvolvida em 

conjunto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP) contempla além das 

linhas acima mencionadas, a linha referente à vulnerabilidade à pobreza, equivalente à R$ 

255,00 (metade do salário mínimo em 2010).  A categoria em que se enquadram os domicílios 

com pessoas com renda per capita maior que 1/4 até 1/2 salário mínimo contabilizou 232.362 

domicílios, 10,8% do total de domicílios cariocas. Analisando a tabela a seguir, podemos ter 
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um panorama intramunicipal da renda, mais especificamente da pobreza por Área de 

Planejamento: 

 
Tabela 12: Domicílios particulares permanentes por classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita nas Áreas de Planejamento - 2010 

AP Total 
Sem 
rend 

Até 
1/8 

Mais 
de 

1/8 a 
1/4 

Mais 
de 1/4 
a 1/2 

Mais 
de 1/2 

a 1 

Mais 
de 1 a 

2 

Mais 
de 2 a 

3 

Mais 
de 3 a 

5 

Mais 
de 5 a 

10 

Mais 
de 10 

Não 
declara

do 

AP 
1 

104 721 4 930 452 3 138 11 177 26 946 27 891 11 690 10 135 6 536 2 197 81 

AP 
2 

404 255 
14 

155 
947 4 124 14 301 39 284 55 114 39 922 67 016 98 551 70 747 1 041 
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3 

792 124 
35 

349 
4 066 

27 
593 

94 385 
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503 

217 
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309 067 
10 

567 
1 249 7 170 25 606 61 365 69 422 31 443 36 061 41 896 25 311 226 

AP 
5 

534 278 
27 

606 
5 204 

30 
255 

86 893 
165 
485 

138 
252 

43 581 28 129 12 019 2 013 45 

Tot
al 

2 144 
445 

92 
607 

11 
918 

72 
280 

232 
362 

506 
583 

508 
352 

213 
735 

211 
378 

197 
242 

108 
409 

1 497 

Fonte: IBGE, 2010 

 
Constata-se que a AP5 e a AP3 possuem a maior proporção de domicílios com pessoas 

abaixo da linha da extrema pobreza (com rendas até 1/8 salário mínimo), somando 9270 

domicílios nesta situação, 77,7% do total dos domicílios municipais. Em relação às linhas de 

pobreza e de vulnerabilidade à pobreza, novamente as APs 5 e 3 estão nos primeiros lugares, 

totalizando 57.848 e 181.278 domicílios, 80% e 78% dos domicílios nestas situações, 

respectivamente. 

Aprofundando a análise na escala das Regiões de Planejamento (RPs), apresentada na 

tabela a seguir, constata-se que as RPs Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, Pavuna e 

Jacarepaguá totalizam 6.746 domicílios com pessoas abaixo da linha da extrema pobreza, 

equivalendo a 56% dos domicílios situados nestas regiões. Em relação à linha de pobreza, há 

uma pequena alteração na posição das RPs: Bangu aparece em 1º lugar, seguido de Santa 

Cruz, Campo Grande, Pavuna e Jacarepaguá. O conjunto destas RPs totalizam 39.707 pessoas, 

cerca de 54% dos domicílios situados nestas regiões encontram-se nessa situação. Por fim, 

analisando a distribuição dos domicílios com pessoas em situação de vulnerabilidade à 

pobreza, constata-se que ela acompanha em parte as linhas de pobreza anteriores: Bangu 

também lidera o ranking de vulnerabilidade à pobreza, seguido por Campo Grande, Santa 

Cruz, Jacarepaguá e Madureira, totalizando 118.535 domicílios, ou 51% dos domicílios 

situados nestas regiões nesta situação. 
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Tabela 13: Domicílios particulares permanentes por classes de rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita nas Regiões de Planejamento - 2010 

RP  Total 
Sem 
rend 

Até 
1/8 

Mais 
de 
1/8 a 
1/4  

Mais 
de 1/4 
a 1/2 

Mais 
de 1/2 
a 1 

Mais 
de 1 a 
2 

Mais 
de 2 a 
3 

Mais 
de 3 a 
5 

Mais 
de 5 a 
10 

Mais 
de 10 

Não 
declara
do 

Centro 104 721 4 930 452 3 138 
11 
177 

26 
946 

27 
891 

11 
690 

10 
135 

6 536 2 197 81 

Zona Sul 266 126 
11 
135 

508 2 472 8 819 
23 
697 

32 
333 

22 
411 

39 
846 

67 
310 

57 
975 

128 

Tijuca 138 129 3 020 439 1 652 5 482 
15 
587 

22 
781 

17 
511 

27 
170 

31 
241 

12 
772 

913 

Ramos 92 910 4 195 552 4 031 
14 
818 

29 
916 

24 
878 

7 585 5 051 2 063 364 9 

Méier 148 578 5 460 455 3 239 
11 
842 

30 
483 

38 
209 

20 
971 

21 
210 

13 
894 

3 245 25 

Madureir
a 

193 737 7 041 691 5 116 
19 
133 

50 
790 

58 
770 

24 
308 

18 
368 

8 751 1 433 27 

Inhaúma 66 001 3 093 478 3 033 9 952 
20 
172 

17 
996 

6 044 3 945 1 537 222 7 

Penha 101 129 5 816 638 4 118 
13 
759 

29 
685 

27 
804 

9 957 6 740 2 829 412 9 

Pavuna 118 026 7 122 1 032 6 430 
18 
821 

37 
430 

31 
896 

9 106 5 010 1 818 387 6 

 Ilha do 
Governad
or 

71 743 2 622 220 1 626 6 060 
15 
027 

18 
120 

9 128 9 713 7 348 2 078 21 

Jacarepag
uá 

202 954 6 424 887 5 495 
19 
941 

48 
202 

54 
766 

23 
784 

22 
503 

17 
033 

4 735 71 

Barra da 
Tijuca 

106 113 4 143 362 1 675 5 665 
13 
163 

14 
656 

7 659 
13 
558 

24 
863 

20 
576 

155 

Bangu 212 334 9 921 1 531 9 739 
31 
395 

65 
307 

58 
564 

18 
901 

12 
467 

5 194 820 26 

Campo 
Grande 

171 702 7 991 1 392 8 402 
25 
365 

51 
172 

45 
881 

16 
090 

10 
937 

5 030 820 14 

Santa 
Cruz 

112 598 7 352 1 904 9 641 
22 
701 

36 
525 

25 
039 

6 423 3 402 1 262 250 3 

Guaratiba 37 644 2 342 377 2 473 7 432 
12 
481 

8 768 2 167 1 323 533 123 2 

Total 
2 144 
445 

92 
607 

11 
918 

72 
280 

232 
362 

506 
583 

508 
352 

213 
735 

211 
378 

197 
242 

108 
409 

1 497 

Fonte: IBGE, 2010 

 
A análise dos dados absolutos destaca as Regiões de Planejamento com maior 

quantidade de domicílios, um viés que pode ser contraposto quando analisamos o peso 

percentual destes domicílios em relação ao número de domicílios de cada RP (Gráfico 41).  

 
Gráfico 41: Percentual de domicílios particulares permanentes nas três mais baixas classes 

de rendimento nominal mensal domiciliar per capita – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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O gráfico anterior mostra que Santa Cruz possui os mais elevados percentuais de 

domicílios em situação de pobreza, em todos os níveis, seguido de perto por Guaratiba, cujo 

número de domicílios é um terço do primeiro colocado. Em seguida estão posicionados 

Pavuna, Ramos e Inhaúma, apresentando valores acima dos percentuais municipais, 0,56%, 

3,4% e 10,8% de domicílios na extrema pobreza, pobreza e vulnerável à pobreza, 

respectivamente. Acima dos níveis municipais para cada uma das categorias, podemos incluir 

ainda as RPs Campo Grande, Bangu e Penha.  

O detalhamento da análise da distribuição da pobreza nos bairros do Rio de Janeiro é 

apresentado nas tabelas a seguir, com maior enfoque nos territórios com os maiores valores 

absolutos e maiores proporções de domicílios com pessoas abaixo das linhas de pobreza. 

Como exposto anteriormente, o território da AP5 contabiliza o maior número de domicílios 

com pessoas abaixo das linhas da extrema pobreza (renda per capita < 70 reais mensais) e 

pobreza (renda per capita < 140 reais mensais) ficando atrás da AP3 apenas em relação ao 

grupo vulnerável à pobreza (renda per capita < 255 reais mensais).  

Quando comparamos os bairros, Santa Cruz apresenta o maior número de domicílios 

com pessoas abaixo da linha da extrema pobreza (1.133 domicílios), seguida de Campo Grande 

(697 domicílios) e Bangu (585 domicílios), totalizando 2.415 domicílios em situação de 

indigência. Em seguida, Paciência (429 domicílios) e Senador Camará (369 domicílios). Cabe 

destacar que, entre os 10 bairros com pior situação de indulgência, 9 são da AP5. O bairro da 

Maré (AP3) se posiciona em 7º lugar. De cada 10 (dez) domicílios municipais onde seus 

habitantes não tinham condições monetárias mínimas de obter alimentos, a metade se 

localizava nestes bairros. A tabela a seguir apresenta os 25 bairros com maior número de 

domicílios com residentes abaixo da linha da extrema pobreza: 

 
Tabela 14: Os 25 bairros com maior número de domicílios particulares permanentes 

com pessoas residentes abaixo da linha da extrema pobreza em 2010 

Bairro Total Até 1/8 
Proporção em 

relação aos 
domicílios do Bairro 

Santa Cruz 66 087 1 133 1,71 

Campo Grande 104 804 697 0,67 

Bangu 76 832 585 0,76 

Paciência 28 678 429 1,50 

Senador Camará 34 042 369 1,08 

Realengo 59 238 363 0,61 

Guaratiba 33 389 360 1,08 

Maré 41 731 347 0,83 

Sepetiba 17 833 342 1,92 
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Cosmos 24 081 305 1,27 

Pavuna 31 063 289 0,93 

Tijuca 61 905 266 0,43 

Jacarepaguá 52 812 264 0,50 

Complexo do 
Alemão 

21 035 263 1,25 

Inhoaíba 19 867 227 1,14 

Vigário Geral 12 640 177 1,40 

Freguesia 
(Jacarepaguá) 

24 133 175 0,73 

Acari 8 015 163 2,03 

Costa Barros 8 675 150 1,73 

Penha 23 915 130 0,54 

Anchieta 17 702 118 0,67 

Praça Seca 20 897 116 0,56 

Rocinha 23 399 115 0,49 

Barra da Tijuca 51 167 115 0,22 

Cidade de Deus 11 388 113 0,99 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Em relação à linha da pobreza (140 reais mensais), os resultados são semelhantes: 

Santa Cruz (5.710 domicílios), Campo Grande (4.126 domicílios), Bangu (3.655 domicílios), 

concentrando 13.491 domicílios (18% do total municipal). Em seguida, Maré (AP3) apresenta 

2558 domicílios nesta situação, seguida de Realengo (2.453), Guaratiba (2.350), Paciência 

(2.311), Senador Camará (2.091), Jacarepaguá (AP4 – 1.935), e Cosmos (1.716). Os 10 bairros 

somados totalizam 28.905 domicílios (40% de todos os domicílios nessa situação). A tabela a 

seguir apresenta os 25 bairros com maior número de domicílios com residentes abaixo da linha 

da pobreza. 

 
Tabela 15: Os 25 bairros com maior número de domicílios particulares permanentes 

com pessoas residentes abaixo da linha da pobreza em 2010. 

Bairro Total 
Mais de 1/8 a 1/4 salário 

Mínimo 
Proporção em relação 

aos Domicílios do Bairro 

Santa Cruz 66 087 5 710 8,64 

Campo Grande 104 804 4 126 3,94 

Bangu 76 832 3 655 4,76 

Maré 41 731 2 558 6,13 

Realengo 59 238 2 453 4,14 

Guaratiba 33 389 2 350 7,04 

Paciência 28 678 2 311 8,06 

Senador Camará 34 042 2 091 6,14 

Jacarepaguá 52 812 1 935 3,66 

Cosmos 24 081 1 716 7,13 

Complexo do Alemão 21 035 1 631 7,75 

Sepetiba 17 833 1 620 9,08 

Pavuna 31 063 1 610 5,18 

Inhoaíba 19 867 1 449 7,29 
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Rocinha 23 399 1 128 4,82 

Penha 23 915 937 3,92 

Costa Barros 8 675 903 10,41 

Acari 8 015 902 11,25 

Vigário Geral 12 640 895 7,08 

Anchieta 17 702 848 4,79 

Jacarezinho 11 349 847 7,46 

Manguinhos 10 622 775 7,30 

Padre Miguel 21 146 772 3,65 

Tijuca 61 905 752 1,21 

Praça Seca 20 897 706 3,38 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
Em relação aos domicílios cujos residentes estão vulneráveis à pobreza (< 255 reais 

mensais), Santa Cruz (13.476 domicílios), Campo Grande (13.325 domicílios), e Bangu (11.549 

domicílios) novamente encabeçam a lista, seguidos de Maré (8.853), Realengo (8.289), 

Jacarepaguá (7.289), Guaratiba (6.930), Senador Camará (6.338), Paciência (5.659) e Complexo 

do Alemão (4.667). Os 10 bairros somados totalizam 86375 domicílios, 37% dos domicílios 

nessa situação. A tabela a seguir apresenta os 25 bairros com maior número de domicílios com 

residentes em situação de vulnerabilidade à pobreza: 

 
Tabela 16: Os 25 bairros com maior número de domicílios particulares permanentes 

com pessoas residentes vulneráveis à pobreza em 2010. 

Bairro Total Mais de 1/4 a 1/2 
Proporção em 

relação aos 
domicílios do Bairro 

Santa Cruz 66 087 13476 20,39 

Campo Grande 104 804 13325 12,71 

Bangu 76 832 11549 15,03 

Maré 41 731 8853 21,21 

Realengo 59 238 8289 13,99 

Jacarepaguá 52 812 7289 13,80 

Guaratiba 33 389 6930 20,76 

Senador Camará 34 042 6338 18,62 

Paciência 28 678 5659 19,73 

Complexo do Alemão 21 035 4667 22,19 

Pavuna 31 063 4618 14,87 

Cosmos 24 081 4512 18,74 

Rocinha 23 399 4291 18,34 

Inhoaíba 19 867 3962 19,94 

Sepetiba 17 833 3566 20,00 

Penha 23 915 3254 13,61 

Anchieta 17 702 2786 15,74 

Padre Miguel 21 146 2759 13,05 

Taquara 33 841 2475 7,31 

Irajá 33 219 2370 7,13 

Brás de Pina 19 103 2192 11,47 
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Cordovil 14 571 2182 14,97 

Tijuca 61 905 2132 3,44 

Guadalupe 15 783 2006 12,71 

Vila Isabel 31 093 1720 5,53 

Fonte: IBGE, 2010 
 

Quando abordamos as proporções entre domicílios nesta situação e o total dos 

domicílios do bairro, outros bairros ganham destaque, pois não se considera apenas os 

maiores contingentes de domicílios, mas o que eles representam para aquela porção do 

espaço. Grumari, um bairro escassamente povoado, com apenas 44 domicílios, tinha 29% de 

seus domicílios com residentes ganhando até meio salário mínimo, vulneráveis à pobreza, 18% 

com rendimentos até 1/4 de salário mínimo, abaixo da linha da pobreza e 2,27% vivendo em 

situação de indigência. Analisando especificamente a proporção de domicílios com pessoas 

abaixo da linha da extrema pobreza (Tabela 17), outros bairros mais populosos se destacam, 

aparecendo nas 10 primeiras colocações: Acari (2,03%), Sepetiba (1,92%), Costa Barros 

(1,73%), Santa Cruz (1,71%), Mangueira (1,65%), Paciência (1,5%), Parque Colúmbia (1,43%), 

Vigário Geral (1,40%) e Gericinó (1,28%). Em relação à proporção de domicílios com pessoas 

abaixo da linha da pobreza, os resultados são similares aos apresentados anteriormente: 

depois de Grumari, temos Acari (11,25%), Costa Barros (10,41%), Sepetiba (9,08%), Mangueira 

(9,04%), Santa Cruz (8,64%), Paciência (8,06%), Deodoro (7,87%), Complexo do Alemão (7,75%) 

e Barros Filho (7,54%). Em relação à proporção de domicílios com pessoas vulneráveis à 

pobreza, os 10 primeiros, além de Grumari são: Manguinhos (26,96%), Acari (26,72%), 

Jacarezinho (23,43%), Costa Barros (23,03%), Mangueira (22,72%), Complexo do Alemão 

(22,19%), Barros Filho (21,39%), Maré (21,21%) e Caju (20,89%). 

 
Tabela 17: Os 25 bairros com a maior proporção de domicílios com residentes abaixo 

da linha da extrema pobreza, da linha da pobreza e vulneráveis à pobreza. 

Bairro 
Até 
1/8  

Bairro 
Mais de 1/8 a 

1/4  
Bairro 

Mais de 1/4 a 
1/2 

Grumari 2,27 
 

Grumari 18,18 
 

Grumari 29,55 

Acari 2,03 
 

Acari 11,25 
 

Manguinhos 26,96 

Sepetiba 1,92 
 

Costa Barros 10,41 
 

Acari 26,72 

Costa Barros 1,73 
 

Sepetiba 9,08 
 

Jacarezinho 23,43 

Santa Cruz 1,71 
 

Mangueira 9,04 
 

Costa Barros 23,03 

Mangueira 1,65 
 

Santa Cruz 8,64 
 

Mangueira 22,72 

Paciência 1,50 
 

Paciência 8,06 
 

Complexo do 
Alemão 

22,19 

Parque Colúmbia 1,43 
 

Deodoro 7,87 
 

Barros Filho 21,39 

Vigário Geral 1,40 
 

Complexo do 
Alemão 

7,75 
 

Maré 21,21 

Gericinó 1,28 
 

Barros Filho 7,54 
 

Caju 20,89 

Cosmos 1,27 
 

Jacarezinho 7,46 
 

Guaratiba 20,76 
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Complexo do 
Alemão 

1,25 
 

Manguinhos 7,30 
 

Santa Cruz 20,39 

Deodoro 1,22 
 

Inhoaíba 7,29 
 

Gericinó 20,36 

Inhoaíba 1,14 
 

Cosmos 7,13 
 

Sepetiba 20,00 

Barros Filho 1,09 
 

Vigário Geral 7,08 
 

Inhoaíba 19,94 

Senador Camará 1,08 
 

Guaratiba 7,04 
 

Paciência 19,73 

Gamboa 1,08 
 

Gericinó 6,91 
 

Parada de 
Lucas 

18,93 

Guaratiba 1,08 
 

Gamboa 6,40 
 

Cosmos 18,74 

Manguinhos 1,02 
 

Parque 
Colúmbia 

6,24 
 

Senador 
Camará 

18,62 

Cidade de Deus 0,99 
 

Senador 
Camará 

6,14 
 

Vigário Geral 18,52 

Jacarezinho 0,99 
 

Maré 6,13 
 

Rocinha 18,34 

Pavuna 0,93 
 

Parada de 
Lucas 

6,00 
 

Cidade de 
Deus 

17,82 

Parada de Lucas 0,89 
 

Cidade de 
Deus 

5,90 
 

Deodoro 17,38 

Colégio 0,89 
 

Caju 5,80 
 

Gamboa 17,15 

Fonte: IBGE, 2010. 

 
Para efeito de detalhamento e abrangência, os gráficos a seguir apresentam os dados 

analisados para todos os bairros do município do Rio, sendo subdivididos por Região de 

Planejamento e RA, apresentando os valores absolutos e as proporções entre os domicílios em 

determinada situação e o número de domicílios total por limite administrativo. 
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Gráficos 42a e 42b: AP5: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 43a e 43b: AP4: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 44a e 44b: AP3: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 45a e 45b: AP3: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 46a e 46b: AP3: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 47a e 47b: AP3: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 48a e 48b: AP2: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010. 
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Gráficos 49a e 49b: AP1: número de domicílios e proporção nas três mais baixas classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita - 2010. Fonte: IBGE, 2010.
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Conforme salientado no início desta seção, as análises evidenciam a relação centro-

periferia, que marca a formação social da Cidade do Rio de Janeiro, evidenciada pela 

concentração da pobreza nas Áreas de Planejamento 3 e 5, em termos absolutos e relativos, 

enquanto as Áreas de Planejamento 2 e 4, nas porções que compõe o eixo à beira-mar, 

apresentam os maiores contingentes de pessoas com altos rendimentos.  Nas Áreas de 

Planejamento 3 e 5,  mais de 9 mil domicílios encontram-se em situação de indigência, o que 

numa estimativa conservadora (3 pessoas por domicílio) representa quase 30 mil pessoas sem 

condições monetárias de repor as calorias necessárias para sua sobrevivência. Nas Áreas de 

Planejamento 2 e 4, regiões mais valorizadas da cidade, a ocorrência desse nível mais grave de 

carência é menor, mas se concentram, via de regra, nas favelas, principalmente nos grandes 

complexos como Rocinha e do Vidigal. Os dados proporcionais permitem visualizar os 

territórios com pequenos contingentes populacionais e de domicílios que concentram 

pobreza. No caso da AP1 esse tipo de análise destaca os bairros Mangueira, Benfica, Gamboa, 

Santo Cristo, Paquetá e Vasco da Gama.  

O Rio de Janeiro, por sua condição de metrópole, concentra não apenas a riqueza 

socialmente produzida e os extratos sociais que melhor a apropriam, mas também a parcela da 

sociedade à margem dessa produção. Esta situação é agravada por aspectos estruturais e 

conjunturais da economia, questão em que o poder local tem uma capacidade de atuação 

limitada por não contar com os instrumentos da política econômica, nem com a fiscalidade 

necessária para implantação de infraestruturas de grande porte sem pôr em risco seu 

equilíbrio fiscal, sobretudo no contexto de frustração de receitas. Por outro lado, além das 

necessárias políticas de redistribuição de renda e assistência social, que incluem subsídios, 

promoção da cidadania, outras iniciativas que contribuam para empregabilidade da população 

devem ser buscadas, com foco na permanência e na diversificação dos setores produtivos e no 

desenvolvimento de cadeias de valor, incluindo as populações na divisão territorial do trabalho 

através de uma articulação com os complexos produtivos, a qualificação da mão de obra para 

atendê-los efetivamente, desenvolvendo os mercados locais, como no caso de Santa Cruz. 

Santa Cruz é uma das RPs mais industrializadas, mas que ao mesmo tempo tem os maiores 

contingentes de pessoas abaixo da linha da pobreza, que poderiam, por exemplo, participar da 

oferta de refeições e outros serviços cotidianos para os operários e demais trabalhadores, 

participando da cadeia de valor do complexo industrial, ainda que indiretamente. Outra 

iniciativa onde o poder local pode atuar é no fortalecimento das centralidades de comércio e 

serviços, através de melhorias em sua conectividade e qualificação dos espaços livres públicos, 

o aproveitamento comercial das conexões entre modais de transporte, fortalecendo sua 
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centralidade, assim como a promoção de eventos locais que atraiam público, ampliando 

oportunidades de negócios. É importante lembrar que questões com caráter multidimensional, 

como a pobreza, precisam ser enfrentadas numa perspectiva que integre os diversos setores 

governamentais em ações conjuntas sistematizadas, monitoradas e avaliadas. 

 
 

2.3. Desenvolvimento Humano 
 
 
Esta seção apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

aplicado para a Cidade do Rio de Janeiro pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. 

O IDH-M tem como objetivo mensurar e comparar as condições de vida da população, em 

contraponto ao PIB, que é um indicador estritamente econômico. 

O IDH reúne três dos requisitos o bem estar das pessoas: a oportunidade de se levar 

uma vida longa e saudável – saúde – de ter acesso ao conhecimento – educação – e de poder 

desfrutar de um padrão de vida digno – renda. 

Além disso, O IDH-M é útil, pois permite ajustar o IDH Global ao contexto brasileiro, 

buscando indicadores mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores, 

como municípios, unidades da federação e regiões metropolitanas. 

O IDH-M é composto por 3 indicadores: 

 
 IDH-M Longevidade: Expectativa de vida ao nascer. Mostra o número médio de 

anos que uma pessoa nascida no Município viveria a partir do nascimento, 

mantidos os mesmos padrões de mortalidade. 

 IDM-M Renda: Renda municipal per capita, ou seja, a renda média dos 

residentes do Município; a capacidade média de aquisição de bens e serviços 

por parte dos habitantes. 

 IDH-M Educação: Escolaridade da população adulta (1/3): percentual da 

população com 18 anos ou mais que concluiu o ensino fundamental. Fluxo 

escolar da população jovem (2/3): média aritmética do percentual da 

população de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola; 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental; 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo; e 18 a 20 anos com ensino médio completo. 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi elaborado pelo Instituto 

Municipal Pereira Passos, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação 

João Pinheiro (FJP), a partir das informações do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para compor o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil34. 

 
Figura 32: Conceitos norteadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 
Fonte: PNUD, 2013a. 

 
Figura 33: Faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

 
Fonte: PNUD, 2013b. 

                                                           
34

 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/ 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
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A metodologia de construção do IDH-M está resumida na figura a seguir. A partir dos 3 

indicadores (vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida) é realizada uma 

média geométrica, que resulta num índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, 

maior é o desenvolvimento da unidade espacial analisada. 

 
Figura 34: Metodologia do IDH-M 

 
Fonte: CABALLERO, 2013, a partir de PNUD, 2013b. 

 
 Em análise comparativa feita por Bárbara Caballero, do Instituto Municipal Pereira 

Passos, mostrada na figura a seguir, observa-se um aumento gradual do IDH-M e seus 

subíndices (IDH-M Educação, IDH-M Renda e IDH-M Longevidade) desde 1991 até 2010, de 

acordo com os Censos Demográficos do IBGE. No recorte 2000-2010 destacam-se o IDH-M 

geral, o de Educação e o de Longevidade com crescimento acima de 10% no período. Já o IDH-

M de Renda foi o que menos avançou. No período de 2000-2010 cresceu apenas 4,6%, o que 

reflete as desigualdades econômicas do município do Rio de Janeiro (CABALLERO, 2013). 
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Gráfico 50: IDH-M e seus subíndices: Cidade do Rio de Janeiro, 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
 Comparando os valores do IDH-M do Rio de Janeiro com todos os demais 5.565 

municípios do país (tabela a seguir), percebe-se que a cidade avançou apenas no IDH-M geral e 

no de Longevidade. Destaca-se que o IDH-M de Educação vem sofrendo um declínio muito 

acentuado desde a década de 1990. A cidade também regrediu em termos do IDH-M de 

Renda. 

 
Tabela 18: IDH-M e seus subíndices: Ranking da Cidade do Rio de Janeiro entre todos os 

5.565 municípios do país, 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
Ampliando territorialmente as comparações, observa-se que a cidade do Rio de 

Janeiro, apresenta valores de IDH-M (ano de 2010 - 0,799) ligeiramente superiores aos valores 

encontrados para a sua Região Metropolitana (ano de 2010 – 0,771), para o Estado do Rio de 
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Janeiro (ano de 2010 – 0,761) e para média nacional (ano de 2010 – 0,727), em todos os 

períodos analisados (1991, 2000 e 2010). 

 
Gráfico 51: IDH-M: Regiões selecionadas: 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
 Em relação aos demais municípios integrantes da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), o Rio de Janeiro se encontra em segundo lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, apresentando valores superiores à média da RMRJ. O 

único município que o supera é Niterói, com IDH-M de 0,837. 
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Gráfico 52: IDH-M: Cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 2010 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
 Considerando outras regiões metropolitanas, o valor de IDH-M da RMRJ (ano de 2010 

– 0,771) é superior da média nacional (ano de 2010 – 0,727), porém inferior aos valores de 

regiões metropolitanas como a de São Paulo (ano de 2010 – 0,794), do Distrito Federal e 

entorno (ano de 2010 – 0,792), de Curitiba (ano de 2010 – 0,783), de Belo Horizonte (ano de 

2010 – 0,774) e de Grande Vitória (ano de 2010 – 0,772). 

 
Gráfico 53: IDH-M: Regiões Metropolitanas e Brasil, 2000 e 2010. 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 
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Em comparação com outras capitais, apesar de apresentar valor inferior de IDH-M 

2010 em relação a São Paulo (IDH-M 2010 – 0,805), Belo Horizonte (IDH-M 2010 – 0,81), Porto 

Alegre (IDH-M 2010 – 0,805), Curitiba (IDH-M 2010 – 0,823) e Florianópolis (IDH-M 2010 – 

0,847), o Rio de Janeiro (IDH-M 2010 – 0,799) apresenta crescimento percentual (período de 

2000-2010) igual ao de Belo Horizonte (11,6%) e superior ao das capitais do sul do país – 

Florianópolis (10,6%), Curitiba (9,7%) e Porto Alegre (8,2%) e São Paulo (9,8%). 

 
Gráfico 54: IDH-M: Cidades selecionadas, 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
Internamente, a análise por regiões da cidade revela diferenças, conforme pode ser 

observado no gráfico a seguir. 

Em 2000, as únicas regiões que ficavam abaixo da média municipal (IDH-M de 0,716) 

eram Zona Oeste (IDH-M de 0,661), Pavuna (IDH-M de 0,641) e Maré (IDH-M de 0,562). 

Já em 2010, apenas cinco regiões ficaram acima da média municipal (IDH-M de 0,799), 

de um total de onze regiões:  

 
 Zona Sul (IDH-M de 0,901); 

 Grande Tijuca (IDH-M de 0,885); 

 Barra e Jacarepaguá (IDH-M de 0,835); 

 Méier (IDH-M de 0,833); 

 Ilha do Governador (IDH-M de 0,818). 
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Ou seja, de 2000 a 2010 o número de regiões da cidade com IDH-M abaixo da média 

municipal dobrou (em 2000, foram três e em 2010, foram seis abaixo da média). É importante 

ressaltar que as Regiões da Cidade foram definidas pelos órgãos responsáveis pelo Atlas e não 

têm qualquer relação com as divisões administrativas adotadas pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

 
Gráfico 55: IDH-M: Regiões da Cidade do Rio de Janeiro, 2000 e 2010. 

 
Fonte: CABALLERO, 2013. 

 
Desagregando os subíndices, em termos de IDH-M de Renda, destacam-se as mesmas 

cinco regiões da cidade com IDH-M geral acima da média do município (Zona Sul, Grande 

Tijuca, Barra e Jacarepaguá, Méier e Ilha do Governador). Em relação ao IDH de Longevidade, 

todas as regiões apresentam valores próximos à média municipal (0,845). Já para o IDH-M de 

Educação, duas regiões (Zona Sul – IDH-M Educação: 0,801 e Grande Tijuca – IDH-M Educação: 

0,818) ficaram acima da média municipal (0,719) e a região da Maré (Maré – IDH-M Educação: 

0,575) obteve IDH-M bem abaixo da média. 

A evolução temporal no período entre 2000 a 2010 é destacada na tabela a seguir. 
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Tabela 19: IDH-M e seus subíndices: Regiões da Cidade do Rio de Janeiro, 2000 e 2010

 
Fonte: CABALLERO, 2013 

 
 
Unidades de Desenvolvimento Humano – UDH 

As UDHs foram delineadas buscando gerar áreas mais homogêneas, do ponto de vista 

das condições socioeconômicas, do que as áreas de ponderação do IBGE. Ou seja, elas são 

construídas com o objetivo de melhor captar a diversidade de situações relacionadas com o 

desenvolvimento humano que ocorre no espaço intrametropolitano, notadamente em seus 

grandes municípios, para detalhar o que não pode ser identificado pelas médias municipais 

agregadas, como apresentadas no Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios. 

A metodologia empregada para definir as UDHs pelos órgãos coordenadores do Atlas 

do Desenvolvimento Humano não definiu limite geográfico padrão: as UDHs podem 

representar pequenos bairros, um conjunto de quadras, ruas ou mesmo condomínios. No caso 

do Rio de Janeiro, com base no Censo Demográfico de 2010, foram definidas 1.136 UDHs. 

Dentre elas, Nenhuma UDH com IDH-M baixo: todas acima de 0,600. E 407 UDHs (35,8%) com 

IDH-M muito alto: maior que 0,700. 

A tabela a seguir apresenta exemplos de UDHs com os maiores IDH-Ms, como Jardim 

Botânico / Parque Lage, Praia do Flamengo / Morro da Viúva, Pasmado, São Conrado e 

Américas/ Marapendi, concentradas nas Áreas de Planejamento (AP) 2 e 4 da Cidade. Em 

contrapartida, as UDHs com menores IDH-Ms localizam-se, majoritariamente, nas Áreas de 

Planejamento (AP) 3 e 5, correspondendo, em grande parte, a áreas de favelas e loteamentos 

irregulares, como Jardim Mar de Guaratiba na AP5 e Favela do Sem Terra na AP3. 
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Tabela 20: IDH-M: UDHs do centil superior e do centil inferior, 2000 e 2010 

 
Fonte: CABALLERO, 2013 

 
Analisando-se o Rio de Janeiro como um todo, verifica-se que as UDHs com maiores 

valores de IDH-M se encontram nas Áreas de Planejamento 2 e 4, com valores de IDH-M muito 

próximos do 1. Já nas APS 1, 3 e 5, apesar de apresentar algumas ilhas de UDHs com valores 

acima da média de IDH-M municipal (0,799), predominam UDHs com valores abaixo de 0,799. 
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Figura 35: IDH-M: UDHs da Cidade do Rio de Janeiro, 2010

 
Fonte: CABALLERO, 2013 

 
 Apesar da evidente desigualdade territorial entre as Áreas de Planejamento, 

observando-se as taxas de crescimento do IDH-M entre 2000 e 2010, pode-se encontrar UDHs 

com incremento de até 33%, principalmente das APs 3 e 5. Ressalta-se que, como as UDHs das 

APs 2 e 4 já apresentavam valores altos de IDH-M, as taxas de crescimento são menores. 
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Figura 36: Variação do IDH-M: UDHs da Cidade do Rio de Janeiro, 2000 a 2010

 
Fonte: CABALLERO, 2013 

 
 
Dinâmica da população e impactos urbanos 

Em linhas gerais, a análise da dinâmica demográfica carioca permite o reconhecimento 

dos seguintes fatos e questões: 

 
 A cidade cresce demograficamente, apesar da baixa fecundidade e da redução dos 

saldos migratórios, num processo de inércia demográfica; 

 A evolução do perfil demográfico demonstra o envelhecimento da população, com 

a redução do segmento jovem, impactando no aumento da demanda por serviços 

relacionados às necessidades da crescente massa de idosos. Além dos serviços, 

tornam-se ainda mais prementes as intervenções no espaço urbano para melhoria 

das condições de ambiência, acessibilidade, mobilidade e segurança. 

 O quadro apresentado aponta a necessidade de adequação da demanda em face à 

mudança do perfil etário e familiar da população carioca que tem menos filhos e 

envelhece, realçando o desafio da provisão de unidades com localização que 

assegure o acesso aos serviços e à infraestrutura referidos anteriormente.    
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                     3. Economia Urbana  

 

Refletir sobre a contribuição do papel do poder público municipal para impulsionar o 

adensamento produtivo, a geração de oportunidades de emprego e o incremento da renda da 

população são também desafios que devem ser considerados pelo planejamento urbano 

sustentável. Se por um lado, a municipalidade não possui instrumentos básicos de uma política 

de desenvolvimento econômico, como as taxas de juros, de câmbio, de crédito, nem a 

fiscalidade necessária, por outro, ela ainda pode agir sobre o território acionando recursos 

ociosos, dispersos ou mal empregados para consolidar complexos logístico-produtivos, bem 

como pode trabalhar na articulação dos diferentes atores e criar estratégias que promovam o 

adensamento produtivo da economia carioca. Para isso, são necessários o conhecimento da 

estrutura produtiva no município e a definição de estratégias de promoção de setores 

econômicos com capacidade de constituir cadeias que agreguem valor.  

A presente seção agrega um conjunto de informações para fornecer um esboço da 

realidade sócio- econômica carioca. Entre as variáveis analisadas para identificação dos setores 

dinâmicos da economia, destacam-se as referentes à emprego e à renda. Nesta seção também 

foi feita uma análise dos sistemas de centros e subcentros, o que possibilita entender como a 

economia urbana se organiza no território e de que forma este aspecto influencia a estrutura 

urbana da cidade, uma vez que as centralidades constituem pontos focais no território por sua 

diversidade e força econômica, e também são concentradoras de oportunidade e atrativas de 

fluxos populacionais. 

Deve ser destacado que em uma cidade do porte do Rio de Janeiro, com mais de 6 

milhões de habitantes, um PIB de mais de 300 bilhões de reais e mais de 2 milhões de 

empregos formais, a grande diversidade de atividades produtivas no município faz com que a 

economia local não seja dependente exclusivamente de um setor. Isto denota a força 

econômica carioca e indica que uma estratégia de desenvolvimento para a cidade deve levar 

em consideração diversos setores. 

No âmbito das estratégias, a visão sobre o papel da indústria como indutora de 

desenvolvimento não pode ser descartada. A indústria, com foco na de transformação, é um 

dos setores estratégicos para a economia carioca, em especial nas atividades vinculadas aos 

complexos de petróleo e gás e da saúde, bem como da cultura e do entretenimento. Além de 

promovê-los, o desafio é efetivar/otimizar os impactos sociais positivos destas atividades 

âncoras, desenvolvendo uma agenda de internalização das cadeias produtivas, agregando um 
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maior valor nos produtos cariocas, inclusive pela utilização da grande produção científica e 

tecnológica presente no município. 

O complexo do turismo, mídia, cultura e entretenimento possui grande relevância na 

cidade e seu desenvolvimento passa pela promoção de melhoria dos padrões de vida da 

população e de valorização da cultura popular. Outra questão estratégica é equalizar o peso 

destes diversos segmentos no território da cidade com a melhoria da qualidade urbana, 

através do fomento, qualificação e requalificação das centralidades como potenciais polos de 

irradiação de vitalidade econômica e social. 

O grande adensamento produtivo e o volume de produção e consumo de mercadorias 

e serviços da Cidade do Rio de Janeiro a posiciona na categoria de metrópole nacional, em 

conjunto com São Paulo. É importante destacar que as sedes das três maiores empresas 

brasileiras (Petrobrás, Vale e BR Distribuidora) estão no Rio de Janeiro, o que confere à cidade 

importantes cadeias de valor. 

A condição de capital federal do Brasil até 1960 influenciou não só os rumos 

econômicos da cidade, mas de todo o entorno fluminense, como demonstram os 

investimentos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda, da Fábrica 

Nacional de Motores (FNM) em Duque de Caxias e da Companhia Nacional de Álcalis em Cabo 

Frio, empresas criadas no período do Estado Novo com o objetivo de impulsionar a 

industrialização no país, mas ao mesmo tempo alavancar uma centralidade nacional em 

contraposição ao estado de São Paulo.  Os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro mantém 

suas posições como os centros mais dinâmicos do Brasil até os dias de hoje: em 2016, o 

Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes era de 687 bilhões para a Cidade de São Paulo e 

329 bilhões de reais para o Rio de Janeiro.  

Contudo, ao avaliar a participação dos seus PIBs no cômputo nacional, constata-se que 

estas capitais sofreram reduções nas últimas décadas. Em 1970, a capital fluminense 

correspondia a 12,84% do Produto Interno Bruto Brasileiro e 4,5% da população nacional. Em 

2015, a cidade do Rio participava com 5,35% do PIB, uma redução de 58,3% no período. Sua 

população em 2010 representava 3,31% da população brasileira.  O município de São Paulo, 

por sua vez, participava com 21,23% do PIB nacional e 6,3% da população em 1970. Em 2015, a 

capital paulista correspondia a 10,85% do PIB em 2015, um decréscimo de 48,9%. Sua 

população em 2010 correspondia à 5,90% da população brasileira. É importante ressaltar que 

no âmbito do PIB, todas as capitais perderam em conjunto mais de 33% de participação, 

enquanto no âmbito populacional, as capitais se mantiveram estáveis, com incrementos de 

2,4% entre 1970 e 2010. Isso pode ser explicado pelo incremento, em termos de peso 
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econômico, das cidades médias brasileiras. O Gráfico 56 apresenta a variação da participação 

das capitais no PIB nacional, evidenciando o processo desconcentração econômica em curso e 

a retração da participação da economia urbana carioca no PIB nacional, a maior entre as 

capitais da Região Sudeste. 

 
Gráfico 56: Variação da participação relativa das capitais entre 1970 e 2015 no PIB Nacional 

 
Fonte: adaptado de OSÓRIO, 2018, a partir dos dados do Anuário Estatístico do IBGE de 1992 e PIB dos 

Municípios (2015). 

 
A tabela a seguir mostra os resultados atualizados para 2016. 

 
Tabela 21: Variação da participação relativa das capitais entre 1970 e 2016 no PIB Nacional 

Capitais e Grandes Regiões 1970 2016 
Variação% 
1970-2016 

Belo Horizonte 2,09 1,41 -32,5 

Brasília 1,26 3,76 198,4 

Rio de Janeiro 12,84 5,26 -59,0 

São Paulo 21,23 10,96 -48,4 

Vitória 0,44 0,35 -20,5 

Total das Capitais 49,20 32,90 -33,1 

Brasil 100,00 100,00 - 
Fonte: PIB dos Municípios (2016). 

 

 

3.1 Caracterização da Economia Carioca 

 
 
A avaliação de dois dos indicadores consagrados na análise econômica, o Produto 

Interno Bruto (PIB) e o Número de Empregos, entre 2010 e 2016, demonstra a alta 

concentração da riqueza estadual na Cidade do Rio de Janeiro e uma tendência de aumento 

desta concentração a partir de 2015. 
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Produto Interno Bruto  

De acordo com os dados do IBGE e da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ) (2018), em 2016, o PIB 

carioca foi de 329,4 bilhões de reais, correspondendo a 51,46% de todo PIB estadual (640 

bilhões), bem a frente de Duque de Caxias (39,8 bilhões e 6,23% do PIB estadual), Niterói (23 

bilhões e 3,59%), Macaé (17,5 bilhões e 2,75%) e Campos dos Goytacazes (17,2 bilhões e 

2,7%). Ao analisar o PIB nos últimos anos (Gráfico 57), observa-se o incremento desta 

concentração na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e na Cidade do Rio de Janeiro. 

  
Gráfico 57: Variação da participação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Cidade 

do Rio de Janeiro em relação ao Valor Adicionado Bruto Total do Estado. 

 
Fonte: CEPERJ, 2018. 

 

Ao considerar todo o conjunto metropolitano, observa-se a concentração de 75% do 

PIB estadual (cerca de 480 bilhões) na Região Metropolitana (RM). O PIB expressa a riqueza 

produzida em determinado território, em um determinado ano, sendo composto por aquilo 

que é realmente produzido, denominado Valor Adicionado Bruto (VAB), e pelos impostos 

cobrados sobre esta produção.  

No Rio de Janeiro, dos 329 bilhões de PIB, referidos anteriormente, 261 bilhões 

representam o que foi produzido, enquanto 68 bilhões foram arrecadados em cima desta 

produção. A Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ) tem publicado os valores adicionados brutos (VAB) pelos 

diversos setores da economia carioca e fluminense, permitindo analisar seu peso na economia, 

assim como sua evolução temporal. Cabe destacar que alguns municípios litorâneos no 

território fluminense apresentam um PIB inflado pela produção de petróleo em alto-mar, o 

que não corresponde a uma efetiva estrutura produtiva existente em seu território. Na RMRJ 

são exemplos, nos últimos anos, Niterói e, principalmente, Maricá. 

 65,18   63,30   62,31   64,31   65,42  
 71,33   75,04  

 46,27   44,77   44,04   45,25   44,68   48,58   51,46  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Região Metropolitana            Rio de Janeiro 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
212 

 

Com base nestes dados, observa-se a predominância do setor de serviços na Cidade do 

Rio de Janeiro (Gráfico 58), respondendo por 68% de todo valor produzido, seguido pelo setor 

da Administração Pública (18%) e industrial (14%). 

 
Gráfico 58: Composição do Valor Adicionado Bruto na Cidade do Rio de Janeiro em 2016, em 

1000 reais. 

 
Nota: (1) Atividade econômica Serviços exceto a Administração Pública. 

Fonte: IBGE e CEPERJ, 2018. 

 
Analisando a evolução da VAB no período entre 2010 e 2016 (Gráfico 59), constata-se 

a redução do setor industrial (3.3 pontos percentuais), o crescimento dos setores de serviços 

(1.94 p.p.) e administração pública (1,34 p.p.). A participação da atividade agropecuária no 

VAB se manteve estável (0,01 p.p.).  

 
Gráfico 59: Composição do Valor Adicionado Bruto na Cidade do Rio de Janeiro no período 

2010-1016, em valores percentuais. 

 
Fonte: IBGE e CEPERJ, 2018. 
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Número de Empregos 

Os valores do PIB e VAB são corroborados pelo indicador Número de Empregos. Esse 

valor está acima da média nacional e das capitais, estando abaixo apenas de São Paulo, 

conforme aponta o Gráfico 60. Os dados para esse indicador foram obtidos na página do 

extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), obtidos a partir da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), que coleta os dados para a gestão governamental do setor de 

trabalho. A RAIS classifica as atividades econômicas em 8 grandes setores, com maior 

detalhamento de informação do que o PIB. 51% dos empregos existentes na Cidade do Rio de 

Janeiro está nos setores de serviços, 19% na administração pública, 17% no comércio, 6% na 

indústria de transformação e cerca de 4% na construção civil. Destaca-se a classe denominada 

SIUP, referente aos serviços industriais de utilidade pública, que abrange os setores de energia 

elétrica, limpeza urbana, água e esgoto. 

 
Gráfico 60: Distribuição percentual dos empregos por atividade em 2017 

 
Fonte: adaptado de OSÓRIO, 2018. 
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O gráfico a seguir mostra a distribuição de empregos na Cidade do Rio de Janeiro, em 

valores absolutos. 

 
Gráfico 61: Número de empregos por atividade econômica na Cidade do Rio de Janeiro, em 

2017. 

 
Fonte: adaptado de OSÓRIO, 2018. 

 
Em todas as escalas e localidades analisadas, constata-se a concentração dos 

empregos formais nos setores serviços, administração pública e comércio. Na escala nacional, 

cerca de 76% dos empregos se enquadram nestes setores, assim como na Região Sudeste 

(76,11%) e no conjunto de todas as capitais (77,34%). No caso específico das duas metrópoles 

nacionais, a Cidade do Rio de janeiro, tem 90,62% de todos os empregos nos referidos setores, 

totalizando 2.019.194 empregos.  

Em seguida, temos a indústria de transformação, que no conjunto nacional e no 

Sudeste, detém 15% dos empregos existentes, ou seja, é a 4ª maior empregadora. No conjunto 

das capitais, este setor detém 6,54% de seus empregos. A capital fluminense não se distancia 

da média das capitais, com 6,33% (146 mil empregos). Cabe destacar ainda o peso da 

construção civil na composição de empregos das capitais, com valores em torno de 4% em 

todas as escalas analisadas, enquanto a indústria de extração mineral abarca cerca de 1% da 

população empregada.  

Na escala intramunicipal, constata-se heterogeneidade no estoque de empregos, tanto 

no nível da Área de Planejamento (AP), quanto no da Região de Planejamento (RP). De acordo 

com os dados da RAIS, para o ano de 2016, 37% dos empregos formais existentes na cidade 

estavam concentrados na AP1. Em seguida, a AP3 (22%), a AP2 (19%), a AP4 (14%) e, por fim, a 

AP5 (8%).  Quando comparamos estes resultados com o a população adulta, em idade 

produtiva, observamos o descasamento entre moradia e emprego. A mesma AP1, 
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concentradora de empregos, tem apenas 5% da população adulta residente na Cidade. 

Relacionando os valores de empregos e da população em idade adulta, obteve-se a razão para 

as referidas APs (Tabela 22). Em linhas gerais, os resultados atestam de forma clara a 

necessidade de desenvolvimento dos centros econômicos das APs 3 e 5, além da promoção da 

moradia na AP1.   

 
Gráfico 62. Distribuição dos empregos e da população adulta por Área de Planejamento - 

2016 

 
Fonte: adaptado de OSÓRIO, 2018. 

 

Tabela 22: Razão Empregos/População Adulta por Área de Planejamento. 

Razão Empregos/Pop. Adulta. 
AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

4,28 0,66 0,33 0,51 0,16 

Fonte: adaptado de OSÓRIO, 2018. 

 
Na escala das RPs (Gráfico 63), a RP centro, cujos limites são os mesmos da AP1, detém 

37% dos empregos, seguida pela Zona Sul (13%) e Barra da Tijuca (8%). Quando analisamos a 

razão entre empregos e população adulta, destacam-se as populosas RPs Bangu, Pavuna e 

Campo Grande, com 1,3; 1,7; e 2,2 empregos para cada grupo de 10 adultos, respectivamente. 
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Gráfico 63: Distribuição dos empregos e da população adulta por Região de Planejamento - 
2016 

 
Fonte: DATARIO, 2019, a partir dos dados RAIS, 2016 e IBGE, 2010. 

 
Tabela 23: Razão Empregos/População Adulta por Região de Planejamento. 
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Fonte: DATARIO, 2019, a partir dos dados RAIS, 2016. 

 
A análise da evolução do estoque e do saldo de empregos formais revela o quadro de 

retração na Cidade do Rio de Janeiro entre 2014 e 2017 (Gráfico 64). Entre estes anos, a cidade 

perdeu 349.384 empregos, sendo cerca de 153 mil no setor de Serviços, 75 mil no setor de 

Construção Civil, 55 mil no setor Indústria de Transformação, refletindo de forma intensa o 

quadro recessivo nacional e crise estadual. 

 
Gráfico 64: Variação do número de empregos entre 2014 e 2017 

 
Fonte: DATARIO, 2019, a partir dos dados RAIS, 2016. 
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Aumentando a abrangência temporal de análise, constata-se que, entre 2008 e 2017 

(gráfico 65), as maiores reduções ocorreram nas atividades de Extração Mineral e de Indústria 

de Transformação. Ao longo da última década, na Indústria de Transformação foi onde houve 

maior redução, contabilizando mais de 18 mil empregos formais perdidos no período. A 

redução destes setores é preocupante, pois a indústria é indutora do adensamento produtivo 

e, em média, possui empregos com salários mais elevados.  

 

Gráfico 65: Variação do número de empregos entre 2008 e 2017 

 
Fonte: DATARIO, 2019, a partir dos dados RAIS, 2016. 

 
Ainda na escala intramunicipal, ao analisarmos tanto o perfil atual das Áreas e Regiões 

de Planejamento, quanto sua evolução temporal, contamos com as informações da RAIS 

processadas pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), que disponibiliza os 

dados de emprego formal no período 2013 – 2016 (DATARIO, 2019). Esse período, apesar de 

não abranger integralmente as repercussões da crise nacional e estadual sobre a economia do 

município, nos fornece uma aproximação válida do perfil econômico das diferentes porções da 

Cidade.   

No caso da AP1, constata-se a concentração do setor de administração pública na área 

que mais concentra o emprego em todo o estado. Dos 839.317 empregos existentes na AP1, 

46% é do setor de administração pública, seguido pelo setor comercial e de serviços. No caso 

das demais Áreas de Planejamento, os setores serviços e comércio predominam, em especial 

na AP2, onde o setor de serviços detém 50% dos 428 mil empregos formais declarados em 

2016, seguido pelo setor de comércio (37%). A construção civil e a indústria na AP2 

correspondem a 2% e 3% dos empregos, respectivamente. Na AP4, os setores de serviço e 

comércio também são protagonistas com 80% dos 311 mil empregos. A construção civil e a 
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indústria são responsáveis por 8% e 7% dos empregos, respectivamente.  No caso da AP3 e a 

AP5, além dos setores de serviços e comércio, destaca-se o setor industrial, com 10% e 17% de 

todos os empregos formais existentes, respectivamente. As tabelas e os gráficos a seguir 

apresentam estas informações. 

 
Tabela 24: Evolução do Número de empregos por atividade econômica AP1 entre 2013 e 

2016. 

Atividades Econômicas 2013 2014 2015 2016 
Variação (%)  
2013-2016 

Administração Pública 428.469 412.946 392.642 387.582 -9,54 

Agropecuária 942 743 833 669 -28,98 

Comércio 224.593 224.275 208.646 187.822 -16,37 

Construção civil 37.386 37.917 29.841 24.413 -34,70 

Extrativa Mineral 8.376 7.148 3.798 3.383 -59,61 

Ind. Transformação 48.103 45.370 38.618 30.786 -36,00 

Serviços 204.123 207.312 199.513 193.641 -5,14 

SIUP 12.786 12.265 11.973 11.021 -13,80 

Total 964.778 947.976 885.864 839.317 -13,00 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Gráfico 66: Evolução da participação percentual dos empregos por atividade econômica na 

AP1 entre 2013 e 2016.

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Tabela 25: Evolução do número de empregos por atividade econômica na AP2 entre 2013 e 

2016 

Atividades Econômicas 2013 2014 2015 2016 
Variação (%)  
2013-2016 

Administração Pública 15.266 7.746 7.556 8.829 -42,17 

Agropecuária 261 225 295 225 -13,79 

Comércio 171.206 169.223 163.989 158.641 -7,34 

Construção civil 26.698 22.671 22.053 9.666 -63,80 
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Extrativa Mineral 1.744 2.395 2.036 1.418 -18,69 

Ind. Transformação 13.796 13.132 12.527 11.867 -13,98 

Serviços 208.843 215.467 217.547 215.543 3,21 

SIUP 21.249 22.142 21.755 21.937 3,24 

Total 459.063 453.001 447.758 428.126 -6,74 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Gráfico 67: Evolução da participação percentual dos empregos por atividade econômica na 

AP2 entre 2013 e 2016 

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Tabela 26: Evolução do número de empregos por atividade econômica na AP3 entre 2013 e 

2016 

Atividades Econômicas 2013 2014 2015 2016 
Variação (%)  
2013-2016 

Administração Pública 15.328 23.861 18.937 18.937 23,55 

Agropecuária 210 297 293 349 66,19 

Comércio 234.189 245.459 234.270 219.406 -6,31 

Construção civil 34.351 45.679 50.737 34.630 0,81 

Extrativa Mineral 2.723 2.499 2.707 2.267 -16,75 

Ind. Transformação 69.893 69.587 60.809 53.701 -23,17 

Serviços 192.701 199.412 194.039 180.829 -6,16 

SIUP 2.190 2.433 2.233 1.856 -15,25 

Total 551.585 589.227 564.025 511.975 -7,18 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 
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Gráfico 68: Evolução da participação percentual dos empregos por atividade econômica AP3 
entre 2013 e 2016 

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Tabela 27: Evolução do número de empregos por atividade econômica na AP4 entre 2013 e 

2016 

Atividades Econômicas 2013 2014 2015 2016 
Variação (%)  
2013-2016 

Administração Pública 1.461 1.423 1.388 1.578 8,01 

Agropecuária 448 522 610 1.079 140,85 

Comércio 148.780 144.907 139.944 132.104 -11,21 

Construção civil 39.959 41.851 38.098 23.516 -41,15 

Extrativa Mineral 1.948 2.132 4.012 3.504 79,88 

Ind. Transformação 24.388 25.189 23.320 22.182 -9,05 

Serviços 122.544 126.976 128.204 126.167 2,96 

SIUP 1.296 1.126 1.188 1.243 -4,09 

Total 340.824 344.126 336.764 311.373 -8,64 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 
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Gráfico 69: Evolução da participação percentual dos empregos por atividade econômica na 
AP4 entre 2013 e 2016. 

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 

Tabela 28: Evolução do número de empregos por atividade econômica na AP5 entre 2013 e 
2016. 

Atividades Econômicas 2013 2014 2015 2016 
Variação (%)  
2013-2016 

Administração Pública 626 781 680 710 13,42 

Agropecuária 525 555 507 528 0,57 

Comércio 72.811 74.681 76.863 74.774 2,70 

Construção civil 9.479 8.769 12.031 5.673 -40,15 

Extrativa Mineral 1.602 1.738 1.807 1.647 2,81 

Ind. Transformação 31.525 32.202 30.429 28.858 -8,46 

Serviços 66.975 69.397 67.010 66.263 -1,06 

SIUP 2.206 1.087 1.163 1.129 -48,82 

Total 185.749 189.210 190.490 179.582 -3,32 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 
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Gráfico 70: Evolução da participação percentual dos empregos por atividade econômica na 
AP5 entre 2013 e 2016.

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 

Aprofundando o detalhamento da análise dos dados de empregos na escala da Região 

de Planejamento, em 2016, destaca-se o peso percentual da indústria em comparação com as 

demais atividades nas RPs Santa Cruz (33%), Penha (18%), Guaratiba (18%), Inhaúma (13%), 

Campo Grande (12%) e Jacarepaguá (12%) em relação às demais atividades, a predominância 

do setor de serviços na RP Ilha do Governador (60%) e Tijuca (46%) e a alta proporção de 

empregos de Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) também na RP Tijuca (14%). A RP 

Centro equivale territorialmente à AP1, com predominância do setor de Administração Pública 

(46%). Como ocorre nas APs, as atividades de comércio e serviços concentram maior número 

de empregos em relação às demais atividades. Em relação ao peso da atividade comercial, 

destacam-se as RPs Méier (54%), Inhaúma (52%) e Pavuna (50%). Em 2016, as RPs que 

possuem os maiores estoques de empregos na Construção Civil em termos percentuais em 

comparação com as demais atividades na mesma RP foram Madureira (13%), Ramos (10%), 

Barra da Tijuca (8%) e Jacarepaguá (7%). 
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Gráfico 71: Participação percentual dos empregos por atividade econômica nas 16 Regiões 
de Planejamento em 2016

 
Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 

 
Tabela 29: Número de empregos por atividade econômica na nas 16 Regiões de 

Planejamento em 2016 

RPs 
Adm. 

Pública 
Agro Com. Const. Civil 

Extr. 
Min. 

Ind. 
Transf. 

Serv. SIUP 

Centro 387.582 669 187.822 24.413 3.383 30.786 193.641 11.021 

Zona Sul 6.764 177 111.775 6.790 1.416 7.875 150.752 2.102 

Tijuca 2.065 48 46.866 2.876 2 3.992 64.791 19.835 

Ramos 4.177 3 37.525 9.495 118 7.227 33.601 223 

Méier 1.144 96 55.467 4.457 1.033 8.720 31.606 230 

Madureira 7.007 119 41.084 13.140 577 9.459 32.241 666 

Inhaúma 
 

43 16.569 1.460 198 3.979 9.396 176 

Penha 4.817 17 33.300 3.493 68 15.404 26.585 442 

Pavuna 
 

41 19.827 1.356 251 4.775 13.376 83 

Ilha do 
Governador 

1.792 30 15.634 1.229 22 4.137 34.024 36 

Jacarepaguá 1.545 257 49.187 9.005 418 15.712 52.599 823 

Barra da 
Tijuca 

33 822 82.917 14.511 3.086 6.470 73.568 420 

Bangu 325 45 25.697 1.758 87 5.921 22.896 562 

Campo 
Grande 

335 147 34.849 2.751 984 9.396 29.044 201 

Santa Cruz 50 40 10.489 628 456 12.019 12.136 366 

Guaratiba - 296 3.739 536 120 1.522 2.187 - 

Fonte: MTE, RAIS, processados pelo IPP/ DATARIO, 2019. 
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3.2 Sistema de Centros e Subcentros  

 
 
O Sistema de Centros e Subcentros, em conjunto com o ambiente natural, o ambiente 

construído e as infraestruturas (transportes, saneamento, equipamentos e serviços públicos), 

compõe a estrutura urbana básica do município, como disposto no artigo 9º do Plano Diretor 

(RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). Este sistema explicita a dinâmica econômica da cidade, com 

seus centros exercendo atração sobre outras áreas em relação à concentração e à diversidade 

de usos e atividades econômicas, à concentração e à oferta de empregos, à contribuição para a 

economia da cidade, à oferta de transportes e acessibilidade, e à disponibilidade de 

infraestrutura.  

Além de identificar os centros que polarizam o território municipal, a organização 

espacial do sistema de centros de comércio e serviços é um elemento que subsidia decisões 

para melhoria do funcionamento da cidade, decisões essas que objetivam redução dos 

movimentos pendulares intraurbanos, como o incentivo ao uso misto e o direcionamento de 

investimentos públicos ao longo dos corredores de transportes que ligam centralidades. Além 

disso, a própria intensidade de aproveitamento do solo definida pelas legislações urbanísticas 

devem seguir um quadro lógico baseado nos centros dinâmicos existentes e nos centros e 

subcentros que o Poder Público tem a intenção de fortalecer. O plano é claro ao explicitar que 

a aludida estrutura urbana tem como diretrizes a valorização das centralidades e 

subcentralidades existentes e a indução de novas centralidades na malha urbana, assim como 

o fortalecimento da ligação das novas centralidades com os centros funcionais existentes na 

cidade e com os Municípios da região metropolitana, como disposto no artigo 10.   

A definição dos níveis de sua hierarquia (níveis de influência exercida) adotou a 

nomenclatura utilizada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado (PEDUI) da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a exceção das concentrações pontuais ou 

lineares de comércio e serviços, nomenclatura adicionada em âmbito municipal (PEDUI, 2018). 

Os bairros estão classificados a seguir, em ordem de importância: 

 
 Centro metropolitano;  

 Subcentros metropolitanos; 

 Centros regionais; 

 Subcentros regionais; 

 Concentrações pontuais ou lineares de comércio e serviços. 
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A hierarquização das centralidades levou em consideração critérios objetivos, passíveis 

de mensuração, referentes ao conjunto de aspectos econômicos do município em conjunto 

com os destinos das viagens realizadas na cidade, assim como as diretrizes de planejamento 

para o território municipal. Desta forma, foram elaborados indicadores com maior 

representatividade e operacionalidade: o número de viagens atraídas no pico da manhã, 

número de vínculos empregatícios, número de estabelecimentos abertos em 2015 e 

arrecadação de ISS em 2015. O quadro a seguir sintetiza as informações a respeito dos 

indicadores a serem utilizados: 

 
Tabela 30: Indicadores definidos na proposta de Hierarquização das Centralidades 

Indicadores Fonte de Dados 
Escala 

dos 
dados 

Descrição 

Empregos formais 
em 2015 

RAIS – Ministério do 
Trabalho e Emprego 

Bairro Expressa o número de empregos gerados 
na data de referência, indicando a 

capacidade de atração exercida pela 
dinâmica econômica dos bairros. 

Número de 
Estabelecimentos 
abertos existentes 

em 2016 

Cadastro do CAE- ISS – 
Secretaria Municipal de 

Fazenda 

Bairro Expressa a capacidade de atração exercida 
pela dinâmica econômica dos bairros, 

relacionada à oferta de bens e serviços. 

Arrecadação de ISS 
em 2016 

Cadastro do CAE- ISS – 
Secretaria Municipal de 

Fazenda 

Bairro Expressa indiretamente a produção de 
riqueza no setor terciário carioca, através 
da tributação do Imposto Sobre Serviços. 

Número de viagens 
atraídas no pico da 
manhã (Destino das 

Viagens) 

SETRANS, Pesquisa 
Origem e Destino (OD) 

realizada na RMRJ, 2003 
atualizada com dados do 
Censo 2010 E Secretaria 

Municipal de Transportes 
(SMTR). 

Bairro Expressa diretamente a atração exercida 
pelos bairros, considerando o destino dos 
deslocamentos do transporte motorizado 
(individual e coletivo) no horário de pico 

da manhã. O horário da manhã foi 
escolhido pelos motivos das viagens serem 

predominantes serem trabalho e estudo 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 
 

O destino das viagens é o indicador que representa de forma mais direta a capacidade 

de atração entre as porções do espaço urbano carioca. Contudo, os indicadores econômicos 

são fundamentais para expressar a influência dos bairros na cidade, expressando a dinâmica 

empresarial, as oportunidades de trabalho formais existentes e a própria riqueza produzida 

pelo setor de serviços no território carioca. Os indicadores foram espacializados, permitindo a 

produção de mapas temáticos para sobreposição com outras camadas de informação e 

visualização dos aspectos levantados, como exposto nos mapas e nos gráficos a seguir. Os 

gráficos explicitam os 25 maiores centros da cidade enquanto os mapas permitem a 

visualização dos resultados de toda cidade.  
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Analisando os 5 primeiros colocados em cada indicador, constata-se que os bairros 

Centro, Barra da Tijuca e Botafogo possuem os mais elevados desempenhos, assim como 

Campo Grande, que se destaca como 3º colocado no indicador Número de viagens atraídas no 

pico da manhã, e Copacabana (3º colocado em número de estabelecimentos). Tijuca e São 

Cristóvão estão posicionados na 4ª colocação em número de estabelecimentos e destino das 

viagens na cidade, respectivamente.  Santo Cristo surpreende com a 4ª posição no indicador 

número de empregos, o que pode ser explicado pela instalação de sedes de empresas com alto 

número de funcionários neste bairro, situado na região portuária que tem recebido maciços 

investimentos para sua revitalização, via Operação Urbana Consorciada da Região do Porto (LC 

101/2009).  
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Figura 37: Destino das viagens no pico da 
manhã. Fonte: PDTU, 2003, atualizada 
pelos dados do Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72: Os 25 bairros com maior 
número de viagens atraídas, por hora, no 
pico da manhã, em 2010. Fonte: PDTU, 
2003, atualizada pelos dados do Censo 
2010. 
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Figura 38: Número de estabelecimentos 
econômicos abertos do Cadastro de 
Atividades Econômicas (CAE). Fonte: 
Secretaria Municipal de Fazenda, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73: Os 25 bairros com maior número 
de estabelecimentos abertos em 2016, de 
acordo com os dados do CAE – ISS. Fonte: 
Secretaria Municipal de Fazenda, 2016. 
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Figura 39: Número de empregos formais 
cadastrados na Relação Anual de 
Informações Sociais. Fonte: MTE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 74: Os 25 bairros com o maior 
número de empregos, em 2015, de acordo 
com os dados do MTE. Fonte: MTE, 2017. 
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Figura 40: Arrecadação de Imposto de 
Sobre Serviços (ISS) em 2016. Fonte: 
Secretaria Municipal de Fazenda, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75: Os 25 bairros com a maior 

arrecadação de ISS (R$), em 2016. Fonte: 

Secretaria Municipal de Fazenda, 2016.
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O conjunto de indicadores foi normalizado objetivando sua combinação, resultando na 

definição de um índice de centralidade, adotando a metodologia empregada pela ONU na 

confecção do Índice de Desenvolvimento Humano: 

 
A partir dos indicadores normalizados, foi realizada a média aritmética resultando no 

índice de centralidade que constituiu o ranking de bairros com centralidade vigente. O gráfico 

a seguir apresenta os resultados dos 10 bairros mais bem colocados no índice de centralidade. 

 
Gráfico 76: Os 10 bairros mais centrais da Cidade do Rio de Janeiro de acordo com o índice 

de Centralidade 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 
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constata-se a que os referidos bairros, em conjunto com Barra da Tijuca e Recreio dos 

Bandeirantes (décimo lugar) compõem o eixo dinâmico à beira-mar.  

Em quarto lugar, Campo Grande se posiciona como a maior centralidade da Área de 

Planejamento 5, com forte atração de viagens e número de estabelecimentos, contrastando 

com a baixa arrecadação de ISS, o que pode evidenciar a natureza das atividades econômicas 

que contribuem para o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), não mapeadas na 

metodologia. Em quinto lugar, a Tijuca, que se destaca pelo número de estabelecimentos 

econômicos e, em sexto, São Cristóvão, que possui alto desempenho como destino das viagens 

e número de empregos. O quadro a seguir apresenta os resultados da metodologia para os 

bairros. Destaca-se a posição de Madureira (13ª posição), atrás dos bairros da Taquara e 

Jacarepaguá. De acordo com os dados, Madureira se destaca pelo número de viagens atraídas 

e o número de estabelecimentos econômicos, contrastando com a baixa arrecadação de ISS. 

Os bairros Gericinó e Grumari não constituem centralidades, não apresentando dados em 

nenhum dos indicadores analisados. O bairro Centro engloba os dados do bairro da Lapa.   

 

Tabela 31: Bairros cariocas classificados de acordo com o Índice de Centralidade 

Bairros* Índice de Centralidade 

Indicadores 

Transportes 
Estab. 

Econômicos 
Empregos Arrecadação 

Centro 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Barra Da Tijuca 0,567 0,660 0,787 0,422 0,398 

Botafogo 0,255 0,242 0,322 0,192 0,263 

Campo Grande 0,210 0,376 0,288 0,146 0,030 

Copacabana 0,210 0,198 0,444 0,118 0,081 

Tijuca 0,205 0,213 0,404 0,150 0,054 

São Cristóvão 0,139 0,282 0,072 0,145 0,057 

Ipanema 0,118 0,148 0,217 0,062 0,045 

Leblon 0,106 0,134 0,176 0,049 0,063 

Recreio Dos Bandeirantes 0,103 0,130 0,205 0,046 0,032 

Taquara 0,095 0,134 0,157 0,068 0,021 

Jacarepaguá 0,093 0,164 0,128 0,037 0,042 

Madureira 0,091 0,168 0,105 0,081 0,011 

Bangu 0,087 0,139 0,131 0,068 0,010 

Bonsucesso 0,086 0,128 0,075 0,118 0,021 

Cidade Nova 0,083 0,043 0,014 0,175 0,102 

Santa Cruz 0,082 0,161 0,066 0,065 0,037 

Benfica 0,079 0,239 0,039 0,029 0,009 

Méier 0,079 0,124 0,141 0,041 0,009 

Irajá 0,068 0,105 0,094 0,049 0,023 

Penha 0,061 0,113 0,072 0,051 0,009 

Freguesia Jacarepaguá 0,059 0,011 0,151 0,058 0,016 

Vila Isabel 0,057 0,067 0,118 0,033 0,010 

Maracanã 0,057 0,115 0,043 0,042 0,026 

Flamengo 0,054 0,045 0,115 0,032 0,024 

Gávea 0,054 0,100 0,064 0,032 0,017 

Santo Cristo 0,052 0,017 0,016 0,152 0,021 

Rio Comprido 0,051 0,079 0,049 0,053 0,023 

Realengo 0,051 0,086 0,076 0,038 0,004 
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Bairros* Índice de Centralidade 
Indicadores 

Transportes 
Estab. 

Econômicos 
Empregos Arrecadação 

Ramos 0,049 0,070 0,054 0,053 0,019 

Olaria 0,048 0,099 0,057 0,026 0,009 

Jardim Botânico 0,047 0,048 0,074 0,021 0,044 

Penha Circular 0,046 0,045 0,073 0,055 0,011 

Saúde 0,045 0,106 0,014 0,019 0,042 

Praça Da Bandeira 0,045 0,023 0,128 0,023 0,005 

Laranjeiras 0,045 0,039 0,100 0,029 0,011 

Pavuna 0,044 0,079 0,040 0,049 0,010 

Cidade Universitária 0,043 0,137 0,004 0,026 0,004 

Galeão 0,040 0,070 0,011 0,049 0,027 

Caju 0,035 0,088 0,010 0,021 0,022 

Engenho De Dentro 0,034 0,033 0,050 0,022 0,029 

Andaraí 0,032 0,024 0,053 0,019 0,033 

Guaratiba 0,032 0,064 0,035 0,017 0,011 

Glória 0,032 0,034 0,024 0,039 0,029 

Del Castilho 0,031 0,041 0,042 0,018 0,023 

Cachambi 0,030 0,029 0,067 0,014 0,011 

Catete 0,029 0,016 0,079 0,014 0,007 

Engenho Novo 0,029 0,030 0,042 0,036 0,007 

Lagoa 0,028 0,040 0,053 0,010 0,008 

Pechincha 0,027 0,026 0,050 0,026 0,005 

Jardim Guanabara 0,026 0,036 0,051 0,013 0,005 

Inhaúma 0,025 0,033 0,032 0,028 0,006 

Humaitá 0,024 0,017 0,052 0,012 0,017 

Jardim Carioca 0,024 0,059 0,028 0,006 0,002 

Cascadura 0,024 0,037 0,036 0,018 0,004 

Curicica 0,023 0,022 0,028 0,038 0,005 

Padre Miguel 0,023 0,048 0,031 0,010 0,003 

Praça Seca 0,022 0,032 0,048 0,008 0,002 

Marechal Hermes 0,022 0,048 0,032 0,008 0,001 

Maré 0,022 0,037 0,038 0,004 0,009 

Grajaú 0,022 0,021 0,053 0,010 0,004 

Vila Valqueire 0,021 0,015 0,048 0,020 0,003 

Piedade 0,021 0,033 0,035 0,015 0,002 

Manguinhos 0,021 0,050 0,007 0,023 0,005 

Anil 0,020 0,018 0,040 0,018 0,005 

Quintino Bocaiúva 0,020 0,031 0,027 0,020 0,002 

Cordovil 0,020 0,032 0,024 0,016 0,007 

Brás De Pina 0,019 0,018 0,049 0,007 0,004 

Santa Teresa 0,019 0,014 0,052 0,005 0,005 

São Conrado 0,019 0,027 0,029 0,012 0,007 

Pilares 0,019 0,011 0,027 0,034 0,002 

Vila Da Penha 0,018 0,015 0,039 0,017 0,002 

Vila Militar 0,018 0,070 0,002 0,000 0,001 

Tanque 0,018 0,017 0,037 0,015 0,002 

Guadalupe 0,018 0,029 0,028 0,012 0,002 

Vigário Geral 0,017 0,017 0,017 0,034 0,002 

Senador Camará 0,017 0,037 0,024 0,007 0,001 

Paciência 0,017 0,031 0,023 0,011 0,004 

Rocha Miranda 0,017 0,020 0,035 0,010 0,002 

Bento Ribeiro 0,017 0,021 0,035 0,007 0,002 

São Francisco Xavier 0,016 0,004 0,009 0,034 0,018 

Osvaldo Cruz 0,016 0,033 0,022 0,008 0,002 

Estácio 0,016 0,024 0,016 0,015 0,009 

Gamboa 0,015 0,040 0,013 0,004 0,005 

Higienópolis 0,015 0,019 0,024 0,011 0,005 
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Bairros* Índice de Centralidade 
Indicadores 

Transportes 
Estab. 

Econômicos 
Empregos Arrecadação 

Jardim América 0,014 0,021 0,023 0,012 0,002 

Vicente De Carvalho 0,014 0,023 0,020 0,010 0,002 

Coelho Neto 0,014 0,015 0,014 0,024 0,001 

Vargem Grande 0,013 0,031 0,014 0,008 0,001 

Todos Os Santos 0,013 0,008 0,032 0,006 0,007 

Itanhangá 0,013 0,015 0,028 0,006 0,004 

Inhoaíba 0,013 0,030 0,012 0,008 0,001 

Urca 0,012 0,028 0,014 0,002 0,005 

Jacaré 0,012 0,012 0,010 0,020 0,005 

Anchieta 0,012 0,019 0,018 0,010 0,001 

Vargem Pequena 0,012 0,023 0,019 0,002 0,003 

Cacuia 0,011 0,022 0,015 0,008 0,001 

Parada De Lucas 0,011 0,025 0,011 0,007 0,002 

Lins De Vasconcelos 0,011 0,014 0,025 0,005 0,001 

Portuguesa 0,010 - 0,032 0,008 0,001 

Riachuelo 0,010 0,012 0,019 0,006 0,003 

Vista Alegre 0,009 0,016 0,016 0,005 0,001 

Rocha 0,009 0,010 0,014 0,009 0,004 

Santíssimo 0,009 0,019 0,014 0,003 0,001 

Leme 0,009 0,009 0,021 0,004 0,003 

Maria Da Graça 0,009 0,015 0,012 0,007 0,002 

Cidade De Deus 0,009 0,009 0,023 0,003 0,001 

Deodoro 0,009 0,027 0,001 0,004 0,002 

Senador Vasconcelos 0,009 0,018 0,012 0,003 0,001 

Jardim Sulacap 0,008 0,009 0,015 0,008 0,002 

Abolição 0,008 0,012 0,014 0,007 0,001 

Moneró 0,008 0,025 0,006 0,001 0,000 

Tauá 0,008 - 0,020 0,011 0,001 

Engenho Da Rainha 0,008 0,011 0,015 0,004 0,001 

Gardênia Azul 0,008 0,001 0,020 0,008 0,001 

Bancários 0,007 0,019 0,008 0,001 0,000 

Vidigal 0,007 0,010 0,011 0,003 0,005 

Cosmos 0,007 0,005 0,016 0,006 0,000 

Colégio 0,007 0,011 0,011 0,004 0,001 

Magalhães Bastos 0,007 0,010 0,014 0,002 0,001 

Encantado 0,007 0,007 0,013 0,005 0,001 

Vasco Da Gama 0,006 - 0,017 - 0,009 

Campo Dos Afonsos 0,006 0,018 0,002 0,005 0,000 

Cosme Velho 0,006 0,007 0,012 0,004 0,002 

Complexo do Alemão 0,006 0,013 0,012 - 0,000 

Campinho 0,006 0,010 0,007 0,007 0,000 

Vila Kosmos 0,006 0,009 0,011 0,002 0,001 

Alto Da Boa Vista 0,006 0,012 0,007 0,002 0,001 

Vaz Lobo 0,005 0,007 0,008 0,005 0,001 

Parque Anchieta 0,005 0,007 0,011 0,002 0,001 

Sampaio 0,005 0,011 0,007 0,004 0,000 

Jacarezinho 0,005 0,010 0,010 - 0,001 

Tomás Coelho 0,005 0,007 0,010 0,002 0,000 

Ricardo De Albuquerque 0,005 0,005 0,011 0,003 0,001 

Rocinha 0,005 0,005 0,014 0,000 0,000 

Camorim 0,005 0,009 0,006 0,000 0,004 

Catumbi 0,005 0,001 0,010 0,004 0,002 

Barros Filho 0,004 0,006 0,006 0,004 0,001 

Ribeira 0,004 - 0,005 0,005 0,006 

Sepetiba 0,004 - 0,012 0,003 0,000 

Turiaçú 0,004 0,003 0,009 0,002 0,001 
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Bairros* Índice de Centralidade 
Indicadores 

Transportes 
Estab. 

Econômicos 
Empregos Arrecadação 

Honório Gurgel 0,004 0,003 0,009 0,002 0,000 

Freguesia 0,003 - 0,009 0,003 0,002 

Acari 0,003 0,009 0,003 0,002 0,000 

Cocotá 0,003 - 0,011 0,002 0,001 

Cavalcanti 0,003 0,002 0,009 0,001 0,000 

Pedra De Guaratiba 0,003 - 0,006 0,005 0,000 

Costa Barros 0,003 0,006 0,004 0,001 0,000 

Parque Colúmbia 0,003 - 0,006 - 0,004 

Joá 0,002 0,004 0,002 0,002 0,001 

Água Santa 0,002 0,001 0,005 0,002 0,001 

Mangueira 0,002 0,004 0,003 0,001 0,000 

Paquetá 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 

Engenheiro Leal 0,001 0,001 0,003 0,001 0,000 

Pitangueiras 0,001 - 0,005 0,000 0,000 

Praia Da Bandeira 0,001 - 0,003 0,001 0,000 

Barra De Guaratiba 0,001 - 0,003 0,001 0,000 

Zumbi 0,001 - 0,002 0,001 0,000 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 

 

Os dados do quadro anterior foram analisados pelas Gerências de Planejamento Local 

(GPLs), que calibraram a metodologia e resultaram no quadro e mapa a seguir. Nesta fase do 

trabalho, as centralidades foram classificadas como Vigentes ou Planejadas: as centralidades 

vigentes são as que se realizaram, se destacando pelos resultados em cada indicador e as 

diretrizes de planejamento local. As centralidades planejadas são aquelas que, por sua 

localização estratégica ou conservação de sua ambiência, aspectos não abrangidos pelos 

indicadores utilizados, foram reclassificadas para classes que mais se aproximam da realidade 

do bairro analisado.  

 
Tabela 32: Hierarquia de Centros e Subcentros 

Bairro Hierarquia de Centros e 
Subcentros 

Tipo de Centralidade 

Centro Centro Metropolitano Centralidade Vigente 

Barra Da Tijuca Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Botafogo Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Campo Grande Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Copacabana Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Madureira Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Cidade Nova Subcentro Metropolitano Centralidade Vigente 

Cidade Universitária Subcentro Metropolitano Centralidade Planejada 

Galeão Subcentro Metropolitano Centralidade Planejada 

Tijuca Centro Regional Centralidade Vigente 

São Cristóvão Centro Regional Centralidade Vigente 

Ipanema Centro Regional Centralidade Vigente 

Leblon Centro Regional Centralidade Vigente 

Recreio Dos Bandeirantes Centro Regional Centralidade Vigente 

Taquara Centro Regional Centralidade Vigente 

Jacarepaguá Centro Regional Centralidade Vigente 

Bangu Centro Regional Centralidade Vigente 

Bonsucesso Centro Regional Centralidade Vigente 
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Santa Cruz Centro Regional Centralidade Planejada 

Benfica Centro Regional Centralidade Vigente 

Méier Centro Regional Centralidade Vigente 

Irajá Centro Regional Centralidade Planejada 

Penha Centro Regional Centralidade Vigente 

Maracanã Centro Regional Centralidade Vigente 

Rio Comprido Centro Regional Centralidade Vigente 

Olaria Centro Regional Centralidade Vigente 

Pavuna Centro Regional Centralidade Planejada 

Del Castilho Centro Regional Centralidade Vigente 

Cachambi Centro Regional Centralidade Vigente 

Vicente De Carvalho Centro Regional Centralidade Planejada 

Deodoro Centro Regional Centralidade Planejada 

Lapa Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Freguesia Jacarepaguá Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Vila Isabel Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Flamengo Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Gávea Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Realengo Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Ramos Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Jardim Botânico Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Penha Circular Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Saúde Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Laranjeiras Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Caju Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Engenho De Dentro Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Andaraí Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Guaratiba Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Glória Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Engenho Novo Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Lagoa Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Inhaúma Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Jardim Carioca Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Cascadura Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Padre Miguel Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Marechal Hermes Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Maré Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Manguinhos Subcentro Regional Centralidade Vigente 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 
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Figura 41: Espacialização da Hierarquia de Centros e Subcentros. Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 
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A organização espacial do sistema de centros de comércio e serviços está entre os 

elementos que devem subsidiar decisões para melhoria do funcionamento da cidade, decisões 

essas que objetivam redução dos movimentos pendulares intraurbanos, como o incentivo ao 

uso misto e o direcionamento de investimentos públicos ao longo dos corredores de 

transportes que ligam as centralidades. Além disso, a própria intensidade de aproveitamento 

do solo definida pelas legislações urbanísticas devem seguir um quadro lógico baseado nos 

centros dinâmicos existentes e nos centros e subcentros que o poder público municipal tem a 

intenção de fortalecer. O Plano Diretor de 2011 estabeleceu como diretrizes para 

fortalecimento da estrutura urbana a valorização das centralidades e subcentralidades 

existentes e a indução de novas centralidades na malha urbana, assim como o aprimoramento 

da ligação das novas centralidades com os centros funcionais existentes na cidade e com os 

municípios da Região Metropolitana, como disposto no artigo 10 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 

2011g). 

 
 

3.3 Valor da Terra Urbana  

 
A avaliação da evolução do preço dos imóveis agrega informação relevante para as 

políticas setoriais municipais e, em última análise, para nortear a Política Urbana, que as 

integra.  Esta análise tem como finalidade nortear estratégias territoriais, na busca de evitar a 

valorização excessiva e a permitir a uma maior diversidade de grupos sociais nos bairros.  Com 

esse objetivo, comparou-se, a título de exemplo, os valores médios do metro quadrado 

construído a partir da base de dados do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 

disponibilizada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) entre os anos de 2009 e 2013. 

Foram analisadas a evolução dos preços médios do metro quadrado construído, os valores da 

tipologia apartamento, por Área de Planejamento (AP) e por bairro, conforme a tabela a 

seguir: 

Tabela 33: Valores médios de metro quadrado construído por área de planejamento (2009-
2013). 

Área de 
Planejamento 

Valor médio do 
m

2
 (2009) 

Valor médio do 
m

2
 (2010) 

Valor médio do 
m

2
 (2011) 

Valor médio 
do m

2
 (2013) 

Crescimento 
2009-2013 

 (%) 

1 R$1.901,54 R$ 2.164,29 R$ 1.923,00 R$ 3.539,57 86,14 

2 R$ 4.833,92 R$ 6.654,49 R$ 5.973,17 R$ 9.043,33 87,08 

3 R$ 1.918,05 R$ 2.233,36 R$ 1.771,09 R$ 2.855,26 48,86 

4 R$ 2.864,47 R$ 3.154,30 R$ 2.952,20 R$ 4.252,69 48,46 

5 R$ 1.703,44 R$ 1.981,31 R$ 1.237,47 R$ 1.945,81 14,23 

Fonte: Coordenadoria de Macroplanejamento/CGPU/SMU 
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Analisando o conjunto dos dados através das medidas de posição média e mediana, 

observa-se que o aumento do valor da terra na Cidade do Rio de Janeiro variou em média de 

56,96% e 48,46%, respectivamente, no período de 2009-2013. As APs 1 e 2 apresentaram os 

maiores percentuais de crescimento médio, acima de 85%, seguido pelas APs 3 e 4, com cerca 

de 48% de aumento. Por fim, a AP 5 apresenta o menor valor de crescimento com 14,23%. 

 Ao analisar a evolução do preço dos imóveis por bairro, constatam-se percentuais 

ainda mais elevados de crescimento, destacando-se não apenas bairros historicamente 

valorizados como Gávea (102,95%), Copacabana (111,34%), e Ipanema (87,27%), mas áreas 

com baixo valor do preço do solo, como as favelas do Jacarezinho (254,35%), Vidigal (194,20%) 

e Maré (102,16%). A valorização imobiliária excessiva de determinadas áreas da cidade 

dificulta o acesso à moradia pelas classes populares, de menor renda, seja através da compra 

ou de aluguel dos imóveis. De modo análogo, a valorização de áreas ocupadas irregularmente 

pressiona os moradores a vender suas propriedades, tendo como consequência o risco de 

descaracterização da composição social das favelas e a desagregação do tecido social. 

A análise dos maiores valores de venda de apartamentos em julho de 2017 mostra que 

as regiões onde os preços praticados são mais altos continuam a ser os bairros da zona sul, 

cujos valores do metro quadrado variavam, no referido mês, de R$9.523,00 a 13.072,00, 

seguidos pelos bairros do Centro, Barra da Tijuca, Galeão e Tijuca, cujos valores do metro 

quadrado se enquadravam na faixa de R$6.858,00 a 9.522,00 e dos bairros Estácio, Rio 

Comprido, Alto da Boa Vista, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã, São Cristóvão, Jacarepaguá, 

Freguesia, Anil, Gardênia Azul, Curicica, Camorim, Recreio dos Bandeirantes, Cachambi, Méier, 

Vila Valqueire, Barros Filho, Jardim Guanabara, Freguesia da Ilha do Governador, Portuguesa, 

Jardim Carioca e Ribeira, cujos valores do metro quadrado oscilavam entre R$ 5.016,00 a 

6.857,00. Apesar dos dados não estarem atualizados, o mapa mostra um gradiente de valor da 

terra que flui da orla costeira em direção ao interior, com alguns enclaves de valorização do 

preço da terra na zona norte e esta configuração permaneceu, em linhas gerais, a mesma nos 

últimos anos. 
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Figura 42: Valores de venda de apartamentos (julho de 2017) 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU 
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CAPÍTULO II 
Diagnóstico da Cidade  

do Rio de Janeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

O Capítulo II apresenta um diagnóstico da dinâmica urbano-

ambiental da cidade, detalhado por temas, apontando desafios e 

vulnerabilidades. 
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             Dinâmica Urbano-Ambiental 

1. Uso e Ocupação do Solo 
 
 
Conforme demonstrado no capítulo anterior, a cidade do Rio de Janeiro vem 

apresentando taxas de crescimento da população relativamente baixas e estáveis a algumas 

décadas, de acordo com os últimos Censos Demográficos do IBGE, apesar da ligeira tendência 

de elevação da taxa média geométrica de crescimento anual na primeira década de 2000, em 

comparação com a década anterior. Os dados dos últimos Censos Demográficos mostram o 

processo de transferência de população das áreas de urbanização mais antiga e com melhor 

infraestrutura instalada (APs 1, 2 e 3) para a região oeste do município (APs 4 e 5). Por outro 

lado, revelam o gradativo aumento da população residente em favelas, em termos absolutos e 

relativos, não tanto pelo crescimento vegetativo ocorrido nessas comunidades, mas 

principalmente devido ao processo de transferência de população, como já havia apontado 

Barandier (2012). Apesar da estabilidade do crescimento demográfico, a malha urbana vem 

avançando sobre áreas pouco infraestruturadas ou na franja das encostas, com 

descontinuidades econômicas, pelo viés da otimização de infraestrutura, e também sociais, 

pois acarreta desintegração, do ponto de vista de urbanidade.  

Esta seção apresenta um panorama da dinâmica urbano-ambiental, buscando 

relacionar temas como uso do solo e densidade urbana, habitação e regularização urbanística 

e fundiária e infraestrutura urbana em suas diversas vertentes, incluindo transporte e 

mobilidade, saneamento ambiental, equipamentos públicos, espaços livres públicos, 

arborização e segurança pública. Esta seção identifica tecidos que compõem a morfologia 

urbana do Rio de Janeiro, indica as mudanças no uso e ocupação do solo nas últimas décadas e 

detalha a dinâmica imobiliária formal e das ocupações irregulares a partir de análises de 

pesquisadores e dos setores responsáveis pela gestão de informações e normas urbanísticas e 

pelo macroplanejamento da Secretaria Municipal do Urbanismo e do Instituto Municipal de 

Urbanismo Pereira Passos. O monitoramento dos dados da dinâmica imobiliária formal e das 

ocupações irregulares é desenvolvido pela Gerência de Informações e Normas Urbanísticas 

(GNIU/SMU) e está disponível no Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na página da 
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Secretaria Municipal de Urbanismo1. As demais análises foram elaboradas pela Gerência de 

Macroplanejamento (GM/SMU) e por pesquisadores. 

 
 
Tecidos Urbanos 

Esta análise da configuração dos tecidos urbanos da cidade do Rio de Janeiro 

apresenta uma visão geral sobre os componentes que constituem sua morfologia urbana. Foi 

elaborada em 2018 na escala da quadra urbana pelo Grupo SEL-RJ e colaboradores, sob a 

coordenação da Prof. Dra. Vera Regina Tângari, na pesquisa “Critérios de análise de territórios 

em áreas de expansão e renovação, aplicados aos espaços livres, à forma urbana e à 

paisagem”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura – PROARQ – FAU/UFRJ. 

Os componentes da morfologia urbana analisados compreendem: centralidades consolidadas, 

centralidades não consolidadas, tecidos urbanos consolidados, tecidos urbanos não 

consolidados, espaços com densa cobertura arbórea, espaços com predominância de 

forrações, áreas não urbanizadas e espaços livres (TANGARI, 2016-). 

As centralidades foram identificadas com base na legislação vigente, que define 

setores e vias urbanas como Centro de Bairros (CB), sendo estabelecidas a partir dos seus usos, 

relevância viária e fluxo de pessoas e veículos, considerando as identidades referenciais no 

âmbito das Regiões Administrativas. As quadras identificadas como quadras com tecido 

urbano consolidado são aquelas resultantes de loteamento ou parcelamento e que 

apresentam ocupação com edificações em mais de 50% de sua superfície. As quadras com 

tecido urbano não consolidado correspondem às que sofreram processo de loteamento ou 

parcelamento, mas que apresentam ocupação com edificações em menos de 50% de sua 

superfície.  

O conjunto de espaços livres no meio urbano é formado por espaços não edificados de 

porte significativo, descobertos, arborizados, vegetados ou não, inseridos na malha urbana 

(TÂNGARI e SILVA, 2010). Os espaços livres com densa cobertura arbórea são terras não 

parceladas e que apresentam mais do que 50% de sua superfície cobertos por vegetação 

arbórea, destacando-se de forma relevante na paisagem, geralmente inseridos em unidades 

de conservação. Os espaços livres com predominância de forrações são áreas não parceladas 

que sofreram algum processo de desmatamento ou processamento e que apresentam mais do 

                                                           
1
 www.rio.rj.gov.br/web/smu/informacoesurbanisticas 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/informacoesurbanisticas
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que 50% de sua superfície cobertos por vegetação rasteira, que podem vir a se configurar 

como áreas passíveis de ocupação.  

A figura 42 mostra o mapa de Tecidos Urbanos (2018) que reúne as áreas onde já 

existe uma mistura de usos residenciais e não residenciais, de acordo com a legislação atual, 

classificadas como Centros de Bairro, e que, no âmbito do estudo realizado, denominou-se 

centralidades urbanas (destacadas em vermelho). Em uma tonalidade bege clara, as áreas que, 

pela legislação atual, apesar de estarem situadas em áreas de expansão urbana, foram 

também identificadas pela legislação como Centros de Bairro, mas ainda não estão 

consolidadas com usos mistos na prática. As áreas marcadas na cor rosa correspondem a áreas 

dominiais, de uso da União, Forças Armadas, Estado ou concedidas por esses entes a 

instituições públicas (escolas, universidades) ou privadas (concessionárias de portos, 

aeroportos, distritos industriais). As manchas destacadas em verde correspondem às áreas 

com cobertura vegetal, incluindo os maciços florestados e serras isoladas protegidos pela 

legislação ambiental e as áreas com cobertura de gramíneas. A fronteira de expansão urbana 

segue em direção a oeste, mas atinge também as bordas dos maciços costeiros. As bordas das 

vertentes nortes dos Maciços da Tijuca, Pedra Branca e das serras isoladas localizadas a oeste 

do município (Serra de Inhoaíba e da Capoeira Grande), bem como as da vertente sudoeste do 

maciço de Gericinó, apresentam rarefação da cobertura vegetal nativa de porte arbóreo.  

 
Figura 43: Tecidos Urbanos (2018) 

 
Fonte: Grupo SEL/RJ/PROARQ-FAU/UFRJ, 2018. 
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Em bairros muito valorizados do centro e da Região de Planejamento Zona Sul, se 

observam tecidos verticalizados com taxas elevadas de ocupação dos lotes e quadras. Nos 

bairros da região sul, praticamente não há mais lotes vazios para serem edificados. Na região 

norte, cuja legislação urbanística está em processo de grandes mudanças, favorecendo o 

adensamento através da verticalização, predominam tecidos urbanos horizontais, com 

ocupação intensiva dos lotes e quadras e a incidência de conjuntos habitacionais. À sudoeste, 

junto à faixa oceânica, em setores com leis urbanísticas mais recentes oriundas do Plano Piloto 

para a Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá desenvolvido por Lucio Costa na década de 

1970, ocorrem padrões de ocupação bastante diferentes dos demais setores da cidade: 

condomínios residenciais multi-familiares de ocupação vertical e horizontal e complexos 

comerciais e de serviços, com taxas baixas de ocupação das quadras. Nessa região, a 

diversidade de traçados é fruto do histórico de ocupação, pois bairros como o Jardim Oceânico 

e Recreio dos Bandeirantes, cujos loteamentos foram originados antes do Plano citado, 

apresentam tecidos bem diferenciados, mais horizontalizados, com maiores taxas de ocupação 

e, consequentemente, com volumetria mais compacta em relação à ocupação mais 

verticalizada e com mais incidência de espaços coletivos intralotes. Na região oeste, nas 

planícies entre os Maciços da Pedra Branca e Gericinó, a ocupação é de baixa intensidade, com 

tecidos horizontais e grande incidência de áreas urbanizadas, mas ainda não ocupadas, 

incluindo também terrenos com uso agrícola e a instalações militares. Essa área encontra-se 

em processo de transformação gradual, na medida em que grandes complexos industriais e de 

logística de armazenamento e de transportes, voltados à exportação, estão sendo instalados 

na região, como, por exemplo, na Região de Planejamento de Santa Cruz, no limite oeste do 

município.   

Em todas as regiões da cidade ocorrem ocupações em favelas, que seguem um padrão 

condizente com as condicionantes locais onde se inserem: em áreas com suporte físico mais 

acidentado (encostas) e maior valor do solo, as favelas apresentam-se verticalizadas; em áreas 

planas e com menor valor do solo, os tecidos das favelas tem predominância horizontal. De 

forma geral, a ocupação do solo é intensiva, com tecidos compactos e com pouca incidência de 

espaços livres. 
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Densidade Urbana 

A densidade urbana é uma noção ampla que compreende relações numéricas entre 

elementos que compõem a cidade e a superfície territorial efetivamente ocupada por estes, 

podendo se referir à população, ao número de domicílios, às unidades habitacionais, à área 

construída das edificações, à cobertura do solo e ao uso do solo. Por aludir a tantos elementos, 

sua aplicação ao planejamento de assentamentos humanos é diversa e multifacetada, 

ocorrendo na medida em que relacionamos aos elementos que a influenciam: o sistema de 

transportes, o valor da terra, a demanda por habitação, a oferta por infraestrutura, o desenho 

urbano, a legislação urbanística, incluindo o zoneamento e os parâmetros construtivos.   

Conforme mencionado, devido a sua composição e influência nos diversos 

componentes que estruturam a vida urbana, a parametrização das densidades com vistas à 

mensuração dos níveis de concentração e dispersão urbana ainda são alvo de muitos debates. 

Considerando um cenário hipotético, no que tange a avaliação das vantagens e desvantagens 

do adensamento populacional urbano, Claudio Acioly e Forbes Davidson (1998) identificaram 

vantagens e desvantagens de altas e baixas densidades demográficas (Figura 43). Mas antes de 

avaliar os prós e contras de altas, médias e baixas densidades, é necessário conceituar e 

parametrizar o que significa alta, média e baixa densidade.  

A resposta para esta pergunta é variável, como informam Acioly e Davidson (1998). 

Ainda não há um consenso internacional e intranacional sobre o tema e isso decorre das 

diferenças de caráter sócio espacial entre as localidades, nas quais os distintos grupos sociais 

percebem de forma diferente a questão da densidade em virtude de suas origens e condições 

sociais somadas à configuração do espaço onde vivem.  

Os recursos disponíveis em face da demanda e da percepção da ambiência adequada 

variam, traduzindo-se em classificações diversas do que seria baixa, média ou alta densidade. 

Por exemplo, os modelos de planejamento urbano norte-americano e australiano, classificam 

como baixa densidade valores até 25 habitantes por hectare, enquanto no modelo europeu e 

asiático as baixas densidade correspondem a até 50 hab./hectare e 100 hab./hectare, 

respectivamente (ELKIN, 1991, APUD GILLHAM, 2002).  
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Figura 44: Vantagens e desvantagens da alta e baixa densidades 

 
Fonte: Adaptado de ACIOLY & DAVIDSON, 1998. 

 

O objetivo central do estudo de densidades é identificar os níveis de densidade que o 

poder público deve incentivar para otimização dos recursos investidos, em prol de um 

desenvolvimento urbano amplo e sustentável. Considerando apenas o aspecto econômico, 

podemos ter a percepção direta do custo da promoção de modelos de cidade: um modelo 

compacto, com densidades elevadas em áreas centrais e infraestruturadas, e outro modelo 

caracterizado pelo espraiamento do tecido urbano, com ocupação de áreas periféricas com 

baixas densidades. 

Avaliando a relação entre densidade e a eficiência da infraestrutura e serviços urbanos, 

o adensamento populacional reduz o custo de implantação por domicílio. O Gráfico 77 

apresenta o custo total de infraestrutura por habitação (em dólares) numa área parcelada, em 

diferentes cenários de densidade populacional. O custo total engloba os gastos na implantação 

de pavimentação, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgoto sanitário e energia 

elétrica. 
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Gráfico 77: Custo de da Infraestrutura por habitação em dólares (US$) para diferentes 
densidades populacionais, em 2012. 

 
Fonte: SILVA et al., 2016. 

 

Assim como a implantação, a concentração populacional torna a manutenção da 

infraestrutura e dos serviços menos dispendiosa, em decorrência dos ganhos de escala 

associados.  

Ainda no âmbito do custo da infraestrutura, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), ao analisar a densidade populacional líquida, propôs uma divisão em 5 

níveis ou faixas, do ponto de vista da viabilidade de implantação de infraestrutura urbana (BID, 

2013): 

 
< 40 hab./ha 

De 40 a 70 hab./ha 

De 70 a 200 hab./ha 

De 200 a 250 hab./ha 

> 25.000 hab./km² ou 250 hab./ha 

 
Estes níveis são reclassificados em três grupos, conforme a tabela a seguir: 

 
Tabela 33: Classificação de densidades proposta pelo BID 

De 70 a 200 hab./ha 
Viabilização de infraestrutura economicamente 
sustentável  

De 40 a 70 hab./ha 
De 200 a 250 hab./ha 

Intermediário 

< 40 hab./ha 
>250 hab./ha 

Inviabilização de infraestrutura economicamente 
sustentável  

Fonte: BID, 2013 

 
Em linhas gerais, o enquadramento proposto pelo BID reforça a necessidade de 

adensamento para viabilização econômica da infraestrutura, correspondendo, grosso modo, 

43.418 

23.306 

12.909 

8.645 

6.503 

15 hab/ha 

30 hab/ha 

60 hab/ha 

100 hab/ha 

200 hab/ha 
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aos valores expostos no gráfico anterior. Todavia, postula a existência de deseconomias acima 

de 250 hab./ha. 

O Rio de Janeiro possui a 18ª maior densidade entre os 5570 municípios brasileiros, e a 

4ª maior no estado, entre 92 municípios, com 52,67 hab./ha, atrás de São João de Meriti (131 

hab./ha), Nilópolis (81,77 hab./ha) e Belford Roxo (62,59). 

Nos últimos 30 anos, a Cidade do Rio de janeiro tem crescido em termos populacionais 

e expandido sua malha urbana. Esse é um processo que não é exclusivo da cidade carioca, 

como informa a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro: a 

Região Metropolitana cresce em média 32 km² ao ano, praticamente o equivalente a uma 

cidade do porte de São João de Meriti. As imagens de satélite apresentadas nas figuras a 

seguir, disponibilizadas pela NASA's Earth Observatory/USGS2, mostram a evolução da mancha 

urbana entre 1984 e 2015. No caso carioca, destaca-se o espraiamento em direção ao oeste do 

município, nas Áreas de Planejamento 4 e 5. 

 
Figura 45a e 45b: Evolução da mancha urbana na Cidade do Rio de Janeiro e entorno 

metropolitano entre 1984 e 2015 

 
 

                                                           
2
 Disponível em: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://earthexplorer.usgs.gov/


Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
252 

 

 
Fonte: NASA's Earth Observatory/USGS, disponível em https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
Conforme mostra a figura a seguir, grande parte da Área de Planejamento 1 e 2 

(Centro e Região Sul da Cidade), bem como algumas manchas pulverizadas na Área de 

Planejamento 3, e mesmo as Áreas de Planejamento 4 e 5 apresentam densidade populacional 

líquida acima de 250 habitantes/ha, faixa classificada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) como saturada, do ponto de vista da otimização da infraestrutura.  

 
Figura 46: Densidade Populacional Líquida (2018 - com base no Censo IBGE 2010) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GM – Gerência de Macroplanejamento 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Uma grande mancha com densidades entre 71 a 250 habitantes/ha mesclada a 

manchas pulverizadas com densidades entre 41 e 70 habitantes/ha forma bolsões no interior 

da Área de Planejamento 3, e em Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Esta é a 

faixa, segundo a classificação do BID, que é considerada mais adequada do ponto de vista da 

racionalização do custo-benefício com infraestrutura urbana.  

A Área de Planejamento 3 ainda apresenta manchas pulverizadas com densidade 

populacional líquida abaixo de 70 habitantes/ha, destacando-se a faixa ao longo da orla da 

Baía da Guanabara, inclusive a Ilha do Fundão, que apresenta densidades populacionais 

líquidas na faixa entre 1 e 40 habitantes/ha. A maior parte das áreas nesta faixa (entre 1 e 40 

habitantes/ha) localiza-se nas Áreas de Planejamento 4 e 5, que se caracterizam como áreas 

de expansão urbana, conforme mencionado. Considerando-se um buffer de 1 km em torno das 

estações de transporte de alta e média capacidade, grande parte das áreas situadas nesta faixa 

(entre 1 e 40 habitantes/ha) ao longo do buffer também se encontra nas Áreas de 

Planejamento 4 e 5. Em síntese, este mapa indica claramente o potencial de adensamento ao 

longo da orla da Baía da Guanabara, entre a área central da cidade e a foz do Rio Pavuna. Para 

isso, no entanto, é preciso identificar a capacidade de suporte desta região. 

 
 

Dinâmica imobiliária formal 

A evolução da área total licenciada na Cidade do Rio de Janeiro no período de 1940 a 

2017 apresenta um padrão de grande variabilidade em períodos relativamente curtos, fruto da 

conjuntura macroeconômica do país e das grandes transformações urbanas pelas quais a 

cidade passou no período, com a continuidade do processo de remodelação da área central da 

Cidade, a expansão urbana em direção à Barra da Tijuca, a implantação dos principais eixos de 

circulação da cidade, a implementação de planos e de normativas urbanísticas e, mais 

recentemente, os grandes eventos esportivos ocorridos na cidade, como mostra o gráfico a 

seguir.  
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Gráfico 78: Evolução da Área Total Licenciada na Cidade do Rio de Janeiro (em m2) – 1940-
2017 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Além dos marcos destacados no gráfico anterior, também merecem destaque: 

  
 Abertura da Avenida Brasil (1946) 

 Transferência da capital para Brasília (1960) 

 Construção do Aterro do Flamengo (1960-65) 

 Construção da Adutora do Guandu (1960-65) 

 Construção do Interceptor Oceânico de Copacabana e do Emissário Submarino de 

Ipanema (1970) 

 Remoções de diversas favelas na Zona Sul e criação dos conjuntos habitacionais 

da Cidade de Deus e da Vila Kennedy (1960-65) 

 Construção do Elevado do Joá (1971) 

 Abertura da Auto Estrada Lagoa Barra (1971) 

 Abertura do Túnel 2 Irmãos, atual Zuzu Angel (1971) 

 Construção do Elevado Paulo de Frontin (1974) 

 Construção do Metrô (1970-79) 

 Implantação da Linha Vermelha (1978-92) 
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 Implantação da Linha Amarela (1994-97) 

 
Apesar do padrão aparentemente indefinível, é possível identificar dois ciclos de 

aquecimento da dinâmica imobiliária formal na cidade: a década de 1970 até praticamente o 

fim da atuação do Banco Nacional da Habitação (BNH), extinto em 1986, e o período de 2004 a 

2014. O inverso se identifica no período que se estendeu entre 1984 a 2004, cujos 

investimentos na indústria imobiliária formal foram os mais baixos desde 1968, fruto da 

inflação desenfreada que drenava todos os recursos para a especulação financeira. 

As principais intervenções em infraestrutura urbana após 1940, os grandes aterros, os 

principais eixos de circulação, as normativas urbanísticas locais ainda em vigor, as favelas 

removidas e os conjuntos habitacionais construídos para abrigar a população desalojada 

podem ser visualizados na figura a seguir: 
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Figura 47: Principais Marcos da Evolução Urbana do Rio de Janeiro após 1940 

 
Fonte: PCRJ/IPP/Coordenadoria de Articulação Institucional, 2019. 
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 O monitoramento das licenças concedidas e da área licenciada para construção 

realizado entre 1980 e 2017 pela Gerência de Informações Normas Urbanísticas da Secretaria 

Municipal de Urbanismo (GNIU/SMU), permite um maior detalhamento deste quadro em 

relação ao processo de ocupação urbana formal nas últimas décadas, como mostra o Relatório 

da Evolução da Ocupação e Uso do Solo 2009-2015, atualizado para 2017 para a apresentação 

realizada pela GNIU/SMU no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), 

em 22/08/2018, (PCRJ/SMU/CTPD/GNIU, 2018).  

O levantamento realizado demonstrou que houve dois momentos de pico em relação à 

quantidade de área licenciada no Município do Rio de Janeiro, entre 1980 e 1982 e entre 2012 

e 2014, períodos em que a área total licenciada atingiu a faixa entre 5 e 6 milhões de m2/ano. 

Identificou-se uma tendência ascendente a partir de 2004, ainda que marcada pela crise de 

2008, que atinge o ápice em 2013. A partir de 2014, iniciou-se um processo descendente, 

como mostra o gráfico a seguir.   

 
Gráfico 79: Evolução da Área Total Licenciada na Cidade do Rio de Janeiro (em m2) 

entre 1980 e 2017 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Os fatores que explicam esta tendência de queda englobam a conjuntura 

macroeconômica recessiva, que reduziu o ritmo das obras na Área de Especial Interesse 

Urbanístico (AEIU) da Região Portuária e dos empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida (MCMV), bem como a atividade de licenciamento em geral, e a entrega dos 

equipamentos dos Megaeventos da Copa e dos Jogos Olímpicos.  Entretanto, como demonstra 

o citado relatório, os patamares de licenças concedidas (em termos de área total licenciada) 

apesar da tendência de queda a partir de 2014, ainda estão bem acima da média verificada no 

período entre 1984 e 2004.  

As mudanças e os novos arranjos na estrutura das famílias influenciaram a demanda 

por domicílios no período. O estoque de unidades residenciais na cidade cresceu sem 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
258 

 

intensificar o aproveitamento de infraestruturas já instaladas, uma vez que o aumento mais 

significativo aconteceu na AP4, que ampliou seu parque habitacional em mais de 50% do total 

de domicílios particulares permanentes a partir de 2000. 

Barandier (2012) destaca a oferta de novos produtos imobiliários, a partir da segunda 

metade da década de 2000, no entorno imediato da área central, com a construção de grandes 

condomínios e edifícios residenciais em São Cristóvão, Lapa, Glória e Catete, viabilizados 

conjuntamente a partir da alteração da legislação urbanística e da atuação do mercado 

imobiliário. Estes empreendimentos atraíram a classe média e se configuraram como vetores 

de adensamento residencial.  

A partir de 2014, o crescente estoque e a dificuldade de venda das unidades do setor 

imobiliário da construção, com a margem de lucro que vinha sendo praticada, foram 

desacelerando o processo de ocupação formal. 

No período de 2006 a 2016, foram licenciados 50 milhões de m² e um total de 345 mil 

unidades. De 2006 a 2015, receberam habite-se 27 milhões de m² e 207 mil unidades. Como 

ressaltado no relatório da GNIU/SMU, existe um espaço de tempo a ser considerado entre a 

emissão de licença para edificação e o habite-se. Esse espaço de tempo pode variar de 2 até 4 

anos e corresponde ao tempo de execução da obra e entraves burocráticos, entre outros 

aspectos. Ainda assim, observa-se que cerca de 40% dos pedidos de licença não foram 

acompanhados de habite-se no período. 

Ao ampliar o período de análise até 2016 (2009 a 2017), o citado relatório mostra que 

foram licenciados 37 milhões m² e 269 mil unidades. A Área de Planejamento que apresentou 

maior percentual de área licenciada continuou sendo a AP4, com 46% das licenças emitidas no 

período. As APs 5 e 4 atingiram 19% e 18% respectivamente, enquanto as APs 1 e 2 

contribuíram com 10% e 8% das licenças, respectivamente. A partir de 2014, o número de 

licenças emitidas na AP3 atingiu 28%, indicando o despertar do interesse do setor imobiliário 

para esta parte da cidade.  

 
Tabela 34: Área Licenciada na Cidade do Rio de Janeiro (1940-2017) 

Período Temporal Intervalo de tempo Área Construída (m
2
) 

Total Média anual 

1940-1964 25 anos 51.405.450 2.056.218 

1965-1984 20 anos 86.080.652 4.304.033 

1985-2004 20 anos 52.269.056 2.613.453 

2005-2017 13 anos 55.842.610 4.295.585 

Fonte: Relatório da Evolução da Ocupação e Uso do Solo 2009-2015, elaborado pela Gerência de 
Informações Urbanísticas GIU, da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano CGPU, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e disponível no Portal da PCRJ no Site da SMU: 
http.//www.rio.rj.gov.br/web/smu/informacoesurbanisticas e apresentação realizada pela Gerência de 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/informacoesurbanisticas
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Informações e Normas Urbanísticas no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor - CTPD, 
em 22 de Agosto de 2018, disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf>. 
 

Nos últimos dois anos, as Áreas de Planejamento com o maior percentual de área 

licenciada foram a AP4 (RAs: XXIV - Barra da Tijuca e XVI - Jacarepaguá), a AP5 (RAs: XVIII – 

Campo Grande e XIX – Santa Cruz) e a AP2 (IV RA - Botafogo).  

 
Gráfico 80: Área Total Licenciada (em m2) por Região Administrativa na Cidade do Rio de 

Janeiro em 2017 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

Em termos de unidades licenciadas, a XVIII RA (Campo Grande), na AP5, se destacou no 

período com cerca de 4800 unidades licenciadas, seguidas pelas RAs XVI (Jacarepaguá) e XXIV 

(Barra da Tijuca), que onde foram licenciadas mais de 3000 e 2500 unidades, respectivamente. 

  
Gráfico 81: Número de unidades licenciadas por Região Administrativa na Cidade do Rio de 

Janeiro em 2017 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf
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O mapa apresentado na figura a seguir mostra as principais manchas de concentração 

de licenças expedidas entre 2009 e 2017: Jardim Oceânico, Recreio dos Bandeirantes, 

Jacarepaguá, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel e Centro, além de enclaves ao longo das Avenidas 

Dom Helder Câmara, Intendente Magalhães e Santa Cruz.  

 
Figura 48: Licenças de construção com 800m² ou mais (2009 a 2017) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
 
Usos e mistura de usos 

De acordo com as análises elaboradas pela GNIU/SMU (PCRJ/SMU, 2018), entre 2009 e 

2017, o uso residencial foi responsável por mais da metade do número de licenças concedidas 

(55%), variando entre 53% (em 2016) e 67% (em 2017), seguido pelo uso não residencial 

(39%), que chegou a atingir 42% (em 2016), mas recuou para 31% (em 2017). O uso misto foi 

responsável por 6% das licenças no período, baixando para 5% (em 2016) e 2% (em 2017).  

Tanto em termos de uso residencial como de uso não residencial, a Área de 

Planejamento que apresenta maior intensidade e dinamismo imobiliário, em área construída, 

foi a AP4, como mostram os gráficos a seguir.  Apenas a partir de 2015, seus patamares em 
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relação ao uso não residencial se equipararam às demais áreas de planejamento da cidade, 

sendo suplantado pela AP5 em 2016. 

 
Gráfico 82: Evolução do Uso Residencial 200  –                      (m²) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

Gráfico 83: Evolução do Uso Não Residencial 2006 – 2017 Área Construída (m²) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
 

Demolições e a renovação do estoque imobiliário 

No período de 2009 a 2015, foram licenciadas 4.915 demolições no município. Nas 

licenças de demolição, salvo poucas exceções, não consta o montante de área a ser demolida. 

Com isso as análises feitas pela GNIU/SMU levaram em conta o número de licenças e não o 

total de área demolida licenciada. As licenças de demolição indicam a possibilidade de 

renovação do estoque imobiliário da cidade e tendem a ocorrer com mais frequência e 

quantidade nas regiões mais consolidadas, onde a oferta de novos terrenos para construção é 
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baixa, ou em áreas em que a legislação urbanística tenha sido alterada (aumento de gabarito e 

de taxas de ocupação, por exemplo).  

Outra fonte de demanda por demolições ocorre quando do alargamento de 

logradouros existentes, abertura de novas vias ou implantação de novos sistemas de 

transporte, especialmente em áreas consolidadas, como ocorreu com a implantação do Bus 

Rapid Transit  (BRT) Transcarioca, onde foram necessárias muitas desapropriações e 

demolições para que o traçado pudesse ser implementado.  

As Áreas de Planejamento 1, 2 e 3 contribuíram com 64% das licenças de demolição 

neste período. Em termos absolutos, destacam-se a AP3, com 31%; a AP4, com 25%; e a AP2, 

com 20% das solicitações de licença para demolições no período. As APs 3 e 4 foram as áreas 

de planejamento atravessadas pelo corredor expresso BRT Transcarioca. A requalificação deste 

eixo de ligação contribuiu significativamente para o número de demolições ocorridas nestas 

regiões. Estes dados demonstram que a renovação do estoque imobiliário vem acontecendo, 

de maneira mais expressiva nas Áreas de Planejamento 1, 2 e 3.  

 
 
Mudanças no Uso e Ocupação do Solo  

A análise da ocupação urbana e da estrutura básica da cidade em correlação com seu 

suporte físico-ambiental permite identificar conflitos relativos às formas de ocupação urbana e 

os vetores de expansão atualmente em curso no território. Estes conflitos ocorrem 

principalmente em relação à: 

 
 Ocupação formal sobre a cobertura vegetal; 

 Ocupação informal sobre a cobertura vegetal; 

 Ocupação agrícola sobre a cobertura vegetal; 

 Ocupação informal sobre a formal; 

 Ocupação formal sobre a agrícola; 

 Ocupação informal sobre a agrícola; e 

 Ocupação (formal e informal) sobre e em torno de áreas protegidas. 

 
A série de mapas apresentados nas figuras a seguir mostra o processo de retração da 

cobertura vegetal nas bordas dos Maciços da Tijuca (vertente oeste) e da Pedra Branca 

(vertentes norte e sul), e em manchas pulverizadas dispersas pela cidade, especialmente nas 

Áreas de Planejamento 4 e 5, decorrentes das transformações ocorridas no uso do solo. Este 
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mapeamento foi elaborado pela Gerência de Macroplanejamento, da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, com os dados do monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente nos períodos de 1984-2001 e 2010-2016, como parte do Programa de 

Monitoramento da Cobertura Vegetal, com os dados do aplicativo SigFloresta3. 

 
Figura 49: Retração da cobertura vegetal no período de 1984 a 2001 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 

A figura a seguir mostra as áreas da cidade que mais perderam cobertura vegetal no 

período de 2010 a 2016, com maior concentração nas bordas do Maciço da Pedra Branca, em 

especial na região das Vargens e no Centro Metropolitano, na Área de Planejamento 4 e na 

zona oeste da cidade, Área de Planejamento 5, dando lugar a áreas urbanizadas ou ainda a 

espera de urbanização. Na Área de Planejamento 3, as perdas mais significativas aconteceram 

em torno do Aeroporto Internacional, no bairro do Galeão; na Ilha do Fundão; em Deodoro e 

na foz do Rio Pavuna, na divisa com o Município de Duque de Caxias. 

  

                                                           
3
 Disponível em: http://sigfloresta.rio.rj.gov.br/ 

http://sigfloresta.rio.rj.gov.br/
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Figura 50: Retração da cobertura vegetal no período de 2010 a 2016 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
A figura a seguir mostra as áreas da cidade que mantiveram o uso agrícola e as que o 

perderam no período entre 2010 e 2016. A maior parte das áreas que mantém o uso agrícola 

na cidade se localiza nas encostas dos Maciços da Pedra Branca e Gericinó e nas áreas de 

baixadas dos bairros de Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, Vargem Grande e Camorim. Os 

bairros que mais perderam áreas anteriormente destinadas ao uso agrícola convertidas para 

outros usos neste período foram Santa Cruz, Vargem Pequena, Guaratiba, Bangu e Campo 

Grande. 
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Figura 51: Retração da agricultura no período de 2010 a 2016 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
A figura a seguir mostra o mapa de Evolução das Áreas Urbanizadas entre 2004 e 2016, 

elaborado pela Gerência de Normas e Informações Urbanísticas, da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, com base no monitoramento do uso do solo realizado periodicamente pelo 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. 
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Figura 52: Evolução das Áreas Urbanizadas entre 2004 e 2016 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

Nas diferentes Áreas de Planejamento (APs) da Cidade, o uso e a ocupação do solo e, 

consequentemente, a paisagem e a cobertura vegetal da cidade, vêm passando por mudanças 

significativas, como pode ser observado nas tabelas a seguir, que mostram a variação no 

período de 2004 a 2016.  

 
Tabela 35: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na AP 1 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Na AP1, destacam-se no período o predomínio da conversão de terrenos para uso de 

comércio e serviços; as grandes modificações de uso no Caju e Cidade Nova; a conversão para 
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uso residencial na Lapa (Condomínio Residencial Cores da Lapa); a conversão para uso 

residencial de interesse social no Catumbi (Programa Minha Casa, Minha Vida); e as ações de 

reflorestamentos em Santa Teresa e São Cristóvão. 

 
Tabela 36: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na AP 2 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

Na AP2, destacam-se as ações de reflorestamento na Tijuca, Andaraí e Grajaú e a 

ocupação de uma grande área na Avenida Francisco Bicalho, ao lado da estação desativada da 

antiga Estrada de Ferro Leopoldina Railway, para implantação da fábrica de aduelas da Linha 4 

do Metrô.  

 
Tabela 37: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na AP 3 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Na AP3 observa-se grande variedade de mudanças no uso e ocupação do solo, 

marcada pela conversão de áreas não urbanizadas, sobretudo com cobertura gramíneo 

lenhosa, mas também de uso agrícola, em usos de comércio e serviços (na Pavuna, em Vigário 

Geral e na Ilha do Governador, com a Expansão do Aeroporto do Galeão); a conversão para 
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uso residencial, sobretudo o multifamiliar, em diversas áreas da AP3; a conversão para uso 

residencial de habitação de interesse social em Triagem (Bairro Maravilha Triagem), e a 

conversão para áreas de lazer e recreação (Implantação do Parque Madureira). 

 
Tabela 38: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na AP 4 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

Na AP4, destaca-se a transformação da cobertura arbórea e arbustiva, tanto nas 

encostas do Maciço da Tijuca quanto nas do Maciço da Pedra Branca, e a mudança da 

cobertura gramíneo lenhosa para a expansão do uso residencial, sobretudo, o multifamiliar, 

em toda a Região Administrativa da Barra da Tijuca, especialmente, em torno do Centro 

Metropolitano e ao longo das avenidas das Américas e Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, para 

usos de comércio e serviços. Também na região das Vargens verificou-se a mudança da 

cobertura gramíneo lenhosa para a expansão do uso de comércio e serviços, desencadeando 

uma mudança expressiva no uso e ocupação do solo entre 2000 e 2013, como pode ser 

observado em detalhe na figura a seguir:  
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Figura 53: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na região das Vargens, entre 2000 e 2013. 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Tabela 39: Mudanças no Uso e Ocupação do Solo na AP 5 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

A AP 5 apresenta a maior diversidade de mudanças de usos e ocupação do solo, com 

predomínio do aumento das áreas residenciais e industriais, sobretudo em Santa Cruz, em 

detrimento da diminuição considerável da cobertura gramíneo lenhosa, que perdeu mais de 

25 milhões de metros quadrados, entre 2004 e 2016, mas também de áreas com uso agrícola, 

mais uma vez, em Santa Cruz. Santa Cruz também perdeu, no período analisado, mais de 6 

milhões de metros quadrados de cobertura arbórea e arbustiva. 
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Entre 2010 e 2016, as áreas que mais contribuíram para mudanças na paisagem e no 

uso do solo, ao transformarem sua cobertura natural em área antropizada foram a Baixada das 

Vargens; o Centro Metropolitano, a Vila Olímpica, e o empreendimento imobiliário Reserva 

Uno, na Barra da Tijuca (AP 4); e os Campos do Maranhão e São Paulo, em Santa Cruz, além do 

Campus Fidei e a área da SAGAP em Guaratiba (AP5).  

 Em suma, analisando-se os avanços e retrações das principais classes de uso e 

ocupação do solo na Cidade, verifica-se a seguinte tendência/comportamento: 

 
Tabela 40: Diagnóstico e tendências por Área de Planejamento (AP) da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
 

Dinâmica das Ocupações Irregulares 

A reprodução da cidade a partir do modelo de ocupação fora do sistema formal de 

urbanização tem levado à expansão da irregularidade, da precariedade da urbanização e das 

habitações, sobretudo entre a população pobre. Em 30 anos, a população residente em favelas 

quase duplicou e em 2010 ultrapassou a marca de um quinto da população total do Rio de 

Janeiro, segundo dados do Censo de 2010. 

As favelas são o padrão recorrente de assentamento popular das zonas sul e norte do 

Rio de Janeiro e os loteamentos clandestinos e irregulares se configuram como padrão na zona 

oeste. Entretanto, a irregularidade não acontece apenas entre as classes populares, ela ocorre 

também entre as classes médias e altas, como salientou Barandier (2012), e sobre os 

logradouros públicos.  

O Plano Diretor de 2011 instituiu o Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo 

através do artigo 322, com o objetivo de criar uma política que vise à integração das ações dos 

diversos órgãos setoriais municipais, voltadas ao efetivo controle, monitoramento e 

fiscalização do uso e ocupação do solo em todo o território municipal. A minuta de decreto 

para regulamentação deste sistema foi elaborada em 2015, no âmbito do Comitê Técnico de 
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Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD) e recentemente revisada pela Secretaria Municipal 

de Urbanismo. Uma das ações intersetoriais previstas neste sistema é a criação de uma rede 

de monitoramento sobre a situação de ocupação irregular na cidade, juntamente com a 

criação de um cadastro unificado. Entretanto, até o momento, esforços de identificação e 

mapeamento são feitos de forma dispersa, pelos diversos órgãos que enfrentam a questão. 

A metodologia desenvolvida pela Gerência de Normas e Informações Urbanísticas 

(GNIU/SMU) 4 para o mapeamento das áreas não regularizadas realizado, e apresentado em 

2018 para o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, considerou as seguintes 

áreas e formas de ocupação: 

 
 Favelas, através do mapeamento de uso e ocupação do solo realizado pelo 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), com atualização em 

2016. 

 Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) referentes a loteamentos irregulares e 

favelas, identificadas por meio do aplicativo georreferenciado Legislação Bairro 

a Bairro, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e gerido 

pela GNIU/SMU, com dados de 2018. 

 Loteamentos irregulares do Sistema de Assentamentos de Baixa Renda 

(SABREN), do IPP, de 2010. 

 
De acordo com os resultados levantados pela Gerência de Normas e Informações 

Urbanísticas (GNIU/SMU), cerca de 19% da área total construída na cidade na última década é 

irregular. Do total da área construída na cidade na última década, 9,3% equivale a obras 

irregulares localizadas em favelas, e 9,1% a obras irregulares localizadas em loteamentos 

irregulares. Os totais de área construída irregular identificados na cidade no período levam a 

crer que, em termos de área territorial, existiria uma divisão balanceada entre os dois tipos de 

irregularidade (favelas e loteamentos irregulares), porém, considerando-se que os dados 

referentes a loteamentos irregulares são de 2010 e os de favela de 2016, pode-se inferir que 

os loteamentos irregulares já ultrapassam as favelas, em termos de áreas territoriais, como 

mostra a figura a seguir. 

 

                                                           
4
 Para maiores informações acessar: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO. Evolução do Uso e Ocupação do Solo: Revisão do Plano Diretor 
Sustentável LC 111/2011 (Workshop). Rio de Janeiro: ago 2018. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf>. 
Acesso em 17/04/19. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf
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Gráfico 84: Área Territorial Ocupada Irregularmente (em m2) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 

A análise realizada pela GNIU/SMU em 2018, considerando o território com cobertura 

da restituição de imagens realizada em 2013 pelo IPP, a partir do cruzamento dos dados sobre 

áreas irregulares com os dados relativos à área total construída na cidade, mostra um 

predomínio de áreas irregulares na AP 3, com 13% do total das ocupações nesta AP, e na AP 5, 

com 11%.  Somadas, as áreas irregularmente ocupadas nas duas APs correspondem a mais da 

metade das áreas irregularmente ocupadas de toda a cidade. Na AP 5, a categoria dominante 

de irregularidade é formada pelos loteamentos irregulares. Nas APs 3 e 4, prevalecem as 

favelas. Estes resultados corroboram a análise realizada anteriormente por Barandier (2012). 
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Gráfico 85: Total de Área Construída (em m2) nas Áreas Ocupadas Irregularmente 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Figura 54: Localização das favelas e loteamentos irregulares na cidade 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Nas APs 1, 2 e 3, 83% das áreas irregulares localizam-se em favelas. Na AP 4, 68% 

localizaram-se em favelas. Como pode ser observada no mapa, a maior mescla de favelas e 

loteamentos irregulares se localiza em Jacarepaguá. Na AP5 a situação se inverte, onde 66% 

das áreas irregulares são compostas de loteamentos irregulares. 
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Entretanto, a ocupação da Área de Planejamento 5 não é exclusivamente irregular. A 

partir de 2009, cerca de 50% das unidades residenciais que receberam licença para construção 

na cidade integram empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida localizados na 

AP5. 

Embora o Programa Minha Casa Minha Vida tenha cumprido o papel de alocar 

recursos para a produção de moradia para atender a famílias com renda de até 3 salários 

mínimos, as condições do valor da terra no Rio de Janeiro e a falta de uma estratégia territorial 

clara e orientadora acabaram por direcionar sua implementação em direção à AP5, que 

apresenta piores condições de oferta de infraestrutura e equipamentos. 

 
 
2. Habitação de Interesse Social 

 
 
Esta seção tem como objetivo apresentar análises realizadas sobre déficit e 

inadequação habitacional e os programas que têm sido implementados para provisão de 

moradias no Rio de Janeiro, bem como sobre questões relacionadas à regularização urbanística 

e fundiária, de forma a subsidiar a implementação das políticas de habitação de interesse 

social e de regularização urbanística e fundiária, e suas atualizações no âmbito do processo de 

revisão do Plano Diretor. As análises sobre déficit e inadequação habitacional foram 

elaboradas em 2016 pela Coordenadoria de Macroplanejamento, para subsidiar a Avaliação do 

Plano Diretor e os trabalhos intersetoriais realizados pelos Grupos de Ação do CTPD. Para 

tanto, foram identificados, dentro dos microdados da Amostra do Censo de 2010, as 

estimativas de déficit habitacional e inadequação dos domicílios habitacionais ocorridos 

internamente na cidade, seguindo a metodologia utilizada pela Fundação João Pinheiro (FJP). 

As questões relativas à regularização urbanística e fundiária foram oriundas das discussões 

travadas no âmbito da Comissão Especial de Regularização, instituída pelo Decreto 

44.023/2017, para identificar e propor soluções para situações de irregularidades urbanísticas 

e edilícias. 

A moradia é direito social estabelecido na Constituição e na Lei Orgânica do Município 

do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, é um componente estratégico para o planejamento das 

cidades. O direito à cidade e a defesa da função social da propriedade, aliados à 

democratização da gestão urbana, assegurados pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988 e posteriormente pelo Estatuto da Cidade, são os princípios que fundamentam a 
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atuação do poder público para prover acesso à moradia adequada pela população em situação 

de vulnerabilidade social.  

A Política Municipal de Habitação deve se orientar, portanto, segundo estes princípios, 

buscando consolidar objetivos, diretrizes e ações estruturantes do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro – Lei Complementar nº 

111, de 2011. Deve também atender às diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social (PMHIS), ainda não aprovado. 

A oferta da habitação de interesse social se concretiza através de programas do 

governo federal, estadual e municipal, através de repasses de recursos geridos pelos estados e 

municípios – para diferentes modalidades de provimento do acesso à moradia. Sobretudo as 

médias e grandes cidades possuem maiores possibilidades de contar com meios 

potencialmente capazes para implementar parte significativa da política habitacional, 

viabilizados através de recursos provindos de instrumentos de uso e ocupação do solo, 

direcionados aos fundos específicos municipais de Desenvolvimento Urbano, de Habitação e 

de Habitação de Interesse Social; bem como através de recursos próprios provenientes das 

receitas tributárias; além da cooperação internacional, através da captação de recursos juntos 

aos organismos internacionais, agências de fomento e instituições financeiras, como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). A captação de recursos através das linhas de 

financiamento são compromissos bilaterais, que dependem também de contrapartidas 

municipais. A aplicação destes instrumentos demanda organização e principalmente a busca 

por um pacto entre os agentes envolvidos, poder público, comunidade a ser atendida e 

empreendedores.  

Um fator fundamental para o planejamento de uma política habitacional é conhecer 

quais são as demandas habitacionais existentes. Isso significa compreender qual é a situação 

das moradias em seus diversos aspectos, sejam as condições físicas da construção, a existência 

de infraestrutura, a quantidade de habitantes, o comprometimento da renda familiar com o 

aluguel, entre outros aspectos.  

A Fundação João Pinheiro (FJP), ligada ao Governo do Estado de Minas Gerais, possui 

uma longa tradição de pesquisas no cálculo do déficit habitacional brasileiro e no de 

habitações inadequadas. Graças à credibilidade desta fundação, a metodologia e as 

estimativas geradas pela mesma são utilizadas (ou coproduzidas) pelo Ministério das Cidades e 

por muitos governos estaduais e municipais, e representam os números oficiais das 
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necessidades habitacionais no país. A publicação que foi usada como referência para esta 

análise foi o “Déficit habitacional municipal no Brasil”, Nota Técnica de 20135. 

Essas estimativas são divulgadas considerando como parcela geográfica mínima o 

município. Contudo, em cidades como o Rio de Janeiro, com grande contingente populacional 

e diferenças importantes entre regiões, é necessário conhecer a distribuição interna dessas 

necessidades e compreender as características da distribuição das condições habitacionais, 

para que se possam desenvolver políticas específicas para cada região. 

Os trabalhos da FJP são baseados em dados fornecidos pelo IBGE, especificamente a 

amostra do Censo e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Na escala de 

detalhamento desejada (intramunicipal), não foi possível a utilização da PNAD, restando 

apenas os dados da amostra do Censo de 2010 como fonte mais recente.  

A amostra do Censo possui a “Área de Ponderação” como unidade básica. O território 

do Rio de Janeiro é dividido em 200 Áreas de Ponderação, como será exposto mais adiante.  

De acordo com o IBGE: 

[d]efine-se área de ponderação como sendo uma unidade geográfica, 
formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de setores censitários 
contíguos, para a aplicação dos procedimentos de calibração dos pesos, de 
forma a produzir estimativas compatíveis com algumas das informações 
conhecidas para a população como um todo (IBGE, sem data). 
 

A territorialização dos dados da Fundação João Pinheiro foi realizada em 2016 pela 

Coordenadoria de Macroplanejamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, para subsidiar a 

Avaliação do Plano Diretor e os trabalhos intersetoriais realizados pelos Grupos de Ação do 

CTPD. Para tanto, foram identificados, dentro dos microdados da Amostra do Censo de 2010, 

as estimativas de déficit habitacional e de inadequação dos domicílios habitacionais, ocorridos 

internamente na cidade, seguindo a metodologia utilizada pela Fundação João Pinheiro. 

 
 
Conceituação de Necessidades Habitacionais, Déficit Habitacional e Inadequação de 

Moradias 

 
 

Necessidades Habitacionais, conforme entendido pela Fundação João Pinheiro (FJP), é 

um conceito que compreende dois grandes grupos. O primeiro é composto por domicílios 

contabilizados como Déficit Habitacional e o segundo por Domicílios Inadequados. 

                                                           
5
 http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/596-nota-tecnica-deficit-habitacional-

2013normalizadarevisada/file 

http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/596-nota-tecnica-deficit-habitacional-2013normalizadarevisada/file
http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/596-nota-tecnica-deficit-habitacional-2013normalizadarevisada/file
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O Déficit Habitacional é composto por seis categorias: i) Domicílios Improvisados; ii) 

Domicílios Rústicos; iii) Casas de Cômodos; iv) Famílias Conviventes; v) Ônus Excessivo com 

Aluguel e vi) Adensamento Excessivo de Domicílios Alugados. 

O Déficit Habitacional refere-se às demandas habitacionais que comportam tanto 

construções de novas moradias quanto políticas de locação social. Por sua vez, Inadequação de 

Domicílios refere-se às habitações que precisam de intervenções físicas e/ou melhorias das 

condições de habitabilidade ou da adoção de infraestrutura urbana para serem considerados 

como domicílios adequados. Acrescenta-se que alguns itens que compõem a inadequação de 

domicílios não são excludentes, já que um mesmo imóvel pode apresentar diferentes 

componentes inadequados. Por esse motivo, os imóveis já quantificados no déficit não fazem 

parte do universo abrangido pela Inadequação de Domicílios. 

Existem três componentes que caracterizam o domicílio como inadequado: i) carência 

de infraestrutura; ii) ausência de banheiro e ii) adensamento excessivo de imóvel próprio, 

sendo que o item carência de infraestrutura se subdivide em carências de abastecimento de 

água, de fornecimento de luz, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo.  

Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias são conceitos que agregam, cada um, 

subcomponentes qualitativamente distintos, o que faz com que os valores destes 

subcomponentes representem dados significativos para fins de implementação de políticas 

habitacionais.  

 Apresenta-se a seguir uma formulação expedita, que tem por propósito auxiliar a 

tarefa de definir, escolher campos de ação e construir previsões orçamentárias para fazer 

frente ao segmento da política habitacional. 

Quanto ao Déficit Habitacional, entende-se que: 

 
i) O subcomponente Habitação Precária, que engloba Domicílios Rústicos e 

Domicílios Improvisados, agrega a demanda por construção de nova moradia, 

mas também por melhorias na unidade. 

ii) O subcomponente Coabitação Familiar, que engloba Famílias Conviventes e 

Cômodos, agrega a demanda por construção de nova moradia, mas também por 

melhorias na unidade. 

iii) O subcomponente Ônus excessivo com Aluguel (> 30% da renda das famílias que 

possuem renda até 3 SM) agrega a demanda por locação social. 

iv) O subcomponente Adensamento excessivo de imóveis alugados agrega a 

demanda por locação social, mas também por melhoria da unidade. 
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O quadro a seguir exprime dados elaborados pela FJP (a partir do Censo 2010 IBGE), 

relativos ao Déficit Habitacional da Cidade do Rio de Janeiro, da Região Metropolitana, do 

Estado e da União. 

 
Tabela 41: Déficit Habitacional da Cidade do Rio de Janeiro, da Região Metropolitana, do 

Estado e da União. 

Unidade Territorial 

Déficit 
Habitacional 

Componentes 

Domicílios 
Precários 

Coabitação 
Familiar 

Ônus Excessivo 
com Aluguel 

Adensamento 
Excessivo de 
Domicílios 
Alugados 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Brasil 6.940.691 12,11 1.343.435 2,34 2.991.313 5,22 2.124.404 3,71 481.539 0,84 

Estado do Rio de 
Janeiro 

515.067 9,82 24.227 0,46 203.757 3,89 235.961 4,50 51.122 0,97 

Região Metropolitana 387.216 9,91 18.163 0,46 154.917 3,97 172.705 4,42 41.432 1,06 

Cidade do Rio de 
Janeiro 

220.774 10,29 11.127 0,52 86.249 4,02 101.986 4,75 21.412 1,00 

Fonte: Déficit habitacional municipal no Brasil/Fundação João Pinheiro, 2013. 
 

Observa-se na Cidade do Rio de Janeiro, em 2010, que o Ônus Excessivo com Aluguel 

(101.986 domicílios) incidia sobre 4,75% dos domicílios, o que equivalia a 46,19% do Déficit 

Habitacional (220.774 domicílios). Esse último percentual decorre de uma simples dedução 

aritmética feita a partir dos dados constantes da própria tabela, no entanto é um dado 

relevante, pois significa dizer que quase a metade do Déficit Habitacional, em 2010, resolver-

se-ia mais adequadamente por meio de iniciativas de locação social. Outro item igualmente 

expressivo na apuração de 2010, a Coabitação Familiar, incidiu sobre 4,02% dos domicílios, o 

que equivalia a 39,06% do Déficit Habitacional. Também para este caso, considerando-se a 

definição de Coabitação Familiar, seria aplicável a mesma política de locação social. Assim, é 

correto afirmar, que mais de 85% do Déficit Habitacional podem ser resolvidos sem produção 

de novas unidades habitacionais. 

Esclarece-se que o componente Ônus Excessivo com Aluguel, segundo a FJP (2015. 

p.23), corresponde ao número de famílias urbanas com renda familiar de até três salários 

mínimos que moram em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 

mais de 30% de sua renda com aluguel. A componente Coabitação Familiar refere-se às 

famílias conviventes em um mesmo domicílio e residentes em cômodos. 

Quanto à Inadequação de Moradias, entende-se que: 
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I) O subcomponente Carência de Infraestrutura Urbana agrega a demanda por 

execução de infraestruturas;  

II) O subcomponente Adensamento Excessivo de Domicílios Urbanos Próprios agrega 

a demanda por melhorias na unidade, mas também por construção de nova 

unidade; 

III) O subcomponente Cobertura Inadequada agrega a demanda por melhorias na 

unidade; 

IV) O subcomponente Inadequação Fundiária Urbana agrega a demanda por 

regularização urbanística e fundiária. 

 
O quadro a seguir exprime dados obtidos da FJP (a partir do Censo 2010 IBGE), relativos à 

Inadequação Domiciliar da Cidade do Rio de Janeiro, da Região Metropolitana, do Estado e da 

União. 

 
Tabela 42: Incidência dos componentes da Inadequação de Domicílios nos âmbitos 

municipal, metropolitano, estadual e federal. 

Unidade Territorial 

 
 
 

Total de 
domicílios 

 
Inadequação 

Domiciliar 

Componentes 

Carência de 
infraestrutura 

Ausência de 
Banheiro 

Adensamento 
excessivo em 

domicílios 
próprios 

Total % Total % Total % Total % 

Brasil 
 

57.320.555   13.007.952 26,4 1.005.909 2,0 1.583.763 
        

3,2 
 

Estado do Rio de 
Janeiro 

 
5.243.266 

 
 1.053.052 20,7   22.391 0,4        241.183 4,7 

Região 
Metropolitana 

 
  717.480   18,5    16.867    0,4     200.693    5,2 

Cidade do Rio de 
Janeiro 

  
2.176.774 

229.481 10,54 138.118  6,4 6.266 0,3 85.097 4,0 

Fonte: Inadequação de Domicílios municipal no Brasil/Fundação João Pinheiro, 2013. 

 
 
Metodologia de caracterização do Déficit Habitacional e da Inadequação de Moradias 

Para fins de contagem desses dois conceitos – Déficit Habitacional e Inadequação de 

Moradias – utiliza-se a sequência exposta nas próximas duas figuras. Primeiro verifica-se se o 

imóvel é enquadrado nas características relacionadas ao déficit. Isso é feito por meio de 

checagem de variáveis na ordem exibida na figura a seguir. Caso seja identificado que o 

domicílio se enquadra em determinada condição, o déficit é contabilizado e interrompe-se a 

verificação das demais variáveis. Assim, no caso de um domicílio rústico, não se verificará se 
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ele é uma casa de cômodo, se há ônus excessivo do aluguel ou se existe adensamento 

excessivo, pois essas três verificações são feitas a posteriori. Isso é feito para que a mesma 

habitação não seja contabilizada mais de uma vez, pois não importa em quantas categorias ela 

esteja, só haverá a necessidade da provisão de um domicílio para sanar esse caso. Contudo, 

deve-se ter cuidado ao expor os resultados parciais, pois se pode subestimar uma determinada 

situação. Por exemplo, ao se observar os números referentes ao ônus excessivo com aluguel, 

não se está observando o total do universo dos domicílios cariocas, e sim apenas os nãos 

enquadrados nas categorias anteriores.   

 
Figura 55: Metodologia de caracterização de Déficit da FJP. 

 
Fonte: FJP, 2013 

 

Uma vez que o déficit habitacional é calculado, passa-se para a contabilização dos 

domicílios inadequados, conforme figura a seguir. Ou seja, não se verificará se os domicílios 

contidos no grupo anterior se enquadram ou não nas condições de inadequação.  

Ao contrário do que ocorre com o déficit, não ocorre verificação em “cascata”, e sim 

em paralelo. Observa-se se todos os domicílios não enquadrados no déficit se encaixam em 

uma das três categorias de inadequação. Caso isso ocorra uma ou mais vezes, a inadequação é 

contabilizada.  
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Figura 56: Metodologia de caracterização de Inadequação da FJP 

 
Fonte: FJP, 2013 

 
 

Metodologia para identificação das Necessidades Habitacionais no território 

O Plano Diretor do Rio de Janeiro, LC 111/2011, estabelece que a cidade seja dividida 

em 5 Áreas de Planejamentos (APs) e suas subdivisões em 16 Regiões de Planejamento (RPs) 

(RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g).  Para efeito do mapeamento das Necessidades 

Habitacionais (Déficit e Inadequação), foi utilizada a base cartográfica do IBGE de divisão do 

município por Áreas de Ponderação. As Áreas de Ponderação constituem unidades geográficas 

formadas por um agrupamento de setores censitários contíguos e possuem superfícies 

menores que os bairros, o que permite localizar com maior precisão no território, os diferentes 

tipos de Necessidades Habitacionais. A representação territorial das diversas modalidades de 

Necessidades Habitacionais foi registrada nos mapas apresentados a seguir, divididos em 

Áreas de Ponderação.  

O mapa a seguir representa as Regiões de Planejamento (linhas de contorno escuras), 

conforme delimitação estabelecida pelo Plano Diretor de 2011, sobrepostas às Áreas de 

Ponderação (linhas de contorno claras).  
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Figura 57: Agregação das Áreas de Ponderação em Regiões de Planejamento 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016. 

 

Para fins de melhor identificação das Regiões de Planejamento, seguem as listas dos 

bairros contidos nelas: 

  

 Região de Planejamento 1.1 – Centro: Caju, Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Centro, 

Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Benfica, Mangueira, Imperial de São 

Cristóvão, Vasco da Gama, Paquetá e Santa Teresa.  

 Região de Planejamento 2.1 - Zona Sul: Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, 

Glória, Humaitá, Laranjeiras, Urca, Copacabana, Leme, Gávea, Ipanema, Jardim 

Botânico, Lagoa, Leblon, São Conrado, Vidigal e Rocinha. 

 Região de Planejamento 2.2 – Tijuca: Alto da Boa Vista, Praça da Bandeira, Tijuca, 

Andaraí, Grajaú, Maracanã e Vila Isabel. 

 Região de Planejamento 3.1 – Ramos: Bonsucesso, Manguinhos, Olaria, Ramos e Maré.  

 Região de Planejamento 3.2 – Méier: Abolição, Água Santa, Cachambi, Encantado, 

Engenho de Dentro, Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, 

Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos e 

Jacarezinho.  

 Região de Planejamento 3.3 – Madureira: Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila 

Cosmos, Vila da Penha, Vista Alegre, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, 

Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, 

Quintino Bocaiúva, Rocha Miranda, Turiaçú e Vaz Lobo. 

 Região de Planejamento 3.4 – Inhaúma: Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, 

Inhaúma, Maria da Graça, Tomás Coelho e Complexo do Alemão. 

 Região de Planejamento 3.5 – Penha: Brás de Pina, Penha, Penha Circular, Cordovil, 

Jardim América, Parada de Lucas e Vigário Geral. 
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 Região de Planejamento 3.6 – Pavuna: Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo 

de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Parque Colúmbia e 

Pavuna. 

 Região de Planejamento 3.7 - Ilha do Governador: Bancários, Cacuia, Cidade 

Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, 

Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi. 

 Região de Planejamento 4.1 – Jacarepaguá: Anil, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), 

Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire e 

Cidade de Deus. 

 Região de Planejamento 4.2 - Barra da Tijuca: Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, 

Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. 

 Região de Planejamento 5.1 – Bangu: Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Senador Camará, 

Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila 

Militar. 

 Região de Planejamento 5.2 - Campo Grande: Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, 

Santíssimo e Senador Vasconcelos. 

 Região de Planejamento 5.3 - Santa Cruz: Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. 

 Região de Planejamento 5.4 – Guaratiba: Barra de Guaratiba, Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba. 

 
 
Distribuição das Necessidades Habitacionais no território 

Na tabela a seguir estão expostos os valores relativos ao quantitativo total de 

domicílios por Regiões de Planejamento, calculados com base nas Áreas de Ponderação. A 

Região de Planejamento Zona Sul (2.1) apresenta o maior valor, e possui mais de 7 vezes o 

número de domicílios da Região de Planejamento de Guaratiba (5.4), que possui o menor 

valor. Os valores computados para o Déficit Habitacional e para os Domicílios Inadequados, 

que compõem as Necessidades Habitacionais no âmbito do Município do Rio de Janeiro, serão 

apresentados a seguir em percentuais relativos ao total de domicílios. 

 
Tabela 43: Quantitativo de Domicílios por Regiões de Planejamento 

Regiões de Planejamento Domicílios 

Zona Sul (2.1)                   267.387  

Bangu (5.1)                   227.803  

Jacarepaguá (4.1)                   205.140  

Madureira (3.3)                   193.941  

Campo Grande (5.2)                   172.273  

Méier (3.2)                   150.887  

Tijuca (2.2)                   139.346  

Pavuna (3.6)                   118.252  

Santa Cruz (5.3)                   113.655  
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Centro (1.1)                   109.653  

Barra da Tijuca (4.2)                   106.326  

Penha (3.5)                   102.257  

Ramos (3.1)                     93.281  

Ilha do Governador (3.7)                     72.561  

Inhaúma (3.4)                     66.027  

Guaratiba (5.4)                     37.985  

Rio de Janeiro               2.176.774  
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016. 

 
 
Distribuição do Déficit Habitacional 

Como já foi mencionado, o déficit habitacional é composto por seis categorias: 

Domicílios Improvisados; Domicílios Rústicos; Casas de Cômodos; Famílias Conviventes; Ônus 

Excessivo com Aluguel; e Adensamento Excessivo de Domicílios Alugados. A seguir será 

apresentada uma série de mapas que mostram a distribuição de cada uma das categorias que 

compõem o Déficit Habitacional no Município do Rio de Janeiro. Por fim, apresenta-se uma 

tabela síntese, com os percentuais por categoria. 

 
 
Domicílios Improvisados 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2013), o conceito de domicílios 

improvisados engloba todos os locais e imóveis sem fins residenciais e lugares que servem 

como moradia alternativa (imóveis comerciais, embaixo de pontes e viadutos, barracas, 

carcaças de carros abandonados e cavernas, entre outros). O Centro (1.1) e o Méier (3.2) 

apresentam as maiores concentrações de domicílios improvisados. Destacam-se na região do 

Méier, os bairros Jacaré, Sampaio, Riachuelo, Rocha e São Francisco Xavier.  
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Figura 58: Distribuição dos Domicílios Improvisados (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Domicílios Rústicos 

De acordo com Fundação João Pinheiro, “[t]radicionalmente, os domicílios rústicos são 

aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada. Em decorrência das condições de 

insalubridade, esse tipo de edificação proporciona desconforto e traz risco de contaminação 

por doenças” (FJP, 2013). 

A RP com maior porcentagem de domicílios nessa situação é a Pavuna (3.6), com 

destaque para as áreas de ponderação contendo os bairros de Guadalupe, Barros Filho e Costa 

Barros. Observando os números absolutos, destaca-se Jacarepaguá, em especial as áreas 

relativas comunidade de Rio das Pedras. 
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Figura 59: Distribuição dos Domicílios Rústicos (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Domicílios Precários 

O trabalho da Fundação João Pinheiro utiliza o termo Domicílio Precário para a soma 

dos Domicílios Improvisados e Rústicos, já apresentados nos itens anteriores.  
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Figura 60: Distribuição dos Domicílios Precários (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 

 
Casa de Cômodos (cortiços) 

De acordo com Fundação João Pinheiro, 

[a]s famílias residentes em cômodos foram incluídas no déficit habitacional 
porque esse tipo de moradia mascara a situação real de coabitação, uma vez 
que os domicílios são formalmente distintos. Segundo a definição do IBGE, 
os cômodos são domicílios particulares compostos por um ou mais 
aposentos localizados em casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco - entre 
outros (FJP, 2013). 
 

As regiões Portuária, do Centro e as localizadas na Zona Norte se destacam, assim 

como as do Itanhangá e Jacarepaguá, com ênfase para a comunidade de Rio das Pedras.  
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Figura 61: Distribuição da Casa de Cômodos (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Famílias Conviventes 

De acordo com Fundação João Pinheiro, 

[n]a determinação do número de famílias conviventes incluídas no cálculo 
do déficit habitacional, destacam-se dois aspectos. O primeiro refere-se à 
identificação da família convivente no domicílio, o segundo está relacionado 
à identificação das famílias com intenção de constituir domicílio exclusivo, 
entre as identificadas como secundárias (FJP, 2013). 
 

Após identificar a presença da família convivente, estimou-se a quantidade delas que 

de fato desejam morar em outro domicílio. Estimou-se que cerca de 80% das famílias 

conviventes desejam morar em domicílio exclusivo. 

Neste quesito, destacam-se com maiores incidências as RPs de Campo Grande (5.2), 

Santa Cruz (5.3) e Bangu (5.1). 

  



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
289 

 

Figura 62: Distribuição dos Domicílios com Famílias Conviventes (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Coabitação  

A Fundação João Pinheiro trabalha com o termo Coabitação, como o somatório das 

Casas de Cômodo com Domicílios com Famílias Conviventes, já apresentados em itens 

anteriores. A Região Portuária, a Área Central e adjacências e bairro do Itanhangá e parte da 

orla norte da Baía da Guanabara possuem maiores concentrações no componente Coabitação. 
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Figura 63: Distribuição de Coabitações (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016. 

 
 

Ônus Excessivo com Aluguel 

De acordo com a Fundação João Pinheiro, ônus excessivo com aluguel “corresponde ao 

número de famílias urbanas com renda de até três salários mínimos que moram em casa ou no 

apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% (trinta por cento) ou mais 

de sua renda com aluguel” (FJP, 2013). 

A RP do Centro (1.1) possui 7,48% dos seus domicílios em situação de ônus excessivo 

de aluguel, entendendo-se como ônus excessivo, o valor do aluguel maior que 30% da renda 

das famílias que possuem rendimentos até 3 SM.  
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Figura 64: Distribuição dos domicílios em situação de Ônus Excessivo com Aluguel (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016. 

 

 
Adensamento Excessivo de Domicílios Alugados 

A RP de Ramos (3.1), que inclui o Complexo da Maré, seguida pela RP do Centro (1.1), 

possuem respectivamente 1,90% e 1,41% de seus domicílios nessa situação. Observa-se que os 

domicílios próprios com adensamento excessivo estão computados na categoria das 

habitações inadequadas.  
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Figura 65: Distribuição dos Domicílios em Adensamento Excessivo de Domicílios Alugados 
(%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Total de Déficit Habitacional  

O total de déficit habitacional considera todas as categorias apresentadas 

anteriormente. Nota-se uma concentração de casos nas Áreas de Planejamento 1 e 3. Em 

relação às Regiões de Planejamento com percentual de domicílios contabilizados como déficit, 

nota-se que sete das oito RPs com maior déficit estão nas APs 1 ou 3. A RP de Jacarepaguá, na 

AP 4, também se sobressai, em larga medida em função do déficit proveniente da comunidade 

de Rio das Pedras. A Rocinha também possui números elevados se comparados à RP 2.1 à qual 

pertence, mas não o suficiente para elevar em muito o total da Zona Sul.  

A tabela a seguir apresenta os valores do Déficit Habitacional, segundo as categorias 

consideradas pela Fundação João Pinheiro, no Município do Rio de Janeiro, computados em 

percentuais relativos ao total de domicílios, com base no Censo IBGE de 2010.  
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Tabela 44: Déficit Habitacional - Síntese dos Resultados no Município do Rio de Janeiro 

RP 
Domicílios  
Existentes 

Domicílios  
Improvisados 

Domicílios  
Rústicos 

Domicílios  
Precários 

Casa de  
Cômodos 

Famílias  
Conviventes 

Coabitações 
Ônus Excessivo  

com Aluguel 
Adensamento Excessivo  
de domicílios alugados 

Total Déficit  
habitacional 

1.1 Centro 109.653 0,43% 0,47% 0,90% 3,52% 3,01% 6,53% 7,48% 1,41% 16,32% 

2.1 Zona Sul 267.387 0,03% 0,28% 0,31% 0,19% 1,33% 1,51% 4,22% 0,54% 6,58% 

2.2 Tijuca 139.346 0,00% 0,22% 0,22% 0,40% 2,26% 2,66% 2,55% 0,30% 5,73% 

3.1 Ramos 93.281 0,16% 0,34% 0,50% 2,32% 3,61% 5,93% 6,70% 1,90% 15,04% 

3.2 Méier 150.887 0,20% 0,46% 0,66% 0,66% 2,99% 3,65% 5,40% 0,80% 10,51% 

3.3 Madureira 193.941 0,02% 0,33% 0,35% 0,28% 3,53% 3,81% 5,96% 0,85% 10,96% 

3.4 Inhaúma 66.027 0,04% 0,71% 0,75% 0,38% 3,49% 3,87% 5,76% 0,78% 11,16% 

3.5 Penha 102.257 0,12% 0,60% 0,71% 0,16% 3,38% 3,54% 5,35% 0,74% 10,34% 

3.6 Pavuna 118.252 0,11% 1,14% 1,25% 0,27% 3,55% 3,82% 5,29% 0,81% 11,18% 

3.7 Ilha do Governador 72.561 
 

0,09% 
 

0,07% 
 

0,16% 
 

1,66% 
 

2,97% 
 

4,63% 
 

4,22% 
 

0,68% 
 

9,69% 

4.1 Jacarepaguá 205.140 
 

0,04% 
 

0,78% 
 

0,82% 
 

2,96% 
 

3,06% 
 

6,02% 
 

5,45% 
 

1,27% 
 

13,57% 

4.2 Barra da Tijuca 106.326 
 

0,01% 
 

0,28% 
 

0,29% 
 

1,18% 
1,80% 2,99% 4,45% 0,93% 8,65% 

5.1Bangu 227.803 0,04% 0,34% 0,38% 0,49% 3,78% 4,27% 4,01% 0,76% 9,42% 

5.2 Campo Grande 172.273 0,08% 0,17% 0,26% 0,23% 4,05% 4,28% 4,04% 0,74% 9,32% 

5.3 Santa Cruz 113.655 0,10% 0,46% 0,56% 0,46% 3,81% 4,27% 3,16% 0,65% 8,65% 

5.4 Guaratiba 37.985 0,06% 0,26% 0,32% 0,40% 3,20% 3,60% 4,47% 1,27% 9,66% 

Rio de Janeiro 2.176.774 0,09% 0,43% 0,51% 0,92% 3,04% 3,96% 4,82% 0,85% 10,15% 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, a partir de FJP (2013) / IBGE (2010). 
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Figura 66: Distribuição do Déficit Habitacional – Total (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Domicílios Inadequados 

Como já mencionado, segundo a Fundação João Pinheiro (2013), os imóveis 

inadequados são aqueles que precisam de intervenções físicas e/ou melhorias das condições 

de habitabilidade ou da adoção de infraestrutura urbana para serem considerados como 

domicílios adequados. Por esse motivo, os imóveis já quantificados no déficit não fazem parte 

do universo analisado pela verificação de adequação.  

Existem três componentes que caracterizam o domicílio como inadequado: carência de 

infraestrutura, ausência de banheiro e adensamento excessivo de imóvel próprio.   

Esses componentes serão apresentados a seguir.  

 
 

Carência de Infraestrutura 

De acordo com a Fundação João Pinheiro, 
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[a] carência em infraestrutura tem sido o componente mais importante da 
inadequação de domicílios. Sob essa rubrica agregam-se os seguintes 
serviços básicos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação 
elétrica e coleta de lixo. Consideram-se como carentes de infraestrutura 
todos os domicílios que não dispõem de ao menos um dos serviços citados 
(FJP, 2013). 

 

Agregando-se as quatro categorias de carência de infraestrutura, apresentadas a 

seguir, observa-se a concentração das ocorrências na Zona Oeste da Cidade. As cinco Regiões 

de Planejamento com números mais expressivo de carência em pelo menos um dos 

componentes de infraestrutura urbana considerados se localizam nas APs 4 ou 5. Apenas 

Bangu não apresenta esta deficiência. Destaca-se a Região de Planejamento de Guaratiba 

(5.4), com carência muito superior às demais em números relativos.  

 
Figura 67: Distribuição de domicílios com Carência de Infraestrutura (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Infraestrutura: Abastecimento de Água 

Analisando os dados referentes às Regiões de Planejamento, observa-se que Guaratiba 

(5.4) e Barra da Tijuca (4.2) apresentam abastecimento mais deficiente em relação às outras 

regiões da cidade. A Tijuca (2.2), que não se sobressaiu em outras categorias, apresenta a 
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terceira colocação em termos percentuais, decorrente das condições específicas de 

abastecimento de água no Alto da Boa Vista.  

 
Figura 68: Distribuição dos domicílios com Carência de Abastecimento de Água (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Carência de Infraestrutura: Esgoto Sanitário 

Analisando os dados disponíveis, verifica-se que as RPs de Guaratiba (5.4) e Santa Cruz 

(5.3) possuem os piores números relativos à carência de esgoto sanitário. 
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Figura 69: Distribuição dos domicílios com Carência de Rede de Esgoto (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Carência de Infraestrutura: Energia Elétrica 

Considera-se a hipótese de os domicílios apontados como inadequados serem 

abastecidos por meio de ligações elétricas clandestinas. Tais domicílios estão espalhados pela 

cidade, não apresentando uma distribuição geográfica que se destaque.  
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Figura 70: Distribuição dos domicílios com Carência de Energia Elétrica (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Carência de Coleta de Lixo 

Inhaúma (3.4) é a RP com maiores índices percentuais de carência de coleta de lixo, 

apresentando mais do que o dobro de carência que a RP da Penha, a segunda menos atendida 

em coleta. Observa-se que o Complexo do Alemão está contido nessa região.  
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Figura 71: Distribuição dos domicílios com Carência de Coleta de Lixo (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Domicílios sem banheiro exclusivo 

De acordo com a Fundação João Pinheiro,  

[a] inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva define o domicílio 
que não dispõe de banheiro ou sanitário de uso exclusivo. Isso tanto ocorre 
nos cortiços tradicionais (em trajetória de extinção ou de transformação) 
como em terrenos com dois ou mais domicílios, ocupados por famílias 
ligadas por parentesco ou fortes laços afetivos (FJP, 2013). 

Observa-se que embora o Centro não se destaque em outras categorias de ausência de 

infraestrutura, nesta categoria, apresenta os piores valores tanto absolutos como relativos.  
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Figura 72: Distribuição dos Domicílios Sem Banheiro (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Adensamento Excessivo de Domicílios Próprios 

Ocorre quando a densidade de moradores por dormitório é superior a três. Nesta 

categoria, verifica-se que as Regiões de Planejamento de Santa Cruz (5.3), Guaratiba (5.4), 

Bangu (5.1) e Campo Grande (5.2) apresentam as piores condições, evidenciando, assim, a 

gravidade do problema na AP5.  
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Figura 73: Adensamento Excessivo de Domicílios Próprios (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
 

Total de Domicílios Inadequados 

Observando o total de domicílios inadequados, verifica-se concentração destes na 

Zona Oeste da cidade, com destaque para Guaratiba em números relativos e para Santa Cruz 

em absolutos.  
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Figura 74: Domicílios Inadequados (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 
A tabela a seguir apresenta os valores relativos à inadequação habitacional, segundo 

as categorias consideradas pela Fundação João Pinheiro, no Município do Rio de Janeiro, 

computados em percentuais relativos ao total de domicílios, com base no Censo IBGE de 2010. 
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Tabela 45: Domicílios Inadequados - Síntese dos Resultados no Município do Rio de Janeiro 
RP Domicílios Carência de Infraestrutura Total Carência 

de 
Infraestrutura 

Domicílios 
sem 

banheiro 

Adensamento 
Excessivo 
Próprio 

Total Domicílios 
Inadequados 

Iluminação 
Elétrica 

Abastecimento 
de Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Coleta 
de 

Lixo 

1.1 Centro 109.653  2,15% 0,25% 1,56% 0,81% 4,22% 0,87% 3,31% 7,92% 

2.1 Zona Sul 267.387  0,40% 0,24% 1,11% 0,12% 1,73% 0,22% 1,04% 2,86% 

2.2 Tijuca 139.346  1,37% 2,12% 1,64% 0,19% 4,52% 0,16% 1,37% 5,72% 

3.1 Ramos 93.281  1,69% 0,30% 1,30% 1,09% 3,91% 0.38% 4,26% 7,98% 

3.2 Méier 150.887  0,68% 1,03% 1,97% 0,65% 3,25% 0,16% 2,15% 5,19% 

3.3 Madureira 193.941  0,85% 0,53% 1,75% 0,38% 3,16% 0,31% 3,26% 6,24% 

3.4 Inhaúma 66.027  2,62% 0,41% 3,50% 2,34% 7,31% 0,40% 4,28% 11,11% 

3.5 Penha 102.257  0,86% 0,41% 1,86% 1,14% 4,17% 0,34% 4,50% 8,23% 

3.6 Pavuna 118.252  0,79% 1,30% 4,56% 0,50% 6,46% 0,32% 5,75% 11,38% 

3.7 Ilha do 
Governador 72.561  

0,56% 0,66% 1,28% 0,58% 2,84% 0,19% 2,48% 5,27% 

4.1Jacarepaguá 205.140  0,81% 1,78% 6,30% 0,54% 8,03% 0,28% 3,12% 10,84% 

4.2 Barra da 
Tijuca 106.326  

0,63% 5,75% 8,12% 0,21% 11,94% 0,10% 1,57% 12,82% 

5.1Bangu 227.803  0,87% 0,46% 2,78% 0,50% 4,00% 0,25% 4,58% 8,21% 

5.2 Campo 
Grande 172.273  

0,72% 1,34% 5,95% 0,42% 7,56% 0,22% 4,72% 11,60% 

5.3 Santa Cruz 113.655  2,03% 1,64% 14,24% 0,91% 16,47% 0,29% 6,71% 21,85% 

5.4 Guaratiba 37.985  2,87% 10,28% 28,66% 0,47% 35,38% 0,03% 6,23% 38,63% 

Rio de Janeiro 2.176.774 1,03% 1,30% 4,15% 0,57% 6,09% 0,28% 3,43% 9,14% 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de FJP (2013) /IBGE (2010). 
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Síntese das Necessidades Habitacionais 

Agrupando todos os dados relativos ao déficit habitacional a aos domicílios 

inadequados, apresentados anteriormente, verifica-se que há dois polos de necessidades. No 

Centro e na AP3 encontram-se as Regiões de Planejamento (RPs) com concentração de 

necessidades derivadas do déficit habitacional. Na Zona Oeste da cidade, nas APs 4 e 5, estão 

as RPs com concentração de domicílios inadequados. Na faixa litorânea, onde se concentram 

habitações de classe média e alta, verifica-se a demanda menos expressiva de necessidades 

habitacionais, com a exceção da Rocinha, que apresenta números elevados de demanda. O 

mesmo acontece com Rio das Pedras. Guaratiba se sobressai pelo valor relativo e Jacarepaguá 

pelo absoluto de déficit habitacional.  

 
Figura 75: Distribuição territorial das Necessidades Habitacionais (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016) 

 

Observando a distribuição dos componentes das necessidades habitacionais cariocas, 

nota-se que quatro deles se sobressaem, na seguinte ordem: ônus excessivo com aluguel, falta 

de acesso à rede coletora de esgoto, coabitações e adensamento excessivo de domicílios 

próprios. A tabela a seguir apresenta os valores relativos às Necessidades Habitacionais no 

Município do Rio de Janeiro 

.
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Tabela 46: Necessidades Habitacionais – Síntese dos Resultados no Município do Rio de Janeiro 
Regiões de Planejamento (RPs) Total de Domicílios Total Déficit habitacional 

(Percentual) 
Total Domicílios Inadequados 

(Percentual) 
Total Necessidades Habitacionais 

(Percentual) 

1.1 Centro 109.653 16,32% 7,92% 24,24% 

2.1 Zona Sul 267.387 6,58% 2,86% 9,45% 

2.2 Tijuca 139.346 5,73% 5,72% 11,45% 

3.1 Ramos 93.281 15,04% 7,98% 23,02% 

3.2 Méier 150.887 10,51% 5,19% 15,70% 

3.3 Madureira 193.941 10,96% 6,24% 17,20% 

3.4 Inhaúma 66.027 11,16% 11,11% 22,27% 

3.5 Penha 102.257 10,34% 8,23% 18,66% 

3.6 Pavuna 118.252 11,18% 11,38% 22,56% 

3.7 Ilha do Governador 72.561 9,69% 5,27% 14,96% 

4.1 Jacarepaguá 205.140 13,57% 10,84% 24,40% 

4.2 Barra da Tijuca 106.326 8,65% 12,82% 21,47% 

5.1Bangu 227.803 9,42% 8,21% 17,63% 

5.2 Campo Grande 172.273 9,32% 11,60% 20,91% 

5.3 Santa Cruz 113.655 8,65% 21,85% 30,50% 

5.4 Guaratiba 37.985 9,66% 38,63% 48,30% 

Rio de Janeiro 2.176.774 10,15% 9,14% 19,28% 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de FJP (2013) /IBGE (2010). 
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Em relação às Regiões de Planejamento, a concentração de necessidades habitacionais 

ocorre nas RPs Guaratiba (48,3%), Santa Cruz (30,5%) e Jacarepaguá (24,4%). Na escala das 

Regiões Administrativas, a maior concentração se dá nas RAs de Guaratiba, Barra de Guaratiba, 

Pedra de Guaratiba (AP 5) e Itanhangá (AP 4). 

A seguir, é apresentado gráfico com todos os componentes do déficit e da 

inadequação habitacional em números absolutos para a cidade. 

 
Gráfico 86: Componentes da Demanda Habitacional do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de FJP (2013) /IBGE (2010). 

 
 

Algumas considerações quanto à base de dados e metodologia de sua construção 

Os dados considerados nesta análise são relativos ao ano de 2010, data do último 

Censo realizado pelo IBGE, tendo em vista que as Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílio (PNADs), também realizadas pelo IBGE, e que são produzidas anualmente, não 

relatam dados individualizados por município, diferente dos Censos decenais. No entanto, 

embora não sejam atuais os números apresentados relativos aos componentes do Déficit 

Habitacional e da Inadequação de Domicílios, entende-se que conservam proporções que 

apenas seriam expressivamente alteradas, por força de iniciativas governamentais de grande 
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impacto no contexto socioeconômico da população. Com o empobrecimento da população e a 

redução dos recursos para investimentos públicos, é esperado, por exemplo, que o ônus 

excessivo com aluguel, a carência de infraestrutura de saneamento, a coabitação e o 

adensamento excessivo em domicílio próprio prossigam constituindo os maiores índices de 

necessidades habitacionais na atualidade.  

Além de os dados da FJP/IBGE de 2010 serem os únicos disponíveis que incluem a 

cidade do Rio de Janeiro, ainda que contenham dados não atuais, a organização das 

informações em si constitui uma estrutura de informações para fins de consulta e balizamento 

voltado às instâncias de decisão e ao corpo técnico. 

 Além de os dados da FJP/IBGE de 2010 serem os únicos disponíveis que incluem a 

cidade do Rio de Janeiro, ainda que contenham dados não atuais, a organização das 

informações constitui um avanço para fins de consulta e balizamento voltado às instâncias de 

decisão e ao corpo técnico das esferas públicas. 

A partir da interpretação de um dos dados disponíveis, por exemplo, o componente de 

maior incidência das necessidades habitacionais – ônus excessivo com aluguel – tem-se como 

indicativo que a implementação de uma política de habitação que contemple um programa de 

locação social, abrangendo além da moradia, ações sociais e de trabalho e renda, que atenda 

às famílias incluídas no componente de aluguel com valor excessivo, por exemplo, teria 

condições de reduzir o Déficit Habitacional significativamente. 

 
 
Situação do déficit no Brasil e iniciativas de provisão habitacional 

A análise elaborada pela Fundação Getúlio Vargas/Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) sobre as Necessidades Habitacionais e suas Tendências 

para os Próximos Dez anos em 2018, coordenada por Robson Gonçalves e Ana Maria Castelo, 

com dados estimados para 2017, corroboram as análises intraurbanas realizadas em relação 

ao Rio de Janeiro, como mostram as tabelas e gráficos a seguir. Da demanda habitacional 

existente no Brasil, de cerca 7,8 milhões de unidades, os maiores percentuais relativos se 

referem ao ônus excessivo com aluguel (42,3%) e a coabitação familiar (41,3%), seguidos pela 

habitação precária (12,4%). 
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Tabela 47: Déficit Habitacional - 2017 

 
Fonte: GONÇALVES, 2018 

 

O levantamento dos componentes do Déficit Habitacional no Brasil entre os anos de 

2007 a 2017 mostra que o ônus excessivo com aluguel apresentou nos últimos anos uma 

evolução crescente, comparativamente aos demais: 

 
Gráfico 87: Déficit Habitacional – Evolução do total e seus componentes 

  
Fonte: GONÇALVES, 2018 
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Considerando a distribuição do Déficit entre os componentes, observa-se que, em 

2007, o ônus excessivo com aluguel correspondia a cerca de 24% do total, aumentando para 

42% em 2017. 

 
Gráfico 88: Déficit Habitacional – Distribuição 2007 vs. 2017 

Fonte: GONÇALVES, 2018 
 
 

Programas habitacionais a partir de 2011 

Dos programas habitacionais, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) é o de 

maior porte no período a partir de 2011, data da promulgação do Plano Diretor em vigor, até o 

momento, responsável pela alocação de recursos que resultou em um número significativo de 

empreendimentos habitacionais. De acordo com os dados da Caixa Econômica Federal (2018), 

o PMCMV tem como meta a construção de moradias para famílias com rendas mensais até 7 

mil reais com diferentes percentuais de subsídios conforme as seguintes faixas de renda: Faixa 

1, onde se concentra o déficit habitacional, com renda familiar até 1,8 mil reais, com subsidio 

de 90% e prestações entre R$ 80,00 e R$270,00, conforme a renda bruta familiar); Faixa 1,5, 

com renda familiar até 2,6 mil reais, com subsídio de até 47,5 mil reais; Faixa 2, com renda 
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familiar até 4 mil reais, com subsídio de até R$ 29.000,00) e Faixa 3, com renda familiar até 7 

mil reais6.  

 Segundo o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tendo como fonte a 

Caixa Econômica Federal, até o mês de junho de 2018, foram contratadas cerca de 5,3 milhões 

de unidades pelo PMCMV, o que equivale a um montante de investimentos de cerca de R$ 

430.974 milhões (FGV-Projetos, 2018). A maior parte das unidades contratadas foi na Faixa 2 

do Programa, seguidos da Faixa 1. 

 
Gráfico 89: Programa Minha Casa Minha Vida – Contratações, por período e por faixa de 

renda (até junho de 2018). 

Fonte: GONÇALVES, 2018 
 

De acordo com os Estudos desenvolvidos pela FGV, a distribuição dos 

empreendimentos do PMCMV dentre as Regiões do Brasil indica que o maior número de 

unidades contratadas foi na Região Sudeste, onde o déficit habitacional é também o maior, 

seguido da Região Nordeste. 

  

                                                           
6
 Para mais informações, acessar http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-

vida/urbana/Paginas/default.aspx#quem-pode-ter. 

http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx#quem-pode-ter
http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx#quem-pode-ter
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Gráfico 90: PMCMV vs. Déficit – Distribuição das unidades contratadas e do déficit 
habitacional por grandes regiões. 

Fonte: GONÇALVES, 2018 
 

Entre 2009 e 2014, de acordo com o Ministério das Cidades (2014), 24,9% das 

Unidades Habitacionais (Uhs) entregues na região sudeste do Brasil foram destinadas a 

famílias situadas na faixa 1 (atualmente renda até R$1,8 mil - subsídio de 90%); 61,8% 

destinadas a famílias situadas na faixa 2 (atualmente renda até R$ 4mil – subsídio R$ 29 mil) e 

13,4% situadas na faixa 3 (atualmente renda até R$ 7mil).  

Com base nas informações fornecidas pelo DataRio, entre 29/10/2009 e 09/11/2016, 

portanto num período aproximado de sete anos, foi contratado um total de 71.412 unidades, 

sendo 49% destas ou 35.023 unidades, destinadas a famílias incluídas na faixa de renda 1 e 1,5 

(0 a 3 salários mínimos). Por sua vez, 8.783 unidades ou 12,3% do total de unidades 

contratadas, foram destinadas a famílias incluídas na faixa de renda 2 (3 a 6 salários mínimos), 

e as restantes 27.606 unidades, ou 38,7% do total, foram destinadas a famílias incluídas na 

faixa de renda 3 (6 a 10 salários mínimos). 

A figura a seguir mostra a localização dos empreendimentos do Programa Minha casa 

Minha Vida no Município do Rio de Janeiro. 
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Figura 76: Localização dos Empreendimentos do Programa MCMV 

 
Fonte: Disponível em: 

http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eb90b035ecea4615bf1404de54be23dd 
 

O quadro a seguir, resume os dados de licenciamento de unidades do Programa 

MCMV, por AP. Observa-se que a Macrozona de Ocupação Incentivada definida pelo Plano 

Diretor de 2011, obteve 27,7% dos licenciamentos, enquanto a Macrozona Assistida, obteve 

44,3%. Acrescenta-se ainda que as Macrozonas de Ocupação Assistida e de Ocupação 

Condicionada obtiveram juntas 68,5% dos licenciamentos. 

 
Tabela 48: Total de Unidades Licenciadas – Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

TOTAL 12.476 4.920 9.193 10.209 7.536 4.285 9.626 12.880 72.125 100 

AP1 1.570 297 259 128 - 294 - - 2.548 3,53 

AP2 48 - - - 108 - - 14 170 0,23 

AP3 3.387 2.252 1.179 3.480 2.964 1.351 2.192 3.176 19.981 27,7 

AP4 2.523 1.540 1.780 4.350 731 815 1.188 3.550 17.477 24,2 

AP5 4.948 831 5.975 2.251 3.733 1.825 6.246 6.140 31.949 44,3 

Fonte: SMU - Sistema de Licenciamento e Fiscalização – SISLIC; Gerência de Informações Urbanísticas – 
PCRJ/SMU/CGPP/GNIU. 

 
Apesar da intenção do Plano Diretor de 2011 de estimular o adensamento 

populacional e a intensidade construtiva na Área de Planejamento 3, formada, em sua maioria, 

por bairros ainda adensáveis e providos de algum nível de infraestrutura, após oito anos, 

verifica-se um aparente conflito entre o planejado e o ocorrido, no que diz respeito à ocupação 

pelo uso residencial das classes populares com incentivo de programas governamentais. 

Tal situação se deve principalmente à dificuldade na situação fundiária das áreas, cujos 

entraves jurídicos e registrários, além de endividamentos, impossibilitam, por vezes, a sua 

http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eb90b035ecea4615bf1404de54be23dd
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utilização para a implantação de empreendimentos habitacionais. Acrescenta-se a esta 

questão o fato de que parte das áreas de uso industrial subutilizada ou não utilizada com 

potencial para produção habitacional demanda investigações ambientais de grande custo, a 

fim de indicarem a condição de seus solos. 

A figura a seguir mostra os bairros que obtiveram maior número de unidades 

licenciadas do programa MCMV, por hierarquia de incidência, com predominância nas Áreas 

de Planejamento 4 e 5. 

 
Figura 77: Unidades com habite-se produzidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida entre 

2009 e 2018 

 
Fonte: SMU - Sistema de Licenciamento e Fiscalização – SISLIC; Gerência de Normas e Informações 

Urbanísticas – PCRJ/SMU/CGPP/GNIU. 
 

Constata-se, portanto, que a ocupação habitacional ocorreu mais fortemente nas 

macrozonas Assistida e Condicionada e não na Incentivada. Além do preço mais baixo da terra 

nestas regiões, outro fator que contribuiu para esse processo foi o Decreto Municipal n° 

36.960 de 25 de março de 2013, o qual definiu as áreas e condições para implantação dos 

empreendimentos de interesse social vinculados à política habitacional municipal, estadual e 

federal que se beneficiariam da Lei Complementar nº 97, de 10 de julho de 2009, identificando 

uma mancha contínua na Área de Planejamento 5 como área prioritária para implantação do 
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Programa Minha Casa Minha Vida, o que pode ser interpretado como dissonância com o 

conceito do plano de macrozoneamento formulado em 2011.  

 
Figura 78: Área Prioritária para instalação de empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida na AP5. 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (Cidade), 2013a. 

 
A tendência de ocupação residencial multifamiliar de baixa renda da AP5 pode ser 

considerada em função do preço da terra e da grande oferta de áreas disponíveis para a 

ocupação, em grandes lotes, terrenos e glebas, passíveis de parcelamentos, apesar da ausência 

da infraestrutura. No próprio ano da publicação do Plano Diretor (2011), foram licenciadas 

aproximadamente 5 mil unidades na AP5. 

Por fim, verifica-se que a distribuição no território da cidade das unidades residenciais 

do Programa Minha Casa Minha Vida em muito contrasta com o cenário que o mapa a seguir 

exprime, quanto a mais adequada localização na cidade para a implantação de unidades de 

Habitação de Interesse Social (HIS), considerando a convergência entre acessibilidade alta, 

demanda alta, e conectividade alta em relação às áreas mais centrais, especialmente na AP1 e 

na AP3. 
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Figura 79: Cenário de convergência entre alta acessibilidade e alta demanda por HIS. 

 
Fonte: CTPD/SIPLAN. Grupo de Ação Habitação de Interesse Social (2016) 

 
De forma análoga ao Programa Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos 

residenciais não subsidiados, entre os anos de 2011 a 2016, também obtiveram maior número 

de licenciamentos nas Macrozonas Assistidas e Controladas. Enquanto a AP3 

(predominantemente localizada na Macrozona Incentivada) obteve 41.203 licenças de 

unidades residenciais expedidas, a AP4 (predominantemente localizada na Macrozona 

Condicionada) obteve 89.985 licenças, sendo que as APs 4 e 5 (predominantemente localizadas 

nas Macrozonas de Ocupação Assistida e Condicionada, respectivamente) obtiveram juntas 

122.563 licenças expedidas. 

 
Tabela 49: Número de Unidades Licenciadas extraídas de: Área licenciada total e por uso, 
total de unidades e total de unidades por tipo, por Área de Planejamento – 2008 – 2016. 

Total de Unidades Licenciadas – Empreendimentos não subsidiados 

AP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

AP 1 1.997 1.603 2.142 1.257 2.044 776 9.819 

AP2 3.631 922 1.264 1.687 956 1.125 9.585 

AP3 7.302 7.436 7.048 9.990 5.732 3.695 41.203 

AP4 17.775 22.562 20.123 15.205 7.712 6.608 89.985 

AP5 7.624 2.356 8.527 5.125 5.174 3.772 32.578 

Total 38.329 34.879 39.104 33.264 21.618 15.976 183.170 

Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU 

 
O modelo como o Programa MCMV foi implantado na cidade do Rio de Janeiro, 

também nas demais regiões metropolitanas brasileiras, atrelado à determinação prévia do 
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preço final das unidades, fixado pelo programa em âmbito nacional, diminuiu as possibilidades 

de implantação de unidades habitacionais de interesse social na malha urbana consolidada. 

Isto acabou por corroborar um movimento de transferência das famílias de mais baixa renda 

para as áreas mais periféricas do território municipal, onde a terra é mais barata, porém 

menos provida de infraestrutura, equipamentos, serviços urbanos e de transporte coletivo. 

Somente os empreendimentos para a faixa de 6 a 10 salários mínimos não estão 

predominantemente localizados na AP5, indicando que, mesmo subsidiadas por um programa 

governamental, é ainda muito difícil para as famílias de até 6 salários mínimos ter acesso à 

moradia bem localizada. Mesmo nas AP 3 e AP 4 predominam os empreendimentos para 

famílias de maior poder aquisitivo, de 6 a 10 salários mínimos.  

 
 

Urbanização de assentamentos precários 

Outro ponto a ser considerado é a urbanização de assentamentos precários (favelas e 

loteamentos de baixa renda), que se constituiu durante anos em uma iniciativa importante na 

cidade do Rio de Janeiro através do Programa Favela Bairro7, instituído há 25 anos. Essa ação 

teve como objetivo melhorar as condições dos espaços coletivos e a infraestrutura básica 

nestes assentamentos, contribuindo na diminuição da inadequação de domicílios e 

minimizando, em alguns casos, a necessidade de provisão de unidades habitacionais. 

Entretanto, ainda se faz necessário avançar em relação ao enfrentamento mais sistemático 

quanto à precariedade da moradia, sobretudo as localizadas nas periferias das favelas. 

Conforme apontado no Capítulo I, segundo o Censo IBGE 2010, dos mais de seis 

milhões de habitantes do Município do Rio de Janeiro, 22%, ou seja, 1,4 milhão de pessoas, 

reside em favelas8, cujo maior quantitativo se concentra na Área de Planejamento (AP) 3, na 

zona norte do município. Por outro lado, os loteamentos irregulares e clandestinos de baixa 

renda9 predominam na zona oeste da Cidade, sobretudo na AP5 e em parte da AP4. 

                                                           
7
 Para maiores informações, acesse: <http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/favela_bairro.htm>. 

8
 “Entende-se por favela a área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação 

clandestina e de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas 
e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não 
licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g, para. 3º, 
art. 234). 
9
 “São parcelamentos irregulares os loteamentos e desmembramentos legalmente aprovados e não 

executados, ou executados em discordância com o projeto aprovado; e são parcelamentos clandestinos 
os loteamentos e desmembramentos executados sem aprovação do Poder Executivo Municipal e que 
não atendem às normas federais, estaduais ou municipais em vigor relativas ao parcelamento da terra”  
(RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g, para 1º e 2º, art. 234). 

http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/favela_bairro.htm
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Figura 80: Localização dos assentamentos precários na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PCRJ/IPP/SABREN, 2015. 

 
Os programas de urbanização de assentamentos precários, como o Favela Bairro e o 

Morar Carioca, se concretizaram através da implantação de infraestrutura - abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, iluminação pública, resíduos sólidos, 

contenção, pavimentação e equipamentos e serviços públicos urbanos -, bem como, em 

menor escala, de produção habitacional, regularização urbanística e fundiária e trabalho 

técnico social.  

 
Tabela 50: Principais iniciativas de urbanização de favelas a partir da década de 

198010 

 
Fonte: SMIH/SUBH/Data.Rio, 2019 

                                                           
10

Na contagem deste quadro consideraram-se as favelas que tiveram Programas de Urbanização com 
intervenções realizadas. No caso de favelas que contaram com complementação de obras por outro 
programa subsequente, foi considerado somente o programa que deu origem às intervenções. 

Dom. Pop.

FAVELA BAIRRO 112 107.252 361.436

GRANDES FAVELAS 3 33.976 104.588

BAIRRINHO 33 15.363 48.302

MUTIRÃO 3 1.620 5.985

CODESCO 1 2.056 7.395

Projeto Rio 6 20.897 64.056

Governo do Estado 3 26.363 78.631

Intervenções SMO 2 1.292 4.148

MORAR CARIOCA 42 51.620 173.896

Bairro Maravilha 66 27.930 90.882

TOTAL 271 288.369 939.319

Número de 

favelas

IPP, Censo 2010
Programas de Urbanização
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Estes programas se desenvolveram em consonância com os preceitos do Plano Diretor, 

inicialmente o de 1992 e posteriormente o de 2011, considerando os objetivos e as diretrizes 

da Política de Habitação e da Política de Regularização Urbanística e Fundiária.  

Para ampliar e consolidar o universo de atuação, os programas contaram com 

financiamentos do governo federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As 

obras de urbanização são executadas de acordo com o porte e as condições de urbanização de 

cada área. Após a elaboração do projeto de urbanização e a declaração da área de intervenção 

como de Especial Interesse Social (AEIS), assim como a captação de recursos, as obras são 

licitadas e iniciadas, com o trabalho técnico social permeando o processo no local. Com as 

obras parcialmente realizadas, em aproximadamente 50%, tem início o trabalho de 

regularização urbanística e fundiária. 

 

Tabela 51: Grau de Urbanização das Favelas – junho de 2019 

Urbanizadas 
Parcialmente 
urbanizadas 

Parcialmente 
reassentadas 

Em processo de 
urbanização 

Não 
urbanizadas 

Total 

156 112 8 6 736 1018 
Fonte: SMIH/SUBH/Data.Rio, 2019 

 
 
3. Regularização Urbanística e Fundiária 

 
 
Esta seção apresenta um breve histórico das iniciativas de regularização urbanística e 

fundiária na Cidade do Rio de Janeiro nas últimas décadas e as discussões com a 

Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária da Subsecretaria de Habitação no 

âmbito da Comissão Especial de Regularização, instituída pelo Decreto 44.023/2017, para 

identificar e propor soluções para situações de irregularidades urbanísticas e edilícias sobre os 

possíveis caminhos para enfrentar a irregularidade urbana (RIODE JANEIRO (Cidade), 2017a). 

A informalidade urbana ocorre na quase totalidade das cidades brasileiras. No Rio de 

Janeiro, a irregularidade na produção e ocupação do solo é de modo geral associada às 

ocupações de baixa renda, estrato social que historicamente não teve acesso à produção 

formal de habitação. Porém, ela ocorre em todas as camadas sociais.  

Segundo definição do então Ministério das Cidades, no ano de 2013 (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013b), a regularização fundiária plena é o processo que inclui medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao 

contexto legal das cidades e garantir o direito social à moradia de seus ocupantes. 
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Além de um direito social, a regularização fundiária também influencia positivamente 

na gestão do território urbano, já que, com a regularização fundiária, os assentamentos 

passam a integrar os cadastros municipais e de sua base tributária, passando a contribuir para 

o incremento da infraestrutura da cidade. 

A dimensão jurídica da regularização fundiária visa enfrentar o problema da 

irregularidade dominial, referente às situações em que o possuidor ocupa uma terra pública ou 

privada sem um título que lhe dê segurança jurídica sobre essa posse. As dimensões 

urbanística e ambiental objetivam superar o problema dos assentamentos implantados sem o 

devido licenciamento e em desacordo com a legislação urbana e de proteção ao meio 

ambiente. A dimensão social, por sua vez, é especialmente importante nas ocupações de baixa 

renda, de forma a ampliar o direito à cidade, o exercício da cidadania e assegurar 

sustentabilidade a todo o processo de regularização fundiária.  

Na regularização fundiária plena, a regularização jurídica, cujo produto é um título 

apto para o registro imobiliário, deve ser articulada à regularização urbanística e ambiental, 

com participação da população interessada e controle social. O processo de regularização deve 

buscar soluções para a provisão de infraestrutura, produção habitacional, implantação de 

serviços e equipamentos públicos, bem como propiciar a compatibilização do direito à moradia 

com a recuperação de áreas ambientalmente degradadas, conforme as características do 

assentamento irregular. 

Sendo assim, os princípios da regularização fundiária plena são: a ampliação do acesso 

à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na 

área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de 

sustentabilidade urbanística, social e ambiental; a articulação com as políticas setoriais de 

habitação, de meio ambiente, de saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes 

níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à 

geração de emprego e renda; a participação dos interessados em todas as etapas do processo 

de regularização; o estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e a concessão do título 

preferencialmente para a mulher. 

A partir do levantamento de parte da legislação que trata da questão habitacional e 

fundiária, a partir da segunda metade da década de 1980, quando havia um grande 

movimento social pela Reforma Urbana e pela redemocratização do país, anteriores à 

promulgação da Constituição Federal de 1988, podemos obter uma breve síntese da temática 

e do processo de implantação desta política pública na Cidade do Rio de Janeiro, a seguir. 
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Tabela 52: Breve histórico do arcabouço legal municipal 

Decreto Municipal n° 7.290, de 
14/12/1987. 

Criou o Núcleo de Regularização de Loteamentos 
predominantemente residenciais e de baixa renda do município 
do Rio de Janeiro. 

Lei Complementar n° 90 de 
05/04/1990- Lei Orgânica 

Municipal- LOMRJ 

A Lei Orgânica Municipal reproduziu as diretrizes da Constituição 
Federal de 1988 quanto à política de desenvolvimento urbano 
sob-responsabilidade do poder público municipal, visando à 
garantia da função social da propriedade, incluindo no Art. 429, 
os seguintes dispositivos: VI - urbanização, regularização 
fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem 
remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da 
área ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes; VII - 
regularização de loteamentos irregulares abandonados, não 
titulados e clandestinos em áreas de baixa renda, através da 
urbanização e titulação, sem prejuízo das ações cabíveis contra o 
loteador. 

Decreto Municipal nº 10.802, de 
26/12/1991. 

Dispôs sobre o licenciamento de edificações residenciais 
unifamillares e bifamiliares em loteamentos de especial 
interesse social promovidos pelo poder público. 

Decreto Municipal n° 10.917, de 
25/03/1992. 

Possibilitou autorização para licenciamento de edificações 
residenciais situadas em loteamentos irregulares inscritos no 
Núcleo de Regularização de Loteamentos, de modo a possibilitar 
a desvinculação entre processos de licenciamento de edificações 
irregulares e processos de licenciamento de loteamentos 
irregulares. 

Decreto Municipal n° 10.962, de 
24/04/1992. 

Criou grupo de trabalho sobre o Núcleo de Regularização de 
Loteamentos e alterou o Decreto n° 7.290/87, dando prioridade 
à tramitação dos processos relativos à regularização de 
parcelamentos, bem como aos referentes à edificação e 
loteamentos irregulares. 

Lei Complementar n° 16 de 
04/06/1992 – Plano Diretor Decenal 

da Cidade do Rio de Janeiro 

Instituiu a declaração das AEIS no arcabouço legal municipal e 
disciplinou as competências do referido Núcleo nos art. 156 e 
159. 

Decreto Municipal n° 12.207 de 
13/08/1993 

Estabeleceu normas de individualização do Cadastro Fiscal 
Imobiliário no caso de loteamentos irregulares e autorizou a 
tributação dos lotes irregulares. 

Lei Municipal n° 2.120 de 
19/01/1994 

Declarou loteamentos e vilas inscritos no Núcleo de 
Regularização como Áreas de Especial Interesse Social e 
estabeleceu padrões de urbanização para fins de regularização. 

Decreto Municipal n° 12.683 de 
09/02/1994 

Dispôs sobre o Programa de Urbanização e Regularização 
Fundiária dos Loteamentos e Vilas de que tratou a Lei n° 2.120, 
de 19 de janeiro de 1994 e criou o Programa de Urbanização e 
Regularização Fundiária dos parcelamentos irregulares e 
clandestinos inscritos no Núcleo de Regularização de 
Loteamentos, previsto nos arts. 156 a 159 da Lei Complementar 
n° 16/92 (Plano Decenal Diretor da Cidade do Rio de Janeiro). 

Decreto Municipal n° 14.328 de 
01/11/1995 

Dispôs sobre a composição e competências do Núcleo de 
Regularização de Loteamentos, definiu critérios e instituiu 
normas para a inscrição de novos loteamentos e vilas no núcleo. 

Decreto Municipal nº 14.332 de 
07/11/ 1995 

Criou o Programa de Urbanização de Assentamentos Populares 
do Rio de Janeiro PROAP-RIO e aprovou o seu Regulamento 
Operacional e outras providências. 

Decreto Municipal nº 15.259 de 
14/11/1996 

Instituiu os Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs) 
com o objetivo de orientar a execução de novas construções ou 
ampliações das existentes e exercer fiscalização urbanística e 
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edilícia. 

Resolução Conjunta 
SMH/SMU/PGM 01/1997 de 

05/08/1997 

Disciplinou a forma de inscrição dos loteamentos no Núcleo de 
Regularização de Loteamentos. 

D c     M  icip l “N” nº 19.646 de 
15/03/2001 

Criou a equipe macrofuncional de regularização fundiária e 
segurança do solo E-SOLO. 

Decreto Municipal nº 20.312 de 
31/07/2001 

Aprovou o Relatório e Programa da Equipe Macrofuncional E-
SOLO, nos Anexos 1 e 2. 

Decreto Municipal nº 20.454 de 
24/08/2001 

Aprovou as diretrizes de relocação de edificações de 
assentamentos populares, para projetos executados no âmbito 
da SMH. 

Decreto Municipal nº 23.159 de 
21/07/2003 

Dispôs sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal 
de Habitação e da Secretaria Municipal de Urbanismo. A 
Coordenação de Postos de Orientação Urbanística e Social – 
POUSO, da Coordenadoria de Acompanhamento da Secretaria 
Municipal de Habitação passou a integrar a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Urbanismo, sob a 
denominação de Coordenadoria de Orientação e Regularização 
Urbanística. 

Decreto Municipal 25.748 de 
09/09/2005 

Tratou de procedimentos de legalização de edificações situadas 
em AEIS – Loteamentos. 

Decreto Municipal n° 30.985 de 
11/08/2009 

Dispôs sobre a construção de edificações nas comunidades 
declaradas como Áreas de Especial Interesse Social – AEIS, 
limitando o número de pavimentos a dois, de qualquer natureza 
e proibindo a construção de novas edificações, exceto as de 
iniciativa e responsabilidade do poder público e aquelas 
destinadas a reassentamento de população situada em áreas de 
risco e de preservação ambiental e em áreas objeto de projeto 
de urbanização da comunidade. 

Decreto Municipal n° 33.017 de 
05/11/2010 

Alterou o Anexo A, do Decreto n° 20.454, de 24 de agosto de 
2001, que aprovou as Diretrizes de Relocação de Edificações em 
Assentamentos Populares. 

Lei Complementar n° 111 de 
01/02/2011- Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável da 
Cidade do Rio de Janeiro 

Ratificou as AEIS como instrumentos de gestão e uso do solo 
destinados ao desenvolvimento de Programas Habitacionais de 
Interesse Social – HIS destinados para famílias de renda igual ou 
inferior a seis salários mínimos em duas categorias (AEIS 1 e AEIS 
2), estabeleceu a declaração dos territórios ocupados por favela 
ou loteamento como Área de Especial Interesse Social – AEIS 
como pré-requisito para intervenção do Município para sua 
urbanização e instituiu o Sistema de Controle de Uso e 
Ocupação do Solo. 

Decreto n° 34.522 de 03/10/2011 
Aprovou as diretrizes para a demolição de edificações e 
relocação de moradores em assentamentos populares. 

Decreto Municipal n° 36.388 de 
29/10/2012 

Instituiu o Programa Municipal de Integração de 
Assentamentos Precários Informais – Morar Carioca 

Decreto Municipal nº 38.197 de 
16/12/2013 

Aprovou as diretrizes para a demolição de imóveis e realocação 
de moradores de assentamentos populares e alterou o Decreto 
n° 32.115, de 12 de abril de 2010. 

Lei Complementar n° 160 de 
15/12/2015 

Permitiu a regularização de parcelamentos do solo que 
contenham edificações uni familiares e bifamiliares existentes e 
a posterior e imediata legalização da própria construção, situada 
nos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e Itanhangá, na 
XXIV R.A. 

Lei Complementar n° 161 de 
15/12/2015 

Permitiu a regularização de parcelamentos do solo que 
contenham edificações uni familiares e bifamiliares existentes e 
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a posterior e imediata legalização da própria construção situada 
na XVI RA. 

Lei Complementar n° 165 de 
19/05/2016 

Prorrogou os prazos das leis complementares nº 160 e 161, 
ambas de 15 de dezembro de 2015. 

Decreto Municipal n° 42.850 de 
25/01/2017 

Estabeleceu a estrutura organizacional da SMUIH e criou a 
Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária (CRUF) 
na Subsecretaria Municipal de Habitação. 

Decreto Municipal n° 44.023 de 
05/12/2017 

Institui Comissão Especial com o propósito de identificar e 
solucionar a situação de irregularidade por falta de regularização 
fundiária dos loteamentos e por falta de licenciamento de obras 
existentes de construção, modificação e acréscimo em 
edificações não residenciais e residenciais, e outras 
providências. 

Decreto Municipal n° 44.231 de 
01/02/2018 

 

Dispôs sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal 
de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação – SMUIH e definiu as 
competências da CRUF – Coordenadoria de Regularização 
Urbanística e Fundiária, com as Gerências de Regularização 
Urbanística, de Regularização Fundiária, de Loteamentos e dos 
POUSOS Cidadãos, subordinadas à Subsecretaria Municipal de 
Habitação. Criou o Núcleo de Regularização de Loteamentos de 
Interesse Específico, estabelecendo sua competência para gerir 
este núcleo, bem como disciplinar ambos os processos de 
regularização. 

Lei Complementar n° 188 de 
11/05/2018 

Alterou dispositivos das Leis Complementares nº 160 e 161, 
ambas de 15 de dezembro de 2015, e da Lei Complementar nº 
165, de 19 de maio de 2016 e dá outras providências, 
permitindo a regularização do uso e ocupação do solo, o seu 
parcelamento e a posterior legalização da construção das 
edificações residenciais uni familiares e bifamiliares, em todo o 
território da Cidade, com exceção da AP 1 e 2.1. 

Decreto Municipal n° 44.928 de 
16/08/2018 

Dispôs sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Habitação – SMIH e definiu competências da 
CRUF – Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária, 
subordinadas à Subsecretaria Municipal de Habitação. 

Resolução CVL n° 109 de 
14/09/2018 

Dispôs sobre as competências da Secretaria Municipal de 
Urbanismo 

Decreto Municipal 45.383 de 
23/11/2018 

Dispôs sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Habitação – SMIH e definiu competências da 
CRUF – Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária, 
subordinadas à Subsecretaria Municipal de Habitação. 

Diversos 
Decretos específicos de uso e ocupação do solo das favelas 
urbanizadas 

Fonte: PCRJ/SMU e SMIH/SUBH, 2018/2019. 

 
Com base nos princípios da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, o 

Plano Diretor se constitui como principal instrumento da Política Urbana, devendo ser 

implantado de forma que possa assegurar aos cidadãos o direito fundamental à cidade, entre 

os quais se inclui o direito à moradia adequada e à regularização urbanística e fundiária. 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro executa ações de Regularização Urbanística e 

Fundiária desde a criação da Secretaria Municipal de Habitação, em 1994, órgão executivo 

central de gestão da política habitacional. O trabalho teve início com os loteamentos 
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irregulares e clandestinos inscritos no Núcleo de Regularização e, posteriormente se estendeu 

às favelas urbanizadas e reassentamentos promovidos pela Prefeitura. A partir do Plano 

Diretor de 1992, a delimitação de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) em favelas e 

loteamentos irregulares e clandestinos consolidou as ações de regularização urbanística e 

fundiária em diversos assentamentos da cidade. Esse período foi marcado pela consolidação 

das etapas da regularização urbanística, principalmente, no que se refere à 

elaboração/aprovação dos projetos de legalização de parcelamento do solo e dos projetos de 

alinhamento (FONSECA, 2014). 

 O processo de Regularização Urbanística e Fundiária consiste em um conjunto de 

medidas sociais, administrativas, urbanísticas e jurídicas, que visam reconhecer e garantir a 

segurança da posse, concedendo ao morador o acesso ao seu título de propriedade ou de 

concessão individual ou coletivo, contribuindo para ampliar os direitos de cidadania da 

população moradora em Áreas de Especial Interesse Social. Tem também como objetivo a 

qualificação do ambiente urbano através da existência jurídica e administrativa da terra 

ocupada, inserindo as áreas regularizadas nas rotinas de planejamento e controle do uso e 

ocupação do solo da cidade, complementando as melhorias que acompanham as obras de 

urbanização. 

A Regularização Urbanística e Fundiária é desenvolvida em etapas, que consistem na 

aplicação de uma metodologia que inclui o reconhecimento da área a ser regularizada sob o 

ponto de vista social, físico e jurídico; o planejamento, operacionalização e gestão das diversas 

etapas e de seus respectivos recursos para execução; a articulação junto aos órgãos 

responsáveis por etapas do processo de regularização, como as Secretarias Municipais de 

Urbanismo e de Fazenda, a Defensoria Pública, a Corregedoria Geral de Justiça e os Cartórios 

de Registro de Imóveis; o envolvimento dos moradores no processo de regularização da área 

por meio de ações de comunicação, mobilização e divulgação de suas etapas, visando 

consolidar as ações e possibilitar o atendimento dessa população em relação à questão 

relativa à titulação; e a implantação de um sistema de acompanhamento gerencial do processo 

com a geração de informações sobre as etapas de regularização para o monitoramento dos 

resultados. 

As principais etapas que integram o processo de Regularização Urbanística e Fundiária 

compreendem: a pesquisa fundiária, realizada junto a Cartórios de Registro de Imóveis, 

Secretaria Municipal de Urbanismo e outros órgãos públicos, conforme a necessidade; a 

confecção de bases gráficas da Área de Especial Interesse Social conjugando a cartografia com 

as informações relacionadas à propriedade da terra, às normas vigentes, aos lotes e 
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edificações, como também às vias existentes e sua nomenclatura; a realização de um trabalho 

de comunicação, sensibilização e mobilização junto aos moradores sobre as atividades da 

Regularização em Área de Especial Interesse Social; o cadastramento dos lotes, edificações e 

moradores do local sob intervenção; a elaboração do Auto de Demarcação Urbanística e do 

Projeto de Regularização Fundiária; a elaboração e encaminhamento para aprovação e registro 

de Projetos de Alinhamento e Loteamento (PALs) e Projetos de Alinhamento (PAAs), conforme 

a situação fundiária do local; e a emissão de Termos de Concessão de Direito Real de Uso 

(CDRU), de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) ou do Título de 

Legitimação de Posse. 

Uma das primeiras iniciativas para enfrentamento do problema da irregularidade no 

que tange aos loteamentos foi a criação do Núcleo de Regularização de Loteamentos 

(predominantemente) residenciais e de baixa renda do município do Rio de Janeiro em 1987. O 

Decreto Municipal 10.917/1992 revogou o Decreto 7.290/1987 e possibilitou autorização para 

licenciamento de edificações residenciais situadas em loteamentos irregulares inscritos no 

Núcleo de Regularização de Loteamentos, viabilizando a desvinculação entre processos de 

licenciamento de edificações irregulares e processos de licenciamento de loteamentos 

irregulares (RIO DE JANEIRO (Cidade), 1992a). 

O Plano Diretor de 1992 instituiu as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) e 

disciplinou as competências do referido Núcleo de Regularização. A instituição de AEIS foi um 

dos principais instrumentos urbanísticos no âmbito da política habitacional municipal para 

identificar locais destinados à promoção e produção da habitação social, à alocação de 

investimentos públicos em obras de urbanização e à eliminação das áreas de risco, bem como 

à elaboração de planos de regularização urbanística e fundiária. A partir de então, um conjunto 

de normativas instituídas na década de 1990 possibilitou a criação do Programa de 

Urbanização e Regularização Fundiária dos loteamentos inscritos no Núcleo, viabilizando a 

tributação dos lotes irregulares, através da individualização do cadastro fiscal imobiliário, bem 

como a declaração dos loteamentos e vilas inscritos no Núcleo como Áreas de Especial 

Interesse Social, além do estabelecimento de procedimentos e padrões de urbanização para 

fins de regularização.  

Em 2005, foi criada a Comissão Macrofuncional E-SOLO, e no mesmo ano foram 

estabelecidos os procedimentos de legalização de edificações situadas em AEIS através do 

Decreto Municipal 25.748/2005 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2005). 

A Lei Federal 11.977/2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), 

foi o primeiro marco jurídico de caráter nacional a dispor sobre a regularização fundiária em 
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áreas urbanas, em seu Capítulo III (BRASIL, 2009a; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013b), criando 

novos instrumentos e procedimentos e definindo competências e responsabilidades nos casos 

de interesse social. Como uma resposta a reivindicações formuladas ao longo das últimas 

décadas no campo da Reforma Urbana, consolidou-se no ordenamento jurídico brasileiro um 

tratamento adequado para o problema dos assentamentos irregulares. Esta lei reconheceu o 

protagonismo do Município na condução dos processos de regularização urbanística e 

fundiária, e o conceito de regularização fundiária plena. Estabeleceu, também, a distinção 

entre regularização de interesse social e de interesse específico e criou mecanismos 

inovadores no processo de regularização fundiária: o procedimento administrativo da 

demarcação urbanística, o instituto jurídico da legitimação de posse e a figura de usucapião 

administrativa (CORREIA, 2017). 

Desde 2017, 4.783 famílias foram beneficiadas com a entrega de títulos de 

propriedade. Na Comunidade Parque Royal, na Ilha do Governador, foram entregues 

documentos a 2.261 famílias. As outras comunidades beneficiadas são: Fernão Cardin, no 

Engenho Novo; Soeicon, em Marechal Hermes; Barcellos, na Rocinha; e Nossa Senhora da 

Apresentação, em Irajá. Outros 3 loteamentos e 9 favelas, com 45.287 mil famílias, estão em 

processo de regularização (PCRJ/SMIH/SUBH, 2018). 

O Município vem atuando com o instrumento usucapião administrativa juntamente 

com o título de legitimação de posse para a regularização de assentamentos precários situados 

em áreas particulares. Até o momento foram registrados os Autos para a favela da Rocinha e 

para o Loteamento da Estrada do Magarça, 3896 (Inscrição no Núcleo de Regularização de 

Loteamentos 29A). Quanto aos Títulos de Legitimação da Posse, foram emitidos mais de 1.000 

títulos para os moradores do Bairro Barcellos na Rocinha. 

Atualmente, o processo de regularização urbanística e fundiária abrange áreas de 

favelas situadas nos Complexos do Alemão, de Manguinhos e da Tijuca, além de outras áreas 

da cidade, como a Colônia Juliano Moreira. Além das favelas, estão também em fase de 

regularização, 22 loteamentos dentre os 262 inscritos no Núcleo de Regularização. 

Os principais avanços da Lei nº 11.977/2009 no que se refere à regularização fundiária 

foram: a definição de competências e responsabilidades dos atores envolvidos, em especial, a 

atribuição expressa de competência aos municípios para disciplinar os procedimentos de 

regularização fundiária nos seus territórios; a definição da regularização fundiária e das suas 

modalidades de interesse social e de interesse específico; a obrigatoriedade da elaboração de 

projeto de regularização fundiária, instrumento que integra as dimensões social, jurídica, 

urbanística e ambiental componentes do processo; a possibilidade de adoção de parâmetros 
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especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo, inclusive área mínima dos lotes, nas duas 

modalidades de regularização fundiária; a possibilidade de compatibilização do direito à 

moradia e do direito a um meio ambiente equilibrado, estabelecendo regras para a 

regularização fundiária em Áreas de Preservação Permanente; a criação dos instrumentos de 

demarcação urbanística e legitimação de posse, com o objetivo principal de possibilitar a 

regularização fundiária de interesse social em áreas particulares ocupadas pacificamente, 

constituindo a chamada “usucapião administrativa”; e a simplificação do processo de 

regularização jurídica de parcelamentos irregulares implantados anteriormente a 19 de 

dezembro de 1979, data da edição da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979) 

(BRASIL, 2009a). 

Em 2009, com a instituição da então Gerência de Regularização Urbanística e Fundiária 

na Secretaria Municipal de Habitação, iniciou-se um processo de reformulação da metodologia 

adotada até então, detalhando todas as etapas, até a titulação do morador. Objetivando a 

implementação dessa nova metodologia, foi incluído um trabalho social que visa esclarecer e 

envolver os moradores de modo que eles tenham a compreensão das ações e etapas do 

processo de regularização, em especial da titulação, e que também possam perceber a 

importância do seu papel nesse processo. 

O Plano Diretor de 2011 ratificou as AEIS como instrumentos de gestão e uso do solo 

destinados ao desenvolvimento de Programas Habitacionais de Interesse Social (HIS), 

reservados a famílias de renda igual ou inferior a seis salários mínimos, abrangendo duas 

modalidades: 

 
 AEIS 1, caracterizada por áreas ocupadas por população de baixa renda, 

abrangendo favelas, loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse 

social para promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, e a produção e 

manutenção de Habitações de Interesse Social – HIS. 

 AEIS 2, caracterizada por áreas com predominância de terrenos ou edificações 

vazias, subutilizados ou não utilizados, situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços 

urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza para 

promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse Social (HIS) e melhorar as condições 

habitacionais da população moradora, de acordo com o Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social. 
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Além disso, o Plano Diretor de 2011 estabeleceu a declaração dos territórios ocupados 

por favela ou loteamento como Área de Especial Interesse Social (AEIS) 11 como pré-requisito 

para intervenção do Município para sua urbanização, e instituiu o Sistema de Controle do Uso 

e Ocupação do Solo, sem regulamentá-lo. Estabeleceu também que a regularização fora de 

AEIS para população que não seja de baixa renda deveria seguir o modelo de uma Urbanização 

Consorciada.  

Em 2015, foram aprovadas as Leis Complementares n° 160 e 161, de 15/12/2015, que 

permitiram a regularização do parcelamento do solo com edificações uni familiares e 

bifamiliares existentes e sua legalização nos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e 

Itanhangá, na XXIV R.A. (Barra da Tijuca) e nos bairros da XVI RA (Jacarepaguá), 

respectivamente (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2015bc). A Lei Complementar n° 165, de 

19/05/2016, prorrogou os prazos de vigência das Leis Complementares nº 160 e 161/2015 (RIO 

DE JANEIRO (Cidade), 2016b). 

A Medida Provisória n° 759 de 22 de dezembro de 2016, atualizou as Leis nº 

8.629/1993 e nº 11.952/2009, que tratavam da reforma agrária e regularização das ocupações 

em Estados da Amazônia pelo Programa Terra Legal. A Medida também instituiu dispositivos 

relativos à regularização fundiária urbana (REURB), incluindo a regularização fundiária urbana 

em áreas da União; aos legitimados para requerer a regularização fundiária urbana; à 

legitimação fundiária e legitimação de posse; à instituição do direito de laje como direito real; 

ao acréscimo do Art. 1510-A ao Código Civil; à fixação de diretrizes para o processo 

administrativo de regularização fundiária urbana nos Municípios; à arrecadação dos imóveis 

abandonados, dentre outros assuntos, visando aprimorar procedimentos de alienação de 

imóveis da União (BRASIL, 2016b). 

A Medida Provisória não preenchia os requisitos de urgência e relevância exigidos 

constitucionalmente, e apesar da aparente simplificação cartorial do processo de regularização 

fundiária, a legislação suscitou questionamentos por adotar um conceito de regularização 

estritamente dominial, priorizando a questão cartorial – e mesmo para a transferência de 

propriedade pública plena e não apenas de alguns de seus atributos, inclusive para população 

que não seja de baixa renda –, ao invés de se voltar para os demais aspectos de uma 

regularização fundiária plena. O direito de laje, que seria um dos aspectos positivos, nascia 

                                                           
11

 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, através da Subsecretaria de Habitação, mantém, 
no âmbito do Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB), um aplicativo com a delimitação 
georreferenciada das AEIS das favelas segundo os projetos desenvolvidos e as leis aprovadas, disponível 
em: http://mapas.rio.rj.gov.br/ 
 

http://mapas.rio.rj.gov.br/
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obsoleto, na medida em que previam concessões de uma só sobrelevação, o que se procurou 

remediar quando a Medida Provisória veio a ser convertida na Lei Federal nº 13.465/2017 

(BRASIL, 2017; CORREIA, 2017, p. 189-191). 

Ao alterar diversas leis sobre o tema, a normativa promoveu uma ruptura substancial 

com o modelo até então aplicável no país, ao tratar num só instrumento todas as 

peculiaridades que a regularização fundiária assume em um país de dimensões continentais e 

diferenças regionais como o Brasil. Neste sentido, tratou das hipóteses de regularização 

fundiária urbana de interesse social (REURB-S) e interesse específico (REURB-E), bem como de 

regularização fundiária em áreas rurais e na Amazônia Legal. 

No âmbito específico da regularização fundiária urbana, ao revogar todo o capítulo III 

da Lei nº 11.977/09, a referida Medida Provisória deixou de conter na sua redação alguns 

institutos considerados fundamentais nas políticas de regularização. Dentre os instrumentos 

não incluídos na Medida Provisória 759/2016, foram destacados a ausência de um conceito de 

regularização fundiária; a supressão da obrigatoriedade da demarcação urbanística e ausência 

de previsão de instrumento análogo; a supressão do conceito de urbanização e ausência de 

sua previsão como obrigatória nos processos de regularização fundiária urbana; a supressão 

dos mecanismos e instrumentos de participação popular; e a supressão da previsão das Zonas 

de Especial Interesse (ZEIS) (BRASIL, 2016b). Dentre os pontos considerados polêmicos, houve 

a autorização para a alienação do patrimônio fundiário público a partir do instrumento da 

legitimação fundiária, o fim da obrigatoriedade da adoção de medidas de urbanização e 

acompanhamento social em áreas de baixa renda e a remuneração dos cartórios, mesmo no 

primeiro registro de áreas de baixa renda, a partir do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social. Estas supressões e ausências foram sendo em sua maioria parcialmente 

mitigadas ao longo do processo legislativo que culminou com a promulgação da Lei nº 13.465, 

em 12 de julho de 2017.  

A Lei Federal nº 13.465/2017 revogou o Capítulo III da Lei nº 11.977/2009, que 

instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em relação à Regularização Fundiária de 

Assentamentos Urbanos (BRASIL, 2017). No mesmo ano, o Decreto nº 44.023/2017 criou a 

Comissão Especial de Regularização Fundiária com o objetivo de identificar e propor soluções 

para situações de irregularidades urbanísticas e edilícias, em relação a loteamentos irregulares 

e clandestinos, e às edificações residenciais e não residenciais neles existentes (de baixa, 

média e alta renda), além de analisar rebatimentos tributários e elaborar Projeto de Lei para 

uniformizar e simplificar as normas de regularização fundiária e de licenciamento das 

construções na cidade (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2017a). 
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Conforme mencionado, a Lei nº 11.977, de 2009, no artigo 46, trouxe o conceito da 

regularização fundiária plena, com foco na garantia de direitos aos moradores de imóveis 

irregulares (BRASIL, 2009a). Na Lei nº 13.465/2017 foi incluído no artigo 9º um conceito 

simplificado de regularização fundiária (BRASIL, 2017). A demarcação urbanística, prevista no 

artigo 47, III, da Lei nº 11.977, de 2009, foi considerada à época um avanço na prática da 

regularização fundiária pelo país, sendo um procedimento administrativo no qual o poder 

público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarcava o imóvel de 

domínio público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a 

finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas 

posses (Ibid.). A partir destes levantamentos, seria possível a expedição de auto de 

demarcação urbanística, a ser registrado em cartório, possibilitando a obtenção, pelos 

moradores, do título de legitimação de posse, que, por sua vez, permitiria adquirir a 

propriedade do imóvel após cinco anos. Apesar de críticas de especialistas direcionadas à 

demora associada ao procedimento, entendeu-se que a demarcação urbanística, como 

prevista na Lei nº 11.977, de 2009, foi um avanço no sentido de garantir a segurança da posse 

dos moradores, visto que, com a demarcação adquiriam o direito de exigir a titulação do poder 

público. Além disso, representava uma simplificação dos procedimentos ao permitir um único 

trâmite administrativo para áreas extensas, bem como facilitava a regularização de áreas nas 

quais a identificação dos proprietários se mostrava difícil ou impossível sob o aspecto registral.  

A Medida Provisória nº 759/2016, ao suprimir a demarcação urbanística, mantendo, 

no entanto, a legitimação de posse, permitiu uma aplicação pontual e seletiva do instituto, 

além de deixar sua aplicação ao arbítrio da Administração (BRASIL, 2016b). A partir dos apelos 

e participação da sociedade civil e instituições que lidam com a questão fundiária, foram 

realizadas alterações no texto no curso do processo legislativo garantindo a previsão da 

demarcação urbanística em termos semelhantes àqueles anteriormente previstos pela Lei nº 

11.977/09, no artigo 19, e artigos seguintes da Lei nº 13.465/17. 

Entre as recomendações e desdobramentos dos relatórios dos grupos de trabalho 

formados em 2001 (E-SOLO) e 2018 (Comissão Especial de Regularização, instituída pelo 

Decreto nº 44.023/2017) e discussões no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do 

Plano Diretor (CTPD) para discutir e propor encaminhamentos sobre o tema, destacamos a 

necessidade de acompanhamento e avaliação contínua das ações desenvolvidas na área de 

regularização fundiária no Município do Rio de Janeiro, de aprimoramento metodológico e da 

ampliação das discussões sobre o tema com setores diversos da sociedade.  
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Em linhas gerais, o Programa de Regularização e Titulação de Assentamentos 

Populares, planejado em 2001, preconizava definir prioridades (inicialmente para os imóveis 

próprios públicos); identificar e propor instrumentos e atos legais necessários; estudar 

alternativa condominial para a legalização de favelas; interagir com proprietários privados 

originários; e realizar convênios com a FGV, Defensoria Pública e outros órgãos de assistência 

jurídica com vistas a viabilizar a legalização das ocupações. Neste período registram-se avanços 

significativos nos trabalhos de regularização urbanística e fundiária de assentamentos 

informais. 

Como parte do Programa de Regularização e Titulação de Assentamentos Populares, o 

Programa de Regularização de Favelas estabeleceu objetivos e diretrizes gerais e específicas 

para a regularização urbanística, administrativa e fiscal dos imóveis, relativas à titulação e à 

assistência técnica para aquisição da terra pelos moradores. Por outro lado, as iniciativas de 

regularização dos loteamentos e a legalização das edificações de média e alta renda sempre 

foram pontuais e fragmentadas. A Lei nº 13.465/2017 tornou possível sua regularização como 

interesse específico, desde que ocorresse de forma onerosa, isto é, mediante pagamento de 

contrapartida ao Município.  

O Grupo de Trabalho formado pelo Decreto n° 44.023/2017 incluiu sugestões para a 

implementação do Programa Municipal para a Regularização Fundiária Urbana, segundo os 

dispositivos definidos pela Lei Federal de n° 13.465 de 11/07/2017, regulamentada pelo 

Decreto Federal de n° 9.310 de 15/03/2018 (BRASIL, 2018), a REURB- S e a REURB-E.  

Entre as conclusões do Relatório da Comissão Especial de Regularização Fundiária, 

destacam-se algumas recomendações para orientar as normativas e os decorrentes 

procedimentos operacionais: 

 
 Contemplar a regularização de interesse social para beneficiários de baixa renda 

(REURB-S) e de interesse específico, para média e alta renda (REURB-E), em consonância com o 

disposto na Lei Federal nº 13.465/2017 e nas diretrizes de planejamento urbano contidas no 

Estatuto da Cidade;  

 Estar em conformidade com a legislação ambiental; 

 Indicar órgão para mediação e conciliação; 

 Prever, no próprio Projeto de Lei (PL) ou em PL específico, procedimentos e 

medidas tributárias, entre os quais: uso da certidão de Regularização Fundiária como base do 

cadastro de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); isenção de Imposto sobre Serviços 

(ISS) sobre alguns serviços; isenção de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) nos 5 anos 
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subsequentes à legitimação de posse/legitimação fundiária; e isenção de Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para REURB-S em conformidade com a Lei nº 13.465/2017; 

 Estabelecer a distinção, em termos de procedimentos operacionais, com base 

na Lei Federal nº 13465/2017, entre regularização de interesse social para beneficiários de 

baixa renda (REURB-S) e de interesse específico, para média e alta renda (REURB-E); e 

harmonização da legislação municipal ao tema, com vistas a viabilizar o financiamento das 

REURB-S através das contrapartidas estabelecidas para as REURB-E, vinculadas ao Fundo 

Municipal de Habitação e Interesse Social/ Fundo Municipal de Habitação. 

 
De acordo com Correia (2017), em um exercício de compatibilização entre a nova 

legislação e o arcabouço normativo local, é possível:  

(i) manter intactos e indissociáveis os conceitos de regularização urbanística 
e fundiária e sempre precedidas da urbanização da área em que se pretende 
intervir; (ii) preservar as Áreas de Especial Interesse Social já criadas por lei, 
de modo a tentar evitar a gentrificação sem coibir a autonomia de vontade 
do indivíduo de dispor de seu patrimônio (neste caso, para alguém de baixa 
renda também); (iii) fazer com que a Reurb-e esteja a capitalizar a Reurb-s

12
, 

num ciclo virtuoso redistributivo em prol de uma cidade menos desigual; (iv) 
utilizar os novos instrumentos de regularização urbanística, 
independentemente da intermediação do legislador local, mas, ao mesmo 
tempo, (v) se valer da autonomia municipal para preservar procedimentos 
sedimentados que sejam de sua competência, bem como disciplinar novos 
(CORREIA, 2017, p. 194). 

Em 11 de maio de 2018, foi aprovada pelo Poder Legislativo a Lei Complementar n° 

188, de sua autoria, que alterou dispositivos das Leis Complementares nº 160 e 161, de 2015, 

e da Lei Complementar nº 165, de 2016, permitindo a regularização do uso e ocupação do 

solo, o seu parcelamento e a posterior legalização de edificações residenciais uni familiares e 

bifamiliares, em todo o território da Cidade, com exceção da AP 1 e 2.1 (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2018a). 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, ajuizou, em 17/09/2018, 

a ação de Representação por Inconstitucionalidade n° 0051844-57.2018.8.19.0000, com 

pedido liminar, por medida cautelar, da Lei Complementar nº 188, de 2018. O MPRJ requereu 

a imediata suspensão da vigência da referida lei, sob a alegação de que a mesma representava 

ameaça de agravamento do fenômeno de ocupação desordenada na Cidade.  

                                                           
12 Essa ideia fora inicialmente concebida no início de 2017, para a cobrança pela assistência técnica, a 
ser prestada no processo de REURB-E, quando ainda vigente a MP n. 759/2016 (CORREIA, 2017, p.194). 
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Segundo o MPRJ, a Lei Complementar nº 188/2018, incorreria em flagrante 

inconstitucionalidade formal, na medida em que violaria a iniciativa exclusiva do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, ao tratar de ordenamento e planejamento urbano – matérias que, 

segundo a Constituição Estadual, são de competência exclusiva do Prefeito. De acordo com a 

petição inicial, há ainda, na referida lei, inconstitucionalidades em razão da inexistência de 

participação popular na sua edição e ausência de prévio estudo de impactos urbanísticos e 

ambientais, com a violação aos princípios da função social da cidade e do direito ao meio 

ambiente ecologicamente saudável. A ação foi fundamentada em estudo do Grupo de Apoio 

Técnico Especializado (GATE Ambiental/MPRJ), que demonstrou a ausência análise prévia 

sobre o impacto da nova legislação no meio ambiente. De acordo com a Decisão da 

Representação de Inconstitucionalidade n° 0004161-87.2019.8.19.0000, de 11/02/2019, 

ficaram suspensos os efeitos da LC n° 188/2018 até o julgamento final da ação.  

 
 
Questionamento de inconstitucionalidade da Lei nº 13465/2017 

Em janeiro de 2018, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5883) contra dispositivos 

da Lei nº 13.465/2017. Este questionamento dizia respeito à regularização fundiária urbana 

(REURB), disciplinada no Título II (artigos 9º ao 83) e em alguns dispositivos do Título III. O IAB 

argumentou que os dispositivos instituídos violavam o modelo constitucional de Política 

Urbana, que atribui aos municípios a competência para legislar, entre outros aspectos, sobre 

assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I), sobre o adequado ordenamento territorial 

(artigo 30, inciso VIII), além da competência executiva em matéria urbanística e normativa 

atribuída ao plano diretor (artigo 182). Segundo a instituição, o município é o ente responsável 

por planejar e executar sua política de desenvolvimento urbano. Essa atribuição, conforme a 

entidade, não retira as responsabilidades e competências da União ou dos estados, mas as 

delimita, pois não cabe a estes entes conhecer as particularidades e os interesses locais, os 

recursos disponíveis ou a concretude do território e de suas relações jurídicas. Estas instâncias 

também não estariam aptas a considerar as consequências de certas determinações para o 

atendimento das necessidades e direitos dos habitantes de cada cidade.  

Em fevereiro de 2019, a Procuradoria Geral da República (PGR) enviou parecer ao STF 

defendendo a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.465. Segundo o parecer da PGR, a lei 

reforça a desigualdade social e os danos ambientais por conceder anistia à invasão de terras 
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ocupadas ilegalmente entre os anos de 2004 e 2011 e ampliar de 1.500 para 2.500 hectares o 

tamanho das propriedades passíveis de regularização. A PGR acolheu a argumentação do IAB 

de que a Lei 13.465/2017 extrapolou a competência da União para legislar sobre normas gerais 

de direito urbanístico, uma vez que essa competência pertence aos Municípios. Ainda segundo 

o parecer, a Procuradoria Geral da República ressaltou o caráter desigual que a norma 

proporciona, favorecendo a concentração de terras: “A Lei 13.465/2017, ao promover 

profunda e complexa reestruturação dos regimes de regularização fundiária urbana, com foco 

na distribuição de títulos de propriedade, reforça a desigualdade social e consolida danos 

ambientais decorrentes de desmatamentos e ocupações ilegais de terras públicas e privadas” 

(DODGE, 2018). 

 
 

4. Infraestrutura Urbana  

 
 
Entende-se infraestrutura urbana como o conjunto de serviços públicos necessários ao 

funcionamento da cidade que compreende o sistema de redes e equipamentos de água, 

esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, gás, energia elétrica, iluminação pública, 

telecomunicações, fibra ótica, transporte e mobilidade urbana, contenção de encostas, 

equipamentos urbanos, arborização e espaços livres públicos. O sistema de infraestrutura é 

dividido em vários subsistemas, que desempenham diferentes funções. Para efeito do 

presente diagnóstico, destacaremos o subsistema de transportes e mobilidade urbana e o 

subsistema de saneamento ambiental, que abrangem os componentes água, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos e o subsistema de equipamentos e serviços 

públicos urbanos. Este último, no âmbito deste diagnóstico, inclui equipamentos sociais, 

equipamentos operacionais de gestão pública, espaços livres públicos, arborização urbana e 

iluminação pública. 

 
 
4.1. Transportes e Mobilidade 

 
 
 Os Sistemas de Circulação e Transporte são componentes importantes da vida urbana. 

Historicamente, a formação e consolidação dos núcleos urbanos e seus estágios de evolução 

tiveram forte relação com o valor do solo e influenciaram, de forma sistemática e crescente, a 

ampliação dos fluxos urbanos, traduzidos em deslocamentos cada vez mais intensos para boa 
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parte dos cariocas. O resultado desse processo de desenvolvimento evidencia a necessidade 

de um reequilíbrio entre as concentrações de habitações e atividades, bem como da busca de 

soluções para as condições atuais de mobilidade na cidade. 

Neste contexto, observam-se alguns fenômenos, como, por exemplo, a ampliação do 

carregamento das vias para deslocamentos em grandes distâncias; o aumento do ônus das 

viagens de transportes públicos no orçamento das famílias; o consumo de tempo com viagens 

e trânsito, e o estresse físico e mental decorrente disto, além dos impactos significativos dos 

polos atratores de tráfego. Percebemos também o significativo impacto ambiental e a redução 

da qualidade de vida, decorrentes da maior poluição sonora, do ar e da paisagem urbana; o 

desperdício de insumos conexos (gasolina, diesel, lubrificantes, pneus, peças, etc.); as centenas 

de mortes e sequelas físicas permanentes decorrentes de acidentes ocorridos anualmente; e o 

impacto na valorização imobiliária e da evolução da dinâmica urbana, que se relacionam 

sistematicamente aos investimentos em infraestrutura viária e de redes de transportes. 

Portanto, compreender a mobilidade da cidade é compreender, sobretudo, um complexo 

conjunto de fenômenos que interferem, na prática, no cotidiano e na qualidade de vida da 

totalidade de sua população.  

No decorrer de sua formação sócio espacial, a cidade do Rio de Janeiro e sua Região 

Metropolitana (RMRJ) se caracterizaram por um padrão de ocupação baseado na expansão de 

vetores radiais, com base no protagonismo do transporte sobre trilhos no período entre o 

último quartel do século XIX até a década de 1960. A partir desta década, se constata a 

consagração do modal rodoviário como principal meio de transporte. Conforme mencionado 

anteriormente, na Cidade do Rio de Janeiro, a expansão da mancha urbana ocorreu para o 

oeste, em dois vetores: um ao sul do Maciço da Pedra Branca, ocupando as Regiões de 

Planejamento (RPs) de Jacarepaguá e Barra da Tijuca (Área de Planejamento 4); outro ao 

norte, seguindo a Avenida Brasil, o Ramal Ferroviário de Santa Cruz, ocupando as RPs Bangu, 

Campo Grande e Santa Cruz e, nos últimos dez anos, em direção à Guaratiba (Área de 

Planejamento 5). Estas são as áreas com as maiores taxas de crescimento populacional e a 

mais alta proporção da população jovem carioca. 
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Figura 81: Crescimento da malha urbana do Rio de Janeiro de 1920 a 2009 

 
1920       1940 

 
1960       1980 

 
1999       2009 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Como apontado na seção sobre demografia, a despeito da desaceleração do 

crescimento demográfico vivenciado pela cidade, parte significativa do contingente 

populacional se expande em direção às regiões periféricas, num processo de redistribuição 

espacial na porção oeste da cidade, em distâncias de 55 km e 60 km ou mais do Centro da 

Cidade e da zona sul, como aquelas percorridas pela população residente nos bairros de 

Campo Grande e Santa Cruz, conforme mostra a figura a seguir. Também se observa a 

realocação da população para os demais municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), ampliando a dispersão da mancha urbana. 

A ampliação da mancha urbana se torna ainda mais crítica na cidade do Rio de Janeiro 

face às condicionantes geográficas como o oceano Atlântico, a baía de Guanabara e os maciços 

da Tijuca, da Pedra Branca e de Gericinó, que são barreiras naturais para um espraiamento 

mais compacto. Em geral, as cidades têm uma configuração concêntrica mais compacta, tendo 

seus limites periféricos em até 30 km da área central. Já no Rio de Janeiro, estes limites 

chegam a 60 km, implicando num maior desafio para a mobilidade, com o aumento dos 
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percursos e dos tempos de viagem e o encarecimento das infraestruturas de transporte e das 

tarifas. 

 
Figura 82: Distâncias entre os centros de bairro e a região central do Rio de Janeiro.

 
Fonte: PCRJ/SMU, 2018. 

 
A dispersão da mancha urbana contrasta com a concentração de empregos, sobretudo 

na Área de Planejamento 1, onde estão localizados 37% dos empregos formais da cidade, 

como exposto na seção referente à economia urbana. Além disso, a área central da Cidade do 

Rio de Janeiro concentra uma diversidade de atividades de prestação de serviços, centros 

administrativos, sedes das empresas públicas e privadas, um aeroporto nacional, uma estação 

de barcas para os deslocamentos marítimos na Baía de Guanabara e equipamentos culturais 

de grande expressão, formatando um conjunto de elementos que definem o seu altíssimo 

nível de centralidade e de demanda por viagens. Para corresponder a esta demanda, a área 

central possui a maior oferta de transporte da RMRJ.  No entanto, abriga apenas 5% da 

população residente na cidade e esse desequilíbrio entre a concentração da oferta de 

empregos e serviços e a população residente reflete o desafio genérico e mundial de 

promoção de habitação economicamente acessível em áreas centrais das grandes cidades, 

geralmente com alta valorização do solo e escassez de espaços livres.  

A Área de Planejamento 2 apresenta também grande centralidade com os bairros 

Copacabana, Tijuca e Botafogo, que possuem elevado número de estabelecimentos 

econômicos, empregos, equipamentos culturais, alta demanda por viagens e também grande 
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oferta de transportes. Assim como o Centro, é uma área fortemente valorizada, de intensa 

circulação de pessoas e grande oferta de infraestrutura e serviços de mobilidade, inclusive 

de transporte não motorizado. A Região de Planejamento Zona Sul possui a maior renda 

média domiciliar e o segundo maior percentual de domicílios com carro (47,1%), segundo o IPP 

(PCRJ/IPP, 2013).  

Entretanto, como demonstrou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), a 

maioria dos residentes da AP 2 usa transporte coletivo. Apesar do alto índice de motorização 

desta região, o uso do automóvel não é tão intenso. Isto se deve a vários fatores: conformação 

espacial das quadras, dos lotes e do sistema viário, quadras e lotes menores e múltiplos usos. 

Isto propicia menores distâncias a serem percorridas e o favorecimento da cobertura da rede 

de transporte estrutural, o uso de modalidades ativas e no uso mais intenso do transporte 

público. Das viagens de entrada e saída da AP2, apenas cerca de 15% se dão por 

modalidades individuais. Mesmo assim, a área sofre com o sistema viário saturado (PMUS-

Rio/PCRJ/SMTR, 2015). 

A Área de Planejamento 3 concentra a maior parte da população, que demanda 

investimentos na melhoria de sua ambiência e nas infraestruturas de transporte coletivo e 

ativo, e de saneamento. Também é uma área carente de espaços verdes e locais de recreação 

e lazer. Além disso, se caracteriza por grandes fluxos de tráfego e uma forte segmentação dos 

bairros ditada por barreiras físicas decorrentes das malhas ferroviárias de trem e metrô, além 

da Linha Amarela. Neste contexto, a AP3 apresenta significativo número de áreas 

remanescentes de grandes obras viárias, subutilizadas, assim como áreas que comportavam 

uso industrial, atualmente degradadas, invadidas ou vazias. Destaca-se, na AP3, como 

identificado no PMUS, a área insular da RP da Ilha do Governador, com o pior tempo médio de 

deslocamento da cidade, para qualquer modo de transporte.   

A Área de Planejamento 4 é caracterizada pela alta dependência em relação ao 

transporte motorizado individual e pela dificuldade de acesso aos corredores de transporte 

público, tanto a pé como por bicicleta, em decorrência de seu desenho urbano atrelado ao uso 

do automóvel. Na Região de Planejamento (RP) da Barra da Tijuca, 69,4% dos domicílios possui 

automóvel – o maior percentual da cidade – enquanto na RP Jacarepaguá, 42,1% dos seus 

domicílios possuem automóvel. Este elevado índice de motorização reflete o alto nível de 

renda da população da AP4. Tal índice motorização atrelado à conformação espacial do 

sistema viário, do parcelamento e do uso do solo nestas regiões, com grandes quadras e lotes 

com usos muito distintos, conjugado às grandes áreas sem cobertura da rede de transporte 

estrutural, implicam em grandes distâncias a serem percorridas e num maior uso do 
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automóvel particular, em detrimento de modalidades ativas (a pé e bicicleta) e de transporte 

público. 

Na AP 4, 60% das viagens internas e 40% das viagens de entrada e saída são feitas por 

modalidades individuais (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). Como informado anteriormente, a AP 

4 possui as maiores taxas de crescimento populacional e atualmente comporta 16% da 

população. É a região que recebe os maiores investimentos do mercado imobiliário, com maior 

área construída licenciada nos últimos anos. Ela faz parte do vetor de desenvolvimento à beira-

mar, constituindo geograficamente e socialmente uma extensão da Zona Sul. De acordo com 

os dados do Censo 2010 (IBGE, 2010), a RP Barra da Tijuca apresenta rendas médias elevadas 

(a 2ª maior média), mas, também intensa desigualdade (medida pelo índice de Gini), assim 

como a Zona Sul. A Região da Barra da Tijuca recebeu maciços investimentos públicos ao longo 

dos últimos anos, se destacando a linha 4 do Metrô, ampliando sua ligação à Zona Sul, o 

Parque Olímpico, os BRTs TransCarioca, TransOeste e TransOlímpica, interligando-a às AP3 e 

AP5. Esses investimentos se somam ao processo de concentração econômica na região, ainda 

em curso, que a tem impulsionado como uma forte centralidade empregos e serviços.  

A AP5 é a região que apresenta o segundo maior crescimento populacional dos últimos 

anos e atualmente apresenta o segundo maior contingente populacional (27% do total), como 

referido na seção de demografia. Possui grande estoque de terras não edificadas e, nos 

últimos anos, tem apresentado a segunda maior área construída licenciada, relacionada 

principalmente ao licenciamento de empreendimentos financiados pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida, assim como atividades de armazenagem ao longo da Av. Brasil. A área possui 

carência de infraestrutura, inclusive a de transportes. Em 2017, possuía o menor percentual de 

empregos da Cidade (8%) que, ao ser comparado com a população residente, apresenta a taxa 

de 19 empregos para cada 100 habitantes, como informado na seção relativa à economia 

urbana.  

 
Aspectos da Demanda de Transporte de Passageiros 

A Pesquisa de Origem e Destino (PODD, 2011), contabilizou 22.343.167 viagens 

realizadas na RMRJ, sendo 12.826.635 (57,4%) realizadas internamente na Cidade do Rio de 

Janeiro13. Adicionalmente, entre a metrópole e sua região de influência foram contabilizadas 

                                                           
13

 Por viagens internas, entendem-se aquelas que têm tanto origem como destino dentro dos limites da 
cidade. As viagens metropolitanas, por sua vez, são aquelas que apresentam origem e destino em 
municípios diferentes. 
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outras 2.019.420 viagens (9%), demonstrando claramente a concentração e o peso da cidade 

do Rio de Janeiro sobre o transporte de passageiros em nosso Estado, tanto pela concentração 

populacional, quanto pela de empregos, como mostra a tabela a seguir.  

 
Tabela 53: Composição das viagens na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Viagens Nº de Viagens % 

Viagens Internas - Rio de Janeiro 12.826.635 57,41 

Viagens Internas - Outros Municípios 6.291.615 28,16 

Viagens Metropolitanas - Rio de 
Janeiro 

2.019.420 9,04 

Viagens Metropolitanas - Outros 
Municípios 

1.205.497 5,40 

Total 22.343.167 100 

Fonte: PODD, 2011. 

 
A PODD 2011 também revelou que 90% das viagens realizadas pelos residentes da 

RMRJ têm como motivos de viagem, principalmente, o trabalho, com 33%, e o estudo, com 

22% do total de viagens realizadas. Os outros 10% de viagens são realizadas com base não 

residencial e dividem-se entre os motivos: lazer, saúde, compras, integração e outros. 

Com relação ao tempo médio das viagens, o PMUS calculou os tempos médios das 

viagens com origem em cada Região Administrativa pelo modo de transporte público e 

privado, conforme apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 83: Tempos médios de viagem do transporte público em minutos. 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
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No que tange ao transporte público, o PMUS mostrou que, como há ainda uma 

predominância de viagens radiais, os tempos médios de viagens coincidem praticamente com 

as distâncias das Regiões Administrativas (RAs) em relação ao centro da cidade. As exceções 

são a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão que, por sua condição insular e insuficiência de 

ligações, sejam terrestres ou aquáticas, apresentam os mais elevados tempos médios de 

viagens (140 a 154 minutos), mesmo estando em distâncias lineares de até 15 km do Centro. 

Outra porção da cidade que sofre com os deslocamentos diários é a AP5, onde suas RAs 

apresentam elevados tempos médios (113 a 140 minutos). 

Através da análise do perfil horário das viagens (gráfico a seguir), constata-se que as 

viagens de entrada e saída do Rio de Janeiro se caracterizam por forte pendularidade. As 

viagens se concentram nos horários de pico da manhã e da tarde, espelhando o fato de que 

muitos dos municípios periféricos à metrópole são cidades dormitórios.  

 
Gráfico 91: Perfil horário das viagens 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Dentro do município do Rio de Janeiro, o distanciamento entre os locais de residência 

e os centros que concentram os empregos e serviços configura uma preocupante 

pendularidade interna, como demonstrou o PMUS ao analisar o perfil horário das viagens na 

Cidade do Rio de Janeiro. Constata-se que na Hora Pico da manhã (HPM) há um predomínio de 

viagens destinadas à AP1 – Centro e à AP2 – Zona Sul, devido à concentração de empregos. A 

AP5 – Zona Oeste se destaca pela quantidade de viagens geradas, conforme mostra a figura a 

seguir. 

As longas viagens e seu caráter pendular impactam negativamente a qualidade de vida 

da população, a produtividade do trabalho e a sustentabilidade econômica das linhas de 

transporte coletivo nas regiões periféricas, contribuindo para deseconomias geradas pela 
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expansão urbana e concentração econômica. A pendularidade da demanda também acarreta 

superlotação nos eixos de transporte que conectam as regiões periféricas à área central. 

 
Figura 84: Produção, atração e linhas de desejo das viagens metropolitanas durante a HPM. 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. Dados de referência: PODD 2011. 

 
Ao mesmo tempo, agravando o quadro de distanciamento entre moradia e empregos, 

amplia-se a preferência pelo transporte individual, como informam os dados disponibilizados 

pelo Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU), 

elaborado em 2013. As tabelas a seguir comparam a distribuição das viagens entre 2003 e 

2012 e aponta que o transporte individual teve maior taxa de crescimento anual no período 

(3,46%). 

  
Tabela 54: Distribuição das viagens em 2003 e 2012 na RMRJ. 

Modo de transporte 

Viagens realizadas em 
milhares 

% do total geral 
Taxa de 

crescimento 
ao ano (%) 2003 2012 2003 2012 

Motorizado 

Transporte 
coletivo 

9.291 11.016 46,7 48,8 1,91 

Transporte 
individual 

3.239 4.398 16,3 19,5 3,46 

TOTAL 12.530 15.414 62,9 68,2 2,33 

Não 
motorizado 

A pé 6.740 6.634 33,8 29,4 -0,18 

Bicicleta 646 546 3,2 2,4 -1,85 

TOTAL 7.386 7.180 37,1 31,8 -0,31 

TOTAL 19.916 22.596 100 100 1,41 

Fonte: PDTU, 2013. 

 

Figura 1 
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Tabela 55: Distribuição (detalhada) das viagens em 2003 e 2012 na RMRJ. 
MODO PRINCIPAL Viagens realizadas 

em milhares 
% do total Taxa de 

crescimento 
ao ano (%) 2003 2012 2003 2012 

A pé 6.741 6.634 33,8 29,4 -0,18 

Bicicleta 646 546 3,2 2,4 -1,84 

Condutor de auto 2.107 2.540 10,6 11,2 2,10 

Passageiro de auto 863 1.225 4,3 5,4 3,97 

Táxi 139 256 0,7 1,1 7,01 

Motocicleta 101 170 0,5 0,8 5,96 

Moto-táxi - 39 - 0,2 - 

Caminhão 29 - 0,1 - - 

Outros - 169 - 0,7 - 

Trem 304 568 1,5 2,5 7,21 

Metrô 355 665 1,8 2,9 7,21 

Barcas/Catamarã 82 105 0,4 0,5 2,77 

Bonde 2 - 0,0 - - 

Ônibus 
intermunicipal 

1.332 1.781 6,7 7,9 3,28 

Ônibus municipal 5.255 6.671 26,4 29,5 2,69 

Ônibus executivo 47 70 0,2 0,3 4,47 

Transporte 
alternativo 

1.631 658 8,2 2,9 -9,59 

Ônibus pirata - 16 - 0,1 - 

Transporte fretado 92 55 0,5 0,2 -5,57 

Transporte escolar 190 428 1,0 1,9 9,43 

TOTAL 19.916 22.596 100 100 1,41 

Fonte: PDTU, 2013. 
 

Destaca-se o contexto de crescimento econômico da segunda metade da década de 

2000, com o aumento de emprego e renda. Como aponta o PMUS, a utilização do transporte 

individual cresce com a ampliação da renda da população (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). 

Apesar disso, o transporte coletivo ainda possui o protagonismo no transporte da população, 

com quase a metade do total de viagens realizadas na RMRJ (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015), em 

decorrência de sua economicidade, estritamente necessária ao considerarmos que a 

população é majoritariamente composta por estratos com renda até 3 salários mínimos. Na 

Cidade do Rio de Janeiro, estima-se que 70% das viagens motorizadas sejam realizadas por 

transporte público e 30% por transporte privado. Em comparação, na Cidade de São Paulo, a 

participação do modo público foi estimada em 54% e o modo privado em 46% (ROLNIK e 

KLINTOWITZ, 2011), revelando a importância do transporte público na Metrópole Carioca. O 

contexto econômico influencia também o peso do transporte ativo na RMRJ. Os modos não 

motorizados – a pé e bicicleta – são mais utilizados pelas faixas de renda mais baixas, nas quais 

31,8% das viagens são realizadas a pé ou por bicicletas.  
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No âmbito municipal, o Plano de Mobilidade Urbano Sustentável - PMUS indicou uma 

distribuição de viagens na qual 47% realizam-se em transportes públicos, 27% a pé, 23% de 

automóvel, 1% de bicicleta e 2% de outros meios (barcas, triciclos, etc.). De acordo com 

referido plano, na cidade do Rio de Janeiro ocorrem cerca de 3.566.622 viagens realizadas 

integralmente a pé. Dessas, 91% possuem base residencial, 37% por motivo estudo, 13% por 

motivo trabalho e 41% por outros motivos. Apenas 9% das viagens são realizadas com base 

não residencial. Outro dado importante é que as pessoas entre 10 e 14 anos realizam cerca de 

60% das viagens como pedestres, a maioria destas relacionadas ao fato de normalmente a 

escola encontrar-se perto da residência dos estudantes, o que torna propícia a realização das 

viagens por motivo estudo pelo modo a pé. O transporte ativo também cumpre o papel de 

integrar a residência às estações e pontos de transporte coletivo (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 

2015).  

 Apesar disso, os dados do PDTU informam que os meios não motorizados tiveram 

maior perda na participação nas viagens no período analisado (2003-2012), equivalendo a uma 

redução total de 5,3%. Mesmo considerando que esta redução ocorreu em um período de 

estabilização econômica e melhoria das condições sociais da população em nível nacional, 

associadas ao incentivo à indústria automobilística através de subsídios, é necessário pensar as 

políticas públicas para o incentivo destes modos de transporte ativos na cidade.  

A ampliação e a melhoria das calçadas, a implantação e expansão de ligações 

cicloviárias, criando condições de trânsito seguro, além da implantação sistemática de 

bicicletários, são iniciativas necessárias para a promoção destes modos de transporte, cujos 

efeitos são benéficos não apenas ao trânsito diário, mas a economicidade do sistema e à saúde 

da população. Na questão dos espaços para bicicletas, constata-se um avanço com o novo de 

Código de Obras (Lei Complementar 198/2019), ao tornar obrigatório o destino de áreas para 

guarda de bicicletas em edificações residenciais, não residenciais e mistas. Ainda neste campo, 

a possibilidade de transporte de bicicletas nos fins de semana no Metrô, incentivou o uso 

deste meio de transporte em dias específicos, mas com finalidade quase exclusiva de lazer.  

Retomando a questão do modo individual, na análise da atração de viagens por 

automóvel, a legislação urbanística tem um papel fundamental, no que se refere à exigência 

de um número mínimo de vagas para automóveis. A obrigação da oferta de vagas para 

automóveis foi incorporada às leis de zoneamento dos Estados Unidos desde a década de 

1930, como parte da estratégia de combater os, já naquela época, habituais 

congestionamentos. Com essa medida, buscava-se atingir três objetivos: assegurar um 

deslocamento “porta-a-porta” entre a origem e destino do deslocamento; liberar espaço viário 
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para a circulação de automóveis; e evitar que os automóveis com destino aos 

empreendimentos se “espalhassem” pelas vias adjacentes na busca de estacionamento.  

No entanto, essa abordagem ignora o fato de que o espaço para circulação e para 

estacionamento são complementares, isto é, o aumento da oferta de um provoca uma pressão 

de demanda pelo outro. Como resultado, a oferta de estacionamento “gratuito”, ao incentivar 

os deslocamentos por automóvel, acaba por agravar ainda mais os congestionamentos. É por 

esse motivo que nas legislações mais avançadas, não apenas a exigência de número mínimo de 

vagas é suprimida ou bastante reduzida, mas também é definido um número máximo de 

vagas. Outro impacto da exigência de vagas é a ampliação do custo dos imóveis, em especial as 

edificações que adotam garagens subterrâneas ou as implementam em pavimentos 

superiores. O custo da construção é incorporado aos custos totais e repassado ao consumidor·. 

No caso do Rio de Janeiro, a exigência de vagas ocorre a partir do Decreto 322, de 

1976. O contexto da época era da grande expansão da indústria automobilística e de 

adensamento nos bairros da Zona Sul, culminando no aumento de carros estacionados nas vias 

da cidade. A aprovação desta legislação alterou o Regulamento de Zoneamento (RZ) da cidade 

e instituiu os limites mínimos obrigatórios para o número de vagas em edificações, a fim de 

solucionar o caos gerado pela procura de estacionamento nas ruas (ITDP, 2017). 

Há que se considerar que a legislação edilícia das décadas de 1960 e 1970 era 

direcionada a unidades residenciais para famílias numerosas, portanto, com necessidade de 

apartamentos maiores, com dependências de empregada doméstica, com mais de um carro 

(pavimentos garagem), expressando um modo de viver com raízes nas casas senhoriais. Hoje 

em dia o perfil social mudou e a cidade tenta se adaptar a isso. Parte significativa da sociedade 

busca apartamentos pequenos, para famílias menores (casais sem filhos) ou de apenas um 

morador (o jovem, os solteiros, o idoso). Procura-se com isso, também, menores custos 

condominiais e de manutenção predial. 

Assim, com o passar dos anos, o Decreto 322/1976 foi sendo modificado por outros 

instrumentos urbanísticos, como, por exemplo, os Projetos de Estruturação Urbana (PEUs), 

que definem parâmetros urbanos específicos para um conjunto determinado de bairros, ou 

pelo Decreto nº 3.046 de 1981 (Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá) ou a Operação Urbana 

Consorciada (OUC) do Porto (LC 109/2009).  

Além das legislações específicas ou de âmbito local, o Plano Diretor de 2011 (LC 

111/2011), remeteu à Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) à definição de seus parâmetros 

urbanísticos, dentre os quais a questão de vagas para estacionamento. O texto da LUOS, 

elaborado em 2013 (PLC 33/2013), em seu artigo 184 previa ainda a exigência de um número 
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mínimo de vagas para automóveis, motocicletas e bicicletas de acordo com as características 

da infraestrutura local e das edificações projetadas. Essa versão do Projeto de Lei 

Complementar (PLC) tramitou na câmara até o ano de 2017, quando foi retirada da Câmara de 

Vereadores pelo Poder Executivo, sendo substituído por um novo texto: o PLC 57/2018. Nesta 

nova versão, o artigo 25 eximia da exigência de vagas as unidades residenciais, comerciais e de 

serviços de todas as edificações e grupamentos. Contudo, com pouco tempo de tramitação ela 

foi novamente retirada pelo poder executivo para ajustes tendo em vista o início do processo 

de revisão do Plano Diretor. 

Por sua vez, o novo Código de Obras (LC 189/2019) reduziu o número de vagas 

obrigatórias para edificações localizadas há menos de 800 metros de estações de metrô, trem, 

BRT e VLT, exigindo apenas uma vaga de estacionamento a cada quatro apartamentos. Para as 

demais áreas, persistem as disposições definidas pelo Decreto 322/1976 e legislações locais. 

 
 

Aspectos da Oferta de Transporte  

O sistema viário e o sistema de transportes compõem a oferta de transporte na cidade, 

no qual o conceito de sistema viário engloba tanto a estrutura destinada aos veículos 

motorizados quanto a destinada ao transporte ativo, pedestres e ciclistas14, enquanto o 

sistema de transportes engloba os diferentes modos de uso coletivo e individual, terrestres ou 

aquáticos, que serão detalhados a seguir.  

Apesar da presença de diversos modais de transporte na cidade, sua operação ainda se 

dá de maneira isolada em diversos aspectos, tanto do ponto de vista de conectividade 

espacial, quanto do ponto de vista de governança, o que, no cotidiano da população acarreta a 

necessidade do uso de diferentes modais, com sistemas tarifários distintos, o que compromete 

sua renda e o acesso aos transportes públicos pelas camadas sociais mais carentes.  

 
 

Características Gerais do Sistema Viário 

O Rio de Janeiro tem um sistema viário que se desenvolveu por entre os maciços 

costeiros a partir da área central, em função da topografia da cidade, sendo composto por 

                                                           
14

 A visão holística do sistema viário engloba os elementos destinados aos condutores de veículos 
motorizados (o leito carroçável, espaços comuns a outros usuários), aos pedestres (as calçadas, as 
passarelas, as passagens inferiores, os espaços comuns a outros usuários) e aos usuários de Bicicletas (as 
ciclovias, as ciclofaixas, o leito carroçável, assim como os espaços comuns a outros usuários). 
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9.993,9 km de vias. No leito das vias (caixa de rolamento ou leito carroçável) trafegam e 

estacionam veículos de grande diversidade – caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas, 

ciclomotores, triciclos, bicicletas e patinetes (motorizados ou não), etc. – transportando 

pessoas e cargas. Nas calçadas transitam pedestres com diversas condições – autônomos ou 

em cadeiras de rodas (motorizadas ou não), em andadores, com muletas, com carrinhos de 

bebê, em velocípedes, etc. – que compartilham o espaço com o mobiliário e os equipamentos 

urbanos de toda sorte. A divisão desse espaço destinado à circulação se dá a partir da gestão 

das necessidades de cada modo e do dimensionamento das calçadas.  

Por se tratar de um espaço escasso, em conjunção com uma grande demanda em 

algumas áreas mais populosas, essa convivência causa conflitos. Principalmente porque 

usualmente o tráfego motorizado – predominantemente o de automóveis particulares – em 

detrimento dos modos mais sustentáveis, conta com mais espaço e atenção do poder público 

do que o tráfego de pedestres (evidenciado pelas larguras insuficientes, ou mesmo 

inexistentes, das calçadas), ciclistas e do transporte público. Assim, se privilegia o modo que 

transporta menos pessoas e que ocupa mais espaço por pessoa. Nos últimos anos, a criação de 

corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus (BRT, BRS), definindo espaços dedicados ao 

transporte coletivo, representou um avanço significativo neste quadro. 

O desenho das vias tem um papel importante, também, na segurança do trânsito. As 

da engenharia de tráfego se baseiam num balanceamento entre “segurança e fluidez”, ou seja, 

visam assegurar uma velocidade de tráfego “confortável” para os motoristas e ao mesmo 

tempo preservar a segurança. Como exposto anteriormente, o estímulo à ocupação de áreas 

mais distantes do Centro, provocando o fenômeno do “espalhamento urbano”, somado ao 

crescimento significativo da frota licenciada de veículos particulares no município, nas últimas 

décadas levaram à priorização do aumento da capacidade viária, através, por exemplo, da 

construção de vias expressas e do aumento da largura das vias. Com isso, o que se observou 

foi o aumento da velocidade e, consequentemente, a redução da segurança de todos os 

usuários da via. Tal situação vem sendo enfrentada com medidas de segurança viária e, desde 

o início da década, a taxa de acidentes de trânsito no município apresenta constante redução. 

A isso se somam o desenho inadequado de algumas vias (com estreitamentos 

desnecessários, falhas de concordância em agulhas e curvas); a deficiente sinalização dos 

logradouros em algumas regiões da cidade; e o mal estado de conservação do calçamento e 

das vias públicas, agravando a insegurança no trânsito. 
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Descrição da malha viária do Rio de Janeiro 

O sistema viário carioca foi hierarquizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET-Rio) em 1992, de acordo com os conceitos do Plano Diretor de 1992, estabelecendo 5 

(cinco) níveis hierárquicos, de acordo com a função da via, ou seja, do tipo de ligação que ela 

faz: 

Vias estruturais - estabelecem ligações rápidas para o tráfego de passagem exclusivo. 

Compõem a “espinha dorsal” do sistema viário urbano. Devem ter alta capacidade para 

atender aos deslocamentos de longa distância e com alto volume de veículos. O controle de 

acesso a essas vias deve ser alto. Sua extensão atual é de 348 km. 

 
Figura 85: Vias Estruturais

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2015, a partir de dados da SMTR no SIURB/IPP 

 
Vias Arteriais Primárias e Secundárias 

 Vias Arteriais Primárias (286 km): fazem as ligações entre os centros de alcance 

metropolitano, as ligações entre estes e as vias de hierarquia superior (vias estruturais). 

Devem possuir controle de acesso médio, de modo a minimizar os efeitos da fricção 

marginal e os pontos de conflitos. Devem formar uma malha contínua.   

 

 Vias Arteriais Secundárias (441 km): fazem as ligações entre os centros de alcance 

municipal e destes com os centros de alcance metropolitano e também com as vias de 
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hierarquia superior (vias estruturais e arteriais primárias). Devem possuir controle de 

acesso médio, de modo a minimizar os efeitos da fricção marginal e os pontos de 

conflitos. Devem formar uma malha contínua.   

 
Figura 86: Vias Arteriais Primárias e Secundárias.

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2015, a partir de dados da SMTR no SIURB/IPP 

 
Vias Coletoras (1.190 km) - fazem a coleta e a distribuição de tráfego interno aos bairros, 

alimentando o sistema arterial. O controle de acesso deve ser baixo.  
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Figura 87: Vias Coletoras

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2015, a partir de dados da SMTR no SIURB/IPP 

 
Vias Locais (6.016 km): todas as ruas utilizadas para o acesso direto às residências, comércio ou 

indústrias, com tráfego exclusivamente local.  

 
Figura 88: Vias Locais 

 
Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2015, a partir de dados da SMTR no SIURB/IPP 
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 Além da hierarquização das vias, é necessária a organização de informações que 

detalhem seu estado, no que tange a aspectos como sinalização, oferta e tipo de 

estacionamento, características geométricas, histórico de acidentes, intervenções necessárias, 

e demais informações que podem ser utilizadas para melhorar a fluidez e a segurança do 

tráfego. Nesse âmbito, foram desenvolvidas duas iniciativas pela CET-Rio, o Projeto CAVIAR 

(Cadastro Viário) e o GEOGIT. Nos últimos anos, a CET-Rio vem sistematicamente integrando 

seu banco de dados ao Sistema de Informações Urbanas da Prefeitura do Rio (SIURB).    

  
 

Gargalos no Sistema Viário 

O PDTU simulou os carregamentos sobre as vias e sobre o transporte público. Foram 

identificados gargalos nas principais vias, cujos impactos são de grande escala. Segue o mapa 

com os carregamentos no sistema viário e as análises contidas no PDTU. 

 
Figura 89: Carregamento no Sistema Viário, Pico da Manhã

 
Fonte: PDTU, 2013. 

 

Figura 3 

Figura 2 
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Figura 90: Pontos de Gargalo na RMRJ.

 
Fonte: PDTU, 2013. 

 

.Figura 91: Pontos de Gargalo no Centro do Rio de Janeiro

 
Fonte: PDTU, 2013. 
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Segue-se abaixo a análise sobre principais corredores. Os níveis de serviço variam de A 

(melhor situação) a F (pior situação).  

 
Tabela 56: Avaliação dos Corredores de transporte selecionados. 

AV. BRASIL 
 

A Av. Brasil é um dos principais eixos de acesso ao centro do município. É este eixo que 
recebe os fluxos de veículos da BR-116 que atende a região oeste e de parte da BR-101 
que atende a região sul da RMRJ. Também atende todos os bairros ao longo da Av. Brasil. 
(...) No início da via em Santa Cruz, o nível de serviço é excelente, em A/B. A partir do 
cruzamento com a Estrada Mal Alencastro - Deodoro, o nível de serviço passa a ser C/D. 
Em Coelho Neto, o nível de serviço da via é péssimo, F, em ambos os sentidos, mas depois 
melhora. Nas proximidades da interseção com a BR-116 volta a ser F, também 
melhorando depois. Outro trecho muito crítico da Av. Brasil é quando ela recebe o fluxo 
de veículos da Ilha do Governador, ficando muito carregada, passando pela Linha 
Amarela, onde recebe mais veículos, até terminar na Av. Francisco Bicalho, sempre com 
nível de serviço F. 

LINHA 
AMARELA 

A Linha Amarela apresenta um forte fluxo de veículos em ambos os sentidos. O nível de 
serviço na maioria das vezes é E e F, salvo em pequenos trechos onde fica C/D. O trecho 
mais carregado é entre a Estrada de Jacarepaguá e a Av. Dom Helder Câmara. Além do 
nível de serviço ser F, o carregamento é muito alto no sentido centro da cidade. Este 
trecho recebe toda a região de Jacarepaguá que utiliza a via. Este trecho também é muito 
carregado no outro sentido, mas o nível de serviço está em E. Outra opção de 
Jacarepaguá é a Av. Menezes Cortes, conhecida como Estrada Grajaú Jacarepaguá, 
apresentando nível de serviço E em quase toda a sua extensão. 

AVENIDA DAS 
AMÉRICAS 

A Avenida das América, assim com o Linha Amarela, apresenta ambos os sentidos de 
tráfego com carregamentos expressivos. A partir de Guaratiba existe um crescente 
aumento do fluxo, com algumas saídas. O nível do serviço, portanto, oscila entre C/D e F. 
A partir de São Conrado até a Praça Sibélius na Gávea, o nível de serviço é F. A partir deste 
ponto há uma distribuição dos fluxos para outras vias (Jardim Botânico, Lagoa etc.), com 
níveis de serviço melhores. 

ELEVADO ENGº 
FREYSSINET E 

TÚNEL 
REBOUÇAS 

Recebendo o fluxo de veículos da Linha Vermelha, Bairro da Tijuca e adjacências, até a 
Lagoa, o nível de serviço em ambos os sentidos é F. 

AV. TRINTA E 
UM DE MARÇO 
– TÚNEL SANTA 

BÁRBARA – 
RUA PINHEIRO 

MACHADO 

A partir da região do Porto do Rio de Janeiro, este eixo faz a ligação com a zona sul da 
cidade. A Av. Trinta e Um de Março apresenta bom nível de serviço em ambos os sentidos 
em toda a extensão. O Túnel Santa Bárbara, no sentido zona sul da cidade, tem ótimo 
nível de serviço, mas com os veículos advindos de Laranjeiras e Cosme Velho, a 
continuação do eixo pela Rua Pinheiro Machado fica com o nível de serviço F. 
No sentido oposto, Zona Sul – região do Porto, a Rua Pinheiro Machado tem nível de 
serviço em F. No Túnel Santa Bárbara o nível melhora para E, pois, parte dos veículos se 
direciona para Laranjeiras e entorno. Na Av. Trinta e Um de Março, após o bairro 
Catumbi, há uma distribuição dos fluxos para outras vias, fazendo com que o nível de 
serviço que estava em E passe para A. 

ENSEADA DE 
BOTAFOGO E 
ATERRO DO 
FLAMENGO 

 

A Enseada de Botafogo apresenta excelente nível de serviço em ambos os sentidos. No 
Aterro do Flamengo, no sentido centro, com a entrada de veículos em Botafogo, o nível 
de serviço continua bom, só que fica em C/D. Na altura da Glória também a uma queda 
do nível de serviço que fica em E. Na altura do Aeroporto Santos Dumont há um 
distribuição dos fluxos pelas vias do entorno (Túnel Marcelo Alencar, Av. Presidente 
Vargas, Rua Primeiro de Março etc.). 

Fonte: PDTU, 2013. 
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Subsistema Calçadas 

No que tange às calçadas, embora ao longo dos últimos anos muito se tenha investido 

na reurbanização de logradouros através de projetos como o Rio Orla, Rio-Cidade, Urbe-Cidade 

e Bairro Maravilha, além da urbanização de assentamentos informais com o Favela-Bairro e o 

Morar Carioca, ainda estamos distantes dos padrões internacionais em termos de 

acessibilidade e de segurança do pedestre.  

As calçadas da maioria dos 32 mil logradouros cariocas apresentam inúmeros 

desníveis, barreiras, falhas de pavimentação e manutenção precária, entre outras condições 

que dificultam o percurso de todos os cidadãos, principalmente daqueles portadores de 

alguma limitação, temporária ou permanente, à sua mobilidade. O PMUS, em 2015, realizou 

um levantamento qualitativo no centro do bairro de Madureira, no entorno das estações de 

transporte, visando realizar uma avaliação piloto das calçadas do Rio de Janeiro, de modo a 

encaminhar análises futuras para intervenção na cidade (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). Para 

isto, foram realizadas vistorias técnicas, objetivando a qualificação das calçadas de acordo com 

os indicadores de qualidade, por meio de observações visuais e a realização de deslocamento a 

pé no percurso avaliado. Os indicadores avaliados foram a acessibilidade e mobilidade (o quão 

acessíveis são para pessoas com mobilidade reduzida), a segurança (referente a conflitos entre 

pedestres e veículos sobre a calçada), a manutenção, a largura efetiva, a seguridade (sensação 

de vulnerabilidade a agressões e assaltos) e a atratividade visual. Além desses elementos, foi 

realizada a comparação dos tempos realizados para completar o percurso (com ou sem 

impedâncias), verificando a fluidez e a adequabilidade para o pedestre. De acordo com os 

resultados, a área estudada possui calçadas em estado ruim (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). 

Como informado anteriormente, a situação das calçadas contrasta com a importância 

do transporte a pé para a cidade, seja como complemento às viagens realizadas pelo 

transporte motorizado, ou como único modo utilizado na viagem, contribuindo para a 

sustentabilidade de todo o sistema. Assim, uma das estratégias mais relevantes para melhorar 

o transporte nos centros urbanos trata-se do conceito de ”walkability”, ou “caminhabilidade”, 

abordando a qualidade da circulação de pedestre nos logradouros. Quanto mais confortáveis e 

seguras forem as calçadas, mais pessoas ficarão propensas a utilizá-las.  
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Retomando a questão dos usuários portadores de limitações à mobilidade, a pesquisa 

realizada pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos15 em 2013, com base nos 

Censo Demográfico de 2010 do IBGE, indicou que um em cada quatro moradores da Cidade do 

Rio de Janeiro possui alguma deficiência física e/ou mental (24,7%). Este valor é o maior entre 

as capitais do Sudeste (São Paulo vem em seguida com 24,5%) e também supera a média 

nacional (23,9%). Em números absolutos, estima-se que aproximadamente 1,8 milhões de 

pessoas enfrentam algum tipo de deficiência.  Em relação à deficiência motora, 7,7% dos 

habitantes da cidade possuem algum grau de dificuldade motora. Este valor está acima da 

média nacional (7%) e da média da capital paulista (6%), conforme indicado no estudo citado. 

Além dos fatores congênitos, acidentes e disfunções, a violência urbana e o percentual de 

idosos contribuem para manter o índice acima da média nacional. De acordo com a referida 

pesquisa, a deficiência está fortemente correlacionada com a idade: entre as pessoas com 60 

anos ou mais, 57,5% têm algum tipo de deficiência física e/ou mental; índice que cai para 

menos de 15% abaixo dos 40 anos. Se a precariedade da oferta de calçadas em face à 

demanda atual já é suficientemente preocupante, quando se considera a tendência 

demográfica de envelhecimento da população, como informado na seção sobre demografia, 

constata-se um futuro ainda mais problemático. 

De acordo com a legislação municipal (Lei n⁰ 1.350/1998), a limpeza, a conservação ou 

a construção das calçadas é de responsabilidade do condomínio, do proprietário do imóvel ou 

do terreno. Considera-se ainda a atuação do Poder Público, das empresas concessionárias de 

serviços na execução de obras em calçadas, necessitando assim de um balizamento único de 

princípios e parâmetros construtivos a serem seguidos. Em face a isto, um conjunto de 

normativas federais, estaduais e municipais foram expedidas nos últimos anos para garantir a 

acessibilidade nos projetos arquitetônicos como, por exemplo, a leis federais n⁰ 10.048/2000 e 

10.098/2000, regulamentadas pelo Decreto n⁰ 5.296/2004; e a Lei Federal n⁰ 13.146/2015. No 

âmbito da Cidade do Rio, temos a Lei Municipal n⁰ 3.311/2001, os Decretos Municipais que o 

regulamentam n⁰ 21.581/2002 e 22.705/2003; e os Decretos Municipais n⁰ 28.068/2007 e 

43.023/2017. No âmbito do Estado do Rio, temos a lei estadual n⁰ 7329/2016. Consideram-se 

ainda as referências às normas técnicas de acessibilidade da ABNT, dadas pelo artigo 15 do 

referido Decreto n⁰ 5.296/2004 (em especial as NBRs 9050/2015 e 16537/2016). 

Como apontado no referido Diagnóstico Urbano-Ambiental da Cidade do Rio de 

Janeiro, de 2015 (PCRJ/SMU/CTPD, 2015), é necessária a consolidação das múltiplas 

                                                           
15

 Cadernos do Rio: Pessoas com Deficiência de Junho de 2013. Disponível em: 
http://www.data.rio/datasets/da6c2d899cd8454ba32bf7dd120003b7. 

http://www.data.rio/datasets/da6c2d899cd8454ba32bf7dd120003b7
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determinações projetuais, tendo em vista o entendimento comum sobre como intervir nas 

calçadas em prol da acessibilidade. A iniciativa da elaboração do Caderno de Calçadas Cariocas 

buscou responder a esta necessidade, tendo como objetivo a difusão de princípios e modelos 

de soluções de desenho universal aos projetos públicos de espaços urbanos. Mesmo com todo 

esforço normativo, a garantia de implantação de calçadas acessíveis ainda constitui um desafio 

em relação ao licenciamento e à fiscalização, bem como quanto às medidas consequentes, 

assim como o próprio modelo vigente, que deixa ao proprietário do lote a responsabilidade 

pela manutenção e construção de sua calçada.  

 
 

Programa de Conversão de Ruas em Áreas de Lazer nos Domingos e Feriados 

Desde a década de 1990, diversas ruas e avenidas da Cidade são fechadas para o 

tráfego e convertidas em áreas de lazer nos domingos e feriados. Atualmente, muitas cidades 

denominam essa ação como “Programa de Ruas Abertas”. Essas operações, que já fazem parte 

da rotina da Cidade, são definidas através de portarias autorizadas pela SMTR. As mais 

conhecidas são as Orla da Zona Sul e o Aterro, mas essa ação acontece em diversos bairros da 

Cidade, totalizando atualmente 260 km de “ruas abertas” para o lazer nos domingos e 

feriados. 

 
 

Subsistema Cicloviário 

No que se refere às ciclovias, a cidade se destaca pela sua rede de ligações cicloviárias: 

considerando ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, existem 456 km de vias 

implantadas. Quando se avalia a relação entre ciclovias e o número de habitantes, de acordo 

com os dados da então Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), citados pelo PMUS, o 

Rio de Janeiro tinha um índice de 8,80 km de ciclovias por 100.000 habitantes (PMUS-

Rio/PCRJ/SMTR, 2015). É um índice superior a outras capitais brasileiras, como Curitiba (6,85) 

e Belo Horizonte (2,8). Porém, quando se compara a extensão de ciclovias com o total da rede 

viária, o índice de apenas 5,78 km de ciclovias para 100 km de vias de tráfego é baixo e está 

distante de representar uma cidade sustentável, sendo ainda necessário tornar a rede mais 

densa e distribuí-la melhor entre as áreas de planejamento. Por tratar-se de um sistema em 

expansão, ainda apresenta carências em conectividade e abrangência.  
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Figura 92: Ciclovias na Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: SECONSERMA, 2015. 

 
No entanto, o tráfego de bicicletas não se limita aos espaços dedicados a ela. Ele pode 

se dar em quaisquer vias urbanas (com exceção de vias expressas, túneis e viadutos e quando 

não houver ciclovia ou ciclofaixa), respeitando o que determina o artigo 58 do Código de 

Trânsito Brasileiro. Isso significa que, mesmo numa cidade com uma rede relativamente 

extensa de ciclovias como o Rio de Janeiro, a maioria dos deslocamentos por bicicleta se fazem 

em vias de trânsito compartilhado. Por isso, a maneira mais efetiva para fomentar o uso da 

bicicleta como meio de transporte é criar condições para um trânsito seguro.  

 
 
Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas 

Desde 2008, a cidade dispõe de um sistema público de bicicletas compartilhadas. A 

operação inicial contou com 19 estações, 150 bicicletas e liberação através de celular. Foi a 

primeira cidade da América Latina a contar com esse sistema, baseado à época no modelo 

Velib de Paris. Seu modelo de contratação foi um pregão para exibição de publicidade em 

bicicletas. Em 2011, com patrocínio de um banco, o sistema ampliou para 60 estações e 600 

bicicletas. A ampliação contemplou a Zona Sul e se popularizou como BikeRio. Em 2013, houve 

nova licitação, com prazo de 5 anos, como concessão de uso de espaço público, com encargos 

de implantação, manutenção e operação de sistema de compartilhamento de bicicletas. Com 

isso, o sistema se expandiu para 260 estações, com 2600 bicicletas, estações com energia solar 



 

Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
357 

 

e liberação através de celular (voz/app). Expandiu-se também territorialmente da Zona Sul 

para Centro, Tijuca, Barra da Tijuca e Recreio, alcançando cerca de 8 mil viagens/dia.  

Em 2018, mudanças de operadora e tecnologia propiciaram novas melhorias no 

sistema, mantendo as 260 estações e 2600 bicicletas, porém com revisão da localização das 

estações e aumento da quantidade de vagas, principalmente no entorno das estações de 

metrô, e possibilidade de liberação da bicicleta através de app, smartcard e na própria 

estação. Os bairros contemplados continuam os mesmos: Zona Sul, Centro, Tijuca, Barra da 

Tijuca e Recreio. Atualmente o sistema conta com uma média diária de 25 mil viagens/dia e 

com 7,92 viagens/dia/bicicleta (dados de nov/2018). Essa taxa de uso da bicicleta é das mais 

altas no mundo, segundo o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP, 

2019) 16. As estações mais usadas do sistema são as localizadas junto às estações de transporte 

público Central do Brasil e Largo da Carioca (principal par origem-destino). As estações 

localizadas nas áreas de renovação urbana recente como a Praça Mauá e a Praça XV são 

também muito utilizadas.  

 
 
O Sistema de Transportes Públicos 

Em decorrência da aludida formação sócio espacial da capital fluminense e região 

metropolitana, tal como ocorre com o sistema viário, o sistema de transportes públicos como 

um todo apresenta uma estrutura radial concêntrica, convergindo majoritariamente para a RP 

Centro, em detrimento de ligações entre outras centralidades. Esta organização se materializa 

nas sobreposições de linhas, em especial às de ônibus municipais e intermunicipais, 

concentrando-se nos grandes corredores viários com destino ao Centro, vencendo grandes 

distâncias e contribuindo para o elevado tempo médio dos deslocamentos, como apontado 

pelo PMUS (Gráficos 92 e 93). 

 

                                                           
16

 Para mais informações, acessar: http://itdpbrasil.org/bike-e-legal-itdp-brasil-lanca-guia-de-
planejamento-cicloinclusivo/ e http://bikeshare.itdp.org/ 

http://itdpbrasil.org/bike-e-legal-itdp-brasil-lanca-guia-de-planejamento-cicloinclusivo/
http://itdpbrasil.org/bike-e-legal-itdp-brasil-lanca-guia-de-planejamento-cicloinclusivo/
https://www.google.com/url?q=http://bikeshare.itdp.org/&sa=D&ust=1556625520420000&usg=AFQjCNESH0fZsmopfHHTTu8P5zKn8252VQ
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Gráfico 92: Distância e tempo médio das viagens no pico da manhã na Cidade do Rio de 
Janeiro

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Gráfico 93: Distância e tempo médio das viagens no pico da tarde na Cidade do Rio de 
Janeiro 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

As exceções são os Corredores BRT (Bus Rapid Transit) Transcarioca e Transolímpico 

que conectam transversalmente alguns desses corredores radiais. A implantação dos 

corredores BRTs é um dos mais significativos exemplos das transformações ocorridas na 

Cidade do Rio de Janeiro, constituindo parte do processo de racionalização do transporte 

coletivo na cidade, majoritariamente estruturado pelo sistema de ônibus. As características 

desse sistema e dos demais são expostos a seguir. 
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Sistema de transporte por ônibus 

Atendendo o maior volume de passageiros da Cidade, estimado em 4,17 milhões/dia, o 

sistema de ônibus municipal é o principal modo de transporte da Cidade, em termos de 

população atendida. Sua frota operante e o número de linhas atingem 6.183 veículos 

operacionais (dados de março/2019) em 470 linhas (dados de março/2018), mesmo após a 

racionalização do sistema com a nova concessão em 201017. Atualmente o sistema conta com 

100% de ônibus com equipamentos de acessibilidade e 60% com ar condicionado. 

 
Figura 93: Linhas de ônibus municipais da Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
O PMUS realizou análise dos carregamentos do sistema de ônibus identificando 

gargalos no sistema de transporte nos picos da manhã e da tarde, apresentado nas tabelas a 

seguir: 

 

                                                           
17

 Atualmente, o sistema de ônibus municipais é operado com 43 empresas agrupadas em 4 Consórcios 
(Internorte, Intersul, Transcarioca e Santa Cruz) cada qual responsável por uma região. 
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Tabela 57: Carregamento sistema de ônibus no pico da manhã e da tarde 
Carregamentos Pico da Manhã (  :  ‐ 8:  ) 

Avenida Brasil (próximo a Av. Francisco 
Bicalho) 

56.000 passageiros sentido Bairro – Centro 

Avenida Presidente Vargas (em frente à 
Estação Central do Brasil) 

20.000 passageiros sentido Candelária 

Avenida Rio Branco (em frente ao Teatro 
Municipal): 

21.000 passageiros no sentido Cinelândia 

Carregamentos Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Avenida Brasil (próximo a Av. Francisco 
Bicalho) 

54.500 passageiros sentido Centro-Bairro 

Avenida Presidente Vargas (em frente à 
Estação Central do Brasil) 

32.000 passageiros sentido Maracanã 

Avenida Presidente Antônio Carlos (próximo 
a Praça XV) 

17.000 passageiros 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Figura 94: Mapa do carregamento do sistema de ônibus no pico da manhã e da tarde 
Manhã      Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Das transformações referidas anteriormente, a implementação do sistema BRT é a que 

mais se destaca18. O BRT é um sistema de transporte baseado em ônibus, mas com 

características que se traduzem em maior capacidade e menor tempo de viagem em relação 

ao sistema convencional. O BRT opera em via segregada, normalmente no canteiro central das 

vias, com estações para embarque e desembarque, adota veículos de maior capacidade como 

ônibus articulados, realiza a cobrança da tarifa fora do veículo e o embarque em nível com a 

plataforma das estações, melhorando o tempo de embarque dos passageiros. Outra 

característica é a possibilidade de ultrapassagens nos pontos de parada e, consequentemente, 

a flexibilidade para se operar linhas expressas e paradoras. De acordo com os dados do 

Consórcio BRT, em 2016, o BRT transportou 450 mil passageiros/dia, contando naquele ano 

                                                           
18

 O sistema atual do BRT é composto por três corredores em plena operação: o BRT Transcarioca e o 
BRT Transoeste e o BRT Transolímpica. Além dessas linhas está prevista a operação do BRT Transbrasil 
para os próximos anos. 
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com uma frota de 440 ônibus articulados. O sistema BRT tem sofrido com superlotação, 

agravada pela redução da frota, que em fevereiro de 2019 contava com 367 veículos. O 

vandalismo nas estações e a perda de receita com o não pagamento da tarifa por parte dos 

passageiros são outros problemas enfrentados pelo sistema.  

 A tabela a seguir apresenta as informações gerais sobre os corredores existentes e os 

carregamentos no sistema. 

 
Tabela 58: Síntese das informações dos BRTs em operação 

BRT Transoeste 

           O primeiro a entrar em operação em 2012, conectando a Barra da 
Tijuca com os bairros de Santa Cruz, e Campo Grande. Em 2015, o corredor 
atendia 216 mil/pax/dia em 15 serviços: 7 expressos, 3 paradores e 4 
diretos. Foi expandido em 2016 até o Jardim Oceânico, para integração 
com a Linha 4 do metrô. Em 2019, o corredor transporta 224 mil 
passageiros/dia (SMTR, Nov/2018).  O BRT Transoeste tem 16 serviços 
sendo 8 expressos, 1 semi-expresso, 4 paradores e 3 diretos com intervalo 
médio de 8,2 min. 
           De acordo com análise de carregamentos no sistema realizado no 
âmbito do PMUS, o BRT Transoeste apresenta saturação em praticamente 
todo o seu trajeto no sentido Barra da Tijuca (Volume/Capacidade acima 
de 0,9), tanto no pico da manhã, quanto no pico da tarde. 

BRT Transcarioca 

           Inaugurado em 2014, interligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Em 2015 transportava 
234 mil/pax/dia com 8 serviços: 4 expressos, 3 paradores e 1 semidireto. 
Em 2019, transporta 192 mil passageiros/dia (SMTR, Nov/2018), 
interligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na 
Ilha do Governador. O BRT Transcarioca tem 8 serviços sendo 3 expressos, 
3 paradores e 2 semidireto com intervalo médio de 19,9 min. 
           No pico da manhã, a Transcarioca apresenta maior carregamento de 
passageiros entre Terminal Madureira e Terminal Taquara 
(Volume/Capacidade acima de 1,1).  No pico da tarde, a Transcarioca 
apresenta maior carregamento de passageiros entre Vicente de Carvalho 
(integração com a Linha 2 do metrô) e Madureira (integração com os 
ramais de trem de Deodoro, Santa Cruz e Japeri) no sentido Barra da 
Tijuca, e entre os bairros de Curicica e Taquara no sentido Ilha do 
Governador. 

BRT 
Transolímpico 

            Inaugurado em agosto de 2016, foi implantado como parte dos 
compromissos para os Jogos Olímpicos, para conexão do Complexo 
Olímpico de Deodoro e o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Com 18 
estações e três terminais (Recreio, Centro Olímpico e Sulacap), possui 26 
quilômetros de pista exclusiva, chegando atualmente até Vila Militar 
(integração com o ramal de trem de Santa Cruz). Falta concluir a extensão 
até Deodoro.  

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Outra relevante transformação no sistema de ônibus da cidade foi a implantação dos 

sistemas BRS (Bus Rapid System). Os sistemas BRS começaram a operar na cidade do Rio de 
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Janeiro em 2011 para otimizar o transporte coletivo por ônibus, destinando uma ou duas 

faixas preferenciais de ônibus no lado direito da pista e escalonando os pontos de parada para 

grupos de linhas. De acordo com a SMTR, o BRS é composto por 20 corredores em operação, 

totalizando 61 km de vias, localizadas predominantemente na AP1 e AP2.  

 
 
Terminais de ônibus municipais 

Os terminais de ônibus cumprem um papel fundamental na racionalização e 

integração do sistema de transportes. Por serem locais de grande movimentação de 

passageiros, os terminais devem oferecer as melhores condições de segurança e conforto. No 

entanto, isso não ocorre efetivamente na maioria dos terminais da cidade, como informa o 

PMUS: dos 23 terminais existentes na cidade, 18 estão instalados em áreas descobertas e 11 

estão localizados em logradouros compartilhando espaço com o tráfego geral (PMUS-

Rio/PCRJ/SMTR, 2015). Outro aspecto a ser mencionado é o aproveitamento destes 

equipamentos para geração de oportunidades de negócios e serviços, aproveitando sua 

explícita centralidade. Para isso, se fazem urgentes os investimentos em melhorias em sua 

segurança e conforto, como apontado anteriormente, mas também no seu acesso e 

conectividade. Além disso, faz-se necessário mudança na legislação para permitir o solo criado 

sobre terminais e estações de transporte público. 

 
 
Sistema metroviário 

O sistema metroviário do Rio de Janeiro é operado pela empresa MetroRio, do Grupo 

Invepar, sob-regime de concessão, contando atualmente com três linhas que percorrem 41 

estações em cerca de 60 km e frota de 64 trens com ar-condicionado. O primeiro trecho foi 

inaugurado em 1979, com o início da operação da Linha 1 nas estações da Praça Onze, Central, 

Presidente Vargas, Cinelândia e Glória. As demais estações entraram em operação ao longo 

dos últimos 35 anos.  
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Figura 95: Linhas metroviárias 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015, a partir de dados da SETRANS. 

 
A Linha 1 possui extensão de 16,43 km, contando com 19 estações (9 estações 

exclusivas e 10 compartilhadas com a Linha 2), ligando os bairros de Tijuca e de Ipanema. A 

Linha 2 possui extensão de 30,52 km, contando com 16 estações exclusivas e 10 

compartilhadas com a Linha 1, totalizando 26 estações, conectando os bairros de Pavuna e 

Botafogo. De acordo com o PMUS, a demanda estimada para as linhas 1 e 2 é de 837 mil 

embarques/dia, contabilizando também as integrações realizadas entre as referidas linhas. 

Estas linhas têm intervalos médios de 4,5 minutos com capacidade de 24.000 

passageiros/hora. A linha 4, por sua vez, entrou efetivamente em operação para a população 

em setembro de 2016, conectando a estação General Osório, em Ipanema, à estação Jardim 

Oceânico, na Barra da Tijuca, em um percurso de 16 km, contando com 5 estações, com uma 

demanda de 160 mil passageiros/dia (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015).  

O PMUS realizou análise dos carregamentos do sistema de ônibus identificando 

gargalos no sistema de transporte nos picos da manhã e da tarde, apresentado nas tabelas e 

figuras a seguir: 
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Tabela 59: Carregamento da Linha 1 do Metrô no pico da manhã e da tarde. 
Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Linha 1 – General Osório ‐ 
Uruguai 

8.300 passageiros na seção de 
máximo carregamento entre as 
estações Central e Praça Onze 

7.300 passageiros na seção de 
máximo carregamento entre as 
estações Estácio e Praça Onze 

Alta transferência de passageiros na 
Estação Central com destino a Tijuca 

Grande desembarque de 
passageiros na Estação 
Botafogo no sentido Uruguai 
(transferência para a Linha 2 
Botafogo – Pavuna) 

Volume sobre Capacidade abaixo de 
0,5 em todo o trajeto 

Volume sobre Capacidade 
abaixo de 0,5 em todo o trajeto 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Figura 96: Carregamento da Linha 1 do Metrô no pico da manhã e da tarde. 
Manhã      Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Tabela 60: Carregamento da Linha 2 do Metrô no pico da manhã e da tarde. 
Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pico da Tarde (  :  ‐ 8:  ) 

Linha 2 – P v    ‐ B   f g  

28.500 passageiros na seção de 
máximo carregamento entre as 
estações Triagem e Maracanã. 

36.000 passageiros na seção de 
máximo carregamento entre as 
estações Maracanã e Triagem. 

Alta saturação no sentido 
predominante Pavuna‐Botafogo 
(Volume sobre Capacidade maior 
que 0,9 entre Vicente de Carvalho e 
Uruguaiana). 

Altíssima saturação no sentido 
predominante 
Botafogo‐Pavuna (Volume 
sobre Capacidade maior que 
0,9 entre Carioca e Vicente de 
Carvalho). 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Figura 97: Carregamento da Linha 2 do Metrô no pico da manhã e da tarde. 
                                    Manhã      Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
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Sistema ferroviário 

O sistema ferroviário do Rio de Janeiro é operado pela empresa Supervia, sob-regime 

de concessão, sendo composto por oito ramais e 102 estações em uma extensão de 270 km, se 

caracterizando como a rede estrutural da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os 

principais eixos de demanda metropolitana são atendidos pelos ramais da Supervia como de 

Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e Santa Cruz.  

 
Figura 98: Linhas ferroviárias da RMRJ. 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015, a partir de dados da SETRANS. 

 

 Todavia, devido às limitações de oferta, o sistema atende atualmente uma demanda 

de 645.000 embarques/dia (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). Devido às limitações da política 

tarifária, o sistema de ônibus se torna mais vantajoso economicamente para o usuário e isto 

provoca uma perda da função do sistema ferroviário como estruturador do transporte 

metropolitano. A tabela e as figuras a seguir mostram o carregamento para o sistema. 

 
Tabela 61: Carregamento do sistema ferroviário no pico da manhã e da tarde. 

Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Sistema de Trem – Supervia – 
as capacidades das linhas 

estão somadas nos trechos 
comuns;  

Forte concentração de viagens 
radiais com destino o Centro do Rio 
de Janeiro 

Forte concentração de viagens 
radiais com origem Centro do 
Rio de Janeiro 

Ramais mais carregados: Ramal 
Japeri e Ramal Santa Cruz 

Alta saturação no Ramal Japeri 
e no Ramal Santa Cruz (Volume 
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sobre Capacidade maior do que 
o pico manhã) 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Figura 99: Carregamento do sistema ferroviário no pico da manhã e da tarde 
Manhã                Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Nas tabelas e figuras seguintes mostram‐se os carregamentos por linha. 

 
Tabela 62: Carregamento do Ramal Japeri no pico da manhã e da tarde. 

Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Sistema de Trem – Supervia - 
Ramal Japeri 

Ramal Japeri (15.500 passageiros 
entre a Estação Ricardo de 
Albuquerque e Estação Deodoro no 
sentido Central do Brasil) 

Ramal Japeri com 27.000 
passageiros entre a Estação 
Deodoro e a Estação Ricardo de 
Albuquerque no sentido Japeri 

Volume sobre Capacidade maior do 
que 0,9 entre as estações Nilópolis e 
Madureira no sentido predominante 
Central do Brasil 

Volume sobre Capacidade 
acima de 0,9 desde o início 
Central do Brasil e Nova Iguaçu 
no sentido Japeri 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Figura 100: Carregamento do Ramal Japeri no pico da manhã e da tarde 
 

                                      Manhã      Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Tabela 63: Carregamento do Ramal Santa Cruz no pico da manhã e da tarde. 
Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Sistema de Trem – Supervia 
– Ramal Santa Cruz 

Ramal Santa Cruz com máximo 
carregamento de 12.500 passageiros 
entre a Estação Vila Militar e Estação 
Deodoro no sentido Central do Brasil 

Ramal Santa Cruz com máximo 
carregamento de 15.700 
passageiros entre a Estação 
Deodoro e a Estação Vila 
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Militar no sentido Santa Cruz 

Volume sobre Capacidade acima de 
0,7 entre a Estação Campo Grande e 
a Estação Engenho de Dentro 

Alta saturação entre a Estação 
Maracanã e a Estação Campo 
Grande (relação V/C maior que 
0,9) 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 

Figura 101: Carregamento do Ramal Santa Cruz no pico da manhã e da tarde. 
                                   Manhã       Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Em linhas gerais, o sistema ferroviário apresenta um padrão inferior de conforto, 

segurança, acessibilidade, informação, frequência e respeito aos horários, quando comparado 

com o sistema metroviário. Há também um desnivelamento em relação ao padrão de 

atendimento entre ramais, principalmente em relação ao intervalo entre as composições, à 

dificuldade de acesso dos passageiros à plataforma de embarque, sobretudo para as pessoas 

com mobilidade reduzida, e ao ampliado risco de acidentes devido ao tamanho do vão entre o 

trem e a plataforma. Em boa parte delas, constata-se a necessidade de andar por calçadas 

estreitas, vencer escadarias e conviver com o comércio de ambulantes. Acrescenta-se ainda a 

questão da integração física com o sistema de ônibus, estando limitada a algumas linhas e em 

algumas estações. Como apontou o PMUS, em geral, as integrações com linhas de ônibus nem 

sempre estão nos locais que permitam integração direta para o usuário (PMUS-

Rio/PCRJ/SMTR, 2015). 

A recuperação da capacidade do sistema ferroviário é condição fundamental para o 

desenvolvimento da Cidade e Região Metropolitana e mesmo com os esforços de 

modernização e aquisição de novos veículos para a sua frota realizados nos últimos anos, 

muito há de ser feito para conferir a qualidade do Metrô ao sistema.  
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Sistema de ônibus intermunicipal (metropolitano) 

O sistema de ônibus metropolitano é de responsabilidade do Departamento de 

Transportes Rodoviários da Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro (DETRO), 

sendo composto por 565 linhas operadas por 56 empresas, com frota operante de 5.835 

veículos com idade média de 4,20 anos, de acordo com os dados da Federação de Empresas de 

Transporte (FETRANSPOR) disponibilizados para o PMUS (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). São 

realizadas mensalmente 942 mil viagens resultando em 52,78 milhões de quilômetros 

percorridos. Com relação ao tipo de veículo utilizado, 89% das linhas do sistema metropolitano 

utilizam ônibus convencional e 11% midiônibus (ônibus maior que o micro-ônibus e o mini 

ônibus e menor que um urbano convencional), conforme os dados do PDTU/RMRJ (2013). 

Transporta 1,9 milhão de passageiros diariamente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

de acordo com os dados da Pesquisa Origem e Destino de 2011 (PODD 2011). 

 
Figura 102: Linhas de ônibus intermunicipais da Cidade do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015, a partir de dados da SETRANS. 

 

A tabela e as figuras a seguir mostram o carregamento para o sistema: 

 
Tabela 64: Carregamento do sistema intermunicipal de ônibus no pico da manhã e da tarde. 

Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Sistema Intermunicipal de 
ônibus 

Rodovia Presidente Dutra BR‐116: 
25.000 passageiros no sentido Av. 
Brasil próximo a Linha Vermelha 

Rodovia Presidente Dutra 
BR‐116: 27.800 passageiros no 
sentido Av. Brasil próximo a 
Linha Vermelha 

Rodovia Washington Luís BR‐040: Rodovia Washington Luis 
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18.000 passageiros sentido Centro 
do Rio de Janeiro próximo a Av. 
Brasil 

BR‐040: 18.000 passageiros 
sentido Centro do Rio de 
Janeiro próximo a Av. Brasil 

Ponte Rio‐Niterói: 7.100 passageiros 
sentido Rio de Janeiro 

Ponte Rio‐Niterói: 12.400 
passageiros sentido Rio de 
Janeiro 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Figura 103: Carregamento do sistema intermunicipal de ônibus no pico da manhã.

 
 Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 

Figura 104: Carregamento do sistema intermunicipal de ônibus no pico da tarde.

 
 Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
A pendularidade das viagens das regiões periféricas da cidade (com predominância de 

habitações) para a área central (onde predominam empregos e serviços) causa dificuldades na 

implantação e operação dos eixos de transporte, além das externalidades já expostas 

anteriormente. Dentre estes eixos com forte pendularidade, destacam-se o BRT Transoeste, os 
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ramais ferroviários de Santa Cruz, Japeri e Saracuruna e a linha 2 do metrô. As linhas de ônibus 

radiais da Zona Oeste e as linhas de ônibus radiais intermunicipais também apresentam estas 

condições. 

 
 

Terminais de ônibus Intermunicipais 

Em relação aos terminais intermunicipais, a Companhia de Desenvolvimento 

Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE), empresa de economia mista e 

vinculada à Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), é responsável por 7 terminais 

intermunicipais na RMRJ, sendo 6 administrados por empresas privadas, sob-regime de 

concessão onerosa, e apenas o terminal de Campo Grande permanece sob sua administração 

direta. Os terminais concessionados são o Américo Fontenelle, o Menezes Cortes, o Nilópolis, 

o Nova Iguaçu, o Novo Rio e o Roberto Silveira. O PMUS apontou algumas questões referentes 

aos terminais como apontado no quadro a seguir: 

Tabela 65: Avaliação dos terminais Intermunicipais selecionados. 
Terminais  Avaliação PMUS 

Terminal Américo 
Fontenelle 

Está estrategicamente localizado integrando com a Estação Central e o 
Terminal Procópio Ferreira. As obras de revitalização aguardam a 
definição do traçado do VLT. 

Terminal Menezes Cortes Atende a área central do Rio de Janeiro e opera no limite de sua 
capacidade. 

Terminal de Campo Grande Atende as conexões da zona oeste da cidade e sua localização distante 
da Estação de Campo Grande da Supervia dificulta a integração de 
passageiros. 

Terminal de Nova Iguaçu Está em remodelação. Localizado distante da Estação da Supervia, 
dificulta a integração com o trem. 

Terminal de Nilópolis Está em remodelação e se localiza em frente à Estação da Supervia. 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
 
 

Sistema VLT  

Desde junho de 2016, o VLT Carioca passou a integrar o dia a dia de quem circula no 

Centro. O sistema se diferencia por ser integrador de diversos modais na Região Portuária e no 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro, interligando, por exemplo, a Rodoviária Novo Rio ao 

Terminal de Cruzeiros, junto a linhas de Metrô, ônibus municipais, ônibus intermunicipais, 

trens urbanos, barcas e o Aeroporto Santos Dumont. Atualmente opera com 2 linhas e a 

terceira está prestes a ser inaugurada. O sistema é operado por consórcio.  
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Em conjunto ao recente desenvolvimento da Região Portuária, os bairros da Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo ganharam novos serviços sem perder sua história e foram reintegrados 

à cidade. 

O VLT Carioca começou operar no dia 26 de julho de 2016 com a sua Linha 1, ligando a 

Rodoviário Novo Rio ao Terminal de Cruzeiros do Piér Mauá e ao Aeroporto Santos Dumont, 

passando por importantes áreas e equipamentos na região, como o AquaRio, Orla Prefeito Luiz 

Paulo Conde, Praça Mauá, Av. Rio Branco e Av. Beira Mar. 

Em 2017, entrou em operação a Linha 2 do Sistema, em um trecho que conecta a 

Praça da República à Praça XV - onde é possível acessar a Estação das Barcas -, passando pela 

Av. Rio Branco - auxiliando o acesso ao polo de comércio popular do Centro (SAARA). Já em 

2018, a Linha 2 foi estendida até a Rodoviária, permitindo a interligação da Rodoviária Novo 

Rio à Estação das Barcas, e a conexão da Região da Central do Brasil com a Av. Rio Branco. 

Em 2019, inaugurar-se-á a Linha 3 que liga a região da Central do Brasil ao Aeroporto 

Santos Dumont, em um traçado através da Av. Marechal Floriano. Com a inauguração desta 

etapa, o sistema VLT Carioca contará com 28 paradas e 03 estações para atendimento aos 

usuários, estas totalmente acessíveis a pessoas com deficiência, com rampas de acesso suaves 

e plataformas niveladas para facilitar o embarque de cadeirantes. 

No interior dos veículos há validadores em altura adequada e avisos visuais e sonoros 

que auxiliam ao longo da viagem. O sistema VLT Carioca conta com a validação espontânea, 

porém obrigatória, no interior dos veículos, por não existem catracas em suas paradas, a não 

ser em 3 de suas estações (Central, Rodoviária e Praça XV). 

Outra importante característica do Sistema é a utilização da tecnologia de alimentação 

de energia pelo solo (APS) em toda a sua extensão, evitando, assim, o uso de cabos aéreos na 

Região Central e histórica da cidade. 

Durante a fase de obras, um dos maiores desafios foi a compatibilização dos projetos 

de implantação com as inúmeras interferências das redes de concessionárias de serviços 

públicos existentes no Centro da Cidade. Além deste, a preservação do patrimônio histórico 

encontrado durante a escavação para construção da via permanente também se mostrou 

bastante desafiador. 

Vale ressaltar que após a implantação da Linha 3 do Sistema, é de fundamental 

importância que sejam reavaliados os trajetos de ônibus municipais e intermunicipais no 

Centro do Rio de Janeiro, a fim de garantir que o VLT seja o modal integrador da área. 
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A redução do número de veículos automotores nas regiões centrais de grandes 

cidades é tendência mundial, um caminho sem volta e imprescindível para o bem estar comum 

a todos que frequentam o Centro. 

 
 
Sistema de Barcas 

O serviço de barcas é operado pela Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) em 

regime de concessão do governo do Estado do Rio de Janeiro. Esta companhia também foi 

responsável pela gestão da Ponte Rio-Niterói no período de junho de 1995 a maio de 2015.  

A oferta do serviço nas 4 linhas do sistema de barcas é de 21.830 assentos em ambos 

os sentidos no período de pico da manhã, conforme tabela abaixo. No pico da tarde, a 

capacidade é de 22.400 passageiros. A demanda diária estimada no sistema é de 107 mil 

passageiros. O sistema de barcas opera na Baía da Guanabara com 5 terminais: Praça XV, Praça 

Araribóia, Charitas, Paquetá e Cocotá. Além desses, citam‐se os terminais de Ilha Grande, 

Mangaratiba e Angra dos Reis, que atendem as ligações dessas localidades. 

 
Tabela 66: Carregamento no sistema de barcas no pico da manhã e da tarde 

Carregamentos Pic     M  hã (  :  ‐ 8:  ) Pic     T     (  :  ‐ 8:  ) 

Principal serviço: Araribóia – 
Praça XV – 

8.300 passageiros na hora pico 
manhã (nível de serviço de 1,0) 

Principal serviço: Praça XV ‐ 
Araribóia – 7.100 passageiros 
na hora pico tarde (nível de 
serviço de 0,9) 

Serviços Cocotá – Praça XV 
1.400 passageiros na hora pico 
manhã. 

2.400 passageiros na hora pico 
tarde. 

Charitas – Praça XV 
1.200 passageiros na hora pico 
manhã. 

600 passageiros na hora pico 
tarde. 

Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 

 
Figura 105: Carregamento no sistema de barcas no pico da manhã e da tarde 

Manhã      Tarde 

 
Fonte: PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015. 
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Teleféricos 

Existem atualmente dois teleféricos em operação na Cidade do Rio de Janeiro: o 

teleférico do Morro do Alemão e o teleférico do Morro da Providência. O teleférico do Morro 

do Alemão é administrado pela Supervia e foi inaugurado em 2011. Tem uma extensão de 3,5 

km, 6 estações e opera com 152 gôndolas com capacidade de 8 pessoas cada uma. A linha 

integra com o Ramal Saracuruna na Estação Bonsucesso. O teleférico do Morro da Providência 

foi inaugurado em 2014 como parte do projeto Porto Maravilha. Administrado pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP) da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, tem uma extensão de 721 metros e 3 estações. Há diversos problemas enfrentados 

pela operação destes teleféricos, cuja viabilidade financeira ainda é um desafio complexo para 

o Estado e para o Município. 

 
 
Outros sistemas 

Podem ser citados, ainda, outros sistemas de transporte na cidade do Rio de Janeiro 

como os relacionados a seguir: 

 
 Sistema de Transporte Público Local (STPL): Sistema que atende localmente os 

bairros da cidade opera com vans de até 20 passageiros. O quadro abaixo indica a 

quantidade de linhas e de veículos que operam no contexto do STPL com referência 

de abril de 2019. 

 
Tabela 67: Quantidade de linhas e veículos do STPL (abr/2019) 

 
Fonte: PCRJ/SMTR, 2019. 
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A situação do modal na AP 5 é bastante complicada e está sendo revisada. A 

concorrência CO 001/2016, que visava organizar a operação do STPL nesta área de 

planejamento, foi suspensa e retomada diversas vezes e encontra-se suspensa 

desde fevereiro de 2019. De acordo com a Resolução 3097/2019, a SMTR deverá 

criar grupo de trabalho para propor ações referentes a essa questão (PCRJ/SMTR, 

2019). 

 
 Sistema de Transporte Público Comunitário (STPC): Sistema baseado em kombis, 

conhecido como Cabritinhos, que atendem as comunidades localizadas em terrenos 

íngremes e que não conseguem ser atingidas pelo sistema regular. Esse serviço foi 

recentemente regulamentado pela Prefeitura que autorizou a operação de 23 

linhas na área central, Tijuca e Zona Sul e deverá circular internamente na área da 

comunidade. O quadro abaixo indica a quantidade de linhas e de veículos que 

operam no contexto do STPC com referência de dezembro de 2018. 

Tabela 68: Quantidade de linhas e veículos do STPC (dez/2018) 

 
Fonte: PCRJ/SMTR, 2019. 

 
 Bonde Santa Teresa: Sistema que retomou a operação após 4 anos, após o grave 

acidente ocorrido em 2011. Inicialmente foi implantado o trecho de 1,7 km que liga 

o Largo da Carioca ao Largo do Curvelo. Em 2018, o trajeto da Linha Silvestre foi 

estendido até o Morro dos Prazeres. A linha tem uma extensão total de 10,7 km.  

 
 Taxi.Rio: A plataforma de mobilidade desenvolvida e mantida pela Instituto 

Municipal de Planejamento (IPLAN) para os taxis da cidade foi criada em novembro 

de 2017 e conta com 24 mil cadastrados. Através desta plataforma são realizadas 

25 mil corridas por dia.   
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Logística e Transporte de Cargas 

De acordo com o PMUS, o conceito de logística urbana envolve o transporte de cargas 

que têm origem e/ou destino no território em questão, incluindo deslocamentos 

intermunicipais dentro de regiões metropolitanas, bem como aqueles movimentos que apenas 

atravessam a área urbanizada. O sistema de logística envolve a rede viária municipal, 

metropolitana e estadual, a operacionalização e racionalização das vagas de carga e descarga 

na cidade e as instalações, como terminais logísticos e centros de distribuição, que podem 

servir a diversos municípios (PMUS-Rio/PCRJ/SMTR, 2015). 

Além da logística de cargas rodoviárias e portuárias, o sistema compreende a 

movimentação das cargas aeroportuárias. Cada uma delas apresenta suas especificidades de 

armazenamento, distribuição, e fluxos que interferem no sistema de circulação e transportes 

da cidade. Os subsistemas de cargas portuárias e aeroportuárias interferem também no uso do 

solo de bairros tradicionais, como o Caju, por exemplo, tendo em vista a busca contínua de 

novas áreas de armazenagem e retroporto. Embora tenha perdido dimensão e volume para 

Itaguaí, a cidade do Rio de Janeiro ainda é representativa nas cargas portuárias no ranking dos 

portos brasileiros, em termos de movimentação de cargas, conforme mostra a tabela a seguir. 

Na verdade, o Sistema de Logística do Município do Rio de Janeiro ainda precisa avançar muito 

em relação a sua estruturação. A principal medida de controle do Sistema de Logística cidade 

ainda se restringe à definição do perímetro de carga com restrição de horários de circulação, 

muitas vezes de difícil fiscalização. 
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Tabela 69: Ranking dos Portos Organizados – Movimentação total de cargas - 1º Trimestre 
2014 e 2015

 
Fonte: Administração dos Portos Organizados – Sistema de Desempenho Portuário – ANTAQ/SDP 

Dados do SIG/ANTAQ, de 2015. 

 
 
Sistema Viário 

Como foi ressaltado, o planejamento viário deve atender a tipos de demanda 

conflitantes entre os diversos usuários da via. Ele é uma função do planejamento do uso do 

solo, da divisão modal e da dicotomia entre segurança e fluidez do tráfego. O enfoque 

tradicional tem sido o de maximizar a capacidade viária de modo a atender a demanda de 

viagens por automóvel. Contrariamente a esse enfoque, abordagens mais recentes visam 

preservar a segurança dos usuários mais vulneráveis do trânsito: pedestres e ciclistas. A 
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filosofia da Visão Zero, por exemplo, parte do princípio de que não são aceitáveis mortes ou 

ferimentos graves no trânsito e, com esse objetivo, são redefinidos os parâmetros de projeto 

das vias. O conceito de complete streets (“ruas integrais” ou “completas”) cria ruas mais 

adaptadas ao uso pelas pessoas dentro do contexto urbano e a estratégia de road diet (“dieta 

viária”) promove a redução das larguras das vias de modo a facilitar o seu uso pelos pedestres. 

Essas abordagens têm em comum a redução das velocidades praticadas. 

Finalizando, o planejamento viário requer um conhecimento profundo e detalhado das 

vias e das conexões entre elas. No Rio de Janeiro, a interrupção do projeto CAVIAR reduziu as 

possibilidades e representou uma oportunidade perdida de acesso a informações sobre as 

características físicas e usos das vias e calçadas, sinalização, equipamentos urbanos, etc. A sua 

retomada viria a preencher essa importante lacuna. Tal retomada deveria ocorrer de forma 

integrada, compondo a base de dados do Sistema de Informações Urbanas e seus dados 

analisados no âmbito do Sistema de Planejamento Urbano Integrado (SIPLAN). No que tange à 

tipologia das vias, torna-se necessário rever a classificação usada atualmente, de modo a 

conciliar função, características físicas e de uso do solo. 

 
 
Melhoria no Sistema de Transporte Público de Passageiros 

Como demonstrado nesse diagnóstico, o atual sistema de transporte público ainda não 

comporta toda a demanda existente. Isso evidencia que a atual política municipal de 

construção de corredores de transporte coletivo se faz necessária e deve continuar se 

expandindo. Ressalta-se a importância da previsão dos novos corredores e terminais propostos 

pelo PMUS nos novos projetos de alinhamento desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo (SMU). 

O Decreto Rio nº 45.781, de 3 de abril de 2019 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2019a), que 

regulamentou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Município do Rio de Janeiro 

(PMUS-Rio), definiu, no art. 13, a composição da Rede de Transportes de Passageiros no 

Município do Rio de Janeiro: 

 
I - Rede Estrutural de Transportes - RET; 

II - Rede Complementar de Transportes - RCT;  

III - Rede Suplementar de Transportes – RST. 
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Por este decreto, o Município reconheceu a necessidade de promover esforços, junto 

às demais esferas da administração pública, para efetivação da política de integração física e 

tarifária em todos os modos da Rede Básica de Transportes (RBT), os quais incluem a Rede 

Estrutural e a Rede Complementar de Transportes.  

Além disso, determinou que, para garantir a eficiência e eficácia do transporte de 

passageiros, o poder executivo municipal deverá:  

I - garantir a acessibilidade universal e a segurança viária na utilização da 
RBT;  
II - ampliar a cobertura da RBT;  
III - promover a racionalização do sistema de transporte público por ônibus e 
demais sistemas da RCT;  
IV - ampliar a rede de corredores com faixas de circulação prioritária para o 
transporte público coletivo;  
V - implantar e requalificar os terminais urbanos;  
VI - promover a integração física plena entre os diferentes modos da RBT;  
VII - regulamentar os modos de transporte público e coletivo remunerados 
de passageiros e os modos componentes da Rede Suplementar de 
Transporte;  
VIII - melhorar a qualidade, o desempenho e o nível de serviço da RBT, bem 
como de seus pontos de parada, estações e terminais;  
IX - promover adequação tecnológica com vistas a reduzir o impacto na 
emissão de ruídos, poluentes e partículas;  
X - regulamentar as áreas destinadas a estacionamento de curto e médio 
prazo para os diversos modos da RST nas principais centralidades do 
município (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2019a).  
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Figura 106: Propostas de ligações para a ampliação da Rede Estrutural de Transportes de 

Passageiros 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (Cidade), 2019a. 

 
A participação do Bilhete Único nas operações em transporte público municipal se 

ampliou em 30%, o que indica maior número de conexões nas vias, demandando a melhoria 

dos passeios e terminais. O Projeto de Lei 846/2019, de autoria do poder executivo estadual, 

que altera a Lei 5.628/2009 e modifica a gestão tarifária do Fundo Estadual de Transportes e 

do Bilhete Único, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

em julho de 2019. Por este PL, o Fundo Estadual de Transportes será gerido através de uma 

unidade orçamentária específica e a Secretaria de Estado de Transportes deverá realizar 

licitação, seleção e contratação de entidade pública e/ou privada com propósito específico 

para administrar a Câmara de Compensação Tarifária (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019). Este 

será um importante avanço para garantir a integração tarifária na Região Metropolitana.  

 A efetivação da integração física entre modos de transportes demanda que os trajetos 

realizados entre estações de diferentes modais sejam mais acessíveis e livres de obstáculos.  

Complementarmente, a requalificação urbana junto às estações, com mais equipamentos de 

mobilidade ativa, precisa ser implementada.  
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Não obstante, recomenda-se a regulamentação do Fundo Municipal de Transportes, 

que deverá garantir os requisitos financeiros para a implantação da Política Municipal de 

Transportes e Mobilidade. 

 
 
Uso do Automóvel 

Tal como os números apresentados nesse diagnóstico apontam, apesar da maior parte 

das viagens serem realizadas por transporte público, existe um número muito superior de 

automóveis nas vias, provocando congestionamentos e ineficiência no transporte público 

rodoviário. São mais de 2,4 milhões de veículos particulares para cerca de 35 mil veículos 

coletivos. Considerando que é impossível garantir mobilidade para toda a população por meio 

de veículos particulares, é preciso que as Políticas Urbanas e a de Transportes e Mobilidade do 

município desestimulem seu uso. Cabe ao PMUS detalhar as medidas mais diretamente 

relacionadas à política de mobilidade, mas pode-se já adiantar a necessidade de uma definição 

de diretrizes sobre o planejamento e licenciamento de estacionamentos, em especial no 

Centro. Para a cidade como um todo, deveria ser revista a exigência legal de vagas de 

automóvel. Para o Centro, se pode ir além, estabelecendo limites máximos e/ou taxações 

sobre vagas. 

 
Circulação de Cargas e Mercadorias 

Conforme indicado no PMUS, é necessário criar um programa específico de Gestão da 

Logística Urbana, com participação de todos os atores envolvidos (Município, Estado, 

estabelecimentos comerciais e empresas), incluindo a regulamentação da implantação de 

terminais logísticos (Centro de Consolidação Urbanos - CCU), definição de uma política 

consistente de carga e descarga e estímulos a medidas alternativas, incluindo a utilização de 

áreas subutilizadas como estacionamentos, entregas noturnas, agendamento prévio e 

entregas de último quilômetro. Avaliar as ações para o Porto do Rio. 

 
 
4.2. Dinâmica e vacância imobiliária ao longo dos Corredores de Transporte 

  
 
A Secretaria Municipal de Urbanismo, através da Gerência de Informações e Normas 

Urbanísticas, realizou análises específicas sobre a dinâmica imobiliária ao longo dos corredores 
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de transporte no período entre 2009 e 2017. Por sua vez, a análise de vacância imobiliária 

apresentada na sequência foi realizada em 2016, sob a coordenação da então Coordenadoria 

de Macroplanejamento, no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor. 

Estes dados complementam as análises relativas ao uso do solo, transportes e mobilidade 

urbana apresentadas nas seções anteriores. 

No período de 2009 a 2013, cerca de 26% dos 26,4 milhões de m² licenciados no 

município, levando-se em conta as licenças de empreendimentos com área superior a 800 m², 

localizavam-se em um raio de 500 metros das estações de BRT e da Linha 4 do Metrô. 

Ao ampliar territorialmente a análise para todos os modais de transporte de alta 

capacidade, incluindo as linhas 1 e 2 do Metrô e o sistema de ferrovias da Supervia, além dos 

BRTs e da linha 4 do Metrô, e temporalmente, de 2009 a 2015, o relatório elaborado pela 

GNIU/SMU (PCRJ/SMU/GNIU, 2016), demonstra que a área total licenciada nas áreas de 

influência das estações dos modais de alta e média capacidade representou cerca de 25% da 

área total licenciada no município nesse mesmo período. As licenças de demolição que 

ocorrem dentro das áreas de influência das estações dos sistemas de transporte de alta 

capacidade representaram cerca de 1/3 das licenças de demolição do município no período 

analisado (de 2009 a 2015). 

As áreas em torno de estações que mais se destacaram pela concentração de área 

licenciada com mescla de usos residencial, não residencial e misto no período entre 2009 e 

2017 foram: Central do Brasil, Taquara, Jardim Oceânico, Méier, Alvorada, Vicente de 

Carvalho, Siqueira Campos, Campo Grande, Madureira, Bonsucesso, Santa Cruz, Pavuna e 

Deodoro. 

Em termos de unidades licenciadas, a Taquara se destaca em primeiro lugar, com uma 

variação de 4553 a 5984 unidades no período de 2009 a 2017, seguida do Méier, Vicente de 

Carvalho e Central do Brasil, com uma variação de 2740 a 4552 unidades e Campo Grande, 

com uma variação entre 2500 a 2739 unidades, como mostra a figura e a tabela a seguir. 
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Figura 107: Área total licenciada em metros quadrados no entorno das principais conexões 
de transporte na cidade do Rio de Janeiro

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
Tabela 70: Área Licenciada nas Áreas de Influência das Principais Conexões de Transporte 

(2009-2017) 
Área Total Licenciada (m²) nas Áreas de Influência (R=1500m) das Conexões de Transporte de Alta 
Capacidade - 2009 A 2017 (consideradas as licenças com área igual ou superior a 800m

2
) 

Conexões Área (m²) % 

Total Município 39 336 494 - 

Total nas Áreas de Influência em relação à Cidade 5 690 800 14,5% 

Central do Brasil 1 801 934 31,7% 

Taquara/Terminal Bandeira Brasil 594 777 10,5% 

Terminal Jardim Oceânico 480 450 8,4% 

Méier 457 959 8,0% 

Terminal Alvorada  401 708 7,1% 

Vicente de Carvalho 398 499 7,0% 

Siqueira Campos 390 107 6,9% 

Terminal Campo Grande 339 479 6,0% 

Madureira-Manaceia/Terminal Paulo da Portela 224 225 3,9% 

Bonsucesso 213 641 3,8% 

Terminal Santa Cruz 172 889 3,0% 

Pavuna 125 354 2,2% 

Deodoro 89 778 1,6% 

Fonte: Relatório da Evolução da Ocupação e Uso do Solo 2009-2015, elaborado pela Gerência de 
Informações Urbanísticas GIU, da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano CGPU, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e publicado no Portal da PCRJ no Site da SMU em 2016. 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4236391/4184113/RELATORIOCOMPLETO.pdf e apresentação 
realizada pela Gerência de Informações e Normas Urbanísticas no Comitê Técnico de Acompanhamento 
do Plano Diretor - CTPD, em 22 de Agosto de 2018, , disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf. 
 

Em termos de unidades licenciadas, novamente a Taquara se destaca em primeiro 

lugar, com uma variação de 4.553 a 5.984 unidades no período de 2009 a 2017, seguida do 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4236391/4184113/RELATORIOCOMPLETO.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6438610/4221812/75EvolucaodoUsoeOcupacaodoSolo.pdf
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Méier, Vicente de Carvalho e Central do Brasil, com uma variação de 2.740 a 4.552 unidades e 

Campo Grande, com uma variação entre 2.500 a 2.739 unidades. 

 
Figura 108: Unidades licenciadas (entre 2009 e 2017) nas áreas de influência das principais 

conexões de transporte. 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 

 
No que diz respeito ao uso ao redor das principais conexões de transporte, verifica-se 

na figura a seguir um predomínio do uso residencial, seguido do não residencial. O uso misto 

ainda é pouco utilizado, encontrado com maior frequência nas centralidades mais expressivas, 

principalmente na AP1. 

 
Figura 109: Distribuição das licenças por uso (entre 2009 e 2017) nas áreas de influência das 

principais conexões de transporte 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU – Gerência de Normas e informações Urbanísticas 
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Lotes vazios em áreas infraestruturadas situadas ao longo dos eixos de transporte 

A identificação de lotes vazios em áreas infraestruturadas é uma etapa importante no 

planejamento do uso e a ocupação da cidade de forma mais racional e equânime. Eles podem 

ter titularidade pública ou privada. Os trabalhos dos Grupos de Ação de Equipamentos 

Urbanos e Habitação de Interesse Social (HIS), elaborados em 2016, tiveram como um dos 

mais importantes resultados finais a criação de um piloto de banco de dados de terrenos 

vazios em áreas infraestruturadas e servidas por transportes de alta e média capacidade, 

identificados dentro dos limites das áreas com potencial para implantação de equipamentos 

públicos urbanos e Habitação de Interesse Social.  

A identificação dos imóveis, coordenada pela Coordenadoria de Macroplanejamento 

em 2016, se baseou nos seguintes critérios: desocupação, localização na área de influência dos 

eixos de transporte de alta e média capacidade e área útil mínima, variável para cada política, 

de acordo com seus requisitos próprios. Este piloto foi constituído em 2016 por imóveis 

públicos e privados que compõem a base de dados do Sistema de Gestão de Terrenos e 

Próprios Municipais (SIGTEP) 19, por imóveis não edificados abandonados, levantados a partir 

dos dados do Cadastro Nacional de Endereços (CNEFE) do IBGE (2010) e analisados por SOUZA 

(2014) 20, assim como os terrenos levantados pelo mapeamento de uso do solo, realizado 

periodicamente pelo IPP (PCRJ/IPP, ano de referência 2015). Foram identificadas e 

selecionadas as áreas não edificadas, de acordo com a sua dimensão e maior precisão em sua 

delimitação. 

O critério locacional levou em consideração a existência de acessibilidade e a não 

sobreposição com as áreas de restrição à ocupação e praças. Em relação à área útil, em todas 

as fontes de dados pesquisadas, foi realizada triagem de terrenos de acordo com a suas 

dimensões: foram selecionados imóveis com dimensões entre 1500m2 a 6000m2. Para isto, os 

terrenos foram analisados através de interpretação de imagens de satélite, ortofoto de 2015 

disponibilizada pelo IPP, e da ferramenta Google Street View, a fim de verificar sua 

desocupação, características gerais e calcular sua área aproximada.  

                                                           
19

  O Sistema de Gestão de Terrenos e Próprios Municipais (SIGTEP) é uma ferramenta digital 
desenvolvida no âmbito do Sistema de Informações Urbanas (SIURB) que auxilia a Empresa Municipal de 
Urbanização (RIOURBE) a manter atualizada as informações sobre a construção e reforma de 
equipamentos públicos. 
20

 Leandro Souza (2014) analisou e mapeou imóveis vazios privados (estabelecimentos abandonados), 
originários do levantamento do Censo Demográfico de 2010, especificamente os que constam do 
Cadastro Nacional de Endereços (CNEFE). 
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A tabela a seguir descreve o universo de dados utilizado. 

 
Tabela 71: Fontes de dados utilizadas para identificação de terrenos 

Fonte de dados Universo de dados analisado 

SIGTEP (IPP/RIOURBE) 

Até meados de 2016, a base do SIGTEP contemplou informações sobre 799 
terrenos, incluindo públicos e privados e 138 obras realizadas. Deste 
conjunto, excetuando-se os terrenos com obras realizadas, foram 
selecionados 531 terrenos analisados. 

Estabelecimentos 
abandonados 

registrados no CNEFE 
(Censo 2010), 

localizados por SOUZA 
(2014). 

Do total de 10.072 estabelecimentos classificados como abandonados pelo 
Censo 2010, 6.719 (67%) foram geolocalizados por SOUZA (2014), 
constituindo uma base de pontos com coordenadas UTM X/Y. Deste 
conjunto, foram selecionados apenas os endereços de imóveis não edificados 
ou com poucas e pequenas benfeitorias que sobrepunham às áreas 
prioritárias, resultando em 73 terrenos mapeados de acordo com a base de 
lotes cartográficos do IPP. 

As áreas não edificadas 
do Mapa de Uso do Solo 

de 2015 

Deste conjunto, foram selecionados apenas as áreas não edificadas ou com 
poucas e pequenas benfeitorias com áreas entre 1000 e 6500 m

2
 que se 

sobrepunham às áreas prioritárias, resultando em 51 terrenos analisados. 

Total 655 terrenos 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de dados RIOURBE/IPP/IBGE/SOUZA (2014). 
 

Como exposto na tabela anterior, foi analisado o universo de 655 terrenos inseridos 

nas áreas potenciais para implantação de equipamentos públicos naquele momento (2016); as 

áreas das demandas setoriais futuras, informadas pelas secretarias de saúde e educação; assim 

como a proposta de priorização territorial futura para equipamentos de assistência social, de 

acordo com os recortes metodológicos adotados.  

Este conjunto foi avaliado conjuntamente pela Coordenadoria de Macroplanejamento 

e pelos órgãos setoriais (SME, SMS e SMDS) em várias etapas de análise, considerando-se não 

apenas a sobreposição acima referida, mas também critérios adicionais complementares na 

escala local, tais como: 

 
 Proximidade às centralidades locais;  

 Acessibilidade direta ao logradouro público (foram descartados terrenos sem 

acesso direto a logradouro público, tais como miolo de quadra ou miolo de 

favela); 

 Forma do terreno (foram descartados terrenos com formato muito irregular ou 

acentuadamente alongados); 

 Condições de capacidade de suporte ambiental (foram descartados terrenos 

estreitos ao longo de corpos hídricos, terrenos com equipamentos esportivos 

existentes e faixas non-aedificandi). 
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Como resultado da análise final realizada com cada um dos órgãos setoriais, o universo 

de terrenos indicados como de interesse abrangeu 66 unidades. A seleção de 66 terrenos de 

interesse para as secretarias representa 8,3% dos terrenos analisados, e estão apresentados 

nas tabelas a seguir, de acordo com a sua localização, área e titularidade. 

 
Tabela 72: Terrenos identificados 

Região Administrativa Nº de Terrenos Área (m
2
) 

Anchieta                 3 24.141 

3.000 a 5.000 m2 2 7.915 

Acima de 10.000 m2 1 16.225 

Bangu                    3 12.704 

3.000 a 5.000 m2 3 12.704 

Barra Da Tijuca          6 23.336 

1.000 a 3.000 m2 1 2.134 

3.000 a 5.000 m2 4 15.972 

5.000 a 10.000 m2 1 5.230 

Campo Grande             18 512.622 

1.000 a 3.000 m2 3 7.575 

3.000 a 5.000 m2 5 21.260 

5.000 a 10.000 m2 8 55.301 

Acima de 10.000 m2 2 428.487 

Inhaúma                  1 30.268 

Acima de 10.000 m2 1 30.268 

Irajá                    2 6.259 

1.000 a 3.000 m2 1 1.622 

3.000 a 5.000 m2 1 4.637 

Jacarepaguá              4 22.191 

1.000 a 3.000 m2 1 1.615 

3.000 a 5.000 m2 1 4.349 

5.000 a 10.000 m2 2 16.227 

Madureira                2 9.890 

1.000 a 3.000 m2 1 2.812 

5.000 a 10.000 m2 1 7.078 

Méier                    2 7.514 

3.000 a 5.000 m2 2 7.514 

Pavuna                   8 88.190 

1.000 a 3.000 m2 2 4.801 

3.000 a 5.000 m2 1 3.317 

5.000 a 10.000 m2 3 19.659 

Acima de 10.000 m2 2 60.412 

Penha                    1 31.120 

Acima de 10.000 m2 1 31.120 
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Santa Cruz               10 152.821 

3.000 a 5.000 m2 2 7.851 

5.000 a 10.000 m2 5 29.545 

Acima de 10.000 m2 3 115.425 

Tijuca                   2 8.383 

3.000 a 5.000 m2 2 8.383 

Vigário Geral            4 78.611 

3.000 a 5.000 m2 1 3.865 

Acima de 10.000 m2 3 74.746 

Total  66 1.008.052 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de dados RIOURBE/IPP/IBGE/SOUZA (2014). 
 

Tabela 73: Terrenos públicos identificados 

Região Administrativa Nº de Terrenos Área (m
2
) 

Bangu 2 8.400 

3.000 a 5.000 m2 2 8.400 

Barra Da Tijuca 3 10.472 

1.000 a 3.000 m2 1 2.134 

3.000 a 5.000 m2 2 8.338 

Campo Grande 2 5.565 

1.000 a 3.000 m2 2 5.565 

Jacarepaguá 2 8.128 

1.000 a 3.000 m2 1 1.615 

5.000 a 10.000 m2 1 6.512 

Pavuna 4 18.083 

1.000 a 3.000 m2 1 2.882 

3.000 a 5.000 m2 1 3.317 

5.000 a 10.000 m2 2 11.884 

Santa Cruz 2 12.406 

3.000 a 5.000 m2 1 4.314 

5.000 a 10.000 m2 1 8.092 

Total 15 63.054 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPU/CMP (2016), a partir de dados RIOURBE/IPP/IBGE/SOUZA (2014). 
 

Este projeto-piloto de identificação de áreas com potencial para abrigar equipamentos 

levou em consideração as demandas dos órgãos na época da sua execução em relação à 

localização dos mesmos. Este estudo preliminar demonstrou a existência de terrenos na área 

de influência dos corredores de alta e média capacidade, podendo contribuir para diminuir os 

deslocamentos na cidade. Processo semelhante foi feito para identificar terrenos com 

potencial para habitação de interesse social. Neste caso, tendo em vista a estratégia territorial 

em direção a uma cidade mais compacta, é possível realizar uma prospecção por anéis de 

proximidade em relação à área central da cidade, utilizando estas e outras bases. 
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4.3. Saneamento Ambiental  

 
 
Esta seção tem como objetivo analisar as condições de saneamento na Cidade do Rio 

de Janeiro, considerando as componentes chaves para um meio ambiente urbano favorável à 

melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. No âmbito desta análise entende-se 

como saneamento ambiental o sistema de ações, serviços, infraestrutura (redes e 

equipamentos) de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem urbana, manejo 

de águas pluviais e gestão de corpos hídricos1; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

incluindo a etapa de tratamento dos rejeitos2.  

Os dados apresentados foram reunidos a partir das contribuições dos órgãos 

municipais que lidam com a temática (Fundação Rio-Águas, Secretaria de Municipal de Meio 

Ambiente e COMLURB) e análises formuladas pelo Instituto Trata Brasil3, além de 

pesquisadores especialistas, de forma a possibilitar uma avaliação contextualizada do tema.  

A Constituição Federal de 1988 (Art. 23) determina a competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover melhoria das condições de 

saneamento básico. No entanto, com a conjuntura política estabelecida ao longo da década de 

1990, as políticas governamentais de saneamento, em face das propostas de redefinição do 

papel do Estado, priorizaram a descentralização das responsabilidades. À União, coube a 

definição de diretrizes relacionadas ao saneamento básico, conforme o inciso XX do Art. 21 da 

Constituição. A competência municipal para a prestação dos serviços públicos de interesse 

local, diretamente ou sob-regime de concessão ou permissão, foi estabelecida no inciso V do 

Art. 30. Sendo o saneamento um serviço público de interesse local, assim como de interesse 

comum à esfera regional, entende-se que a Constituição Federal indica a organização, 

planejamento e execução das funções de interesse comum pelo município.  

                                                           
1
 A Lei 11.445, de 05/01/2007 definiu os componentes de saneamento básico, os quais não incluem a 

gestão de corpos hídricos. 
2
 A abrangência do conceito de saneamento ambiental foi sendo historicamente construída... “com o 

objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de 
água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos urbanos, o manejo das águas pluviais 
urbanas, o controle de vetores de doenças e a disciplina de ocupação e uso do solo, a fim de promover a 
melhoria das condições de vida urbana e rural” (BRASIL, 2011, p. 34). Dentro desse conceito mais amplo, 
o recorte mais utilizado é classificado como saneamento básico, envolvendo os sistemas e serviços para 
o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública ou para o manejo dos resíduos 
sólidos e o manejo das águas pluviais. Neste contexto, o tema desta seção pode ser entendido como um 
recorte do saneamento ambiental.      
3
 O Instituto Trata Brasil é uma Organização da Sociedade Civil (OSCIP), de interesse público, formada 

por empresas que atua desde 2007 para promover avanços do saneamento básico e na proteção dos 
recursos hídricos do país. 
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A Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o 

Saneamento Básico, conferiu aos municípios a titularidade destes serviços públicos, definindo 

as competências municipais quanto ao planejamento, à prestação, à regulação, à fiscalização 

dos serviços e à promoção da participação social.  

A Lei nº 11.445, de 05/01/2007, ao instituir a Política e o Plano de Saneamento Básico 

elencou, entre seus objetivos (BRASIL, 2007): 

 
 Garantir o atendimento essencial à saúde pública e a adequação à proteção do 

meio ambiente, além da melhoria da qualidade de vida;  

 Considerar as especificidades locais e o uso de tecnologias apropriadas;  

 Articular suas ações com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza, de proteção ambiental, e de promoção da 

saúde; 

 Buscar eficiência e sustentabilidade econômica, aumentando os investimentos 

destinados ao acesso universal à água e ao saneamento, alinhados com a 

capacidade de pagamento do usuário; e. 

 Garantir a qualidade e a regularidade dos serviços prestados e a integração com a 

gestão de recursos hídricos.   

 
A Lei nº 11.445, que, conforme demonstrado, anteriormente também estabelecia a 

competência dos municípios nesta questão, ao ser modificada pela Medida Provisória nº 868, 

de 2018, também passou a reconhecer a titularidade da região metropolitana para os serviços 

de saneamento, conforme indicado no Art. 8º, que estabelece que “os Municípios e o Distrito 

Federal são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico”. Porém, no § 1º, 

acrescenta que “na hipótese de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços de 

saneamento básico será realizado por meio de colegiado interfederativo formado a partir da 

instituição de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião” (BRASIL, Medida 

Provisória 868, 2018). Entretanto, esta questão ainda não está definida legalmente, uma vez 

que um novo projeto de lei sobre a matéria está em tramitação no Congresso Nacional.  

Em seu Art. 2, destacou, entre os princípios fundamentais para a prestação dos 

serviços de saneamento, a universalização do acesso e a articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, 

de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 
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para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 

determinante (BRASIL, 2007). 

Em 28 de julho de 2010, a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, através 

da Resolução A/RES/64/2924, reconheceu formalmente o direito à água potável segura e a 

instalações sanitárias como um direito humano, indispensável ao pleno gozo do direito à vida. 

Isto significa que todos devem ter direito à água e ao esgotamento sanitário financeiramente 

acessível, aceitável e de qualidade sem qualquer tipo de discriminação.  

O Estatuto das Metrópoles, instituído pela Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 

2015, ao estabelecer a governança interfederativa nas regiões metropolitanas, isto é, “o 

compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de 

organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 

2015) se constituiu em um marco legal importante para fomentar esforços conjugados em 

direção à universalização de questões urbanas que extrapolam as fronteiras administrativas 

e as competências governamentais, como é o caso do saneamento.  

A realidade das grandes cidades brasileiras, no entanto, é bem diferente. O progressivo 

adensamento e os impactos cumulativos causados pela urbanização desordenada e a poluição 

gerada, bem como o insuficiente equacionamento destas questões no planejamento e na 

gestão urbana, se tornaram fatores limitantes à universalização do saneamento e, 

consequentemente, ao desenvolvimento urbano sustentável.  

O caráter sistêmico e integrado que deve orientar os serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, bem como sua organização em termos de bacias hidrográficas, 

implica em uma organização territorial que vai além dos limites administrativos. Um rio que 

recebe as águas servidas, tratadas ou não, mesmo que tenha seu curso restrito ao território 

municipal, vai desaguar em outro rio, que pode atravessar outro bairro ou percorrer outra 

unidade territorial administrativa. Isto implica necessariamente pensar soluções dentro da 

escala de bacia hidrográfica e, desta forma, articular o planejamento nas diversas instâncias e 

esferas administrativas. 

No Brasil, o Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), aprovado em 2013, apontou 

déficits significativos em todos os componentes do saneamento básico (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013a). Com base em análise de dados do IBGE de 2010, o PLANSAB mostrou que 

33,9% da população do país ainda dispunha de atendimento precário e 6,8% não dispunha de 

                                                           
4
 Para mais informações, acessar: 

https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.
pdf  

https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
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abastecimento de água potável. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, 50,7% da 

população contava com atendimento precário em 2010, isto é, coleta de esgotos sem 

tratamento ou uso de fossa rudimentar. Este quadro, segundo Britto, Formiga-Johnson e 

Carneiro (2016), já evidenciava, na época, o quanto o Brasil estava longe de atender esse 

direito humano. 

Para uma avaliação comparativa da situação da cidade do Rio de Janeiro em relação às 

demais capitais, apresenta-se a seguir os dados levantados pelo Instituto Trata Brasil relativos 

a 2016. Desde 2007, o Instituto Trata Brasil monitora periodicamente (com cerca de cinco anos 

de periodicidade) o desempenho das cidades brasileiras em relação ao saneamento. Foram 

realizadas avaliações em 2007, 2012 e 20185. As duas tabelas a seguir mostram uma síntese da 

metodologia adotada pelo Instituto Trata Brasil, com uma breve descrição dos indicadores que 

foram utilizados e as ponderações que foram adotadas. 

 

                                                           
5
 Para compor o ranking, o Instituto Trata Brasil considera as informações fornecidas pelas operadoras 

de saneamento presentes em cada um dos municípios brasileiros. Os dados são retirados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O SNIS foi concebido pelo Programa de 
Modernização do Setor Saneamento (PMSS) e após o seu encerramento, em fevereiro de 2010, vem 
sendo desenvolvido e administrado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério 
das Cidades. Em 2007, foram avaliados os 300 maiores municípios do Brasil. A partir de 2012, passaram 
a ser considerados apenas os 100 maiores. Para a atualização do Ranking em 2018, o Instituto Trata 
Brasil considerou a estimativa populacional de 2017. Como as informações compiladas pelo Ministério 
das Cidades possuem dois anos de defasagem, os dados apresentados são referentes ao ano de 2016. 
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Tabela 74: Síntese de Indicadores utilizados pelo Instituto Trata Brasil. 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 
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Tabela 75: Indicadores e ponderações para estabelecimento do ranking de saneamento no 
Brasil. 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 
As tabelas a seguir apresentam os principais indicadores de saneamento para as 

capitais brasileiras compilados pelo Instituto Trata Brasil (ITB) a partir dos dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), abrangendo abastecimento de água, coleta 

de esgotos, tratamento de esgotos por volume de água consumida, evolução dos 

investimentos nos últimos cinco anos, e investimento médio anual por habitante. Cabe 

ressaltar que os dados do SNIS são auto declaratórios, ou seja, concessionárias ou unidades 

federativas declaram seus dados de saneamento. No caso do Rio de Janeiro, os dados 

constantes no SNIS para o saneamento ambiental da cidade do Rio de Janeiro foram 

fornecidos pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) e pela F. 

AB. Zona Oeste S/A. 
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Tabela 76: Principais indicadores de saneamento nas capitais brasileiras

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 

Entre as 27 capitais analisadas pelo Instituto Trata Brasil, o Município do Rio de Janeiro 

ocupa a 10ª posição em relação ao atendimento de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgotos e investimentos em saneamento, atrás das cidades de Curitiba, São 

Paulo, Goiânia, Campo Grande Belo Horizonte, Porto Alegre, Palmas, Brasília e João Pessoa. 
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Tabela 77: Evolução no atendimento de água – Capitais. 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 
Entre as 27 capitais analisadas pelo Instituto Trata Brasil, 19 possuem mais de 90% dos 

domicílios atendidos por abastecimento de água, entre as quais o Rio de Janeiro. Os 

municípios brasileiros que mais aumentaram os níveis de atendimento de água no período 

analisado (2012-2016) foram Rio de Janeiro (RJ) com 7,88 p.p., Teresina (PI) com 7,50 p.p. e 

Palmas (TO) com 6,38 p.p. Todavia, a situação no país é bastante desigual. De acordo com os 

dados do SNIS, o Município do Rio de Janeiro teve um incremento anual mais significativo a 

partir de 2015, chegando a atingir 99% do total de domicílios atendidos por abastecimento 

d’água em 2016 (GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 
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Tabela 78: Evolução no atendimento de esgotamento sanitário – Capitais. 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 

Os serviços de esgotamento sanitário compreendem a coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até ao lançamento 

final no meio ambiente. Em relação ao atendimento de coleta de esgoto, apenas 5 capitais têm 

índice de mais de 90% de atendimento. O Rio, segundo os dados do SNIS, teria atingido 85% de 

atendimento de coleta de esgotos em 2016. Das capitais brasileiras, 13 aumentaram seus 

níveis de coleta de esgoto em mais de 5 p.p., entre as quais o Rio de Janeiro. São Paulo (SP) 

realizou maior número de novas ligações de esgoto, com 71.148, seguido por Fortaleza (CE), 

com 33.342 e Rio de Janeiro (RJ), com 28.681 novas ligações (GO ASSOCIADOS/INSTITUTO 

TRATA BRASIL, 2018). O Rio de Janeiro vem aumentando seus índices de fornecimento de água 

e coleta de esgotos anualmente, ainda que em pequenos percentuais. 
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Tabela 79: Evolução no tratamento de esgotos – Capitais 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 
Em compensação, em relação a tratamento de esgotos, os dados do SNIS compilados 

pelo ITB informam que o nível de atendimento do Município do Rio de Janeiro vem caindo 

anualmente desde 2012. O Rio de Janeiro tratava 50% da água consumida em 2012 e 44% em 

2016, obtendo uma variação negativa de cerca de 5,5% no período. No entanto, é necessário 

ressaltar que o indicador apresentado pelo Instituto trata Brasil é calculado sobre o volume de 

água consumida. Apesar dos avanços em relação ao tratamento de esgotos na AP 5, após a 

Concessão dos serviços de esgotamento, os resultados de piora no município como um todo 

podem retratar, de acordo com a Fundação Rio-Águas, o aumento de consumo de água no 

período ou a ineficiência dos serviços da CEDAE no restante da cidade. 

 Como apontado no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara, parte 

do esgoto transportado pela rede de esgotamento sanitário do Município não chega às 

estações de tratamento, pois, muito é transportado pelas redes de águas pluviais e lançado 
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diretamente nos cursos d’água. Esse quadro é especialmente preocupante tendo em vista o 

nível de poluição dos grandes corpos hídricos para os quais drenam os rios e córregos da 

cidade em decorrência do lançamento de esgotos, tais como: a Baía da Guanabara, a Baía de 

Sepetiba, as lagoas costeiras da baixada de Jacarepaguá e o Oceano Atlântico junto à orla das 

praias.  

Em relação à poluição da Baía da Guanabara, contribuem fortemente também os 

municípios vizinhos que fazem parte da Região Metropolitana e são limítrofes ao Município do 

Rio de Janeiro, como São João de Meriti e Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo6 e 

também São Gonçalo. 

 
Tabela 80: Evolução nos investimentos em saneamento – Capitais. 

 
Fonte: GO ASSOCIADOS/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018. 

 

                                                           
6
 Parte do volume de esgoto de São João de Meriti é levado a tratamento nas ETEs Pavuna e Sarapuí. Em 

Nova Iguaçu são atendidos cerca de 100 mil habitantes através de pequenos sistemas operados pela 
municipalidade. Duque de Caxias e Belford Roxo não tratam volume algum de esgoto, de acordo com os 
dados do ICMS-Ecológico (http://www.icmsecologico.org.br/site/). 

http://www.icmsecologico.org.br/site/
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Entre 2012 e 2016 foram investidos R$ 22,20 bilhões em valores absolutos nas 

capitais, sendo que São Paulo (SP) foi a cidade com o maior investimento total, 

correspondente a R$ 9,11 bilhões, seguido do Rio de Janeiro (RJ), que investiu R$ 1,92 bilhão, e 

Recife (PE), com R$ 1,39 bilhão. Entretanto, enquanto o investimento anual da cidade de São 

Paulo em saneamento ultrapassou R$ 150,00 reais por habitante em 2016, o Rio de Janeiro 

não atingiu R$ 60,00.  

Outro estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2018, intitulado Benefícios 

Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no Brasil (EX ANTE CONSULTORIA 

ECONÔMICA/INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018), analisou os efeitos da situação do saneamento 

no Estado e na cidade. Em relação ao montante de investimentos, este estudo mostrou que 

houve um crescimento gradativo dos investimentos entre 2005 e 2015, com incremento de 

4,9% ao ano no período. 

Os ganhos com a redução das infecções gastrointestinais, a diminuição das despesas 

com internação, o aumento da produtividade da mão de obra e a valorização ambiental, que 

tem efeitos sobre a renda imobiliária e as atividades do turismo, somados aos excedentes de 

geração de emprego e renda dos investimentos em saneamento da Cidade do Rio de Janeiro e 

da ampliação das operações do setor, superaram os custos do avanço do saneamento no 

estado e na cidade do Rio de Janeiro entre 2005 e 2015. 

Apesar dos avanços, ainda há muito que fazer e muitos desafios a transpor. O Instituto 

Trata Brasil estimou que o valor do investimento necessário à universalização do serviço de 

água alcance R$ 6,641 bilhões no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, R$ 332 milhões por ano 

entre 2016 e 2035. Para universalizar o acesso à água tratada na cidade do Rio de Janeiro 

serão necessários, segundo a entidade, investimentos de R$ 2,408 bilhões em 20 anos. Já no 

que se refere à coleta e ao tratamento de esgoto no Estado do Rio de Janeiro, será necessário 

investir R$ 29,117 bilhões nos próximos 20 anos – ou aproximadamente R$ 1,456 bilhão por 

ano. Na cidade do Rio de Janeiro, esses investimentos precisariam alcançar R$ 11,680 bilhões 

nas duas próximas décadas (EX ANTE CONSULTORIA ECONÔMICA/INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2018). 

O atendimento dos serviços de saneamento nos demais municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro também ainda não está universalizado. Em relação ao 

abastecimento de água, a região e a Cidade do Rio de Janeiro, inclusive, apresentam forte 

dependência dos mananciais situados fora dos limites metropolitanos e a disponibilidade de 

água no seu próprio território, em quantidade ou qualidade, não é suficiente para atender à 

demanda crescente dos seus municípios.  

http://www.tratabrasil.org.br/beneficios-economicos-e-sociais-da-expansao-do-saneamento-no-rio-de-janeiro?utm_source=social%20media&utm_medium=site&utm_campaign=blog&utm_content=estudoitb-01032018
http://www.tratabrasil.org.br/beneficios-economicos-e-sociais-da-expansao-do-saneamento-no-rio-de-janeiro?utm_source=social%20media&utm_medium=site&utm_campaign=blog&utm_content=estudoitb-01032018
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Os debates sobre a situação do abastecimento de água na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro têm se acirrado ao longo dos anos, em virtude da disputa com São Paulo pelo 

uso das águas da Bacia Paraíba do Sul, em razão da estiagem severa nos mananciais de 

abastecimento em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2014.  

A desigualdade de abastecimento e atendimento a serviços de esgotamento sanitário 

se evidencia entre os municípios centrais, Rio de Janeiro e Niterói, e os municípios das 

periferias metropolitanas, como Belford Roxo, Japeri, São João de Meriti e Nova Iguaçu, como 

já mencionado.  

 
 
Abastecimento de Água 

Em 2007, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, titular dos serviços de saneamento 

no município, e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) assinaram o Termo de 

Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações no qual a CEDAE permanece sendo a 

prestadora dos serviços de captação, tratamento, adução e distribuição de água potável no 

Município do Rio de Janeiro. 

O Município do Rio de Janeiro, juntamente com outros 12 municípios - Queimados, 

Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita, Japeri, Paracambi, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, 

Belford Roxo, Nilópolis e São João de Meriti - fazem parte da Região Metropolitana Oeste do 

Rio de Janeiro e são atendidos pelo Sistema Integrado Guandu/Lajes/Acari, operado pela 

CEDAE, que gerencia 26 Subsistemas de Abastecimento, fornecendo água para 83% da 

população metropolitana, atendendo cerca de 9,4 milhões de pessoas nesta região.  A Estação 

de Tratamento de Água (ETA) Guandu tem capacidade para tratar até 45 mil litros d’água por 

segundo7.  

O principal manancial de captação de água que abastece a cidade localiza-se fora do 

território municipal e advém da transposição de grande parte da vazão do rio Rio Paraíba do 

Sul. Segundo Britto et al. (2016), a vulnerabilidade do sistema consiste no fato dele ter sido 

inicialmente concebido para geração de energia elétrica, e, a partir da instalação da ETA 

Guandu, em 1955, ter se tornado a principal fonte de abastecimento público da RMRJ, além de 

atender a usos industriais na bacia do rio Guandu. A vazão do Rio Paraíba do Sul é regularizada 

                                                           
7
 Através do Programa Água para a Baixada, a CEDAE está ampliando toda a macroestrutura do Sistema 

Guandu incluindo a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água - ETA Novo Guandu, com 
capacidade adicional de 12 m3/s. Para mais informações, acesse: 
http://www.cedae.com.br/maisaguaparabaixada. 
 

http://www.cedae.com.br/maisaguaparabaixada
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por um sistema hidráulico que compreende reservatórios, usinas hidrelétricas e transposição 

de águas entre bacias, cuja operação é bastante complexa e envolve instituições federais, 

estaduais e múltiplos usuários de água. Este fato evidencia a necessidade de colaboração e 

negociação intergovernamental para a diversificação das fontes de abastecimento e 

preservação de mananciais. 

Esta situação configura-se como o principal ponto crítico para o abastecimento de 

água na cidade do Rio de Janeiro, pois põe em risco a segurança hídrica da cidade. Não há 

redundância na captação de água, como evidenciado no Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PEDUI, 2018). Isto significa que, 

se houver uma pane no Sistema Guandu, não há previsão de by pass no caso da necessidade, 

ou plano B, como alertou o Prof. Paulo Canedo, da COPPE/UFRJ na série de palestras sobre 

Segurança Hídrica ministradas durante o processo de elaboração do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana (PEDUI).  

Conforme registrado por Britto et al. (2016), tanto o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e do INEA, quanto o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de 2014, ressaltam que, caso ocorram modificações nas regras operativas do Sistema 

Hidráulico Paraíba do Sul que impliquem na redução da transposição para o Guandu, a 

vulnerabilidade do sistema de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro será ainda maior. 

De acordo com Britto, Formiga-Johnson e Carneiro, “os problemas relacionados ao 

acesso à água estão diretamente ligados ao modelo de gestão das águas e dos serviços de 

saneamento, às deficiências no planejamento e nas escolhas técnicas bem como na forma de 

operação dos sistemas existentes” (BRITTO et al., 2016. p. 186). 

Mesmo que o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro tenha sido 

reconhecido pelo Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações com a CEDAE, 

deve-se lembrar de que, segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, essa matéria é de 

responsabilidade do município. Assim sendo, na qualidade de poder concedente dos serviços 

de abastecimento de água, o município pode enviar demandas para atuação da Agencia 

Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA), agência 

que regula a CEDAE, para resolução de problemas no serviço, tais como o grande percentual 

de perdas de água de abastecimento na rede, intermitência no abastecimento, vazamentos na 

rede, falta de pressão no abastecimento e avaliação da qualidade da água entregue à 

população. Dessa forma, atualmente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro tem sua atuação 

limitada pelo Termo de Reconhecimento Recíproco firmado com a CEDAE em 2007. 
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A dificuldade de interlocução entre a CEDAE cria entraves para que as redes de 

abastecimento de água implantadas por obras de urbanização da prefeitura em favelas ou 

loteamentos sejam homologadas pela CEDAE e passem a ser operadas oficialmente por esta 

concessionária. Dessa forma, seria possível avaliar a qualidade da água recebida e do serviço 

prestado a estas comunidades. 

A seguir, são apresentados dados do SNIS para o abastecimento de água na cidade do 

Rio de Janeiro no período de 1996 a 2016, tabulados pelo Instituto Municipal de Urbanismo 

Pereira Passos, com última revisão em 2015. 
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Tabela 81: Abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro no período de 1996 a 2016 – População atendida, quantidade de ligações, quantidade de 
economias e extensão da rede. 

População 

Total segundo 

o IBGE

Ex tensão da 

rede

(hab.) (hab.) (%) (1) Total Ativ as Total

Residencial 

ativ a (km)

1996 5 551 538 5 091 000 91,7 ...  657 500 1 622 795 1 493 036 ...

1997 5 569 181 5 152 345 92,5 ...  665 390 1 642 269 1 582 618  9 410

1998 5 584 067 5 194 250 93,0 ...  639 813 1 599 484 1 477 307  9 247

1999 5 598 953 5 184 173 92,6 ...  772 953 1 906 045 1 746 743  9 120

2000 5 850 544 5 413 840 92,5 ...  774 276 1 910 330 1 797 339  9 302

2001 5 897 485 5 276 871 89,5  712 401  634 027 1 739 967 1 584 646  9 417

2002 5 937 253 5 340 657 90,0  726 288  725 578 1 760 724 1 603 801  9 451

2003 5 974 081 6 549 113 109,6  793 250  735 704 1 785 011 1 636 306  9 417

2004 6 051 399 5 974 081 98,7  802 374  739 153 1 795 762 1 646 634  9 548

2005 6 094 183 6 094 183 100  814 704  705 410 1 817 843 1 670 553  9 548

2006 6 136 652 6 136 652 100  827 615  691 886 1 709 990 1 582 477  9 609

2007 6 093 472 6 093 472 100  854 756  747 043 1 809 128 1 670 736  9 673

2008 6 161 047 6 123 418 99,4  868 007  789 295 1 967 361 1 676 835  9 758

2009 6 186 710 5 625 109 90,9  885 106  805 149 1 920 685 1 763 357  9 810

2010 6 320 446 5 762 159 91,2  970 249  882 124 2 121 065 1 883 058  9 852

2011 6 355 949 5 762 159 90,7  994 533  907 052 2 175 776 1 883 058  9 947

2012 6 390 290 5 824 344 91,1 1 002 959  918 132 2 199 829 1 903 380  10 112

2013 6 429 923 5 874 342 91,4 1 020 087  992 693 2 219 225 1 919 719  10 211

2014 6 453 682 5 912 546 91,6 1 026 379  972 569 2 234 347 1 932 204  10 291

2015 6 476 631 6 366 564 98,3 1 458 182 1 067 360 2 396 224 2 080 576  10 353

2016 6 498 837 6 435 405 99,0 1 478 969 1 073 813 2 423 676 2 103 073  10 891

Fonte : M inistério  das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS - 

Disponível em http://www.snis.gov.br/oque_snis.htm.  Acesso em 06/06/2018  -  Dados disponibilizados pela CEDAE

Notas: 

              1-  A tabela 1477 fo i revisada em 09/02/2015 pelo IPP com base na série DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS  /SNIS .

              2-  Ver definições e códigos das variáveis do Glossário  DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS  /SNIS – 2013 na planilha "Definições do SNIS".

              3 - ... Dado numérico não disponível

              (1) - Cálculo  IPP.

Ano População total  atendida Quantidade de ligações 

ativ as de água

Quantidade de economias

 
Fonte: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNIS) – Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 
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O monitoramento da qualidade da Rede de Distribuição da Região Metropolitana, 

incluindo a água distribuída e a água captada nos mananciais, é realizado pelos laboratórios da 

Gerência de Controle de Qualidade da Água da CEDAE (GCQ). São realizados relatórios 

mensais, trimestrais e semestrais8. 

 
 
Esgotamento Sanitário 

A prestação do serviço de esgotamento sanitário na totalidade do Município do Rio de 

Janeiro era realizada exclusivamente pela CEDAE até 2007, quando os governos estadual e 

municipal e a companhia firmaram o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e 

Obrigações para conceder ao município a competência pelo atendimento na Área de 

Planejamento 5 (AP 5) e nas áreas de favelas.  

A partir de 2007, a Resolução “SMO” Nº 789 de 29/06/2007 estabeleceu a 

competência da Secretaria Municipal de Obras (SMO) para gerir os serviços de esgotamento 

sanitário da AP 5. Desde então, primeiramente como subsecretaria da SMO (através do 

Decreto Nº 26.210, de 07/02/2006) e, posteriormente, como fundação, a partir de 2011, com 

o Decreto nº. 33.767, de 06/05/2011, a Fundação Rio- Águas9, dentre as funções que 

desempenha, tem o objetivo de regular e fiscalizar, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, 

os serviços de esgotamento sanitário na AP 5, sendo preservadas as competências e 

prerrogativas municipais na área de drenagem e qualidade das águas urbanas.  

De 2007 a 2011, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro atuou na operação, expansão 

e aperfeiçoamento dos serviços de esgotamento sanitário da AP 5 e das favelas da cidade. Em 

2011, o termo de reconhecimento recíproco é aditado, transferindo à CEDAE a operação do 

esgotamento sanitário em favelas dotadas de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 

continuando a prefeitura com a responsabilidade nas demais áreas faveladas. Em 2012, foi 

assinado pela prefeitura o Contrato de Concessão dos Serviços de Esgotamento Sanitário da AP 

5, tendo em vista a conclusão do processo de concessão à iniciativa privada para essa região. O 

                                                           
8
 Os relatórios semestrais são completos e contém dados das Saídas de Tratamento e dos Mananciais 

utilizados para abastecimento público, incluindo parâmetros físico-químicos, inorgânicos, orgânicos e 
biológicos estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de setembro 
de 2017; Resolução CONAMA nº 357/2005, alteradas pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 
2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011. Complementada pela Resolução nº 393, de 2009. Relatórios 
disponíveis em: CEDAE. Relatório. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 
<http://www.cedae.com.br/relatorios>. Acesso em 24/04/2019. 
9
 A Fundação Rio-Águas é o órgão da Prefeitura responsável pelas atividades relativas ao manejo de 

águas pluviais e ao monitoramento, prevenção e controle de enchentes e manutenção dos corpos 
hídricos do município, por meio de serviços de conservação e desobstrução de canais e rios. 

http://www.cedae.com.br/relatorios
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Contrato de Concessão dos Serviços de Esgotamento Sanitário à iniciativa privada foi assinado 

pela Prefeitura em 24/01/2012 (Contrato 001/2012). 

O sistema de esgotamento sanitário da AP 5 encontra-se em expansão e é objeto de 

contrato de concessão por meio de outorga onerosa em caráter de exclusividade. A concessão 

compreende a realização de investimentos necessários à ampliação, conservação e 

manutenção do sistema, nos termos e condições estabelecidas no contrato. Com vigência de 

30 anos a contar de maio de 2012, o contrato tem possibilitado a realização de obras na região 

tais como implantação de redes, coletores, ligações domiciliares, estações elevatórias e 

estações de tratamentos. A concessionária tem a responsabilidade da gestão comercial dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de contrato de 

interdependência com a CEDAE. 

À Fundação Rio-Águas coube a regulação e fiscalização dos serviços concedidos, como 

ente regulador do Contrato de Concessão. A estrutura do ente regulador foi estabelecida 

através do Decreto 36.735 de 18/01/2013 atualizado pelo Decreto 42.871 de 02/02/2017. No 

processo de concessão firmado no âmbito municipal foram estabelecidas metas, indicadores e 

obrigações contratuais, tanto por parte da concessionária como por parte do poder 

concedente, com regulação dos serviços concedidos. 

 Em termos de território, a área de gestão de serviços de esgotamento sanitário sob-

regulação da Fundação Rio-Águas corresponde a 48% do território municipal, que equivale a 

592,46 km² de área, com população estimada de cerca de 1.714.893 habitantes em 483.542 

domicílios, de acordo com o Censo IBGE 2010, conforme a figura a seguir.  

 
Figura 110: Área de Gestão dos Serviços de Saneamento na AP 5.

 
Fonte: Fundação Rio-Águas 
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A Área de Gestão dos Serviços de Saneamento na AP 5 abrange 20 bairros e sub-bacias 

das Bacias Hidrográficas da Baía de Sepetiba e da Baía da Guanabara localizadas na zona oeste 

da cidade. 

 
Figura 111: Bacias de esgotamento sanitário na AP 5 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas, 2018. 

 
No período entre 2015 e 2018 (dados de 2018 relativos ao primeiro semestre), as 

matrículas de esgoto na AP 5 tiveram incremento de 11% e as de água, aumento de 2,2 %. 
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Gráfico 94: Composição da receita de esgoto da AP 5: total de matrículas faturadas de 
esgotos sanitários por categoria

 
Fonte: MATTOS, 2018. 

 

A maior parte do esgoto coletado na AP 5 (94,3%) é de procedência domiciliar. 

Entretanto, os setores comercial, industrial e público têm um peso significativo no percentual 

da receita, isto é, no faturamento da concessionária. 

 
Gráficos 95a e 95b: Categoria de ligação por tipo de uso e percentual de faturamento por 

categoria na AP 5 

  
Fonte: MATTOS, 2018. 

 

A tabela e o gráfico a seguir mostram a produção anual de infraestruturas de esgotos 

na AP 5 de 2013 a 2018, com incremento na extensão da rede coletora, principalmente em 

2015, e na extensão de coletores troncos, sobretudo em 2014 e 2016. 
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Tabela 82: Evolução da cobertura (2013 a 2018) 

 
Fonte: MATTOS, 2018 

 
Gráfico 96: Evolução da cobertura (2013 a 2018) 

 
Fonte: MATTOS, 2018 
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A tabela a seguir informa a localização das 19 Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário (ETEs) operadas pela concessionária e a população atendida em cada uma, 

totalizando 492.311 pessoas atendidas. 

 
Tabela 83: ETEs operadas pela Concessionária 

  Unidades Endereço Bairro 
População (a) 

(hab.) 

ETE Ana Gonzaga  Rua Um, S/Nº  Inhoaiba  5.000  

ETE Areal  Caminho do Areal, S/Nº.  Guaratiba  3.000  

ETE Cidade das Crianças  Rodovia Rio-Santos, Km1.  Santa Cruz  -  

ETE Coqueiros  Etr Sete Riachos, 1055.  Santíssimo  2.000  

ETE Deodoro  Rua Nazaré  Deodoro  320.000
(b

)  

ETE Estrela D’Alva  Estrada Boa Esperança  Santa Cruz  775  

ETE Nova Cidade  Rua da Garça, S/Nº.  Inhoaíba  18.000  

ETE Nova Sepetiba V  Av. Três, S/Nº - Quadra 11 - LT 5/6.  Sepetiba  6.400  

ETE Palmares  Av. Brasil, 49600  Paciência  9.216  

ETE Pedra de Guaratiba 
(c) 

  
(em obras)

 
 

Rua da Capelinha, S/Nº.  
Pedra de 
Guaratiba  

20.000  

ETE Piaí  Etr da Estiva, S/Nº.  Sepetiba  3.000  

ETE São Fernando  Rua José Boanerges Cesar  Santa Cruz  1.250  

ETE Sepetiba  Rua José Fernandes, 1188.  Sepetiba  40.000  

ETE Vila Catiri  Rua Monte Alto, 517.  Bangu  6.000  

ETE Vila do Céu  Travessa Santa Inês, S/Nº.  Cosmos  12.670  

ETE Vila João Lopes  Rua Margarida Maria Alves, S/Nº.  Realengo  4.000  

ETE Vila Kennedy 
(d)

 
(em obras)

 
 

Rua Jaime Redondo, S/Nº.  Bangu  28.000  

ETE Vila Nova Sepetiba  Beco do Lino, S/Nº.  Santa Cruz  4.000  

ETE Vilar Carioca  Rua Conceição do Castelo, S/Nº.  Inhoaíba  9.000  

TOTAL: 19 ETEs  
 

Total  492.311  

Notas: 
(a) População: Fonte: PPS 2 (Carta FAB-FRA  152/2018) 
(b) População ETE Deodoro: considerada a população das sub-bacias com obras 

concluídas. Há obras em andamento e a ETE tem capacidade para atender 430.000 
habitantes. 

(c) ETE Pedra de Guaratiba em obras, com recuperação e mudança na tecnologia de 
tratamento. 

(d) ETE Vila Kennedy em obras, com ampliação e mudança na tecnologia de tratamento. 
Fonte: MATTOS, 2018 
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Figura 112: Localização das ETEs operadas pela Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas, 2019. 

 
Além destas, existem 7 ETEs em processo de reativação, que irão atender 33.500 

pessoas quando entrarem em operação, como pode ser observado na próxima tabela.  

 
Tabela 84: ETEs em processo de reativação pela Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A 

Unidades  Endereço  Bairro  
População (a) 

(hab.)  

ETE Nova Sepetiba 1 Estrada Vasconcelos, s/n  Sepetiba  2.000  

ETE Nova Sepetiba 2 Rua 25, s/n / Estr. Velha do Piaí.  Sepetiba  3.500  

ETE Nova Sepetiba 4 Rua 28, s/n / Estr. da Estiva.  Sepetiba  2.000  

ETE Jardim Moriçaba  Estrada da Moriçaba, lote 01.  
Senador 

Vasconcelos  
5.500  

ETE Vila Mangueiral 
Rua Beira Rio/ Rua Margem Direita 

do Rio Caboclo  

Campo 

Grande  
5.500  

ETE Delineia 
Rua da Paz, 98 / Avenida do 

Contorno.  
Paciência  12.000  

ETE Jardim Palmares 
Rua N – PAL 22780 (Av. Canal do 

Agaí)  
Paciência  3.000  

TOTAL: 07 ETEs  

 

Total  33.500  

Fonte: MATTOS, 2018 
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Compondo o sistema de esgotamento sanitário na AP 5, 27 ETEs de grupamentos 

atendem 34.342 pessoas, de acordo com os dados apresentados na tabela a seguir. 

 
Tabela 85: ETEs de Grupamentos Habitacionais operadas pela Concessionária 

Nome do Grupamento Endereço Bairro 

Unidades 

habitaciona

is 

População 

(hab.) 

RESIDENCIAL COIMBRA  
ETR DOS PALMARES, 3935 (LT 

05).  
SANTA CRUZ  421  1.342  

RESIDENCIAL CASCAIS  
ETR DOS PALMARES, 4085 (LT 

04).  
SANTA CRUZ  453  1.445  

RESIDENCIAL ÉVORA  
ETR DOS PALMARES, 3635 (LT 

07).  
SANTA CRUZ  485  1.547  

RESIDENCIAL ESTORIL  
ETR DOS PALMARES, 3735 (LT 

06).  
SANTA CRUZ  437  1.394  

RESIDENCIAL AVEIRO  
ETR DOS PALMARES, 4155 (LT 

03).  
SANTA CRUZ  469  1.496  

RESIDENCIAL ALMADA  
ETR DOS PALMARES, 4245 (LT 

02).  
SANTA CRUZ  453  1.445  

VIVENDAS DAS ORQUIDEAS  
ETR DO FURADO, 99 (TRAVESSA 

DO FURADO, LT 01).  
SANTA CRUZ  425  1.355  

VIVENDAS DAS ROSAS  
ETR DO FURADO, 199 (TRAVESSA 

DO FURADO, LT 02).  
SANTA CRUZ  384  1.224  

CONDOMINIO ZARAGOZA  CAM DO FURADO, 85.  PACIÊNCIA  497  1.585  

CONDOMINIO TOLEDO  CAM DO FURADO, 185.  PACIÊNCIA  453  1.445  

CONDOMINIO SEVILHA  CAM DO FURADO, 285.  PACIÊNCIA  275  877  

RESIDENCIAL RIO BONITO  RUA DAS AMOREIRAS, 100.  COSMOS  179  571  

CONDOMINIO TERNI  ETR DOS CABOCLOS, 1185.  
CAMPO 

GRANDE  
282  899  

CONDOMINIO FERRARA  ETR DOS CABOCLOS, 1285.  
CAMPO 

GRANDE  
262  835  

CONDOMINIO TREVISO  ETR DOS CABOCLOS, 1115.  
CAMPO 

GRANDE  
269  858  

VIVENDAS DO JARDIM DE 

ANAPOLIS  
RUA DAS AMOREIRAS, 250.  COSMOS  91  290  

VIVENDAS DAS 

CASTANHEIRAS  
RUA DAS AMOREIRAS, 140.  COSMOS  170  542  

CONDOMINIO LIVORNO  AVN CESARIO DE MELO, 9200.  COSMOS  297  947  

CONDOMINIO VARESE  AVN CESARIO DE MELO, 9400.  PACIENCIA  231  736  

CONDOMINIO TRENTO  AVN CESARIO DE MELO, 9300.  PACIENCIA  297  947  

VIVENDAS DO YPE 

AMARELO  
RUA HÉLIO DO AMARAL, 529.  REALENGO  299  953  

VIVENDAS DO YPE BRANCO  
RUA HÉLIO DO AMARAL, 463 (LT 

02).  
REALENGO  299  953  
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VIVENDAS DAS PATATIVAS  ETR DO CAMPINHO, 6891.  

CAMPO 

GRANDE-

INHOAÍBA  

210  669  

RESIDENCIAL 

AYRES/VACCARI/SPERANZA

/DESTRI/TARONI/VIDAL  

RUA PROJETADA B, 155 (AVN 

SANTA CRUZ, 7190).  

SENADOR 

CAMARÁ  
2201  7.021  

CONDOMINIO OITI  ETR CESÁRIO DE MELO, 69.  

CAMPO 

GRANDE / 

SENADOR 

VASCONCELOS  

178  567  

CONDOMINIO VIVENDAS 

DAS ANDORINHAS  
RUA DAS AMENDOEIRAS, 591.  COSMOS  212  676  

SERPA/VISEU  ESTRADA TASSO BLASO  SANTA CRUZ  540  1.723  

TOTAL: 27 ETEs  

 

Total  10.769  34.342  

Fonte: MATTOS, 2018 

 

Somadas, as 19 principais ETEs e as 27 em grupamentos atualmente em 

funcionamento atendiam, em 2018, 31% da população da AP 5. Em agosto e setembro de 

2018, foram assinados Termos de Cessão de Uso de ETEs de mais 21 Grupamentos. Com o 

aditivo contratual assinado em Dezembro/2018, tem-se a previsão de que, até dezembro de 

2019, a concessionária faça a operação de um total de 150 ETEs de grupamentos. As mesmas 

deverão ser operadas até a implantação dos respectivos macrossistemas de esgotamento 

sanitário com tratamento. Em maio de 2018, foi estabelecido acordo para aferição de metas 

quinquenais e, a partir de outubro de 2018, o cadastro da rede da AP 5 passou a ser inserido 

no Sistema de Informações Urbanas (SIURB). 

Na AP 5, além dos investimentos realizados pela Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A., 

o poder púbico municipal tem a responsabilidade de fazer o saneamento em áreas não 

urbanizadas. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro também faz investimentos em 

implantação de redes de esgotamento sanitário na Zona Oeste por meio do Programa Bairro 

Maravilha Oeste. 

Entretanto, a tabela a seguir mostra que das 19 principais ETEs que compõem o 

Sistema de Tratamento de Esgotos na AP 5, 10 ainda estão operando com capacidade inferior 

à projetada. 
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Tabela 86: Principais ETEs da Área de Planejamento 5 

Estações de 
Tratamento de 

Esgoto 
Sanitário 

Planejamento Macro (referência 
Sistema de Esgotamento 

Sanitário) 

Situação 
Operacional 

Capacidade 
nominal a (l/s) 

(a)
 

Uso efetivo atual 
(l/s) 

(b)
 

ETE Deodoro ETE do Sistema Marangá Ativa 750 321,9
(c)

 

ETE Pedra de 
Guaratiba 

ETE do Sistema Pedra de Guaratiba 

Em obras, com 
recuperação e 
mudança na 

tecnologia de 
tratamento. 

30 18,7 

ETE Sepetiba ETE do Sistema Sepetiba Ativa 70 74,9 

ETE Vila 
Kennedy 

ETE do Sistema Vila Kennedy 

Em obras, com 
ampliação e 
mudança na 

tecnologia de 
tratamento. 

40 
 (ampliando 

para 70,5 l/s) 
39,2 

ETE Santa Cruz ETE do Sistema Santa Cruz 

Aguardando 
conclusão das 

obras do 
Sistema de 

Esgotamento 
PAC Santa Cruz 

278 - 

ETE Cidade das 
Crianças 

ETE local da Cidade das Crianças Ativa 3,32 3,3 

ETE Ana 
Gonzaga 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 8,68 5,7 

ETE Areal 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 5,21 3,3 

ETE Coqueiros 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 3,47 1,3 

ETE Nova 
Cidade 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 31,25 2,4 

ETE Nova 
Sepetiba 5 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 11,11 2,7 

ETE Palmares 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 16 15,7 

ETE Piai 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 5,21 2,3 

ETE São 
Fernando 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 1,74 1,8 
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Estações de 
Tratamento de 

Esgoto 
Sanitário 

Planejamento Macro (referência 
Sistema de Esgotamento 

Sanitário) 

Situação 
Operacional 

Capacidade 
nominal a (l/s) 

(a)
 

Uso efetivo atual 
(l/s) 

(b)
 

ETE Vilar 
Carioca 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 15,63 12,7 

ETE Vila Catiri 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 10,42 2,7 

ETE Jardim 
Moriçaba 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Em reativação

(d)
 - - 

ETE Vila 
Mangueiral 

ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Em reativação

(d)
 - - 

ETE Palmares 
ETE a ser desativada futuramente, 
quando da implantação do macro 

sistema da Concessionária. 
Ativa 16 15,7 

Notas: 
(a) Vazão de Projeto: Fonte: Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A. 
(b) Vazão de Operação Atual: Fonte: Concessionária F.AB. Zona Oeste S/A. 
(c) As obras de implantação de coleta e transporte de esgoto sanitário no Sistema Marangá 

prosseguem, estando em implantação redes coletoras, troncos e elevatórias no bairro de Sulacap 
e parte dos bairros de Realengo e Padre Miguel. 

(d) ETEs em reativação, conforme processo de licenciamento ambiental unificado 14/200.954/2014 e 
atualizações. 

Obs.: A AP 5, além das ETEs elencadas na tabela anterior, também possui ETEs com previsão de 
reativação e ETEs de grupamentos residenciais, no âmbito do processo de licenciamento ambiental 
unificado 14/200.954/20014 e suas atualizações. 

Fonte: Fundação Rio-Águas, atualização de fevereiro/2019. 

 
A seguir, são apresentados dados do SNIS sobre esgotamento sanitário na cidade do 

Rio de Janeiro no período de 1996 a 2016, tabulados pelo Instituto Municipal de Urbanismo, 

com última revisão em 2015. 
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Tabela 87: Esgotamento sanitário na cidade do Rio de Janeiro (1996-2016) - População atendida, quantidade de ligações, quantidade de economias, 
volume, percentual tratado e extensão da rede. 

População 

total segundo 

o IBGE

População 

Atendida 

Percentual  de 

população 

atendida  (1) 

Percentual   

de esgoto 

tratado  (1) 

(hab.) (hab.) (%) Total Ativ as Total Residencial Coletado Tratado Faturado (%)

1996 5 551 538 4 632 000 83,4 ...  552 852 1 484 676 1 358 487  400 405  246 375  459 243 61,5  3 687

1997 5 569 181 4 683 000 84,1 ...  558 993 1 501 007 1 373 430  414 275  255 135  475 230 61,6  3 690

1998 5 584 067 ... ... ...  537 691 1 463 662 1 345 532  497 217  229 547  458 923 46,2  3 864

1999 5 598 953 5 245 510 93,7 ...  577 574 1 586 136 1 449 435  467 952  240 012  467 952 51,3  4 416

2000 5 850 544 5 337 640 65,2 ...  613 103 1 658 322 1 532 222  509 524  244 670  424 956 48,0  5 549

2001 5 897 485 4 812 389 81,6  611 074  610 244 1 595 576 1 445 162  447 896  269 827  420 123 60,2  5 549

2002 5 937 253 4 863 462 81,9  624 507  624 507 1 612 738 1 460 499  407 182  269 827  407 182 66,3  4 045

2003 5 974 081 4 900 097 82,0  630 879  630 879 1 625 346 1 471 503  402 927  306 693  402 927 76,1  4 171

2004 6 051 399 4 932 639 81,5  636 179  636 179 1 635 206 1 481 273  371 020  306 700  371 020 82,7  4 192

2005 6 094 183 5 052 729 82,9  644 809  644 809 1 641 716 1 517 336  348 923  291 896  348 923 83,7  4 227

2006 6 136 652 5 032 945 82,0  647 956  647 956 1 633 070 1 511 395  372 325  300 629  372 325 80,7  4 256

2007 6 093 472 4 264 716 70,0  511 525  511 525 1 427 879 1 324 446  357 282  299 532  357 282 83,8  4 292

2008 6 161 047 5 076 166 82,4  675 184  675 184 1 708 301 1 576 449  378 348  322 557  378 348 85,3  4 308

2009 6 186 710 4 247 383 68,7  489 635  489 635 1 452 673 1 331 468  340 875  333 421  333 421 97,8  4 325

2010 6 320 446 4 432 121 70,1  761 218  692 079 1 577 632 1 448 405  376 099  325 401  349 646 86,5  4 464

2011 6 355 949 4 948 381 77,9  780 270  709 401 1 617 118 1 484 657  385 513  325 542  349 646 84,4  4 474

2012 6 390 290 5 000 279 78,2  802 196  723 946 1 650 877 1 515 778  414 798  330 158  384 713 79,6  5 394

2013 6 429 923 5 204 870 80,9  831 730  739 072 1 684 416 1 546 819  461 897  332 189  428 039 71,9  5 396

2014 6 453 682 5 363 621 83,1  884 290  786 727 1 764 448 1 619 421  469 286  334 573  413 709 71,3  5 982

2015 6 476 631 5 381 010 83,1  880 906  796 590 1 781 002 1 635 182  455 815  338 009  391 539 74,2  6 254

2016 6 498 837 5 534 163 85,2  909 587  819 368 1 817 185 1 669 445  449 064  342 100  388 088 76,2  6 665

Fonte : M inistério  das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS - 

Disponível em http://www.snis.gov.br/oque_snis.htm em 31/08/2018 -  Dados disponibilizados pela CEDAE e pela FOZ  ÁGUAS 5

Notas: 

              1-  A tabela 1485 fo i revisada em 09/02/2015 pelo IPP com base na série DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS  /SNIS .

              2- A empresa FAB ZONA OESTE S/A, cujo nome  fantasia é FOZ ÁGUAS 5,  a partir de 4 de maio de 2012,  opera o o sistema de esgotamento sanitário  existente na Área de Planejamento 5 

              3 -  A  partir de 2012  os valores representam a soma dos valores informados pela CEDADE  e  FOZ ÁGUAS 5.

              4- A Tabela 2174_por prestadora apresenta os  valores discriminados  pelas 2 prestadoras que atuam na cidade. 

              5-  Ver definições e códigos das variáveis do Glossário  DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS  /SNIS – 2013 na planilha "Definições do SNIS".

              6 - ... Dado numérico não disponível

              (1) - Cálculo  IPP.

Ano Quantidade de Ligações de 

Esgoto

Quantidade de Economias 

Ativ as de Esgoto

Volume de Esgoto                                                                

(1.000 m3/ano) 

Ex tensão da 

Rede de 

Esgoto       

(Km) 

 
Fonte: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNIS)/ Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 
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A figura a seguir mostra a composição do Sistema de Esgotamento Sanitário Região 

Hidrográfica da Baía da Guanabara entre 2016/2017. Destacam-se, em azul, as redes em 

operação. Em 2018, a ETE Realengo foi desativada e a ETE Constantino Arruda Pessoa 

(Deodoro) entrou em operação. 

 
Figura 113: Composição do Sistema de Esgotamento Sanitário Região Hidrográfica da Baía da 

Guanabara 2016/2017 operado pela CEDAE 

 
Observação: As ETEs Vila Kennedy, Realengo e Deodoro são operadas pela F.AB. Zona Oeste S/A. A ETE 
Vila Kennedy encontra-se em obras; a ETE Realengo foi desativada e a ETE Deodoro está em operação. 

Fonte: TORRES, 2018. 
 

A figura a seguir mostra a localização das Estações de Tratamento de Esgotos e 

respectivas capacidades nominais e uso efetivo. 
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Figura 114: Estações de Tratamento de Esgoto operadas pela CEDAE – Capacidade Nominal e 
Uso Efetivo

 
Fonte: TORRES, 2018. 

 
A tabela a seguir demonstra que todas as ETEs implantadas na cidade operam abaixo 

de sua capacidade nominal devido à falta de conexão entre as unidades domiciliares, as redes 

de coleta e as estações de tratamento, como ressaltou Eloisa Torres, em palestra ministrada 

para o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor em outubro de 2018 (TORRES, 

2018). 

 
Tabela 88: Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) operadas pela CEDAE: Capacidade 

nominal e uso efetivo atual 

Estações Capacidade nominal (L/s) Uso efetivo atual (L/s) 

Alegria 5.000 2.200 

Barra 3.500 1.800 

Penha 1.600 600 

Pavuna 1.500 220 

Ilha 550 370 

Total  12.150 5.190 
Fonte: TORRES, 2018. 
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Caminhos para a ampliação da municipalização dos serviços de esgotamento sanitário 

O Município do Rio de Janeiro estuda ampliar a área de gestão de serviços de 

esgotamento sanitário sob-regulação da Fundação Rio-Águas para englobar também a Bacia 

Hidrográfica de Jacarepaguá, que corresponde, grosso modo, à Área de Planejamento 4 (AP 4) 

por meio de concessão.  

A Bacia de Jacarepaguá abrange 25% do território, correspondentes a 280 Km² do 

Município do Rio de Janeiro, e reúne o complexo de lagoas costeiras de Marapendi, Tijuca, 

Jacarepaguá e Camorim, para onde drenam os rios e córregos da região. A Área de 

Planejamento 4, que engloba bairros com grande crescimento urbano como Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá, apresenta alto índice de poluição das águas do complexo lagunar da região, que 

apresenta grande potencial paisagístico e grande fragilidade ambiental. Entre os motivos para 

a escolha da Área de Planejamento 4 como a próxima região a ter os serviços de esgotamento 

sanitário municipalizados, está a constatação de que a atual concessionária (CEDAE), não 

desenvolve um planejamento para atendimento da bacia das Lagoas Costeiras como um todo, 

elaborando apenas soluções individuais e isoladas, muitas das quais estão inoperantes. Apesar 

de anos de intervenções estaduais e municipais visando à melhoria no saneamento da região, 

a implementação das etapas previstas em planejamento para sanear a bacia das Lagoas 

Costeiras e para proteger seu ecossistema lagunar, através da implantação de esgotamento 

sanitário10, foi mais lenta do que o previsto e aquém das necessidades para atender a 

população residente na área de influência desta bacia. Os maiores avanços no sistema de 

esgotamento sanitário ocorreram nos bairros da Barra e Recreio, principalmente até a 

realização dos Jogos Olímpicos em 2016. A maior carga de poluição do sistema lagunar 

atualmente é proveniente da região de Jacarepaguá e das Vargens. O transporte do 

esgotamento sanitário até as ETEs é deficiente, faltam trechos de rede, coletores-tronco e 

travessias. Desta forma, parte do esgoto não chega até as ETEs, sendo lançado nos corpos 

hídricos sem o grau de tratamento adequado. Devido a esse quadro, o complexo lagunar passa 

por assoreamento, eutrofização e contaminação, conferindo péssima qualidade às águas das 

lagoas.  

A ampliação da municipalização dos serviços de esgotamento sanitário tem gerado 

intensos debates, com duas principais correntes de argumentação. A primeira advoga pela 

                                                           
10

 Para mais informações, acesse: CEDAE. Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes e Jacarepaguá – PSBJ. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: < 
http://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua>. Acesso em: 24/04/2019 

http://www.cedae.com.br/saneamento_barra_recreio_jacarepagua
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ampliação da municipalização dos serviços de esgotamento sanitário com a inclusão da Bacia 

de Jacarepaguá, por meio de concessão, para implantação de sistema separador absoluto na 

região, suprimindo progressivamente o lançamento de efluentes no sistema unitário (galerias 

de águas pluviais) e, consequentemente, contribuindo para a redução da poluição hídrica.  

A segunda argumenta que a ampliação da municipalização deveria ser dar com a 

inclusão, em um primeiro momento, da Área de Planejamento 3, que corresponde à 

Macrozona Incentivada e engloba bairros densamente populosos da zona norte da Cidade, 

além de dois dos maiores centros universitários e de pesquisa brasileiros: a Fundação Oswaldo 

Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e o Complexo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, situado na Ilha do Fundão. Alguns bairros da AP-3, como o Méier, Olaria, Penha, 

Bonsucesso, Cachambi, Del Castilho e Maria da Graça, são muito bem infraestruturados, com 

malha de transporte diversificada, fazem parte da formação cultural da Cidade e possuem bom 

parque comercial. Desta forma, o município estaria ampliando o atendimento para um 

contingente populacional maior, com uma vazão estimada de produção de esgoto doméstico 

consideravelmente maior, e em uma área que já conta com infraestrutura para tratamento de 

esgotos, porém que ainda possui grande carência de ligações domiciliares à rede de coleta.  

A figura a seguir mostra as vazões estimadas de produção de esgoto doméstico por 

sub-bacia hidrográfica na cidade do Rio de Janeiro calculadas com base no volume de água 

consumida per capita, de acordo com a metodologia desenvolvida por Sperling (1996). Este 

mapeamento demonstra que a Bacia da Baía da Guanabara, principalmente as sub-bacias dos 

Rios Acari, Pavuna e Meriti (2,89 m3/s), a sub-bacia do Canal do Cunha (1,87 m3/s) e a sub-

bacia do Rio Irajá e Canal da Penha (0,96 m3/s), produz a maior vazão de esgoto doméstico, 

seguida pela Bacia de Sepetiba, em especial as sub-bacias dos rios Cação Vermelho (0,73 m3/s), 

Campinho (0,63 m3/s), Sarapuí (0,59 m3/s) e Piraquê-Cabuçu (0,54 m3/s). O volume estimado 

de esgoto produzido na Bacia de Jacarepaguá, com exceção da sub-bacia do Arroio Fundo e do 

Rio Grande (0,62 m3/s), não é tão expressivo.  
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Figura 115: Vazão Estimada de Produção de Esgoto Doméstico por Sub-Bacia Hidrográfica 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/GM, 2018, a partir da metodologia desenvolvida por Sperling (1996). 

  

A região é atendida pela ETE Alegria, a maior do Estado, e também pelas ETEs Penha e 

Ilha. Todas as ETEs dispõem de ampla capacidade de tratamento de esgoto instalada. 

Atualmente, porém, estas ETEs encontram-se operando abaixo da sua capacidade nominal 

devido à falta de conexões domiciliares às redes e destas com as ETEs. A construção de dois 

troncos coletores (1500 mm) para conexão com a ETE Alegria já se encontra licitada: os 

troncos coletores de Faria Timbó e Manguinhos fazem parte do projeto original da bacia de 

esgotamento da ETE Alegria e sua construção beneficiará toda a população residente na área 

de influência desta bacia e dos corpos hídricos da região, inclusive a Baía da Guanabara, o 

corpo receptor final. Para que estas Estações de Tratamento de Esgoto comecem a operar com 

a capacidade para que foram projetadas, são necessários investimentos na implantação de 

coletores troncos, elevatórias e linhas de recalque. 
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Figura 116: Implantação de Tronco Coletor 
Ligação Rio Faria Timbó e Canal do Cunha – ETE Alegria 

 
Fonte: TORRES, 2018. 

 
O objetivo desta obra é coletar o esgoto que é lançado no Rio Faria-Timbó e Canal do 

Cunha, e transportá-lo à ETE Alegria. Com ela, a população beneficiada será de 559.000 

habitantes e o volume de esgoto a ser coletado será de 1.100 l/s.  

Os bairros atendidos serão Olaria, Penha, Ramos, Bonsucesso, Inhaúma, Benfica, Del 

Castilho e Complexo do Alemão. Esta obra estava prevista para terminar em maio de 2017, 

com investimento de R$ 109.195.213,81, por meio de recursos financeiros do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) (União) e financiamento ao Governo do Estado pelo 

FGTS/CEF. 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
422 

 

Figura 117: Implantação de Tronco Coletor 
Ligação Bacia de Manguinhos – ETE Alegria  

 
Fonte: TORRES, 2018. 

 
O objetivo desta obra é coletar os esgotos na Bacia de Manguinhos, e transportá-los à 

ETE Alegria. A população beneficiada será de 609.000 habitantes, com um volume de esgoto a 

ser coletado de 1.200 l/s.  

Este tronco atenderá os bairros de: Bonsucesso, Benfica, Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, 

Eng. Novo e São Cristóvão, Complexo do Jacaré e Complexo de Manguinhos. Esta obra estava 

prevista para terminar em maio de 2017, com investimento de R$103.121.829,77, também 

com recursos financeiros advindos da União e Governo do Estado. 
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Figura 118: Construção da Estação Elevatória Maré e Implantação de Linha de Recalque e 
Tronco Coletor 

 
Fonte: TORRES, 2018. 

 
O objetivo desta obra é coletar os esgotos na Bacia da Maré e na Ilha do Fundão, e 

transportá-los para ETE Alegria. Esta obra atenderá as comunidades do Complexo da Maré e 

Ilha do Fundão, atendendo uma população de 350.000 habitantes. O volume de esgoto a ser 

coletado será de 700 l/s. Esta obra estava prevista para terminar em julho de 2017, com 

investimento de R$53.833.278,93, também com recursos financeiros advindos da União e 

Governo do Estado. 
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Drenagem urbana, manejo das águas pluviais e gestão de corpos hídricos 

A ocorrência de inundações na Cidade do Rio de Janeiro está relacionada às 

características do seu sítio natural. O Município apresenta parte significativa do seu território 

de planície abaixo da cota altimétrica de 5 metros, onde são frequentes os eventos de 

inundações e alagamentos por ocasião de altos índices pluviométricos ou alteração do nível do 

mar por influência das marés. As inundações são potencializadas pelo modelo de urbanização 

adotado e a não observância, no processo de ocupação, do código de posturas municipais e da 

legislação ambiental vigente, além do lançamento de lixo e detritos em encostas e vazadouros 

irregulares.  

A ocorrência de precipitações intensas de natureza orográfica acarreta escoamento 

superficial de alta velocidade, devido às fortes declividades das encostas e à pouca 

permeabilidade do solo nas áreas mais baixas, em grande parte ocupada. As águas encontram 

canais e galerias de macrodrenagem muitas vezes subdimensionados para as vazões cheia 

e/ou entupidos e, em grande parte dos casos, sujeitos à influência das marés, fato que 

também contribui para a redução da sua capacidade hidráulica.  

Outro fator agravante é a proliferação da impermeabilização do solo, que aumenta o 

volume do escoamento superficial direto. Com os elevados índices de crescimento urbano das 

últimas décadas, essa situação tende a se agravar, repercutindo negativamente inclusive na 

saúde pública, no meio ambiente e nos deslocamentos da população. Tais condições exigem 

que uma atenção especial seja dada às áreas de baixada. 

As ações executadas no Programa de Prevenção de Enchentes são realizadas com base 

nos projetos de drenagem existentes no arquivo técnico da Fundação Rio-Águas. Estes 

projetos são elaborados empregando ferramentas específicas para os cálculos hidrológicos e 

hidráulicos e considerando:  

 
 As demandas da população;  

 As vistorias técnicas em campo;  

 O diagnóstico da rede; e  

 As propostas conceituais e as alternativas apresentadas.  

 
Tais ações não se esgotam em si mesmas, sendo necessário vinculá-las a ações 

relacionadas ao ordenamento do uso do solo; controle de resíduos sólidos; e proteção 

ambiental das margens dos cursos d’água. 
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Conforme mencionado no Capítulo I, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento 

Básico da Cidade do Rio de Janeiro: Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

(PCRJ/SMAR, 2015), existem, dentro dos limites do município, total ou parcialmente inseridas, 

quarenta e oito sub-bacias hidrográficas, que drenam suas águas para quatro grandes bacias: 

Bacia da Baía de Guanabara, Bacia de Sepetiba, Bacia de Jacarepaguá e Bacia da Zona Sul, 

conforme a figura a seguir. 

 
Figura 119: Bacias Hidrográficas da Cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011c. 

 
A seguir são apresentadas as principais intervenções que têm sido realizadas nestas 

sub-bacias visando o controle de inundações. 

 
 

Bacia da Baía de Guanabara 

A área da Bacia da Baía de Guanabara destaca-se por uma ocupação densa e 

historicamente mais antiga do território. O relevo, as condições de ocupação do solo, a alta 

circulação e a existência de importantes entroncamentos viários, favorecem inundações, com 

prejuízos e transtornos que podem ter reflexo em toda região metropolitana. O controle de 

inundações nessa bacia é complexo e oneroso, em função também do vínculo que a região 
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tem com o resto da cidade, carecendo de ações complementares multidisciplinares, como 

reflorestamento, programas habitacionais e campanhas de educação ambiental. 

Entre diversas obras de manutenção, melhoria e ampliação da rede de drenagem, as 

principais intervenções realizadas na macrodrenagem da Bacia da Guanabara, nos últimos 

cinco anos, ocorreram nas sub-bacias do Canal do Mangue e do Rio Acari: 

 

 

Obras realizadas na sub-bacia do Canal do Mangue 

 Reservatório da Praça da Bandeira (RT-2), com volume de 18.000m3, tem o 

objetivo de eliminar as enchentes recorrentes da região; 

 Reservatório da Praça Varnhagem (RM-1), com volume de 43.000 m3, 

amortece picos de vazão do Rio Maracanã, controlando as inundações a 

jusante desse local; 

 Reservatório da Praça Niterói (RJ-4) com volume de 53.000 m3 tem a 

finalidade de armazenar a vazão excedente do Rio Joana. 

 
Figura 120: Obra do maior reservatório do Programa de Enchentes da Tijuca, na Praça 

Niterói. 

 
Fonte: SOARES & CASSIANO, 2015. 

 

O programa de controle de inundações na sub-bacia do Canal do Mangue prevê ainda 

as seguintes intervenções: 
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 Reservatório da Av. Heitor Beltrão (Rio Trapicheiros); 

 Ampliação da calha do Rio Joana entre a Rua Felipe Camarão e o Emboque do 

Túnel; 

 Extravasor do Rio Maracanã para o Rio Joana pela Rua Felipe Camarão; 

 Intervenções diversas nas partes alta e baixa da bacia. 

 
 

Obras realizadas na sub-bacia do Rio Acari 

O Rio Acari é cortado por vias importantes de tráfego, como as Avenidas Brasil, 

Automóvel Clube, e a Rodovia Presidente Dutra. O rio encontra-se numa situação de grande 

degradação ambiental, apresentando ocupações irregulares em sua calha com diminuição da 

seção de escoamento, lançamento de lixo e esgoto, assoreamento e erosão das margens, o 

que provoca extravasamentos e grandes alagamentos. Com o aumento dos picos de vazão, a 

insuficiência da calha do Acari e de seus afluentes vai se agravando. A isto, somam-se algumas 

travessias restritivas de pontes, que elevam ainda mais o nível d’água do escoamento. Todo 

esse quadro poderia ser minorado se as várzeas de espraiamento das cheias que outrora 

existiam não tivessem sido ocupadas por habitações. 

As principais intervenções realizadas foram de macrodrenagem e urbanização, que 

privilegiaram o ordenamento em trechos do Rio Acari, implantando avenida canal e parques 

lineares, inserindo seção de escoamento com 22 m de largura e bloqueando o avanço 

progressivo das ocupações desordenadas em suas margens, que impediam a manutenção e 

criavam condições precárias de habitação.  
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Figura 121: Rio Acari – Trechos 4 e 5 – Parque Linear 

 
Fonte: Rio-Águas 

 
 Outra intervenção importante na sub-bacia do Rio Acari contemplou o Rio Marinho e 

ruas adjacentes. As intervenções no local, finalizadas em 2016, incluíram 925m de rede na Rua 

Guarulhos, entre as ruas Recife e a Estrada da Água Branca, em Realengo. O local foi 

urbanizado delineando, no eixo da avenida, acréscimo de seção de escoamento para o Rio 

Marinho que passou a ter seção retangular entre 7 e 8 m de largura e altura de 3m, com área 

ajardinada entre os canais e pistas.  

 
Figura 122: Rio Marinho - Intervenções entre a Rua Recife e a Estrada da Água Branca 

 
Fonte: Rio-Águas 
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Bacia de Sepetiba 

Na área da Bacia de Sepetiba, uma das principais características da ocupação é a 

ocorrência de loteamentos irregulares e comunidades em grandes áreas planas e com 

deficiência de uma infraestrutura ordenada. A ocupação desordenada prejudica o escoamento 

dos muitos canais de drenagem existentes na área, tornando necessárias intervenções para 

remanejamento, execução de aterros e aumento da capacidade de escoamento das calhas. 

Nos últimos sete anos, as principais intervenções realizadas pela Rio-Águas, na região da Bacia 

de Sepetiba, para melhoria e ampliação da rede de drenagem, foram: 

 
 Rio Papagaio – 911m 

 Alto Cação Vermelho – 1.500m 

 Canal 3 (Vilamar de Guaratiba) – 600m 

 Rio Capoeira – 3.000m 

 
Os projetos para implantação de parques lineares para o saneamento e preservação de 

áreas inundáveis, nas margens dos Rios Campinho e Cabuçu-Piraquê, estão em fase de projeto 

e captação de recursos. 

 

Programa de Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá 

A exemplo das demais, a bacia hidrográfica de Jacarepaguá vem sofrendo um processo 

acelerado de ocupação nas últimas décadas. O programa consiste em ações estruturais 

voltadas ao manejo de águas pluviais visando o controle de enchentes urbanas e a melhoria 

das condições ambientais da bacia. Atende aos bairros de Jacarepaguá, Itanhangá e Barra da 

Tijuca.  As principais intervenções referem-se às obras de macrodrenagem em quarenta rios da 

bacia; com a dragagem e canalização de 108 km de cursos d’água; implantação de 76 km de 

avenida canal; intervenções voltadas ao amortecimento dos picos de vazão; reflorestamento 

nos maciços da Tijuca e Pedra Branca; educação ambiental e reassentamento de famílias.  

As características geográficas da região, que apresenta uma grande diferença 

altimétrica entre as encostas íngremes dos Maciços da Tijuca e da Pedra Branca e as áreas 

planas da Baixada de Jacarepaguá, fazem com que o deságue dos cursos d'água no sistema 

lagunar, canais e oceano se deem com muita velocidade, sobretudo em eventos de chuva de 

grande intensidade. Por outro lado, as áreas planas, principalmente aquelas situadas na 
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interface entre ambientes terrestres e aquáticos, com solos hidromórficos, tendem a estar 

sujeitas a processos periódicos de alagamento. As lagoas da região, com a aceleração do 

crescimento urbano, passam por um processo de assoreamento que vem se agravando nos 

últimos anos. O assoreamento por processos erosivos é um fenômeno originalmente natural, 

que vem sendo intensificado pelas ações humanas. Os canais naturais de bacias urbanizadas 

estão sujeitos a estes processos, em face da retirada da mata ciliar, aproximação das 

construções do leito do rio, aporte de maior quantidade de sedimentos e resíduos, poluição 

difusa e desmoronamento das margens, devido às altas velocidades de escoamento. 

A concepção de manejo de águas pluviais adotada até o momento privilegia o 

escoamento rápido. Sendo assim, o reflorestamento se configura como a principal medida 

para o controle de vazão na fonte e restauração de condições pré-existentes da bacia 

hidrográfica. As ações propostas permitirão a implantação de projetos de infraestrutura 

urbana e o funcionamento adequado das redes de meso e microdrenagem, bem como a 

eliminação de ligações clandestinas de esgoto sanitário nos cursos d'água atendidos, 

melhorando as condições atuais de saneamento da região. 

A valorização das áreas marginais, com a retirada de vazadouros de lixo e moradias 

irregulares, favorece o ordenamento urbano, refletindo diretamente na qualidade da água, 

seja pela redução dos aportes de resíduos seja pela eliminação de ligações de esgoto destes 

domicílios.  Contudo vale ressaltar que a expansão do sistema de esgotamento sanitário não 

foi objeto desta intervenção, pois sua gestão nesta região não é de responsabilidade da 

Fundação Rio Águas. 

Entre as obras executadas destacam-se: 

 
 Construção de avenidas canal para preservação da faixa non aedificandi, 

totalizando 28,3 km. 

 Recuperação dos Rios: Retiro, Cachoeira, Itanhangá, Muzema, Panela, 

Sangrador, São Francisco, Covanca, Pechincha, Tindiba e Banca da Velha, 

Grande e Pequeno, totalizando 38 km. 
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Figura 123: Obra de drenagem concluída no Rio Sangrador 

 
Fonte: BERTHONE & GONÇALVES, 2016. 

 
Figura 124: Recuperação da calha do Rio Morto com retirada de quatro toneladas de lixo 

 
Fonte: CALLEGARI, 2018 

 
Projetos concluídos aguardando implantação: 

 
 Recuperação de 26 cursos d’água, totalizando 70 km; 

 Construção de avenidas canal para preservação da faixa non aedificandi, 

totalizando 48 km. 
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 Recuperação dos rios: Areal, Arroio Pavuna, Caçambê, Camorim, Engenho 

Novo, Guerenguê, Passarinho, Pavuninha, Canais das Taxas, Sernambetiba, 

Cortado, Portelo e Urubu, e rios Marinho, Morto, Paineiras, Portão, Cascalho, 

Bonito, Sacarrão, Piabas, Cambuqui, Calembá, Vargem Grande, Vargem 

Pequena e Cancela. 

 

Infraestrutura de drenagem urbana: sistemas, redes e equipamentos 

 
Os gráficos a seguir apresentam os percentuais relativos aos totais quantitativos dos 

estudos, projetos e obras de renovação ou ampliação da rede de drenagem, executadas pela 

Rio Águas no período de 2011 a 2019, para as respectivas bacias.  

 
Gráfico 97: Totais Quantitativos – Rede de Drenagem em Estudo 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2019) 

 
Entre 2011 e 2019 foram elaborados estudos para renovação e ampliação de 

467.018,88 m de rede de drenagem, dos quais 53% foram realizados para a Bacia de Sepetiba, 

30% para a Bacia da Guanabara, 15% para a Bacia de Jacarepaguá e 2% para a Bacia da Zona 

Sul. 

Os estudos de drenagem são elaborados com base em levantamentos 

aerofotogramétricos digitais e dados coletados em vistorias de campo e documentos 

existentes no acervo técnico para uma determinada região. Têm como objetivo conceber 

preliminarmente o plano de escoamento da área, com definição de bacias de contribuição, 

características do sistema de drenagem (dimensões de galerias, sentido de escoamento, etc.). 

Os estudos têm também, como finalidade, permitir a estimativa de custo de uma intervenção. 
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Gráfico 98: Totais Quantitativos – Rede de Drenagem Projetada 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2019) 

 

No mesmo período, foram projetados 357.130,03 m de rede de drenagem, dos quais 

49% foram realizados para a Bacia de Jacarepaguá, 30% para a Bacia da Guanabara, 17% para a 

Bacia de Sepetiba, e 4% para a Bacia da Zona Sul. 

Os projetos de drenagem são desenvolvidos sobre levantamentos em campo com a 

utilização de instrumentos mais precisos (topografia, pesquisa de interferência com 

concessionárias, sondagens e demais elementos técnicos necessários). Estes projetos têm 

como elementos as bacias de contribuição, planta baixas, perfis, detalhes, e demais elementos 

necessários para fins de licitação e execução das obras. 

 
Gráfico 99: Totais Quantitativos – Rede de Drenagem Executada 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2019) 

 

Em relação à Rede de Drenagem Executada, no período de 2011 a 2019 foram 

executados 257.446,76 m de rede de drenagem, dos quais 49% executados na Bacia de 
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Jacarepaguá, 30% na Bacia da Guanabara, 17% na Bacia de Sepetiba, e 4% na Bacia da Zona 

Sul. 

A figura a seguir apresenta a localização das 24 estações hidrológicas de 

monitoramento da Fundação Rio-Águas, que mensuram precipitação, nível e qualidade da 

água. As estações estão implantadas nos principais cursos d'água da cidade, sendo que 17 

medem precipitação e nível (PN) e 7 medem qualidade da água e nível (QN). 

A figura a seguir apresenta a localização das 26 estações hidrológicas de 

monitoramento da Fundação Rio-Águas, que mensuram precipitação, nível e qualidade da 

água. As estações estão implantadas nos principais cursos d'água da cidade, sendo que 19 

medem precipitação e nível (PN) e 7 medem qualidade da água e nível (QN), e enviam 

informações em tempo real para o Centro de Operações Rio (COR), o que é fundamental para 

a gestão das bacias e para o controle de inundações. 

 
Figura 125: Localização das estações de monitoramento da Fundação Rio-Águas

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2018) 

 

A próxima figura mostra as áreas de abrangência dos pluviômetros do município, 

instalados e mantidos pela Fundação GEO-RIO. Os trinta e três pluviômetros, que medem a 

intensidade das chuvas, enviam informações para o Centro de Operações Rio (COR), 

fornecendo dados para o Sistema Alerta Rio da Prefeitura, que orienta as ações necessárias da 

Rio Águas, e dos demais órgãos, em eventos de chuva de grande intensidade. 
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Figura 126: Áreas de abrangência de pluviômetros

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2018) 

 
O aporte de sedimentos nos corpos hídricos, devido à retração gradativa da vegetação 

nativa, à ocupação das encostas, à supressão das várzeas e bacias naturais de inundação, às 

alterações morfológicas dos cursos d’água, e aos estrangulamentos de seções hidráulicas dos 

canais retificados, contribui para agravar e ampliar a magnitude do problema, colocando em 

risco a vida dos moradores da cidade durante os períodos chuvosos. 

Além disso, os episódios de alagamentos na cidade são agravados pelo lançamento de 

lixo nos rios e logradouros, aumentando a necessidade de investimentos em ações de 

prevenção, incluindo a limpeza dos bueiros e de manutenção e renovação das galerias de 

águas pluviais que ultrapassaram sua vida útil ou que se tornam subdimensionadas devido ao 

crescimento desordenado da cidade. A figura a seguir mostra as manchas de inundação 

registradas no Município pela Fundação Rio-Águas em 2018. 
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Figura 127: Manchas de inundação registradas no Município pela Fundação Rio-Águas 

 
Fonte: Fundação Rio-Águas (2018) 

 

As redes de águas pluviais sofrem contaminação de fontes difusas: a tubulação de 

esgoto que estoura e vaza na calçada; o óleo de automóveis, os dejetos de animais domésticos 

escoados para os bueiros; e até ligações clandestinas de esgoto feitas diretamente nas 

galerias, fazem com que a rede de drenagem, que a princípio só deveria escoar água de chuva, 

atue como elemento condutor de poluição para os rios e córregos.  

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico relativo à Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais, elaborado em 2015, a maioria dos corpos hídricos da cidade do Rio 

de Janeiro recebe o lançamento de esgotos através da interconexão do sistema de drenagem 

com a rede de esgotos (PCRJ/SMAR, 2015). A ocorrência de infiltrações e lançamentos 

clandestinos de águas servidas e extravasamentos na rede de drenagem, assim como a 

intrusão de águas pluviais no sistema de coleta de esgotos, impactam negativamente no 

funcionamento de ambas as redes, tornando os sistemas vulneráveis. A introdução indevida de 

águas pluviais nas redes coletoras de esgoto sanitário compromete sua capacidade de 

condução pelo aporte de resíduos comumente encontrados nas águas pluviais como areia, 

galhos, lixo e folhas. Esses eventos de extravasamento acarretam também diversos problemas 

operacionais nas ETEs. Além disso, a contaminação dos sistemas de drenagem pluvial e dos 

corpos hídricos da cidade impacta os ecossistemas e submete as populações a riscos 

epidemiológicos. 

Na rede de esgoto, o aumento de vazão, devido a estas interconexões, compromete o 

funcionamento de Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) que, em eventos de chuva de grande 
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intensidade, recebem um volume de água para o qual não foram concebidas e extravasam, 

promovendo o retorno das águas residuais para os corpos hídricos. Nas ETES, o aumento de 

vazão compromete a operação do sistema, gerando problemas estruturais, e também 

acarretando lançamentos diretos da sobrecarga nos corpos hídricos. A situação de 

interconexão existente e não planejada entre os sistemas de esgoto e de drenagem pluvial é 

complexa e crítica, e pode afetar sensivelmente o tratamento e, em consequência, a qualidade 

da água do corpo hídrico que o recebe.  

 
Figura 128: Esquema do Sistema Misto: Rede unitária de águas pluviais 

e esgoto 

 
 

Fonte: TORRES, 2018. 

 
Figura 129: Esquema do Sistema Separador Absoluto

 
Fonte: TORRES, 2018. 
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O Plano Municipal de Saneamento Básico relativo à Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais, de 2015, apontou uma série de medidas estruturais e estruturantes para melhoria da 

capacidade de enfrentamento das inundações e alagamentos na cidade.  

Entre as medidas estruturais, destacam-se (PCRJ/SMAR, 2015): 

 
 Controle do lançamento de esgotos em córregos, valas e nas vias públicas;  

 Controle do lançamento de efluentes industriais; 

 Intensificação da coleta de resíduos sólidos e detritos lançados em vias públicas; 

 Restrições à ocupação do solo em áreas desprovidas de infraestrutura e serviços 

públicos; 

 Redução da poluição difusa através da limpeza sistemática de bueiros e bocas de 

lobo; 

 Preservação de áreas com potencial para amortecimento de cheias, tais como 

várzeas naturais, ou para a implantação de bacias de inundação ou reservatórios. 

 
Entre as medidas estruturantes destacam-se (PCRJ/SMAR, 2015):  

 
 Campanhas publicitárias de conscientização e programas de educação ambiental; 

 Aprimoramento da gestão institucional, de natureza jurídico-administrativa; 

 Estruturação dos cadastros e a composição da base de dados apoiadas em 

sistemas de informações georreferenciadas; 

 Aprimoramento tecnológico; 

 Capacitação de recursos humanos; 

 Educação ambiental, mobilização social e articulação multissetorial. 

 
Dentre as possíveis soluções recentemente debatidas quanto à questão das 

interferências existentes entre as redes de águas pluviais e de esgotamento sanitário, 

destacam-se (PCRJ/SMAR, 2015):  

 
 Ampliação da rede coletora, de transporte e tratamento de esgoto. O município 

do Rio de Janeiro conta com projetos em andamento, sendo necessário viabilizar 

e agilizar sua execução; 

 Conexão entre as unidades domiciliares e as redes coletoras; 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
439 

 

 Melhoria do controle e fiscalização, com fortalecimento institucional dos órgãos 

envolvidos com a questão de licenciamento e fiscalização de lançamentos de 

esgoto industrial ou doméstico em larga escala; 

 Construção de cinturões interceptadores em torno da Baía de Guanabara, como 

preconizado pelo Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Região 

Metropolitana (PEDUI), em torno da Baía de Sepetiba e das lagoas costeiras da 

Baixada de Jacarepaguá, assim como foi executado em torno da Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

 
O Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana 

(PEDUI) indicou, como solução mais viável, a construção, em três anos, de um cinturão 

sanitário ao longo dos rios contribuintes para a bacia da Baía da Guanabara, com o objetivo de 

garantir que pelo menos 70% do esgoto produzido em 22 municípios da RMRJ seja levado para 

Estações de Tratamento, com captação em tempo seco (PEDUI, 2018). Este investimento 

precisaria acontecer em paralelo à construção das redes separadoras absolutas, que só 

poderão ser concluídas mais tarde, em função da complexidade das obras e do grande 

montante de investimento necessário para garantir sua execução.  

A finalidade da captação em tempo seco, que intercepta as galerias pluviais 

direcionando a carga orgânica para as ETEs e retém o lixo, é servir de filtro e apoio a eventuais 

falhas no sistema separador absoluto. Essa solução é empregada há décadas em Copacabana, 

na Marina da Glória e em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nos debates realizados no 

Seminário Cidades em Debate, sobre o tema Saúde e Saneamento Básico, realizado na 

Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) em dezembro 2018, 

especialistas observaram, que o investimento na captação em tempo seco na RMRJ, com a 

construção de cinturões de interceptação dos esgotos presentes nas galerias pluviais e sua 

condução às estações de tratamento (ETEs), continuará útil mesmo após a universalização do 

acesso à rede separativa. A principal vantagem da captação em tempo seco é contribuir para 

reduzir mais rapidamente o lançamento de esgotos nos corpos hídricos e, consequentemente, 

permitir a recuperação e preservação da saúde da população e dos corpos hídricos (AMPERJ, 

2018). 

A estrutura básica dos sistemas de drenagem é composta por meio-fio, sarjeta, caixas 

de ralos, caixas de ligação, bocas de lobo, poços de visitas, ramais de ralos, tubulações, 

galerias, redes, canais etc., que conduzem a água das regiões urbanas para os rios. Esse 

modelo não é suficiente para atender à expansão urbana e aos desafios que se impõem devido 
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ao processo de mudanças climáticas. Novas técnicas vêm sendo implementadas para atender a 

esta demanda, entre elas, os reservatórios de amortecimento de cheias (de detenção e 

retenção de águas), a adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento, os 

sistemas de drenagem por infiltração, a implantação de parques lineares, a recuperação de 

várzeas e a renaturalização de cursos de água, o armazenamento de águas pluviais para reuso 

e a implantação de mecanismos de bioretenção, trincheiras e valas de infiltração, conforme a 

tabela a seguir.   

 
Tabela 89: Comparativo entre Sistemas de Drenagem Urbana tradicional e sustentável. 

 
Fonte: BRASIL/Ministério das Cidades, 2012. 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015, relativo à Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais, também enfatizou a importância da atuação conjunta das secretarias 

municipais de Urbanismo, Meio Ambiente, Transportes, Habitação, da Fundação Rio-Águas e 

da Fundação GEORIO na definição do zoneamento urbano, identificando as áreas passíveis de 

adensamento, nas quais há infraestrutura disponível para o crescimento urbano e áreas com 

restrição de ocupação, ou seja, áreas frágeis, sujeitas a inundações e deslizamentos, com 

restrição ambiental ou com infraestrutura insuficiente. Preconizou também a importância da 

atuação conjunta nas questões relacionadas ao licenciamento de novos empreendimentos. 

Segundo o referido plano, essa instância de atuação conjunta deve definir (PCRJ/SMAR, 2015): 

 
 Faixas de proteção e áreas não edificáveis; 
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 Controle do desmatamento das cabeceiras;  

 Controle da exploração indiscriminada de jazidas minerais;  

 Controle da expansão urbana em direção às áreas inundáveis;  

 Reserva de áreas para a acumulação temporária de cheias. 

 
 
Limpeza urbana, manejo, destinação e tratamento dos Resíduos Sólidos  

A limpeza urbana e o manejo, destinação e tratamento dos resíduos sólidos estão 

entre os componentes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida na Lei Federal Lei 

Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007. O Rio de Janeiro, apesar dos muitos desafios que 

enfrenta diariamente, conta com um dos mais avançados sistemas de manejo de resíduos 

sólidos da América Latina. Diariamente a COMLURB coleta, diretamente ou por meio de 

terceiros credenciados, em média 9 mil toneladas diárias de resíduos sólidos em suas 

unidades, conforme mostra a tabela a seguir.  O lixo domiciliar gera o maior volume de 

resíduos, seguido do lixo proveniente da limpeza urbana. 

 
Tabela 90: Quantitativo de Resíduos Coletados 

Tipo de Resíduo 2018 

Domiciliar 53,1% 

Limpeza urbana 30,7% 

Grandes geradores 9,3% 

Rede Municipal de Saúde, de remoção gratuita, de emergência e outras 
frações. 

5,4% 

Fonte: PCRJ/SMAC, 2013. 
 

Em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Centro de Tratamento de 

Resíduos (CTR-Rio) foi implantado em Seropédica, de forma a viabilizar a desativação do 

Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (AMJG), em Duque de Caxias, ocorrida em junho de 

2012. Inicialmente ocupando uma área de 220 hectares, em 2011, passou a receber 

gradativamente os resíduos gerados na cidade do Rio de Janeiro e em outros municípios, entre 

os quais Seropédica, Itaguaí e Mangaratiba. 

Essa Central reúne tecnologias de ponta, inéditas na América Latina, para garantir o 

destino adequado dos resíduos, sem riscos para o meio ambiente. A Central de Tratamento de 

Resíduos de Seropédica é uma concessão da COMLURB à Ciclus (SERB – Saneamento e Energia 

Renovável do Brasil S/A). 
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Figura 130: Central de Tratamento de Resíduos CTR-Rio, implantada em Seropédica. 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2013. 

 
Para sua operação foi projetado novo sistema de logística de coleta e transferência de 

resíduos ora em construção pela concessionária e que contará, quando finalizado, com sete 

Estações de Transferência de Resíduos (ETRs). Até o final do primeiro semestre de 2011, foram 

reformadas as ETRs do Caju e de Jacarepaguá, anteriores à concessão, e projetadas e 

construídas as ETRs de Marechal Hermes, com operação iniciada em abril 2012, de Santa Cruz, 

com operação iniciada em junho 2012, e de Bangu, com operação iniciada em maio de 2014. 

Estão ainda previstas as instalações das ETRs da Taquara e Penha, em fase de desapropriação 

dos terrenos e licenciamento. 

NA CTR-Rio, o chorume, líquido resultante da decomposição dos resíduos dispostos 

nas células do aterro sanitário, tem previsão de ser reaproveitado, após tratamento, como 

água de reuso. Todo o lodo resultante do tratamento, após a desidratação, retorna para o 

aterro como resíduo sólido. O biogás captado nas células do aterro, rico em metano e dióxido 

de carbono, será purificado ao padrão do gás natural, de modo a ser comercializado para fins 

energéticos. O excedente que eventualmente não for aproveitado na geração de energia ou 

comercializado será transformado em CO2 e H2O através da queima em queimador próprio 

(flare). Todo o processo é realizado conforme as especificações previstas em lei e nas normas 

ambientais. Como o metano é um potente gás de efeito estufa (GEE), a sua eliminação gerará 

uma redução significativa de emissões de GEE para a atmosfera. 
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Figura 131: Logística de transferência de resíduos para utilização do CTR- Rio. 

 
Fonte: PCRJ/COMLURB, 2016. 

 
Após o término do recebimento de resíduos sólidos urbanos em Gramacho, a 

Prefeitura do Rio deixou um importante legado social no segmento de gestão de resíduos. Em 

toda a história do aterro, a administração do Rio de Janeiro jamais impediu o trabalho dos 

catadores, que ali, durante anos, tiraram recursos para sua sobrevivência e de suas famílias. 

Para eles, o encerramento da operação do aterro representou o fim de sua única fonte de 

renda, o que levou a Prefeitura a inovar ao conceder um aporte financeiro para ajudar no 

reequilíbrio econômico das suas famílias.  

O AMJG foi encerrado em junho de 2012, e nos 15 anos seguintes (prazo da concessão 

para exploração do biogás do aterro), a concessionária terá sob sua responsabilidade a 

manutenção da segurança da área, o monitoramento geotécnico e ambiental, o controle dos 

assentamentos do solo, a preservação da estanqueidade do aterro em relação aos recursos 

hídricos em seu entorno, a conformação dos taludes e a implantação de cobertura vegetal em 

toda a sua superfície. Todas estas ações representam um alto custo que o município do Rio 

teria que arcar com a fase pós-encerramento do aterro, mas que por força do contrato de 

concessão de exploração do biogás, estes ônus foram transferidos à concessionária.   

A Usina de Biogás de Gramacho contribui para o desenvolvimento sustentável, através 

do uso do biogás purificado como substituto do gás natural para fins energéticos. O biogás 

gerado a partir da decomposição da matéria orgânica dos resíduos, em condições anaeróbias 

(sem a presença de oxigênio), é captado e coletado por meio de 300 poços, implantados em 

diversos pontos do aterro, e encaminhado através de uma rede de dutos até a Usina de Biogás, 

que o purifica aos padrões de gás natural.  
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O Aterro de Gericinó, hoje denominado Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-

Gericinó), ocupa uma área de 355.000 m² em Bangu e também sofreu uma série de 

intervenções, transformando-se em um aterro controlado, operado em moldes sanitários e 

ambientais adequados. Dentro de suas instalações foi licenciada uma unidade de incineração 

de resíduos de serviços de saúde gerados pela rede hospitalar municipal, com capacidade de 

200 kg/h, que se encontra atualmente em fase de reforma operacional. 

 
 
Sustentabilidade ambiental na destinação e coleta dos Resíduos Sólidos da cidade  

Cumprida a etapa de desativação dos antigos aterros em atendimento à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e conhecendo a dificuldade crescente de identificação de áreas 

próximas a centros urbanos para a implantação de novas instalações para destinação final de 

resíduos, o que demanda maior logística e o percurso de longas distâncias, ampliando ainda 

mais as emissões do setor decorrentes do transporte dos resíduos, a COMLURB vem buscando 

alternativas tecnológicas para a sua valorização, sem descuidar da economicidade na sua 

implementação. 

Neste cenário, tem destaque a Unidade de Biometanização, recentemente implantada 

no Caju, responsável pela digestão anaeróbia da fração orgânica do lixo, com geração de 

energia e de composto orgânico. Esta é a primeira usina de biometanização da América Latina, 

construída com recursos não retornáveis do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e uma cooperação técnica com a empresa Methanum e a Universidade Federal 

de Minas Gerais, desenvolvedores da tecnologia. 

Outro exemplo de valorização de resíduos compreende o tratamento daqueles 

provenientes da poda da arborização da Cidade, por sistema de trituração e peneiramento. 

Dessa alternativa de tratamento resultam produtos de fácil absorção nos centros urbanos: 

cavaco, pelo seu alto poder energético, e material para a compostagem, importante nas 

atividades de reflorestamento e para fins agrícolas. 

Ainda de forma artesanal, a COMLURB trabalha na transformação de resíduos de poda 

em mobiliário urbano para áreas públicas. O Programa está integrado ao projeto Poda 

Inteligente, onde cada operador, quando realizar a poda, saiba a especificação de cada 

madeira, medidas adequadas para cortes e quais peças poderão ser confeccionadas com as 

aparas separadas. Com esta iniciativa, serão reduzidas perdas de matéria-prima de qualidade, 

que antes eram destinadas ao CTR-Rio, em Seropédica. A equipe conta com um engenheiro 
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florestal que avalia as madeiras para saber se estão em condições de uso. As melhores peças 

são encaminhadas para o setor de obras da companhia. Lá, são cortadas, lixadas e descascadas 

para receber o acabamento final e serem transformadas em equipamentos urbanos. O 

objetivo é o reaproveitamento de resíduos, pensando sempre na conscientização ambiental e 

na preservação ambiental. 

Outra iniciativa a se destacar é a eletrificação da frota de coleta da empresa, também 

pioneira no Brasil. Iniciada em 2018, a frota incluirá 18 (dezoito) caminhões de coleta 

totalmente elétricos, além de 2 (duas) vans eletrificadas utilizadas na coleta de resíduos de 

serviços de saúde da rede municipal. Pretende-se com esta iniciativa abrir o caminho para a 

total conversão, até 2022, dos veículos movidos a derivados de petróleo utilizados na gestão 

de resíduos na Cidade para os que utilizam energia elétrica para sua propulsão, o que 

acarretará benefícios para o meio ambiente (redução de emissão para a atmosfera de gases 

contaminantes e de efeito estufa) e para a população (redução de ruídos durante a coleta de 

lixo). A frota à serviço da COMLURB é, em sua maioria, alugada, e inclui diversos tipos de 

veículos, tais como compactadores, basculantes, varredeiras, pipas, veículos leves, roll on, 

triciclos, veículos elétricos para parques e outros, com cerca de 1.000 unidades. Neste total 

não estão computados outros equipamentos e máquinas, tais como pás mecânicas, 

capinadeiras, tratores, retotroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e outros, que poderão 

também, em futuro próximo, serem substituídos por propulsão elétrica.    

 
 
Coleta Seletiva 

De acordo com a COMLURB, a quantidade de recicláveis recuperada pelo sistema de 

coleta seletiva próprio da Prefeitura atingiu 15.556 toneladas em 2018. Este montante ainda é 

um percentual pequeno em relação ao lixo com potencial para reciclagem que é coletado 

diariamente na cidade do Rio de Janeiro. O Programa de Ampliação da Coleta Seletiva da 

Cidade objetiva o reaproveitamento de materiais potencialmente recicláveis presentes no 

resíduo domiciliar. Atualmente são atendidos 113 bairros da cidade. Com a expansão do 

programa, a população atendida equivalerá a 4.116.731 pessoas, com 1.434.721 de domicílios 

beneficiados. Foram também implantadas a Central de Triagem - CT de Irajá e a CT de Bangu. 
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Vinte e seis roteiros diários de coleta, com caminhões devidamente identificados, 

fazem o serviço de coleta seletiva11 com exclusividade. O material coletado é destinado a 22 

núcleos de cooperativas de catadores, formalmente constituídos e/ou em processo de 

constituição, cadastrados junto à COMLURB, que os recebem gratuitamente, fazem a 

separação por tipo de produto e os comercializam com empresas especializadas.  

A COMLURB conseguiu concretizar a locação de equipamentos coletores 

compactadores adequados à coleta de recicláveis. Anteriormente utilizavam-se os mesmos 

compactadores da coleta regular de lixo domiciliar, grandes veículos, com taxas de 

compactação baixa, que poderiam eventualmente causar danos aos recicláveis coletados pelo 

sistema de coleta seletiva. Os técnicos da COMLURB, em conjunto com os fabricantes de 

equipamentos, desenvolveram um projeto para um novo produto, com melhor manobralidade 

e menor taxa de compactação, o que facilitou a coleta seletiva realizada pela empresa. A 

coleta seletiva também utiliza caminhões gaiola. 

 
 
Programas e ações para as comunidades  

A Prefeitura vem atuando de forma diferenciada nas questões de resíduos sólidos 

gerados nas comunidades. Através da articulação entre os órgãos gestores municipais 

envolvidos, a iniciativa privada, as organizações sociais e os moradores, vêm ocorrendo ações 

específicas para melhoria da gestão de resíduos nessas áreas. Pode-se exemplificar, dentre 

essas medidas, as iniciativas de criação e adequação de equipamentos e veículos para atender, 

muitas vezes, locais de difícil acesso. Ademais, a preocupação com a infraestrutura de manejo 

de resíduos sólidos, bem como a implementação de ações de coleta seletiva têm sido 

enfatizadas em programas de reurbanização como o projeto “Morar Carioca” e os programas 

habitacionais do Governo Federal, não apenas na questão do desenho de novas vias de acesso 

e na definição de espaços para este fim. Estas medidas facilitam não apenas o depósito de 

resíduos domiciliares, como também o recolhimento pelos caminhões do serviço público de 

limpeza urbana, minimizando a disposição inadequada. 

Como exemplo de iniciativas em parceria com o setor privado, destaca-se o projeto 

desenvolvido com a concessionária de energia elétrica do município - Projeto Light Recicla - 

                                                           
11

 Informações sobre a coleta seletiva estão disponíveis no site 
www.rio.rj.gov.br/comlurb/coletaseletiva, tais como horários, roteiros da coleta e procedimentos a 
serem seguidos para a segregação em casa dos materiais, além de panfletos informativos usados na 
divulgação porta a porta. 
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implantado em algumas comunidades (Santa Marta, Babilônia, Chapéu Mangueira, 

Tabajaras/Cabrito, Vidigal, Cruzada São Sebastião, Chácara do Céu e São Carlos, dentre outras). 

Com o apoio da SECONSERMA, SMDS e COMLURB, dentre outros órgãos da administração 

municipal, o programa beneficia todas as famílias que, através da entrega voluntária, aderem 

ao projeto e trocam no ecoponto instalado para esse fim, seus recicláveis por abatimento no 

valor da conta de luz mensal.  

 
 
Desafios relacionados à gestão institucional do saneamento  

A falta de segurança hídrica, sem um planejamento alternativo para épocas de 

estiagem prolongada, corroborada pela baixa qualidade da água dos corpos hídricos cariocas e 

a timidez dos esforços do poder público em relação à magnitude dos problemas enfrentados 

pelo sistema de esgotamento sanitário em todas as regiões da cidade, agravados pelas 

interligações entre as redes de esgotamento sanitário e de drenagem e das contínuas ligações 

clandestinas para lançamentos de esgotos na rede de drenagem, precisam ser enfrentados de 

uma forma mais integrada. Outras grandes questões são a falta de um marco regulatório 

objetivo e efetivo em relação às concessionárias e a proliferação da ocupação irregular nas 

encostas, margens de cursos d’água e áreas sem infraestrutura básica. 

A CEDAE passou a ser regulada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) em 2015, através do Decreto Estadual nº 

45.344, de 17/08/2015, que estabeleceu as condições para regulação e fiscalização das 

atividades das concessionárias de serviços públicos essenciais12, entre as quais a CEDAE. 

Entretanto, ainda não há um contrato estabelecendo obrigações e metas referentes aos 

indicadores de cobertura, atendimento, tratamento e satisfação do usuário. Parte da receita 

auferida pela CEDAE, em relação aos serviços de esgotamento sanitário, é proveniente da 

utilização de galerias de águas pluviais como sistema unitário ou sistema separador absoluto 

sem interligação ao destino final.  

De acordo com Pedro Pequeno (2016), a AGENERSA, diferentemente do que as outras 

agências reguladoras estaduais de saneamento fazem, não firmou convênio com os municípios 

que têm a CEDAE como prestadora. Esses convênios são necessários para estabelecer as 

atribuições das partes quanto à regulação e fiscalização dos serviços. Portanto, a AGENERSA 

                                                           
12

 A AGERNESA tem a atribuição de regular os serviços compreendidos como essenciais, tais como 
abastecimento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos, distribuição de gás e fornecimento de 
energia elétrica. 
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regula a CEDAE, à revelia dos municípios titulares dos serviços, com base no Decreto 

45.344/2015. Esse Decreto já foi alvo de diversos questionamentos jurídicos. Os municípios, 

como entes titulares, deveriam ter voz na definição de critérios, parâmetros e indicadores para 

regulação da concessionária prestadora de serviços. Este decreto também autoriza o reajuste 

automático das tarifas independentemente da comprovação de eficiência pela concessionária.  

A partir de 2015, diversos procedimentos para fiscalização e regulação econômica da 

CEDAE foram estabelecidos pela AGENERSA, porém, ainda de forma tímida e superficial, ao 

contrário das outras agências reguladoras dos outros estados do Brasil (PEQUENO, 2016). Um 

caminho possível seria a atuação mais efetiva da AGENERSA como ente indutor e mediador 

junto aos municípios, para que os Planos Municipais de Saneamento sejam elaborados, ou 

atualizados, com o estabelecimento de metas e indicadores de acordo com uma realidade 

viável em cada município. A recente criação do ente metropolitano com poderes para figurar 

como poder concedente de diversos serviços, entre os quais os vinculados ao Saneamento, 

pode vir a fomentar mudanças positivas em relação a este e outros desafios.  

Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, o principal desafio não é tecnológico ou 

ambiental, e sim comportamental: o descarte inadequado de resíduos pela população em 

logradouros públicos, que se torna lixo público, e é de responsabilidade de todos os cidadãos. 

O lixo descartado de forma inadequada obstrui a drenagem urbana e pode servir de abrigo a 

vetores transmissores de doenças, sendo considerado um componente indutor de 

enfermidades de veiculação hídrica; por exemplo, a leptospirose, transmitida a partir da urina 

do rato, que tem sua transmissão potencializada em grandes enchentes. O rato pode 

eventualmente utilizar-se do lixo descartado inadequadamente como abrigo e/ou fonte de 

alimentação. 

Desta forma, a educação sanitária e ambiental é a grande ferramenta para combater 

este problema, visto que a fiscalização e a limpeza urbana por si só não podem solucionar 

eficientemente este problema, gerado de forma ininterrupta, 24 horas por dia na cidade. 

Neste sentido, as campanhas publicitárias permanentes nos meios de comunicação, inclusive 

nas redes sociais, e a educação ambiental em escolas, associações de moradores e instituições 

da sociedade civil organizada podem ser as ferramentas mais eficazes para resolver este 

problema. Entretanto, quando for possível, a multa e a ação coercitiva dos agentes capazes 

para tal poderiam ser também de grande ajuda na conscientização da população em geral. 

Tendo em vista também que grande parte do lixo público (cerca de 60%) é composta 

por resíduos da construção civil (RCC), outra forma de reduzir esta fração é dando valor a ela. 

Isto pode ser feito a partir da reciclagem do entulho de obras em unidades de beneficiamento 
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de resíduo bruto, produzindo o chamado agregado reciclado, cuja especificação deve estar de 

acordo com as normas brasileiras. Nesse caso, o desafio está não só em produzir estes 

agregados com qualidade, mas também em criar mercado para seu escoamento, dentro do 

conceito de economia circular. Isto poderia ser feito a partir da própria Prefeitura, nos termos 

do Decreto n⁰ 33.971, de 13/06/2011, que “[d]ispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de 

agregados reciclados, oriundos de resíduos da construção civil - RCC em obras e serviços de 

engenharia realizados pelo Município do Rio de Janeiro” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011b). 

Uma das formas de potencializar esta reciclagem seria o incentivo a pesquisas e trabalhos 

acadêmicos, e posterior uso industrial dessas novas tecnologias sobre o tema, como a 

produção de concreto a partir de concreto reciclado que, inclusive, com o acréscimo de 

aditivos, alcançam valores relativos à Resistência Característica do Concreto à Compressão 

(FCK) maiores que os do concreto originário.   

Quanto à destinação de resíduos, conforme já destacado inicialmente, o desafio é 

viabilizar, do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, a introdução de novas 

tecnologias de tratamento, de modo a só encaminhar aos aterros os rejeitos orgânicos e 

inservíveis, no conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ampliando a vida útil das 

unidades de destinação final e também potencialmente evitando a emissão de gases de efeito 

estufa. Também é necessário intensificar a fiscalização a empresas que efetuam a remoção dos 

resíduos da construção civil por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação, como 

outras grandes cidades já fazem. 

A separação de materiais recicláveis poderia também ganhar grande impulso com 

unidades de grande porte e tecnologia de ponta para a separação destes materiais, 

independentemente do esforço da coleta seletiva e da atuação das cooperativas e associações 

de catadores.  Outro importante desafio é a instalação da Unidade de Tratamento, com 

aproveitamento energético dos Resíduos Sólidos Urbanos (WTE), em processo de 

licenciamento junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

No caso da infraestrutura urbana, é importante pensar sempre nos aspectos da coleta 

do lixo, com o acondicionamento dos resíduos (abrigos) nos termos da Norma Técnica 

COMLURB 42-22-01 (PCRJ/COMLURB, 2012), permitindo-se o acesso aos veículos de coleta. A 

ocupação urbana irregular dificulta bastante o serviço de limpeza, que passa a ter que adotar 

equipamentos e táticas de coleta bastante específicas e com custos bem mais elevados 

(podemos citar, por exemplo, os garis alpinistas, para a remoção do lixo em encostas). 

Programas da Prefeitura como o Morar Carioca tiveram esta preocupação específica. 
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Outro aspecto a ser considerado é a ocupação irregular de faixas marginais de 

proteção de corpos hídricos, com reflexo na poluição dos mesmos e das respectivas bacias 

hidrográficas. Há algumas iniciativas na Região Metropolitana de desocupação destas áreas, 

com a transformação das mesmas em áreas revegetadas para utilização como área de lazer 

para a população, além do adequado reassentamento da população removida. Observa-se 

essa ocupação irregular, embora mais rarefeita, inclusive em áreas ocupadas por classes de 

renda mais elevada. O acúmulo de resíduos por descarte inadequado em terrenos baldios ou 

logradouros públicos também são objeto de atenção, com ações que ultrapassam a limpeza 

diária, através da sua transformação em jardins públicos. 

No que se refere a conflitos com estações de transferência, o caso mais crítico foi o da 

ETR Marechal Hermes (Av. Brasil, 20.731, em Fazenda Botafogo), devidamente licenciada em 

área na Av. Brasil compatível com o uso pretendido. Em função de reclamações, foram 

adotadas diversas medidas mitigadoras, com resultados positivos. Em relação ao atendimento 

pelo serviço de coleta de resíduos sólidos, mesmo com 99,25% dos domicílios atendidos, de 

acordo com o Censo de 2010, seja por coleta direta ou coleta por disponibilização de caçamba 

para coleta posterior, ainda persiste o desafio da otimização da coleta em comunidades de 

difícil acesso. 

A universalização dos serviços de saneamento é um direito previsto na Lei Federal nº 

11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Para que esse 

direito seja garantido, a lei prevê a participação social, a regulação e fiscalização integradas 

nos municípios que compõem as regiões metropolitanas, incluindo um sistema integrado de 

prestação de contas, entre a municipalidade e a sociedade civil organizada, compartilhando as 

decisões, as ações, o monitoramento e as responsabilidades, se for o caso (BRASIL, 2007). Para 

isso, é preciso fortalecer os comitês de bacias, como o Comitê da Baía da Guanabara e seus 

subcomitês. Uma das premissas para fomentar a participação e a transparência na gestão é a 

disponibilização, a divulgação e a troca de informações e de dados objetivos entre os órgãos 

municipais, as universidades, o órgão regulador e o conjunto da população. Nesse contexto, 

reforça-se a necessidade do aprimoramento da gestão dos corpos hídricos no Município, 

partindo da construção de um Cadastro dos Rios Cariocas, formando uma base atualizada de 

dados ambientais relativos aos rios do Município e suas respectivas sub-bacias, em um Sistema 

Geográfico de Informações com dados abertos, integrado ao Sistema Municipal de 

Informações Urbanas, para apoio em monitoramento, estudos e projetos. 
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4.4. Equipamentos Públicos Urbanos 

 
 
Em 2016, o Grupo de Ação Equipamentos Urbanos realizou estudos, levantamentos e 

elaborou propostas direcionadas à implantação de equipamentos urbanos sociais de saúde, 

educação, e assistência social para proposição de novos arranjos organizacionais e 

operacionais, mapeamento de áreas prioritárias para implantação destes equipamentos e 

aprimoramento da legislação para incentivo a sua produção e implantação. 

Como demonstrado anteriormente na seção sobre demografia, o Município do Rio de 

Janeiro apresenta a maior parte de sua população, concentrada principalmente nas Áreas de 

Planejamento 3 (Região Norte) e 5 (Região Oeste), onde se concentra o maior contingente de 

população abaixo da linha de pobreza e onde residem aproximadamente 65% de seus 

habitantes. Além disso, é nessas áreas que se concentra a maior demanda por habitação no 

território do Rio de Janeiro, em números absolutos, conforme demonstrou o estudo realizado 

pela então Coordenadoria de Macroplanejamento da Secretaria Municipal de Urbanismo em 

2016 para identificação de áreas para implantação de Habitação de Interesse Social 

(PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016). As Áreas de Planejamento 1 (Região Central e Portuária) e 2 

(Região Sul), por outro lado, são habitadas por cerca de 21% da população. As Áreas de 

Planejamento 4 e 5 são as que têm apresentado maior crescimento populacional. Entre 2009 a 

2014, o Programa Minha Casa Minha Vida foi responsável pela construção de um número 

significativo de unidades habitacionais no Rio de Janeiro, em grande parte, implantadas na 

Área de Planejamento 5, primordialmente, e na Área de Planejamento 3, em menor 

proporção.  

Apesar dos esforços de ampliação da rede para fins sociais nas últimas décadas, a 

oferta de equipamentos urbanos destinados a desempenhar funções sociais ainda não é 

distribuída de forma equilibrada no território municipal.  

As ações referentes à provisão de equipamentos urbanos são objetivos da Política de 

Saneamento Ambiental e Serviços Públicos expressos no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Sustentável do Município do Rio de Janeiro de 2011. Nele não consta a definição de 

uma política para implantação de equipamentos urbanos, nem em relação aos que 

desempenham funções sociais, nem aos equipamentos voltados à governança e prestação de 

serviços urbanos. Em relação a equipamentos urbanos, o Plano Diretor de 2011 estabeleceu 

apenas que “a distribuição dos equipamentos urbanos se fará de forma socialmente justa e 
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equilibrada, de acordo com as necessidades regionais” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g), mas 

não detalhou quais as diretrizes, nem quais as ações seriam necessárias para atingir esta meta.  

A universalização da provisão de escolas, creches, equipamentos de saúde e de 

assistência social depende de uma série de procedimentos operacionais que possibilitam 

garantir a oferta e a melhoria da qualidade do atendimento destes equipamentos no território 

municipal. Por sua vez, a melhoria da qualidade dos serviços e equipamentos públicos de 

forma integrada, como, por exemplo, os equipamentos de coleta, tratamento e destinação 

final de resíduos sólidos; de controle urbano; e de atendimento ao público é condição 

fundamental para a revitalização das áreas ainda desassistidas da cidade.  

Conforme identificado no Diagnóstico Urbano Ambiental da Cidade do Rio de Janeiro, 

elaborado em 2015, a grande demanda por áreas adequadas disponíveis, a serem destinadas a 

equipamentos públicos, principalmente a equipamentos sociais na cidade do Rio de Janeiro, 

como os de educação, saúde, assistência social e recreação (praças públicas, equipamentos de 

lazer e espaços livres) acarreta uma grande tensão quanto à sua destinação, principalmente 

nos subúrbios e nas áreas de expansão urbana (PCRJ/SMU, 2016). Além disso, determinados 

equipamentos públicos, como os de saúde e assistência social, por exemplo, sofrem intensa 

demanda por atendimento da população da Região Metropolitana e demais municípios do 

Estado. Por outro lado, equipamentos, como alguns dos destinados à assistência social ou 

mesmo os relacionados a resíduos sólidos, sofrem questionamento e rejeição da população 

quanto à sua localização. 

Este quadro evidencia os desafios existentes para viabilizar a implantação de 

equipamentos públicos urbanos na Cidade do Rio de Janeiro, principalmente nas áreas mais 

adensadas e tendo em vista o cenário de escassez de recursos. Entretanto, oferece também 

uma oportunidade para pensar novas soluções. 

 
 
Equipamentos Sociais – Saúde 

Em termos de planejamento em saúde, o Município do Rio de Janeiro está inserido na 

Região Metropolitana de Saúde I, do Estado do Rio de Janeiro. De modo similar, no plano 

intraurbano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) trabalha, desde 1993, com a divisão da 

cidade em dez Áreas de Planejamento em Saúde (APS), isto é, dez unidades territoriais, de 

acordo com o contingente de população a ser atendida e a existência de barreiras físicas que 

impliquem em dificuldades de acesso dos médicos e agentes de saúde.   
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Além das 10 Áreas de Planejamento, também chamadas de Áreas Programáticas em 

Saúde, a gestão municipal de saúde compreende: 

 
 10 áreas programáticas (APS); 

 10 divisões de vigilância em saúde (DVS); 

 28 serviços de vigilância em saúde (SVS); 

 17 núcleos de vigilância hospitalar (NVH). 

 
Figura 132: Divisões administrativas: Região de Saúde Metropolitana I e áreas de 

Planejamento em Saúde do município do Rio de Janeiro.

 
Fonte: IPP, SES-RJ e SMS-Rio, 2017. 
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Figura 133: Unidades municipais de gestão de saúde.

 
Fonte: IPP e SMS-Rio 

 

Conforme apontado no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, a dinâmica social da 

cidade do Rio de Janeiro e a rede de interações entre suas regiões determinam as 

características de cada área, a frequência de ocorrências, as doenças mais recorrentes e o 

índice de mortalidade nas diversas regiões da cidade. O quadro de desigualdade entre as 

regiões da cidade deriva, em grande parte, da heterogeneidade de sua ocupação e dos 

diferentes graus de acesso a equipamentos e serviços essenciais de saúde (PCRJ/SMS, 2018).  

 Os equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) englobam unidades das três 

esferas de governo, distribuídos na Cidade do Rio de Janeiro: 

 
 Federal: 11 hospitais e 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);  

 Estadual: 11 hospitais, 1 CAPS e 16 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); 

 Municipal: 29 hospitais, 31 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), 14 Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs), 7 Coordenações de Emergência Regional (CER) e 

109 Centros Municipais de Saúde (CMS). 

 
O Programa Saúde da Família foi implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 

1994. É conhecido hoje como "Estratégia de Saúde da Família" (ESF), por não se tratar mais 

apenas de um "programa". Esta estratégia tem por objetivo principal promover a qualidade de 
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vida da população brasileira com atenção integral, equânime e contínua. No município do Rio 

de Janeiro, uma das principais iniciativas relacionadas à Atenção Primária em Saúde foi a 

implantação das Clínicas da Família.  

De acordo com o Ministério da Saúde, as equipes de Saúde da Família são compostas, 

no mínimo, por: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de 

Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) 

auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde.  

Cada ESF deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 

recomendada de 3 mil pessoas, respeitando critérios de equidade no atendimento e a 

vinculação direta com o território. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe 

considere o grau de vulnerabilidade das famílias de uma determinada porção do território, 

sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de 

pessoas atendidas por equipe. 

O mapa apresentado na figura a seguir mostra o processo de territorialização da 

cobertura da Estratégia de Saúde da Família para o município do Rio de Janeiro e apresenta 

suas principais diretrizes para a garantia do alcance dessa cobertura:  

 
▪ Estar voltada às necessidades de saúde das pessoas e da coletividade no território 

sobre o qual tem responsabilidade; 

▪ Estar perto da pessoa, ser familiar a ela e disponibilizar atenção oportuna; 

▪ Garantir acesso das equipes ao território pelo qual é responsável; 

▪ Garantir responsabilidade sanitária;  

▪ Garantir adscrição de clientela, isto é, responsabilizar a equipe da Unidade de Saúde 

(US) pelas pessoas que vivem na área geográfica definida para cada US, permitindo o 

efetivo acesso e vínculo dessa população aos serviços de saúde. 
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Figura 134: Cobertura da Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro 
(2018) 

 
Fonte: SMS-Rio 

 
A cobertura da Estratégia de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro, aferida 

em 2018, abrange 4.464.300 habitantes, o que equivale a 70% de cobertura universal para os 

habitantes da cidade. 

A figura a seguir mostra a localização dos equipamentos públicos de saúde. 

 
Figura 135: Localização dos equipamentos públicos de Saúde 

 
 

Fonte: SMS/IPP/SIURB, 2018. 
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Equipamentos Sociais – Educação 

Apesar de o Programa Bolsa Família ter alavancado significativamente as taxas de 

frequência escolar no Brasil e do aumento de 121% no investimento em educação pública 

entre 2000 e 2008, a Política de Educação ainda enfrenta muitos desafios, entre os quais se 

destacam os seguintes:  

 
 Estender o período escolar; 

 Investir em tecnologia; 

 Fornecer estabilidade empregatícia e capacitação para professores; 

 Aumentar a eficiência na gestão escolar; e  

 Implementar políticas articuladas em âmbito federal, estadual e municipal.  

 
A Política Municipal de Educação foi alinhada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, instituída pela Lei Federal 9.394/1996 e revista em 2013, a qual indicou, em seu 

Artigo 87, inciso 5º, a “progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental 

para o regime de escolas em tempo integral” (BRASIL, 1996), e definiu como principais metas:  

 
 Implantação de um sistema educacional para atender os alunos da rede municipal 

em tempo integral; 

 Escolas organizadas por faixa etária; 

 Concentração dos atendimentos de equipamentos sociais mais próximos de casa; 

e 

 Viabilização de 7 horas de aula por dia aos alunos da rede municipal. 

 
Para isso, foi estabelecida, em 2013, uma parceria entre a Secretaria Municipal de 

Educação e o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos para definir uma metodologia 

de territorialização destas unidades educacionais, com vistas a abrigar gradativamente todo o 

contingente de alunos do Município. A metodologia adotada dividiu a cidade em 232 áreas e, 

dentre estas, foram selecionadas, priorizadas e reorganizadas algumas áreas de forma a 

proporcionar o atendimento em tempo integral em fases. Os critérios de definição destas 

áreas foram os seguintes: 

 
 Áreas com crescimento populacional; 
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 Áreas com convergência de ações da prefeitura, tais como: Programa Minha casa 

Minha Vida, implantação de transporte de massa (BRTs) e Clínicas da Família; 

 Áreas com terrenos públicos disponíveis; 

 Áreas mais vulneráveis da cidade  

 
De 2009 a 2015, foram construídas 175 novas unidades educacionais. 
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Figura 136: Mapa da distribuição das 232 áreas para implantação de turno único no Município do Rio de Janeiro

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Gerência de Planejamento e Obras, 2013. 
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A gestão territorial da Política de Educação tem como critério de definição de seus 

limites territoriais de gestão o contingente de população a ser atendida, contando com 11 

divisões administrativas e 1717 unidades, conforme tabela e mapa a seguir. 

 
Tabela 91: Equipamentos da Rede Municipal de Educação – SME (2019) 

Total de unidades escolares 1717 unidades 

Escolas municipais 1015 unidades 

Creches municipais 248 unidades 

Creches conveniadas 177 unidades 

Espaços de desenvolvimento infantil 277 unidades 

Fonte: PCRJ/SME, 2019. 
 

Figura 137: Localização dos Equipamentos de Educação

 
Fonte: SME/IPP/SIURB, 2018. 

 

A seguir são apresentados os principais indicadores relativos à educação na Cidade do 

Rio de Janeiro e um comparativo com os demais municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

 
Tabela 92: Indicadores de Educação – SME (2019) 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) 96,2% 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – anos iniciais (1º ao 5º 
ano) 

5,6 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – anos finais (6º ao 9º 
ano) 

4,4 

Matrículas no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 481.087 

Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental 2.285 

Matrículas em creches na Rede Municipal 53.926  

Matrículas na Pré-Escola na Rede Municipal 82.023 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (CREJA) 24.822 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 2,84% 

Proporção da população com 11 anos ou mais de estudo 50,00% 
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Taxa de Aprovação Escola Municipal (anos iniciais/finais) 92,50%/ 86,20% 

Fonte: PCRJ/SME, 2019. 
 
 

Equipamentos Sociais – Assistência Social 

A operacionalização das ações da Assistência Social é descentralizada em dez 

Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos (CASDH), responsáveis pela gestão 

da política no território, atuando na organização e coordenação dos serviços socioassistenciais, 

programas e demais ações de natureza gerencial e administrativa, a partir das diretrizes 

definidas pela Gestão Municipal. Desempenham papel de mobilização da rede pública e 

privada de assistência social e articulação com as demais políticas setoriais, visando organizar e 

regular fluxos de referência entre as redes de serviços para ampliar o contingente de 

população atendida em seu território. 

Atualmente, a rede socioassistencial é composta por 201 Unidades, entre públicas e 

privadas conveniadas e polos de serviços, conforme a tabela a seguir.   

 
Tabela 93: Distribuição dos equipamentos de Assistência Social no Rio de Janeiro 

Equipamentos/Serviços Quantitativo 

Centrais de Recepção 04 

Centros de Referência da Assistência Social - CRAS 47 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS 14 

Centros Especializados Para População de Rua - Centro POP 02 

Centro de Cidadania 01 

Unidades Municipais de Reinserção Social - URS 21 

Unidades Municipais de Reinserção Social Casas Vivas 03 

Casas de Convivência e Lazer Para Idosos - CCLI 07 

Centro Especializado de Atendimento À Mulher - CEAM 01 

Casa Viva Mulher 01 

Casas da Mulher Carioca 02 

Conselhos Tutelares 19 

Hotéis Acolhedores/Albergues 03 

Centros de Acolhimento (Serviço de Execução Indireta) 25 

Centros de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência (Serviço de 
Execução Indireta) 

29 

Polos do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 11 

Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos 10 

Total 201 

Fonte: PCRJ/SMASDH/CIM, 2019. 

 
As figuras a seguir mostram a localização dos equipamentos de assistência social no 

Município do Rio de Janeiro de acordo com seu tipo de gestão e tipologia. 
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Figura 138: Unidades SMASDH por tipo de gestão, 2019. 

 
 

Fonte: PCRJ/SMASDH/CIM, 2019. 
 

Figura 139: Unidades SMASDH por tipologia, 2019. 

 
Fonte: PCRJ/SMASDH/CIM, 2019. 
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Equipamentos Culturais 

A Secretaria Municipal de Cultura é responsável pela gestão de um ativo econômico e 

simbólico composto por 65 equipamentos de cultura divididos entre museus, arenas, lonas 

culturais, centros culturais, bibliotecas, teatros, planetários e cinemas.  

 
Gráfico 100: Distribuição dos equipamentos           Gráfico 101: Distribuição da população 

      da SMC por AP - 2019                                            por AP - censo 2010 

 
 
Analisando a distribuição dos equipamentos culturais públicos no território municipal, 

observa-se uma distribuição equilibrada, em termos da quantidade de equipamentos, nas APs 

1, 2 e 3, com mais de 26% dos equipamentos existentes na cidade localizados em cada AP. 

Enquanto a AP 5 e AP 4 oferecem menor quantidade de equipamentos culturais públicos, com 

12% e 6% dos existentes na cidade, respectivamente. 

Comparada à distribuição da população, observa-se que esta distribuição não é 

equânime. A oferta de equipamentos culturais públicos na AP 1 e na AP 2 é maior do que a 

população residente nestas regiões. A AP1 abriga 5% da população da cidade e a AP 2, 16%. O 

inverso pode ser observado nas APs 3, 5 e 4, que abrigam 38%, 28% e 14%, respectivamente. 

O favorecimento da AP 1 em relação à oferta de equipamentos culturais decorre da 

sua forte atração e concentração de fluxo de pessoas, tendo em vista a maior quantidade de 

ofertas de trabalho, de transporte público e, sobretudo de sítios, construções, exposições e 

manifestações de valor histórico e cultural.  

A distribuição dos equipamentos culturais e respectivo público no ano de 2018 pode 

ser observada de forma mais detalhada na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento a 

partir de dados do SMC, 2019. 
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Tabela 94: Distribuição de equipamentos municipais por AP 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 

 
Em relação à natureza dos equipamentos, a distribuição também se diferencia 

bastante.  Os museus e centros culturais predominam na AP 1, onde mais de 66% dos museus 

e mais 46% dos centros culturais públicos da cidade estão localizados. Já os teatros 

predominam na AP 2, onde se localizam mais de 69% das salas de espetáculos da cidade. Por 

sua vez, as lonas culturais predominam nas APs 3, 5 e 4, enquanto as arenas e areninhas, 

equipamentos que foram idealizados para substituir as lonas culturais com mais conforto 

térmico, se restringem às APs 3 e 5. Os dois planetários existentes na cidade se localizam nas 

APs 2 e 5 e os dois únicos cinemas públicos municipais se localizam na AP 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamento AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 Total Público 2018 

Centros Culturais 7 4 2 2 0 15 3.712.143 

Museus 4 1     1 6 1.261.566 

Teatros 3 9 1     13 294.036 

Lonas Culturais     4 1 2 7 235.514 

Cinemas     2     2 203.738 

Arenas     3   1 4 186.196 

Planetários   1     1 2 165.757 

Bibliotecas 4 2 4 1 2 13 113.798 

Areninhas     2   1 3 109.528 

Total 18 17 18 4 8 65 6.282.276 
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Gráfico 102: Distribuição dos equipamentos culturais municipais - 2019 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 

 
Os equipamentos com distribuição mais equânime na cidade são as bibliotecas 

públicas, mas estas atraem apenas cerca de 1% do total de visitantes. 

 
Gráfico 103: Distribuição de Bibliotecas municipais - 2019 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 
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Equipamentos de Gestão Operacional 

Além dos equipamentos sociais, os equipamentos públicos municipais de gestão 

operacional como, por exemplo, as Estações de Transferência de Resíduos Sólidos (ETRs), 

Centros de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRs), Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 

Unidades de Tratamento de Rios (UTRs), entre outros, precisam ter sua distribuição e 

funcionamento periodicamente avaliados, indicando a necessidade da elaboração de estudo 

intersetorial específico sobre esta questão no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento 

do Plano Diretor. 

 
Figura 140: Localização dos Equipamentos de Coleta, Transferência e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos. 

 
Fonte: COMLURB, 2018. 

 
 

Questões relacionadas à implantação de equipamentos públicos urbanos 

O Relatório do Trabalho Intersetorial realizado pelo Grupo de Ação Equipamentos 

Urbanos no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, elaborado em 

2016 com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), Rio-

Urbe, Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), registrou processos e 

procedimentos operacionais e elencou uma série de entraves apontados pelos órgãos que 

dificultam a implantação de equipamentos públicos destinados a funções sociais (saúde, 

educação e assistência social): 

 
 

Sobre os terrenos 

 Distribuição não equilibrada dos equipamentos por região da cidade. 

 Demanda por equipamentos públicos maior que a oferta de áreas apropriadas 

disponíveis para abrigá-los, principalmente nas áreas de ocupação mais antiga. 

 Necessidade da definição de critérios norteadores para adequação da distribuição 

dos equipamentos na cidade, de forma a otimizar a capacidade de atendimento e 

diminuir os conflitos territoriais. 

 
 
Conflitos territoriais 

 Utilização das praças e outros logradouros públicos para implantação de 

equipamentos, exigindo a desafetação das áreas ou diminuindo a área destinada 

ao lazer. 

 Implantação de equipamentos em áreas que podem apresentar vulnerabilidade 

ambiental (áreas com cobertura arbórea de interesse para conservação, áreas 

frágeis de encosta e baixada). 

 A falta de segurança em áreas conflagradas pelo tráfico dificulta o acesso a 

determinados equipamentos, tanto de saúde como de educação, pela equipe de 

atendimento e pela população a ser atendida, comprometendo o planejamento 

da expansão e otimização da rede. 

 Necessidade de regularização de áreas ocupadas por instalações municipais em 

lotes de terceiros ou em lotes reservados à doação, mas que não foram 

definitivamente aprovados através de Projetos Aprovados de Loteamento (PALs), 

o que impede o licenciamento das construções novas ou legalização das já 

instaladas sem licença, portanto, irregulares, e, consequentemente, sem habite-

se. 
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Aprimoramentos na Legislação 

 Necessidade de revisão da nomenclatura que atualmente distingue os lotes 

destinados a serviços públicos, a equipamentos públicos, a escolas e a 

equipamentos de saúde na legislação e nos PALs; 

 Necessidade de aprimoramento da legislação urbanística para doação de áreas 

para escolas e demais equipamentos. O Decreto nº 39.777, de 20/02/2015, 

permitiu o pagamento à Prefeitura do valor do terreno a ser doado para 

equipamentos públicos. Da mesma forma, o Projeto da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, encaminhado à Câmara de Vereadores em 2018 e recolhido para ajustes no 

mesmo ano, permitiu a alternativa de pagamento ao poder público, ao invés da 

doação do terreno. Assim, é imprescindível amarrar a destinação dos recursos 

arrecadados à construção de equipamentos públicos urbanos para que estes não 

se percam num "fundo comum" do caixa da Prefeitura; 

 Necessidade de estudar mecanismos de ampliação das possibilidades de 

implantação dos equipamentos públicos em áreas necessitadas, pois a legislação 

urbanística em vigor obriga a cessão de lote para a implantação do equipamento 

público e a cessão de lote para implantação de escola, assim como a construção 

da escola padrão no mesmo PAL; 

 Necessidade de estudar mecanismos de flexibilização da exigência de uso 

exclusivo que restringe as opções de implantação de equipamentos públicos com 

funções sociais ou de infraestrutura urbana no mesmo lote, bem como em 

conjunto com outros usos (comercial, residencial e institucional), pois a legislação 

urbanística em vigor assim o determina; 

 Necessidade de se estabelecer critérios e parâmetros para utilização dos CIEPS e 

demais escolas para turno único nos modelos e condições requisitados pela SME; 

 Necessidade de absorção do entendimento de que o número de vagas de 

estacionamento exigidos na legislação pode exceder a real necessidade e não 

condizer com a realidade da cidade (em termos da diversidade entre as regiões da 

cidade). As características próprias dos tipos de serviços públicos oferecidos, que 

se distinguem do particular, tanto pelo corpo administrativo quanto pelo público-

alvo, precisam ser consideradas; 

 Necessidade de garantir a acessibilidade ao pedestre e à bicicleta e estabelecer 

parâmetros para o dimensionamento mínimo dos bicicletários para uso exclusivo 
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dos alunos, professores e funcionários - determinado pela Lei nº 5.967, de 

23/09/2015, nesta normativa ou em resolução específica; e 

 Necessidade de avaliar se ainda há a pertinência para a adoção dos parâmetros 

adotados na LC 166/2016 para unidades residenciais. 

 
 

Organização e procedimentos operacionais 

 A escolha e a definição da destinação dos terrenos são feitas em separado pelo 

órgão interessado; 

 Os projetos executivos são elaborados pelas empreiteiras vencedoras após as 

licitações, acarretando problemas que poderiam ser previstos e solucionados com 

antecedência. As licitações deveriam ser feitas a partir do projeto completo; 

 O processo de licenciamento é feito após a licitação das obras; 

 Durante o processo de elaboração do trabalho realizado pelo Grupo de Ação 

Equipamentos Urbanos, em 2016, foi identificada a necessidade de criação de um 

setor específico de licenciamento de obras públicas e regularização fundiária na 

RIOURBE – a Gerência Técnica de Licenciamento. Este setor foi criado no âmbito 

da RIOURBE, em 07/12/2016, pelo Decreto nº 42.615 e se encontra em operação; 

e 

 Previsão de etapa de regularização dos lotes e de etapa de avaliação pós-

ocupação. 

 
 

Sobre os projetos 

 Necessidade de rever o conceito de “projeto padrão”, pois, falta flexibilidade aos 

modelos de equipamentos existentes; e de estudar modelos de projetos 

modulares e flexíveis, que possam ser implantados em uma gama mais ampla de 

terrenos, e que garantam o conforto ambiental e exijam menores custos com 

manutenção;  

 Necessidade de escolha criteriosa do sistema construtivo, que deve ser adaptável, 

para evitar problemas de conforto térmico e manutenção. As Clínicas da Família, 

por exemplo, são muito quentes para prescindirem de ar condicionado, apesar de 

o sistema construtivo contar com isolante termo-acústico. 
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Manutenção dos equipamentos 

 Custos de manutenção dos equipamentos devem ser considerados durante a 

elaboração do projeto, assim como a questão da identidade dos equipamentos 

que se sucedem no tempo, uma vez que as administrações tendem a adotar 

modelos construtivos e materiais diferentes.  

 
Indicadores para formulação e monitoramento da Política de Implantação de Equipamentos 

Urbanos 

 
 

 Inexistência de um indicador oficial de pobreza, atualizado de forma contínua, 

que possa ser usado como referência no cálculo das demandas setoriais e no 

monitoramento da política. 

 Inexistência de critérios orientadores para identificação de áreas potenciais e 

áreas prioritárias para implantação de equipamentos. 

 
 

Levantamento da legislação existente 

O quadro apresentado abaixo, elaborado para subsidiar o trabalho intersetorial do 

Grupo de Ação Equipamentos Urbanos, realizado em 2016 no âmbito de CTPD, apresenta as 

normas gerais que tratam de conceitos e diretrizes gerais, parâmetros e das obrigações de 

doações de terras para implantação de equipamentos públicos na legislação. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Decreto E nº 3.800 de 20 
de abril de 1970  

Aprova os Regulamentos complementares à 
Lei do Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Guanabara. 

Atrela a concessão de licença para implantação de loteamento à 
doação de 6% da área dos terrenos com mais de 30.000,00m² para 
praças, jardins ou outros espaços livres ou para implantação de 
serviços públicos; obrigatoriedade de construção de escolas padrão 
em loteamentos com mais de 1.000 lotes e em grupamentos de 
edificações projetados em terrenos contíguos com mais de 300 
unidades.  

Decreto “E” n.° 6.048 de 21 
de fevereiro de 1973  

Acrescenta dois parágrafos ao art. 17 do 
Regulamento de Zoneamento aprovado pelo 
Decreto “E” n.º 3.800, de 20 de abril de 1970.  

Doação de área para escola e de construção e doação de escola em 
conjuntos integrados de grupamentos de edificações projetados em 
áreas de terreno contínuas que, embora isoladamente apresentem 
menos de 300 (trezentas) unidades residenciais, na sua totalidade, 
ultrapassam este limite.  

Decreto E n.° 6.168 de 15 
de maio de 1973 

Estabelece restrições para a abertura de 
logradouros em encostas. 

A doação de áreas prevista no art. 52 do Regulamento de 
Parcelamento da Terra do Decreto "E" n.° 3.800, de 20 de abril de 
1970, será sempre relativa à parte do terreno situada abaixo da cota 
60. Mantido pelo Art. 234 do Decreto E 322/1976  
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Decreto n.° 322 de 03 de 
março de 1976  

Aprova o Regulamento de Zoneamento do 
Município do Rio de Janeiro. 
Arts. 132, 133 e 134 

Define equipamento urbano comunitário público. Atrela a concessão de 
licença para construção de grupamento de edificações à cessão de lote 
destinado a equipamento público urbano ao município.  

 Art. 132  Estabelece a obrigatoriedade da cessão gratuita ao Município de um lote 
destinado a equipamento urbano para concessão de licença para 
construção de grupamento de edificações com menos de 500 
(quinhentas) unidades residenciais, em terrenos com mais de 10.000 m2 
(dez mil metros quadrados) e indica parâmetros. 

 Art. 133  Estabelece a obrigatoriedade da cessão gratuita ao Município de lote e de 
escola a ser construída para concessão de licença para construção de 
grupamentos de edificações com 500 (quinhentos) ou mais unidades 
residenciais e indica parâmetros.  

 Art. 134  Faculta a cessão gratuita de outro equipamento urbano comunitário 
público, por decisão do Prefeito e de acordo com as prioridades 
estabelecidas pela Administração Municipal, com custo equivalente ao 
das referidas escolas, desde que atendidos os padrões recomendados 
pelo órgão público competente.  

Lei nº 603 de 05 de 
setembro de 1984 

Dispõe sobre projetos de edificação de 
escolas e Distritos de Educação. 

Os projetos de edificação de escolas devem, sempre que possível, prever 
local para construção de praças de esporte providas de quadras de 
futebol de salão, vôlei e basquete. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Decreto nº 4691, de 19 de 
setembro de 1984. 

Altera a redação do Art.134 do Decreto nº 
322 de 03 de março de 1976.  

Faculta a obrigação de construção e de cessão gratuita de escola ou 
outro equipamento urbano comunitário à decisão da Administração 
Municipal, mantida a obrigatoriedade da cessão do lote prevista no art. 
133.  

Lei nº 1606 de 27 de agosto 
de 1990  

Dispõe sobre terrenos não edificados. Obrigatoriedade de manter placa identificadora, com nome e endereço 
do proprietário ou número da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário 
do Município da Secretaria Municipal de Fazenda nos terrenos não 
edificados.  

Lei Orgânica do Município 
do Rio de Janeiro  

Art. 277, Inciso I  Determina que a política de desenvolvimento científico e tecnológico 
estabelecerá prioridade para pesquisas relacionadas com a produção de 
equipamentos destinados à educação, à alimentação, à saúde, ao 
saneamento básico, à habitação popular e ao transporte de massa. 

 Art. 388, § 3º Determina que nenhuma escola poderá ser construída pelo Poder Público 
ou pela iniciativa privada sem área destinada à prática de Educação 
Física, compatível com o número de alunos a serem atendidos e provida 
de equipamentos e material para as atividades físicas. 

 Art. 429 Estabelece que a política de desenvolvimento urbano respeitará a 
provisão dos equipamentos e serviços urbanos em quantidade, 
qualidade e distribuição espacial, garantindo pleno acesso a todos os 
cidadãos. 

 Art. 437 Determina que as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão 
prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa 
renda e à instalação de equipamentos urbanos coletivos. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Orgânica do 
Município do Rio de 
Janeiro 

Art. 444 Estabelece que a autorização para implantação de empreendimentos imobiliários e 
industriais com a instalação de equipamentos urbanos e de infraestrutura 
modificadores do meio ambiente, por iniciativa do Poder Público ou da iniciativa 
privada, será precedida de realização de estudos e avaliação de impacto ambiental e 
urbanístico. 

Lei Complementar nº 22 
de 09 de junho de 1993 

Institui o Programa Municipal de 
Obras de Adequação e/ou 
Complementação dos Edifícios 
Públicos e dos Espaços e Mobiliários 
Urbanos ao Uso e Circulação da 
Pessoa Portadora de Deficiência. 

Obrigatoriedade de obediência às normas técnicas específicas aprovadas para 
adequação das edificações públicas e de uso público, equipamentos, espaços externos 
e mobiliários urbanos à pessoa portadora de deficiência. 

Lei nº 2361 de 06 de 
setembro de 1995 

Dispõe sobre a implantação de 
instalações adequadas ao acesso 
fácil de pessoas portadoras de 
deficiência e de idosos nas unidades 
municipais do SUS. 

As unidades do Sistema Único de Saúde administradas pelo Município conterão 
obrigatoriamente instalações adequadas ao acesso fácil das pessoas portadoras de 
deficiência e de idosos. 

Lei nº 3372 de 27 de 
março de 2002 

Torna non aedificandi os campos de 
futebol das agremiações e 
instituições que especifica. 

Admitida a utilização das áreas tornadas non aedificandi como campos de futebol, 
vedada sua divisão em campos menores. 

Decreto nº 23940 de 30 
de janeiro de 2004 

Torna obrigatório, nos casos 
previstos, a adoção de reservatórios 
que permitam o retardo do 
escoamento das águas pluviais para 
a rede de drenagem. 

Obrigatoriedade, nos empreendimentos que tenham área impermeabilizada superior a 
quinhentos metros quadrados, da construção de reservatórios que retardem os 
escoamentos das águas pluviais para a rede de drenagem. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Resolução Conjunta 
SMG/SMO/SMU nº 001 
de 27 de janeiro 2005 

Regulamenta o Decreto nº 23940 de 2004 e disciplina os 
procedimentos e padrões a serem observados para a construção de 
reservatório de retardo em empreendimentos novos, públicos e 
privados que tenham área impermeabilizada igual ou superior a 
quinhentos metros quadrados. 

Obrigatoriedade de construção de reservatório de retardo de águas 
pluviais e posterior descarga na rede de drenagem e de reservatório de 
acumulação das águas pluviais para fins não potáveis nos 
empreendimentos novos, públicos e privados, com área impermeabilizada 
igual ou superior a 500 m2 e nos casos previstos no Dec. nº 23940/2004. 

Lei nº 5184, de 2 de 
janeiro de 2008. 
 

Dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento solar de água 
em prédio público no Estado do Rio de Janeiro 

Obrigatoriedade, quando da construção ou reforma de prédio público, da 
instalação de sistema de aproveitamento de energia solar para 
aquecimento de pelo menos 40% (quarenta por cento) da água quente 
consumida na edificação. 

Lei Complementar n.º 
111 de 1º de fevereiro 
de 2011  

Dispõe sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do 
Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.  

Artigos relevantes: 3, 9, 14, 18, 33, 35, 52, 70, 77, 80, 81, 82, 85, 91, 144, 
145, 164, 203, 210, 261, 262, 267, 271, 285, 286.  

 Art.3º Inciso X Estabelece a universalização do acesso aos serviços públicos de 
saneamento ambiental, aos equipamentos urbanos e aos meios de 
transportes como uma das diretrizes da política urbana do Município.  

 Art. 9º Inciso IV Identifica os equipamentos e serviços públicos como um dos componentes 
da estrutura urbana básica do Município  

 Art. 14 Parágrafo único. Inciso IV  Estabelece que a regulação da densidade e da intensidade da ocupação e 
do uso do solo considerará a oferta existente ou projetada de 
equipamentos e serviços públicos, infraestrutura de transportes e 
saneamento básico. 

 Art. 18 Dos Equipamentos Urbanos.  Define equipamentos urbanos, indica critérios para sua distribuição no 
território, indica que a localização dos equipamentos que menciona deverá 
estar prevista nos planos setoriais e regionais e dá diretrizes específicas.  
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 111 
de 1º de fevereiro de 
2011  

Art. 33. Inciso V Indica a implantação de infraestrutura e equipamentos urbanos como um dos fatores de orientação 
para definição de vetores de crescimento 

 Art. 35. Das Áreas Sujeitas à 
Intervenção 
. § 1º, Inciso V e VII 

Identifica a implantação de equipamentos urbanos e provisão de condições de acessibilidade 
para pessoas com deficiência de qualquer natureza como melhorias visadas na identificação das 
Áreas Sujeitas à Intervenção 

 Art.52.  Faculta ao poder público municipal o estabelecimento de diretrizes para localização de vias e 
áreas a serem transferidas ao município e a exigência dos equipamentos urbanos em 
Grupamentos de Edificações, Conjunto Integrado de Grupamentos de Edificações e 
Grupamentos de Áreas Privativas, observada a densidade populacional projetada para o 
empreendimento e sua compatibilidade com o entorno.  

 Art. 77. Inciso V Indica que o poder público municipal poderá exercer o direito de preempção para viabilizar a 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários  

 Art. 81. §1º, Inciso IV Indica que o poder público municipal pode poderá conceder isenções parciais ou totais de 
contrapartida quando da construção de equipamentos públicos nos casos da utilização da 
outorga onerosa do direito de construir 

 Art. 82. § 2º, Inciso I Isenta de contrapartida a outorga do direito de alteração de uso concedida para implantação de 
equipamentos públicos e comunitários 

 Art. 85. Inciso I Autoriza a utilização da transferência do direito de construir em áreas de Operação Urbana para 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 111 
de 1º de fevereiro de 
2011  

Art. 91. §1º Considera implantação de equipamento urbano e comunitário como uma das 
finalidades básicas da operação urbana consorciada 

 Art. 94. Indica que áreas públicas destinadas a equipamentos urbanos poderão ser objeto de 
urbanização consorciada 

 Art. 144. Parágrafo único. Indica que cabe ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano dar suporte 
financeiro a programas e projetos relativos à recuperação de equipamentos urbanos e 
que a gestão da aplicação dos recursos deste Fundo cabe ao órgão municipal de 
planejamento urbano, fiscalizada e acompanhada pelo COMPUR. 

 Art. 145 Composição dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano: 
I. Dotações orçamentárias; II. Receitas decorrentes da aplicação dos instrumentos 
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso e Operação Interligada; 
III. Alienação de certificados de potencial adicional de construção; IV. Produto de 
operações de crédito celebradas com organismos nacionais e internacionais, mediante 
prévia autorização legislativa; V. subvenções, contribuições, transferência e 
participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o 
tema; VI. Doações públicas e privadas; VII. Resultados da aplicação de seus recursos; 
VIII. Receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação 
urbanística. 

 Art. 164. Define atribuição conjunta dos órgãos vinculados ao sistema de planejamento e 
gestão ambiental para planejar, formular, executar programas, projetos e medidas 
legislativas e administrativas relativos à proteção da paisagem, dos recursos hídricos, 
da zona costeira, à prevenção contra mudanças climáticas e aos equipamentos 
urbanos. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 111 de 1º de 
fevereiro de 2011 

Art. 210.  Inclui a implantação ou ampliação da infraestrutura, dos serviços públicos e dos 
equipamentos urbanos, segundo critérios de prioridade previamente estabelecidos, na 
urbanização de favelas e loteamentos irregulares e clandestinos.  

 Art. 261.  Define o turno integral com uma das diretrizes da Política de Educação, através da 
distribuição espacial da demanda com base na configuração, tamanho, 
complementaridade das áreas de atendimento, e na localização de equipamentos afins 
que possam funcionar conjugados com os equipamentos educacionais. 

 Art. 262.  Define, entre os objetivos da Política de Saúde, aprimorar a gestão e a qualidade das 
ações, serviços e equipamentos públicos de saúde a fim de garantir o atendimento da 
população. 

 Art. 267. Parágrafo único. Inciso 
VI  

Define que a Política de Assistência Social se fará através dos programas definidos pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social, abrangendo as seguintes ações: criação de 
centros sociais integrados, instalados em pontos estratégicos da Cidade, em 
equipamentos sociais existentes que possuam capacidade para abrigá-los, formado por 
equipes multidisciplinares das áreas sociais, com representantes da educação, saúde, 
assistência social, esporte e lazer, segurança e representante de moradores do local. 

 Art. 271. Incisos I, II, III, IV e VII Define, entre as diretrizes da Política dos Esportes e do Lazer: a recuperação dos 
equipamentos esportivos; a garantia de acesso dos portadores de deficiência a todos os 
equipamentos esportivos do Município; 
O pleno funcionamento e manutenção de todos os equipamentos da administração 
direta; a construção de equipamentos em regiões carentes de unidades esportivas, com 
ênfase aos conjuntos habitacionais de interesse social; a destinação oficial de terrenos 
públicos para esportes e lazer que mantenham este uso há, pelo menos, cinco anos. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 111 de 1º de 
fevereiro de 2011 

Art. 285.  Inciso I  Define, entre as diretrizes da Política de Administração do Patrimônio Imobiliário 
Municipal, proporcionar o espaço físico-territorial necessário à execução de políticas de 
serviços públicos, equipamentos urbanos e habitacional do Município, através da 
aquisição e reserva de terras públicas. 

 Art. 286, § 1º, Incisos I, II, III, IV e V  Elenca, entre as ações da Política de Administração do Patrimônio Imobiliário para 
implantação de serviços públicos, equipamentos urbanos e habitações no Município, a 
aquisição, reserva ou alienação de bens imóveis municipais; a ocupação e a utilização de 
áreas públicas; o cadastramento de imóveis municipais e áreas públicas e o plano de 
ocupação, reorganização e revitalização de áreas públicas. 

Lei nº 5.498, de 17 de agosto de 
2012. 
 

Dispõe sobre temperatura 
adequada nas salas de aula das 
instituições de ensino localizadas 
no Município do Rio de Janeiro. 
(Art. 1º e 2º) 

Obrigatoriedade pelas instituições de ensino, localizadas no Município do Rio de 
Janeiro, de manutenção da temperatura adequada nas suas salas de aula, dentro dos 
padrões estabelecidos na forma do disposto no art. 25 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional-LDB, bem como na Norma Regulamentadora nº 17, emitida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. O Art. 2º determina que o índice de 
temperatura efetiva deverá ser mantido entre 20º e 23º no interior das salas de aula. 

Em análise na Câmara dos vereadores desde 2013 

Projeto de Lei Complementar nº 

33/2013 - Lei de Uso e Ocupação do 

Solo 

Art. 3º, §1º e §2º Determina que o uso e a ocupação do solo no território municipal serão regulados pela 

limitação das densidades demográficas, da intensidade de construção e das atividades 

econômicas e poderão sofrer restrições de natureza ambiental.  
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Projeto de Lei Complementar nº 
33/2013 - Lei de Uso e Ocupação do 
Solo 

Art. 8º, §1º, Incisos I, II, III, IV, V, VI 

e §5º.  

Indica que o adensamento da ocupação urbana, direcionado a áreas infraestruturadas, 

poderá ser viabilizado pela ocupação de terrenos não ocupados e imóveis não 

utilizados, subutilizados ou desocupados, resguardadas as Áreas de Restrição à 

Ocupação Urbana e as condicionantes estabelecidas para cada Macrozona, com 

priorização da implantação de: I - Habitação de Interesse Social – HIS; II - Unidades 

escolares dos diversos segmentos; III - Unidades de saúde; IV - Equipamentos culturais; 

V - Espaços livres públicos urbanos, destinados à prática de esporte e lazer, convivência 

e integração social; VI - Áreas para desenvolvimento de Agricultura Urbana Sustentável; 

VII- Corredores Verdes como fator de sustentabilidade para o acervo natural da cidade e 

melhoria de sua ambiência urbana. 

 Art. 8º, §5º Determina que os terrenos ainda não ocupados localizados na Macrozona Incentivada 

deverão também contemplar espaços livres destinados à convivência, recreação e à 

prática de esportes, de modo a reduzir a carência destes equipamentos nesta região.  

 Art. 30. Incisos I, II, III, IV Indica que, nas proximidades dos modais de transporte público de passageiros de maior 

capacidade, de acordo com estudos de demanda, devem ser destinadas áreas para: I - 

Unidades escolares dos diversos segmentos; 

II - Unidades de saúde; III - Equipamentos culturais; IV - Áreas de esporte e lazer e 

convivência. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Projeto de Lei Complementar nº 
33/2013 - Lei de Uso e Ocupação do 
Solo 

Art. 46. Inciso I  Indica que na legislação de uso e ocupação do solo local, no que se refere aos resíduos 

sólidos, deverão ser consideradas as áreas, indicadas pelo órgão responsável pela 

matéria, convenientes para implantação de equipamentos que deem suporte às 

operações de coleta de resíduos sólidos e limpeza de logradouros, observadas as 

restrições ambientais e exigências específicas. 

 Art. 65. Indica as centralidades e seu entorno de influência imediato como locais preferenciais 

de investimento, instalação de equipamentos para serviços públicos e realização de 

eventos culturais, de lazer e de turismo. 

 Art. 71  Indica que todos os projetos urbanos e equipamentos instalados em logradouro público 

deverão considerar a paisagem natural e cultural urbana, as características locais e o 

patrimônio cultural e respeitar as orientações dos respectivos órgãos municipais 

responsáveis pelos temas e as estratégias para a conservação e a revitalização dos 

espaços livres e áreas verdes previstas na lei. 

 Art. 115, Inciso VII Determina, entre os objetivos das Áreas de Especial Interesse Ambiental, desenvolver 

padrões e normas para a implantação de equipamentos nas áreas públicas.  

 Art. 121, Inciso XVI  Indica, entre os usos do solo estabelecidos por esta Lei Complementar, o uso 

institucional de interesse público, composto por atividades exercidas por instituições do 

governo municipal, estadual ou federal em equipamentos públicos e define 

equipamentos públicos como aquelas construções destinadas à educação, cultura, 

saúde, lazer, esportes, administração, ação social e segurança pública.  



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
482 

 

TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Projeto de Lei Complementar nº 
33/2013 - Lei de Uso e Ocupação do 
Solo 

Art. 132, Inciso V Indica que a oferta existente e projetada de equipamentos, saneamento ambiental e 

serviços públicos deverá ser considerada no cálculo das densidades urbanas projetadas, 

quando da elaboração da legislação de uso e ocupação do solo local. 

 Art. 207  Determina que a licença de construção de grupamentos com número de unidades 

residenciais igual ou superior a 500 (quinhentas) fica condicionada a doação de lote e 

construção de escola que atenda a demanda criada pelo empreendimento no local, 

estabelecendo critérios e condicionantes.  

 Art. 208 Determina que não seja exigida nova doação para o licenciamento de grupamentos 

situados em loteamentos onde já houve lote doado para equipamento público ou 

escola. 

 Art. 209. Determina que as doações obrigatórias podem, a critério da legislação de uso e 

ocupação do solo local, ser substituídas por pagamento em espécie, de valor 

equivalente à doação, calculado para fins de avaliação pelo órgão responsável pelo 

patrimônio municipal e depositado em conta a ser criada por instrumento específico, 

destinado à desapropriação de lotes e à construção de equipamentos públicos, nas 

áreas indicadas pelo Poder Público, desde que haja autorização do Prefeito. 

 Art. 209, parágrafo único.  Determina que o pagamento em espécie da obrigação referente à construção de escolas 

a serem doadas terá seu valor definido em função do custo da escola e 

proporcionalmente ao número de unidades do empreendimento conforme a legislação 

em vigor.   



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
483 

 

TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Projeto de Lei Complementar nº 
33/2013 - Lei de Uso e Ocupação do 
Solo 

Art. 210, parágrafo único.  Estabelece que as doações exigidas para os grupamentos de edificações poderão, de 

acordo com as prioridades estabelecidas pela Administração Municipal, ser cumpridas 

em outro local, resguardado no mínimo o mesmo percentual em área, o valor 

equivalente e o interesse do Município e que as áreas para doação deverão obedecer às 

características previstas no §1º do artigo 207 desta Lei Complementar e não poderão 

ter limitações urbanísticas ou administrativas que impeçam seu aproveitamento. 

 Art. 211, parágrafo único.  Determina que as disposições referentes às doações obrigatórias se estendem aos 

grupamentos integrados e define grupamento integrado como o conjunto de 

edificações construídas em lotes que pertençam ao mesmo Projeto Aprovado de 

Loteamento (PAL) ou planta arquivada de loteamento (PLT), mesmo que únicas no lote. 

 Art. 243, Inciso IX  Estabelece que o Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV ou a Avaliação Técnica 

Multidisciplinar – ATM deverão considerar aspectos incidentes sobre o meio ambiente 

natural e a paisagem, a infraestrutura urbana, o sistema viário e as características 

socioculturais da comunidade, entre os quais a demanda por transporte público, 

espaços livres e equipamentos comunitários. 

 Art. 256, Inciso XXII Considera os equipamentos públicos de esporte e lazer como mobiliário urbano de uso 

e utilidade pública. 

 Art. 262, Inciso VI Indica a melhoria da arborização e a manutenção dos equipamentos e mobiliários nos 

espaços livres públicos existentes como estratégias para a conservação e a revitalização 

dos espaços livres e áreas verdes. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR  

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 136 de 11 de 
abril de 2014 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adaptação em escolas e 
instituições de ensino públicas ou 
privadas situadas no Município do 
Rio de Janeiro, de forma a permitir 
o livre acesso e uso por 
portadores de deficiência físico-
motora em conformidade com o 
art.317 da Lei Orgânica do 
Município. 

A adaptação compreende: instalação de rampas, elevadores e demais facilidades físicas 
e/ou mecânicas que permitam ao portador de deficiência físico-motora o acesso às suas 
instalações internas e externas, incluindo portas que permitam a passagem de cadeira 
de rodas e na eliminação de obstáculos e/ou desníveis de piso que impeçam ou 
restrinjam sua locomoção.  A lei menciona prazo de 180 dias para que as escolas e as 
instituições de ensino promovam as adaptações exigidas e determina penalidades como 
notificação, multa e suspensão do alvará de funcionamento. 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

NORMAS GERAIS, CONCEITOS, PARÂMETROS E DOAÇÕES. 

Normas  Ementa  Como atua  

Decreto nº 39777 de 20 de 
fevereiro de 2015  

Art. 1º, 2º, 3º e 4º  Faculta o cumprimento da obrigação de cessão gratuita ao Município de lote 
destinado a equipamento urbano comunitário público para o licenciamento de 
grupamento de edificações sob a forma de pecúnia quando houver equipamentos 
públicos suficientes em determinadas áreas ou regiões da cidade. Os valores 
arrecadados serão depositados em conta específica e destinados à Educação e 
Cultura, à Saúde, à Recreação, ao Lazer e aos Esportes, à Administração, ao 
Abastecimento, à Ação Social e à Segurança Pública.  

Decreto nº 40015 de 15 de abril 
de 2015  

Dispõe sobre a antecipação do pagamento 
da obrigação de construção de escola 
(vigorou por período determinado) 

Determinava a forma de pagamento antecipado da obrigação de construção de 
escola, determinada nos arts. 133 e 134 do Regulamento de Zoneamento aprovado 
pelo Decreto 322/ 1976 (20% de desconto e parcelamento em 12 parcelas).  

NORMAS LOCAIS ESPECÍFICAS  

Normas  Ementa  Como atua  

Lei nº 5967 de 23 de setembro 
de 2015 

Dispõe sobre instalação de bicicletários nas 
dependências das escolas públicas do 
Município 

Art. 1º Obrigatoriedade de reserva de espaço e instalação de estruturas adequadas 
para prender bicicletas – bicicletários para uso exclusivo dos alunos, professores e 
funcionários das instituições. 

Decreto nº 3046 de 27 de abril 
de 1981 e instruções 
normativas que acompanham o 
decreto 

Dispõe sobre projetos de edificação de 
escolas e Distritos de Educação. 

Destinação de lote (com área corresponderá a 3% do total) em grupamento de 
edificações ou aos conjuntos integrados de grupamentos de edificações com mais de 
2.000 (duas mil) unidades residenciais à implantação de equipamento cultural, de 
saúde, de lazer ou creche, de caráter privado.  
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

Normas  Ementa  Como atua  

Lei Complementar nº 72 de 27 
de julho de 2004 - PEU Campo 
Grande  

Art. 53 a 58  Relaciona a cessão gratuita, ao Município, de número de lotes ou de edificação e 
respectivo lote destinados a equipamento urbano comunitário público ou a escolas à 
área total do lote ou grupamento e ao número total de unidades residenciais, sem 
estabelecer percentual de área do(s) lote(s) a serem doados. Estabelece a 
obrigatoriedade, em relação à construção e doação de escola, de atendimento ao 
disposto no Decreto n.º 18.437, de 3 de março de 2000, que regulamenta o Decreto 
322/1976 referente ao tema.  

Lei Complementar nº 104 de 27 
de novembro 2009 – PEU 
Vargens  

Art. 32 a 36  Define o percentual de doação obrigatória de áreas destinadas a uso público em 
relação à área total do lote. Indica obrigações dos responsáveis pela implantação do 
loteamento quanto à urbanização de praças e terrenos com cursos d’água e 
estabelece que as áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários, 
enquanto não estiverem sendo utilizadas pelo Município, poderão ser objeto de 
permissão de uso não onerosa, sendo permissionários os proprietários dos lotes 
limítrofes a essas áreas. 

Legislação para lotes privados que orienta o licenciamento/legalização das obras para implantação de equipamentos urbanos  

Decreto nº 8417 de 12 de abril 
de 1989  

Simplifica normas para licenciamento de 
construções e de edificações  

 

Decreto nº 37918 de 29 de 
outubro de 2013  

Simplifica procedimentos para o 
licenciamento de obras de construção, 
modificação e legalização de edificações. 

 

Decreto Rio nº 40718 de 8 de 
outubro de 2015 

Disciplina a análise dos pedidos de 
licenciamento de obras de construção de 
edificações no Município 
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TABELA 95: LEGISLAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS – EM VIGOR 

Normas  Ementa  Como atua  

Projeto de Lei Complementar nº 
57/2018 - Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

Capítulo II 
Dos Usos e Atividades 
Art. 11, Inciso XVI 

Art. 11. Os usos do solo e das edificações estabelecidos por esta Lei Complementar 
são os seguintes: 
XVI. Uso Institucional de interesse público: atividades exercidas por instituições do 
governo municipal, estadual ou federal em equipamentos públicos ou por 
instituições de cunho assistencial e religioso; 

 Capítulo II 
Dos Usos e Atividades 
Art. 11, Parágrafo 5º 

§5º Para efeito do disposto nesta Lei Complementar, são considerados 
equipamentos públicos aquelas construções destinadas à educação, cultura, saúde, 
lazer, esportes, administração, assistência social e segurança pública. 

 Seção I 
Da Transferência do Direito de Construir 
Art. 40, Inciso II, alínea a. 

Art. 40. A Transferência do Direito de Construir a que se refere o Estatuto da Cidade 
será permitida: 
II. Em áreas definidas como Área de Especial Interesse, declaradas por norma 
específica, para atender às seguintes finalidades: 
A. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
B. preservação de imóveis de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou 
cultural; 
C. programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de interesse social. 
D. implantação de projetos aprovados de alinhamento (PAAs) 
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As análises realizadas ao longo de 2016 pelo Grupo de Ação Equipamentos Urbanos 

envolveram uma série de etapas. O processo de seleção das áreas potenciais para implantação 

de equipamentos urbanos partiu, conforme indicação do Plano Diretor de 2011, da 

identificação de uma área de influência de 1 km ao longo dos corredores de transporte, tendo 

como pontos focais as estações de transporte de alta e média capacidade (trem, metrô, BRT e 

barcas), e de 500 m ao longo dos principais logradouros com circulação de ônibus. Considerou-

se também a localização das favelas no território municipal. De modo a evitar conflitos 

territoriais gerados pelo uso das praças existentes e áreas com vulnerabilidades ambientais 

para implantação de equipamentos urbanos, foram excluídas do universo de análise e 

prospecção as seguintes feições:  

 
 Áreas de restrição à ocupação;  

 Áreas com cobertura arbórea, afloramentos rochosos e depósitos sedimentares; 

 Corpos hídricos, áreas sujeitas a inundações e áreas agrícolas (com base no Mapa de 

Uso do Solo, de 2015, elaborado pelo IPP);  

 Áreas acima da cota 60 (Decreto 6168/1973 e Decreto E 322/1976); e.  

 Praças.  

 
Em seguida, foram identificadas as áreas mais carentes por equipamentos urbanos 

para o conjunto das políticas de educação, saúde e assistência social, a partir de critérios de 

vulnerabilidade social, do levantamento das redes existentes e da prospecção de demandas 

futuras. A figura a seguir mostra o mapa síntese das áreas com potencial para instalação de 

equipamentos urbanos sociais, de acordo com as análises realizadas em 2016.  
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Figura 141: Áreas com potencial para implantação de equipamentos públicos urbanos nas 
áreas de influência de corredores de transporte.

 
Fonte: Relatório Grupo de Ação Equipamentos Urbanos, CTPD/SIPLAN, 2016. 

 

No Relatório do Grupo de Ação Equipamentos Urbanos, elaborado em 2016 pela 

Coordenadoria de Macroplanejamento da Secretaria Municipal de Urbanismo 

(PCRJ/SMU/CGPU/CMP, 2016), foram definidas algumas condicionantes para orientar a futura 

formulação desta política: 

 
 Planejamento e gestão da oferta de terrenos por equipamentos públicos de 

acordo com a acessibilidade, a demanda da população e a infraestrutura 

existente, considerando o respeito às áreas com restrição à ocupação e às áreas 

frágeis (com risco geológico ou hídrico), minimizando os impactos nas áreas 

destinadas à recreação existentes, como praças e jardins, e nas áreas que 

desempenham funções ambientais, como as áreas cobertas por vegetação e as 

áreas sujeitas a inundações e alagamentos; 

 Articulação intersetorial entre órgãos públicos objetivando aprimorar o 

planejamento, a distribuição e o licenciamento de equipamentos públicos, bem 

como a adequação do fluxo de processos e procedimentos operacionais; e 

 Mapeamento e sistematização contínua da pesquisa fundiária de espaços livres e 

subutilizados, tanto públicos como privados. 
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4.5. Espaços Livres Públicos 

 
 
De acordo com o artigo 180 da Lei nº 111/2011, que instituiu o Plano Diretor da Cidade 

do Rio de Janeiro, entende-se por espaços livres e áreas verdes o conjunto formado por 

espaços públicos ou privados do Município, com ou sem cobertura vegetal nativa 

remanescente, possuindo ou não bens arquitetônicos, sob-regimes diferenciados de proteção 

e conservação em função de seus atributos naturais, paisagísticos, históricos e culturais. São 

bosques, corredores urbanos arborizados, parques urbanos, parques históricos, praças, jardins 

públicos, reservas de arborização, áreas do bioma de Mata Atlântica, áreas situadas acima da 

cota de 100m acima do nível do mar e demais áreas verdes públicas e privadas de interesse 

ambiental (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

A cidade possui 3.246 áreas, comprovadamente próprios municipais, registrados pela 

Secretaria Municipal de Fazenda junto ao Registro Geral de Imóveis, com destinação de uso 

definida por ocasião da aprovação dos Projetos de Alinhamento (PAAs) e Projetos de 

Parcelamento (PALs), junto à SMU. Estas áreas foram registradas no Mapa Digital da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, conforme a classificação a seguir, permanecendo sem alterações 

desde 2015:  

 
Tabela 96: Tipos de Espaços Livres 

Tipo Quantitativo 

Praças 2.041 

Largos 113 

Parques 121 

Jardins 970 

Fonte: PCRJ/Fundação Parques e Jardins, 2018. 
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Figura 142: Praças e Espaços Públicos de Lazer no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento/CGPP/SMU a partir dos dados da Fundação Parques e Jardins/ 

SIURB/Data.Rio 

 
O atual sistema de espaços livres públicos destinados à recreação no Rio de Janeiro é 

diversificado e bastante fragmentado e disperso. O sistema se estrutura principalmente ao 

longo da orla do oceano e das lagoas, junto aos principais logradouros da cidade e ao longo 

das vias de penetração nos bairros, sendo resultado, nesse último caso, dos loteamentos que 

os originaram, conforme mostrou Schlee (2011). Quanto aos espaços livres privados, resultam 

da formação dos distintos tecidos urbanos, do suporte físico natural e da legislação 

urbanística.  

A análise a seguir foi realizada pelo Grupo SEL-RJ, sob a coordenação da Prof.ª Vera 

Tângari (2018), conforme conceituação desenvolvida em pesquisas anteriores (TÂNGARI et al., 

2012; SCHLEE, 2011). Os espaços livres públicos foram divididos em duas categorias: espaços 

livres de caráter ambiental e espaços livres de caráter urbano.  Esta análise foi realizada na 

escala da quadra urbana, com foco nos espaços livres públicos, em detalhe na escala de 

1:2000, por Região Administrativa, sendo usada a seguinte classificação: 
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Tabela 97: Tipos de Espaços livres identificados 
Tipo Característica Subtipo 

A Espaço livre de 
caráter ambiental, 
onde também 
podem ocorrer 
atividades de lazer e 
recreação. 

Unidade de Conservação – corresponde nesta pesquisa às áreas 
abrangidas pelos maciços montanhosos da Tijuca, Pedra Branca e 
Gericinó. 

Orla – zona costeira continental, correspondente a espaço livre de 
preservação permanente adjacente a corpos hídricos e com 
tratamento com vegetação, areia, pedra e afins. Inclui praias e demais 
faixas marginais.  

B Espaço livre de 
caráter urbano, 
relacionado à 
circulação de 
veículos ou 
pedestres, onde 
também podem 
ocorrer atividades 
de recreação, 
comércio, esportes, 
cultura, educação, 
ações políticas e 
festividades. 
 

Acostamento – área de refúgio lateral localizada na faixa de domínio 
de uma rodovia ou via urbana.  

Calçadão – calçada desenhada com projeto específico ou proveniente 
de alterações significativas com dimensões acima dos padrões. Inclui 
as calçadas e áreas pavimentadas, marginais às faixas de praia e 
demais corpos hídricos. 

Canteiro viário – central ou lateral ou residual de acerto viário 
localizado ou junto a vias ou junta a vias públicas – com ou sem 
vegetação.  

Ciclovia – via destinada à circulação exclusiva de bicicletas e veículos 
não motorizados. 

Deque – superfície suspensa sobre um corpo hídrico, incluindo cais e 
marinas. 

Estacionamento – área pública de estacionamento de veículos – bolsão 
ou similar – que não se refere a vagas de estacionamento nas vias. 

Passarela – via elevada para circulação preferencial de pedestres e 
vedada a veículos motorizados.   

Rotatória – ilha, geralmente em forma circular, cercada por vias para 
retorno e cruzamentos, com ou sem vegetação. 

Rua e avenida – caixa de rolamento entre alinhamentos das 
edificações inclui, de forma geral, as calçadas laterais. 

Terminal rodoviário – conjunto de baias de ônibus, abrigos para 
proteção de pedestres. 

Via de pedestre – via destinada à circulação preferencial de pedestres 
e vedada a veículos motorizados. Inclui rua fechada ao tráfego de 
veículos, escadarias e servidões públicas. 

Cul-de-sac - "balão de retorno", espaço ampliado onde terminam 
algumas ruas sem saída, constituindo solução adequada para 
automóveis retornarem ao sentido oposto à sua direção. 

Viaduto – pista de veículos elevada marcada visualmente do início ao 
fim da rampa. 

C Espaço livre de 
caráter urbano, 
relacionado à 
permanência de 
pedestres podendo 
ocorrer atividades 
de recreação, 
comércio, esportes, 
cultura, educação, 
ações políticas e 
festividades. 

Campo de futebol – espaço livre informal isolado onde se joga futebol. 
Não inclui campos de futebol em praças e parques. 

Parque – espaço livre público decretado especialmente como parque. 
Definido visualmente, vegetado ou não, com dimensão superior a uma 
quadra urbana, confrontado com o mapa de uso do solo da prefeitura. 

Praça – área determinada em projeto de loteamento como espaço 
livre público para atividades recreativas. 

Praça não implantada – área determinada em projeto de loteamento 
como espaço livre público para atividades recreativas e que não foi 
executada. 

Praça ocupada – área determinada em projeto de loteamento como 
espaço livre público para atividades recreativas e que foi usada para 
construção de equipamento público para saúde, educação ou similar. 

D Espaço livre de Espaço livre de uso dominial – espaços não edificados de propriedade 
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caráter urbano, 
relacionado à 
infraestrutura 
administrativa, de 
transportes, 
saneamento, 
educacional e 
cultural, onde 
também podem 
ocorrer atividades 
de comércio, 
serviços, recreação, 
esportes, cultura 
educação. 

pública e concedidos a usos especiais – ferrovias, portos, aeroportos, 
campi universitários, cemitérios, etc. 
 

E Espaço livre de 
caráter urbano, 
relacionado à 
reserva para 
expansão. 

Área vegetada – área com predominância de cobertura vegetal 
(rasteira) passível de ocupação, não loteada, não pertencente aos 
maciços, aos espaços privados nem aos espaços dominiais. 

Fonte: SEL-RJ, 2016 
 

Figura 143: Mapa dos espaços livres públicos – Rio de Janeiro

 
Fonte: SEL-RJ, 2016 

 

Os resultados da análise por Região Administrativa do Município do Rio de Janeiro, 

elaborada pelo Grupo de Pesquisa SEL-RJ (TÂNGARI, Projeto de Pesquisa FAPERJ, 2016 -), 
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mostraram algumas peculiaridades sobre a distribuição geral dos espaços livres públicos na 

cidade:  

Nas regiões Norte e Nordeste da cidade, onde incidem elevadas densidades 

habitacionais e populações com faixas de renda média a baixa, há pouca quantidade de praças, 

parques, campos de futebol, e sobressai a densa malha viária e ferroviária. Na região do 

Centro e adjacências, que concentra a parte histórica da cidade, há praças, calçadões e 

parques com incidência de atividades de comércio e serviços e atividade residencial 

inexpressiva. A Sudeste e a Sudoeste da cidade, onde se concentram as faixas de população de 

renda média alta e alta situadas entre os maciços montanhosos e a orla, distribuem-se parques 

de diversas modalidades (recreativo, de conservação, esportivo, cultural), ocorrem poucas 

praças, mas destaca-se a faixa litorânea que é utilizada pela população de forma intensa como 

um grande parque linear contínuo. A Oeste, junto à orla costeira, que abriga populações com 

faixas de renda média e média alta em tecidos heterogêneos, também se destaca a faixa 

contínua de praias que são acessadas pela população de forma geral, juntamente com as 

praças oriundas de loteamentos que foram sendo gradativamente fechados, isto é, perderam 

seu caráter de uso coletivo.  

A região entre os maciços da Pedra Branca e Gericinó, onde se localizam núcleos de 

assentamento pontuais ao longo de eixos viários e ferroviários, que abrigam populações com 

faixas de renda média a baixa, ocorre a maior quantidade de praças, campos de futebol, e 

também de praças ocupadas e não implantadas, correspondendo ás áreas loteadas mais 

recentemente e que necessitam de atenção, manutenção e fiscalização por parte do poder 

público.  

A partir dos resultados obtidos na pesquisa (TÂNGARI, Projeto de Pesquisa FAPERJ, 

2016 -), Tângari concluiu que a prática de gestão pública dos espaços livres tem se apoiado 

historicamente em intervenções pontuais, resultantes da ação conjugada entre setores 

econômicos de investimento privado e a administração pública. Sob o ponto de vista social, os 

pesquisadores advogam a necessidade de reequilibrar os investimentos públicos em 

habitação, transportes, serviços públicos e saneamento, incluindo também os espaços livres 

públicos e a arborização urbana como foco de atenção de uma política de infraestrutura que 

se pretenda abrangente e capaz de atender às demandas da população.  
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Distribuição das Praças na Cidade 

A Coordenadoria de Planos Locais da Secretaria Municipal de Urbanismo realizou, em 

2016, um diagnóstico das praças da cidade, intitulado “Diagnóstico sobre Disponibilidade e 

Demanda por Áreas Públicas, Verdes e de Lazer”, com o objetivo de identificar a distribuição e 

as dinâmicas de ocupação das áreas livres públicas de lazer do município do Rio de Janeiro, 

apontando as regiões da cidade onde existe mais carência destes equipamentos 

(PCRJ/SMU/CGPU/CPL, 2016d). Na metodologia de análise adotada, as praças e parques 

públicos constantes da base de dados da Fundação Parques e Jardins foram classificados 

quanto à sua situação, uso atual, titularidade e condições de urbanização, de modo a 

identificar quais destas apresentavam uso efetivo de área de lazer e quais foram apropriadas 

para outros usos. Na classificação da situação das praças foram utilizadas as categorias: não 

ocupadas; ocupadas e parcialmente ocupadas. Na classificação do uso das praças foram 

destacadas as seguintes categorias: praças ocupadas por creches, escolas e afins; praças 

ocupadas por postos de saúde, UPAs e afins; praças ocupadas por postos da Guarda Municipal, 

Polícia Militar, delegacias, Secretaria Especial de Ordem Pública (SEOP) e afins; praças 

ocupadas por lonas culturais, bibliotecas, teatros, museus e afins; praças ocupadas por 

serviços públicos operacionais; praças ocupadas por construções irregulares de uso 

residencial; e praças ocupadas por outros usos privados como posto de abastecimento, 

estacionamento, comércio, igreja, entre outros. A classificação da titularidade das praças foi 

feita da seguinte forma:  

 
 Público - praças classificadas quanto ao uso atual como de educação, saúde, 

segurança, cultura e outros serviços públicos; e 

 Privado - praças classificadas quanto ao uso atual como residencial e outros.  

 
As praças livres e parcialmente ocupadas foram classificadas quanto à urbanização em 

três categorias:  

 
 Urbanizadas - praças que apresentam condições que permitem sua utilização;  

 Não urbanizadas - praças que não apresentam condições de utilização; e 

 Parcialmente urbanizadas - praças que apresentam condições que permitem 

utilização em parte de sua área. 
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De acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria de Planos Locais neste 

estudo, o arcabouço legislativo relativo à criação e ao uso das praças está vinculado ao tema 

áreas verdes. O Código Florestal, Lei nº 12.651 de 2012, por exemplo, preconiza o regime de 

proteção das áreas verdes urbanas, especialmente o estabelecimento de exigência de áreas 

verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura, 

como também a aplicação de recursos em áreas verdes oriundos da compensação ambiental 

(BRASIL, 2012). A Legislação Estadual incumbe o poder público de estabelecer a conservação 

de índices mínimos de cobertura vegetal. Na esfera municipal, a Lei Orgânica também aborda a 

questão da cobertura vegetal e das áreas livres de uso público no art. 235, onde é estabelecido 

que: “As áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônio 

público inalienável, sendo proibida sua concessão ou cessão, bem como qualquer atividade ou 

empreendimento público ou privado que danifique ou altere suas características originais” 

(PCRJ, 2010). 

O Plano Diretor (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g) também reforçou a importância da 

preservação das áreas de praças, parques ou áreas verdes livres, atribuindo a elas função 

ambiental, (áreas verdes e permeáveis), social, de recreação e lazer, e paisagística. Em seu art. 

18, relaciona os equipamentos urbanos destinados a prestação de serviços públicos, os quais 

deverão ser distribuídos de forma justa e equilibrada, de acordo com as necessidades 

regionais, as prioridades definidas nos planos setoriais e as diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, bem como destaca o atendimento às áreas ocupadas pela população de baixa renda. 

Dentre os equipamentos relacionados no §2º, o inciso VI trata das áreas de esportes recreação 

e lazer, praças, playgrounds e parques e o inciso VIII, dos parques e áreas verdes. 

Este plano determinou que todos os equipamentos relacionados deverão ter sua 

demanda prevista nos planos setoriais e regionais que deverão observar a compatibilização da 

oferta com as demandas previstas no planejamento em função do crescimento da Cidade. 

Segundo ressaltado no relatório elaborado pela Coordenadoria de Planos Locais, este artigo 

trata a questão dos equipamentos urbanos de forma igualitária, prevendo a oferta de todos, 

sem dar nenhum indício de que outros equipamentos pudessem vir a ocupar as áreas “livres” 

públicas com edificações, o que deixaria em segundo plano a utilização do espaço livre público 

para o convívio social. Assim, a implantação de construções e equipamentos que impeçam o 

uso da praça como área livre/de lazer, contraria em parte o Art. 19 que define que “[a]s 

calçadas, praças, praias, parques e demais espaços públicos são bens de uso comum do povo 

afetados à circulação de pessoas e à convivência social, admitidos outros usos em caráter 

excepcional e precário” (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 
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Outra determinação importante no que se refere à ocupação de áreas livres públicas 

está no art. 183 do Plano Diretor, que trata das ações estruturantes relativas às áreas verdes 

urbanas, e dispõe em seu primeiro inciso sobre o diagnóstico ambiental visando à criação, 

implantação e incremento de praças e parques urbanos, de forma a atenuar o adensamento 

da malha urbana, atribuindo responsabilidade ao poder público para realizar o cadastro de 

áreas verdes livres, e de proteção quanto a invasões e usos indevidos. Neste mesmo artigo, no 

inciso XVI, ressalta-se a necessidade de ampliar não apenas os índices de áreas verdes, mas 

também aqueles de áreas permeáveis. O §5º do artigo 2º afirma que “integram o patrimônio 

paisagístico da cidade do Rio de Janeiro tanto as paisagens com atributos excepcionais, como 

as paisagens decorrentes das manifestações e expressões populares” (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2011g). Sendo assim, os espaços livres na esfera pública assumem importância 

fundamental uma vez que possibilitam tais manifestações e expressões populares. No Capítulo 

II – Da Política de Meio Ambiente, do Título IV, que dispões sobre as Políticas Públicas 

Setoriais, há diversas seções onde o tema de praças e áreas livres públicas são tratados. Na 

Subseção VII – Das Áreas Verdes e Espaços Livres, o art. 180 inclui como Áreas Verdes e 

Espaços Livres as praças, bosques, corredores urbanos arborizados, parques urbanos, parques 

históricos e jardins públicos. 

O Art. 182. da LC 111/2011, que instituiu o Plano Diretor, menciona que o conjunto das 

Áreas Verdes e Espaços Livres Públicos integram e estruturam a malha verde municipal e 

dispôs sobre necessidade de elaboração do Plano Diretor de Arborização Pública, que deveria 

dar as diretrizes para o planejamento e gestão dessas áreas (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011g). 

Este Plano, elaborado pela Fundação Parques e Jardins em 2015, teve como premissa a noção 

de que as espécies vegetais arbóreas são elementos estruturadores do espaço urbano 

(PCRJ/SMAC/FPJ, 2015). 

Ainda de acordo com o relatório citado, a doação de áreas públicas em novos 

loteamentos foi estabelecida pela Lei Federal 6.766/1979 que dispôs sobre o Parcelamento do 

Solo Urbano. O texto original previa a doação de 35% da área da gleba a ser loteada para áreas 

públicas como vias, equipamentos públicos e praças (BRASIL, 1979). No entanto, sua redação 

foi modificada pela Lei nº 9.785/1999, que incumbiu à legislação municipal de definir os 

parâmetros de parcelamento e ocupação do solo (BRASIL, 1999). Sendo assim, no âmbito do 

território municipal, aplica-se o disposto no Art. 52 do Decreto 3.800/1970 que determina a 

criação de áreas de praça através da doação ao poder público municipal de 6% da área a ser 

urbanizada nos projetos de urbanização com área superior a 30.000,00m², não contendo neste 

percentual as áreas de doação de equipamento público e vias (ESTADO DA GUANABARA, 
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1970). Estas regras de parcelamento consideram, no cálculo de doação de áreas para praça 

apenas a superfície do território, sem considerar o potencial construtivo e a densidade 

demográfica incidente sobre os lotes. Esse artigo (Art. 52) explicita a necessidade da exigência 

de áreas públicas na abertura de novos loteamentos para que não haja um adensamento 

excessivo da cidade sem espaços livres públicos. Desta forma, a criação de novos espaços livres 

vegetados e a expansão dessas áreas livres depende da implantação de loteamentos por entes 

privados, licenciados e normatizados pela SMU ou no contexto de grandes projetos urbanos e, 

sobretudo, de sua fiscalização.  

Os resultados da análise realizada pela Coordenadoria de Planos Locais mostraram que 

existem expressivas diferenças regionais e mesmo em regiões que apresentam índices 

semelhantes, podem surgir diferenças qualitativas relevantes, de acordo com o contexto 

geográfico e o padrão de ocupação dos bairros. Outro aspecto importante destacado na 

referida análise, foi a privatização dos espaços livres/de lazer, que pode ser verificada em 

diferentes graus em toda a cidade, seja através do crescente papel de áreas privadas, como 

shopping centers, playgrounds de edifícios e áreas de recreação de grupamentos como local de 

convívio e lazer, como pela apropriação irregular de espaços livres públicos 

(PCRJ/SMU/CGPU/CPL, 2016d).  

A tabela a seguir mostra o percentual de área territorial ocupada por praças em 

relação à área territorial total por Área de Planejamento (AP) e a relação entre a área 

territorial ocupada por praça e o número de habitantes em cada AP.  

 
Tabela 98: Percentual de área territorial ocupada por praças em relação à área territorial 

total por Área de Planejamento (AP) e a relação entre a área territorial ocupada por praça e 
o número de habitantes. 

Limite 
Administrativo 

Área territorial total 
(m

2
) 

Área ocupada por praça 
(m

2
) 

% População 
(hab.) 

M²/hab 
(livre) 

Área de 
Planejamento 1 

34.395.283 1.174.586,83 3,41 296.400 3,96 

Área de 
Planejamento 4 

293.782.990 2.926.882,29 0,99 909.955 3,22 

Área de 
Planejamento 3 

203.491.307 1.847.146,39 0,91 2.399.341 0,77 

Área de 
Planejamento 2 

100.433.728 791.692,82 0,79 413.558 1,91 

Área de 
Planejamento 5 

572.044.278 3.156.613 0,55 1.704.773 1,80 

Fonte: adaptado do Relatório “Diagnóstico sobre Disponibilidade e Demanda por Áreas Públicas, Verdes 
e de Lazer” (PCRJ/SMU/CGPU/CPL, 2016d). 

 
Referente ao percentual de área territorial ocupada por praças em relação à área 

territorial total por Área de Planejamento destaca-se a AP1, com percentual muito acima das 
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demais regiões da cidade, seguida da AP 4, cujas praças, em boa parte, se localizam em 

loteamentos transformados em condomínios fechados, e da AP3, que, ao contrário da noção 

comum, não possui poucas praças, possui um número de praças insuficiente e praças menores, 

bem como com maior carência de urbanização, manutenção e equipamentos para suprir a 

demanda da população ali residente. A AP 5, em termos de área territorial ocupada por praça 

é a que apresenta menor percentual, porém, é necessário levar em consideração que esta 

apresenta área territorial total muito superior às demais e uma população percentualmente 

pequena.  

Em termos de área territorial ocupada por praça e a relação com o número de 

habitantes em cada AP, novamente a AP 1 se destaca, seguida da AP 4. Verifica-se que as AP 2 

e 5 têm índices muito próximos apesar da enorme diferença nos padrões de ocupação do 

território, predominando na AP 2 o adensamento verticalizado, enquanto na AP 5 a ocupação 

se espraia horizontalmente, seguindo o padrão de lotes populares, com grande incidência de 

ocupações irregulares, que, obviamente, não cumprem as exigências legais de destinação de 

lotes para implantação de praças e equipamentos públicos. Nesta região, as áreas livres 

localizam-se de forma muito dispersa, dificultando o uso da população que, para ter acesso a 

elas, precisa percorrer maiores distâncias. Na última colocação está a AP 3, que tem em média 

muito menos de 1m2/habitante de área livre de praça, corroborando com o que foi apontado 

acima.  

A AP 1 tem grande variação quanto à distribuição das praças no território e quanto às 

perdas para outros usos. Nela, cerca de 17% destas encontram-se ocupadas por usos diversos, 

principalmente estacionamentos. Entre as áreas consolidadas, a AP 2 se distingue pela 

utilização efetiva da maior parte das praças como áreas de lazer. Trata-se de uma das regiões 

da cidade mais infraestruturadas, seja com equipamentos públicos, transporte, ou com 

diversas unidades de conservação, parques urbanos e praças, que garantem a qualidade da 

ambiência urbana e fazem dela uma região muito valorizada pelo mercado imobiliário. Devido 

a esta ser uma área quase totalmente ocupada, a implantação de novas praças na AP 2 possui 

poucas possibilidades de ocorrer. Exceto, talvez, no caso do aproveitamento das áreas 

remanescentes da implantação do metrô, nas quais poderiam ser instalados espaços públicos 

de lazer, como ocorre nos bairros do Flamengo e Catete. 

A AP 3 apresenta uma distribuição de praças muito desigual, com bairros sem praças 

ou com poucas praças, o que contrasta com a densidade populacional elevada e a expressiva 

presença de favelas. As condições de adensamento da ocupação na região da AP 3, que 

concentra 38% da população da cidade, em conjunto com a implantação original dos núcleos 
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de seus bairros em torno das estações ao longo da via férrea (com muro limítrofe 

completamente vedado, sem arborização e com poucos largos) favoreceu a formação de ilhas 

de calor, como mencionado anteriormente, que contribuem para a elevação da temperatura e 

a redução da umidade relativa do ar. Nestas condições as praças adquirem o papel adicional 

de amenização do microclima local, no caso de possuírem arborização. Apesar do diagnóstico 

realizado pela Coordenadoria de Planos Locais ter levantado 868 áreas de praça, o montante 

ainda está aquém do desejável. 

Conforme mencionado, a AP 4 apresenta o segundo maior percentual de praças da 

cidade, porém, o processo de “privatização” dos espaços livres públicos de lazer, 

principalmente através da permissão de segmentação dos loteamentos em “condomínios 

fechados” ou da apropriação destes espaços de forma irregular nos bairros mais populares, 

vedou seu acesso ao público em geral. A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes 

apresentam melhor distribuição de praças no território, que se soma ainda à orla marítima e 

aos grandes condomínios, com amplas áreas de lazer privadas. Nos demais bairros a 

distribuição é bastante irregular, destacando-se a baixa incidência de praças na Freguesia e no 

Pechincha, bem como nas áreas de expansão das Vargens Grande e Pequena. Merecem 

também serem destacados os bairros de Curicica e Cidade de Deus, nos quais, embora 

contando com rede de praças projetada e bem distribuída, ocorreu grande incidência de 

alteração de uso, correspondendo à perda de quase 50% do total, a maior parte substituída 

pelo uso residencial.   

A carência de áreas de Praça da AP 5 é fruto das ações de iniciativa pública e privada, 

agravadas por uma série de fatores que incluem: a falta de fiscalização após a aprovação dos 

loteamentos e consequentemente a ocorrência de sucessivas ocupações irregulares; a 

supressão por parte do poder público municipal da exigência de instalação de equipamentos 

públicos em grupamentos residenciais uni e multifamiliares e, consequentemente sua 

proliferação. Entre as possibilidades elencadas pela Coordenadoria de Planos Locais para 

reduzir a perda desses espaços, assim como para possibilitar a provisão de novos, é a aquisição 

por parte do poder público municipal dos espaços que hoje são utilizados informalmente como 

campos de futebol ou dos terrenos baldios em loteamentos que não foram totalmente 

implantados. 
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4.6 Arborização Urbana 

 
 

O Plano Municipal de Arborização Urbana, elaborado pela Fundação Parques e Jardins 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2015, ressaltou, entre os principais problemas e 

desafios relacionados à arborização urbana a inexistência de uma política de arborização para 

a cidade; a falta de integração entre a prefeitura e as concessionárias de infraestrutura, em 

particular, com a concessionária de energia e iluminação pública; a falta de um inventário 

completo de arborização da cidade; a fiscalização deficiente, a falta de manutenção dos 

plantios e a dificuldade de obtenção de mudas de qualidade. Como apontado no referido 

plano, os principais conflitos que influenciam a arborização no meio urbano relacionam-se a 

sua interface com as redes de energia elétrica, iluminação pública e telefonia, as edificações, 

os equipamentos urbanos, mobiliário ou sinalização e o trânsito de veículos, ciclovias e 

circulação de pedestres nas calçadas (PCRJ/SMAC/FPJ, 2015). 

Santos (2006), em estudo sobre a arborização no município do Rio de Janeiro em 2005, 

realizou levantamento da arborização através de amostragens em 10% dos logradouros de 

cada bairro em ambos os lados do logradouro. Do total de 1.701 ruas amostradas foram 

identificadas 20 espécies nativas e 40 espécies exóticas. As espécies exóticas mais 

representativas encontradas na arborização da cidade foram Terminalia catappa (amendoeira) 

e Licania tomentosa (oiti) e dentre as nativas, Handroanthus impetiginosus (ipê-roxo) e 

Libidibia ferrea (pau-ferro). O autor considerou espécies nativas apenas aquelas que possuem 

ocorrência natural no Rio de Janeiro. Das 1.701 ruas levantadas, 66% não possuíam árvores 

plantadas nos passeios. O déficit arbóreo calculado pelo autor teve como premissa a 

consideração de que a cada 10m deveria haver uma árvore. Desta forma, o autor estimou a 

necessidade de plantio de 869 mil árvores para o município como um todo. 

Os bairros com arborização adequada, em termos quantitativos, são bairros mais 

antigos e com maior arrecadação de IPTU (com população de maior renda). Os bairros com 

menor arrecadação de IPTU (com população de menor renda), mais recentes e periféricos 

possuem índice de arborização consideravelmente deficiente, com diversas ruas sem nenhuma 

árvore. 

Em 2009, a COMLURB também realizou levantamento arbóreo preliminar objetivando 

estimar a quantidade de árvores da cidade, no qual foram contabilizadas aproximadamente 

592 mil árvores. A análise por bairros demonstrou que aqueles com maior quantidade de 

árvores foram Campo Grande (66.825), Barra da Tijuca (47.308), Recreio dos Bandeirantes 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
502 

 

(33.242), Bangu (28.773) e Guaratiba (21.132), que juntos correspondiam a 33% do total de 

árvores da cidade. 

As cinco espécies mais frequentes identificadas foram: amendoeira (Terminalia 

catappa) com 65.811 indivíduos, palmeiras (36.784 indivíduos), figueira-benjamina (Ficus 

benjamina) com 34.514 indivíduos, munguba (Paquira aquatica) com 27.207 indivíduos e oiti 

(Licania tomentosa) com 24.179 indivíduos (PCRJ/SMAC/FPJ, 2015). 

A arborização dos bairros inventariados é dominada por três espécies que juntas 

correspondem, em média, a 50% de todos os indivíduos arbóreos encontrados nestes bairros. 

As espécies mais frequentes são Paquira aquatica (munguba), Terminalia catappa 

(amendoeira) e Licania tomentosa (oiti). A mesma conclusão foi obtida por Santos (2006) no 

estudo realizado em todo o município. Contudo, o levantamento realizado pela COMLURB 

indicou também alta frequência de palmeiras e de figueiras (Ficus spp.). 

Segundo Santamour Júnior (2002), a diversidade de espécies de árvores na paisagem 

urbana se faz necessária para garantir o máximo de proteção contra pragas e doenças. 

Segundo o mesmo autor, recomenda-se não exceder 10% da espécie, 20% do gênero e 30% de 

uma mesma família botânica. A maior diversidade de espécies foi encontrada no bairro de São 

Cristóvão (94), seguida por Benfica (80), Copacabana (71) e Penha (70). 

A Fundação Parques e Jardins (FPJ) é o órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro 

responsável pela arborização urbana em nossa cidade.  

 
Gráfico 104. Plantios por Área de Planejamento (2018) 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/FPJ, 2015. 
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A planilha de acompanhamento dos plantios de árvores executados entre 2007 e 2018 

demonstra uma concentração maior de plantios realizados nas Áreas de Planejamento 3, 4 e 5 

da Cidade e um aumento do plantio de árvores até 2013. A partir de 2014 a curva se inverte, 

com uma redução significativa do número de plantios em 2018. 

 

Tabela 99. Plantio de Árvores por Áreas de Planejamento 
AP Ano Total 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

1 350 541 565 656 302 873 480 281 366 1144 246 204 6.008 

2 1.698 781 946 492 704 2.344 9.192 936 661 1043 503 362 19.662 

3 6.273 6.370 4.930 3.786 6.358 10.713 19.045 11.331 6148 2700 6.762 1.617 86.033 

4 9.519 9.394 10.595 6.515 6.244 13.869 9.809 9.472 6148 5894 5.214 2.209 94.882 

5 5.346 3.574 4.063 10.651 16.295 13.161 18.488 19.636 27.492 1.4870 17.272 6.484 157.332 

T 23.186 20.660 21.099 22.100 29.903 40.960 57.014 41.656 40.815 25.651 29.997 10.876 363.917 

Fonte: PCRJ/SMAC/FPJ, 2015. 

 
Os 10 bairros onde houve a maior incidência de plantio de novas mudas em 2018 

foram: 

 

Tabela 100. Plantios por Bairro (2018) 
 Bairro Quantidade % do Total 

1 Bangu 1470 13,55 

2 Santa Cruz 1338 12,33 

3 Campo Grande 1089 10,04 

4 Paciência 826 7,61 

5 Sepetiba 799 7,36 

6 Recreio 516 4,76 

7 Camorim 419 3,86 

8 Barra da Tijuca 384 3,54 

9 Rocha Miranda 339 3,12 

10 Taquara 281 2,59 

Fonte: PCRJ/SMAC/FPJ, 2015. 

 

Entre 2007 e 2013, 85% dos plantios realizados tiveram origem em processos de 

Habite-se e 15% em processos de Medidas Compensatórias. 
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Gráfico 105: Processos de origem dos plantios feitos entre 2007 e 2013 

 
Fonte: PCRJ/SMAC/FPJ, 2015. 

 
Entre 2009 e 2013, o número de plantios realizados com recursos não orçamentários 

(Habite-se) aumentou progressivamente, como pode ser observado no gráfico a seguir. 

Paralelamente, os recursos orçamentários da Fundação Parques e Jardins descrevem uma 

curva descendente desde 2005. De acordo com os estudos do PDAU Rio, o orçamento da FPJ 

em relação ao orçamento total de Prefeitura vem se reduzindo desde 2005, quando 

representava 0,23%, chegando a 2013 com 0,05%. Os investimentos diretos em arborização 

urbana diminuíram significativamente, em comparação com o que era gasto em anos 

anteriores, fazendo com que as destinações orçamentárias atuais não sejam suficientes para a 

gestão da arborização urbana, com quantitativo estimado superior a 800 mil espécimes.  

Além do baixo orçamento há também, atualmente, uma forte dependência de fontes 

não orçamentárias, em especial aquelas vinculadas à obrigação legal de plantio ou doação de 

muda por Habite-se e por Medida Compensatória. Isto significa que quaisquer desobrigações 

nos dispositivos legais de licenciamento impactarão fortemente sobre a gestão da arborização 

urbana. Este quadro demonstra a necessidade de se implantar procedimentos e normativas 

mais eficientes, visando o aumento do aporte de receitas orçamentárias e não orçamentárias 

para a gestão da arborização urbana. Por outro lado, existe a oportunidade de criação de 

novos instrumentos, em especial os tributários, que incentivem a proteção e o incremento da 

arborização urbana pela população. Outro mecanismo similar, aplicado atualmente, é o da 

adoção de bens e áreas públicas, por empresas, ONGs e cidadãos, o que permite uma 

economia no orçamento público destinado à manutenção e conservação de áreas verdes e 

espaços livres. 
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Gráfico 106: Plantios realizados com recursos não orçamentários (Habite-se) 

 
Fonte: LOBATO, 2016. 

 

Os dados apresentados mostram que é preciso investir em implantação e manutenção 

da infraestrutura urbana entendida de modo abrangente, que inclua a criação e a manutenção 

de áreas verdes e a construção de uma política sólida, coerente e articulada que abranja e 

integre a provisão de atendimento às demandas e necessidades da população por água, 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e arborização pública, como forma de diminuir os 

gastos em saúde pública e melhorar a qualidade ambiental e urbana da Cidade.  

 

4.7. Iluminação Pública 

 
 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável, de 2011, em seu artigo 229, 

estabelece como ações estruturantes relativas à iluminação pública (RIODE JANEIRO (Cidade), 

2011g):  

 
 Ampliar a cobertura de atendimento, iluminando os pontos escuros da Cidade e 

eliminando a existência de ruas sem iluminação pública;  

 Implementar planos de manutenção corretiva e preventiva;  

 Elaborar o cadastro da rede de iluminação pública do Município;  

 Auditar e monitorar periodicamente as concessionárias de distribuição de energia 

que atuam na Cidade;  

17.261 
R$ 2,1 milhões 

18.931 plantios 
R$ 3,9 milhões 

23.165 
R$ 4,6 milhões 

28.619 plantios 
R$ 5,6 milhões 

43.267 plantios  
R$ 8,5 milhões 

2009 2010 2011 2012 2013 
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 Criar um programa para aprimorar a iluminação em pontos turísticos, 

monumentos, obras e edificações culturais e históricas; e  

 Estudar, em conjunto com o órgão central do sistema de gestão ambiental, tipos 

de iluminação mais apropriados para Unidade. 

 
De acordo com a Companhia Municipal de Energia e Iluminação Pública (Rioluz), a 

ação de auditar e monitorar periodicamente as concessionárias de distribuição de energia que 

atuam na Cidade não cabe à Prefeitura, mas à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O 

papel da Rioluz, de acordo com o órgão, é acompanhar o cadastro do consumo de energia 

referente à Iluminação Pública e atualizá-lo.   

O Decreto 32.238/2010, que regulamentou o Fundo Especial de Iluminação Pública 

(FEIP), criado pela Lei Nº 5132, de 17 de dezembro de 2009, estabeleceu em seu art. 2º que  

os recursos do FEIP são destinados exclusivamente ao custeio do serviço de 
iluminação pública do Município do Rio de Janeiro, compreendendo a 
iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum; bem como a 
instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública 
(RIO DE JANEIRO (Cidade), 2010a). 

Segundo a interpretação da Rioluz sobre o Art. 2º, os usos dos recursos são apenas 

para logradouros e bens de uso comum. Assim, existe uma restrição a qual impede a 

iluminação de centros culturais, igrejas, museus, mesmo que sejam próprios municipais, onde 

haja a necessidade de haver um circuito interno para iluminação de fachadas, terraços ou 

torres e alamedas de acesso, playground e/ou quadras em parques fechados. A atuação do 

órgão fica restrita à iluminação em torno dos monumentos e prédios públicos. Desta forma, a 

iluminação de pontos turísticos, monumentos, obras e edificações culturais e históricas ficam a 

cargo dos administradores dos bens.  

De acordo com o órgão, a implantação de iluminação à LED, bem como a dimerização, 

são medidas que contribuiriam para ampliar a cobertura de iluminação pública, uma vez que 

diminuindo o consumo de energia, sobrariam mais recursos para investir em novos 

equipamentos, eliminando logradouros sem iluminação. Porém, não houve recursos 

suficientes para este investimento inicial até o momento. 

 A Rioluz está buscando realizar parcerias público-privadas e chamadas públicas 

destinadas à obtenção de recursos para a eficientização de energia e/ou produção de energias 

sustentáveis, como a energia solar, eólica e demais tecnologias inovadoras, bem como para 

implantar novas tecnologias de LED e FV (energia por Painéis FotoVoltaicos), que permitirão 

uma redução considerável dos custos de consumo de energia. Para isso, é preciso que os 

modelos de negócio sejam bem formatados. 
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Entretanto, algumas restrições da ANEEL dificultam a implantação das novas 

tecnologias de energias sustentáveis. A ANEEL restringe, por exemplo, a micro e mini geração 

distribuída a 5 MGW. Esta restrição dificulta a instalação dos painéis fotovoltaicos nos telhados 

das escolas municipais de forma generalizada.  

Outro ponto a ser discutido com a ANEEL e a distribuidora de energia/concessionária é 

o consenso para a dimerização com as mesmas tarifas de Iluminação Pública e por carga 

instalada, ao invés da instalação de medição como é pretendido pela concessionária Light. Esta 

forma de dimerização poderá ser implantada desde que seja implantado o sistema de 

telegestão, que poderia gerar relatórios que comprovariam a real redução de consumo a partir 

dessa dimerização. 

É preciso que os órgãos que apoiam e incentivam o desenvolvimento sustentável – 

como a C40 e a ONU-Habitat – atuem em conjunto com a Prefeitura, a ANEEL e as 

Concessionárias, no sentido de regulamentar as ações que possibilitem o ganho monetário 

com a redução de consumo, possibilitando investir ainda mais em ações de sustentabilidade, 

ou que possam ser disponibilizados recursos de financiamento à fundo perdido ou em longo 

prazo para os investimentos iniciais. 
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                    Vulnerabilidades da Cidade 

A Cidade do Rio de Janeiro apresenta vulnerabilidades decorrentes da forma como se 

processou o seu desenvolvimento urbano, o qual favoreceu o adensamento populacional e 

construtivo ao longo do litoral, a partir do aterro das orlas das baías e da orla do Oceano 

Atlântico, muitas vezes utilizando o produto do desmonte parcial ou total de morros isolados 

junto à orla, do dessecamento ou da diminuição do espelho d’água das lagoas, da supressão da 

vegetação e da impermeabilização crescente da área urbana consolidada.  

Estas características predispõem a cidade a riscos, tanto de inundações quanto de 

escorregamentos de massa, que sistematicamente causam prejuízos materiais e econômicos 

em grande escala, expõem a população a doenças contagiosas, à poluição atmosférica e 

hídrica e, em casos extremos, vitimam os segmentos da população mais expostos a estes 

riscos. Além dos riscos ambientais, a população da cidade, de todos os extratos sociais, está 

exposta a uma condição de estresse permanente em virtude das desigualdades sociais, do 

acesso insuficiente à infraestrutura e aos serviços públicos e da consequente insegurança nos 

espaços livres públicos da cidade, como vimos nos capítulos anteriores.  

Em paralelo às vulnerabilidades ambientais, serão também analisados os impactos 

causados na saúde coletiva, bem como questões sociais que precisam ser enfrentadas pela 

cidade, relacionadas à assistência social, à habitabilidade, à segurança nos espaços livres 

públicos, à educação e ao acesso à cultura. 

As análises realizadas se baseiam nos dados enviados pelos órgãos que compõem o 

Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), bem como em questões 

apontadas pelos seus representantes nas reuniões e oficinas realizadas no âmbito deste 

comitê em 2018, em trabalhos técnicos elaborados previamente e em fontes externas ao 

poder público municipal. Para auxiliar na aferição das condições de vulnerabilidade social 

foram utilizados os indicadores definidos para o Índice de Progresso Social (IPS) Rio de Janeiro, 

que vêm sendo mensurados pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) desde 

2016. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) monitora sistematicamente a 

qualidade das águas urbanas (rios, lagoas e praias litorâneas), a qualidade das areias das 

praias, a qualidade do ar e a emissão de gases de efeito estufa. A Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), como responsável pela gestão da saúde pública no município, monitora e trata 
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de forma sistêmica as doenças transmissíveis e as epidemias recorrentes causadas pela 

ineficiência do saneamento na cidade e pela poluição atmosférica. A Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SMASDH) iniciou o processo de revisão do Plano Municipal de Assistência 

Social e está em fase de conclusão de um diagnóstico específico sobre o tema. A Secretaria 

Municipal de Ordem Pública (SEOP) monitora a ocorrência de crimes e atropelamentos 

ocorridos nos espaços livres públicos e irregularidades no ordenamento urbano. 

A interface entre as questões ambientais e sociais, sobretudo no que tange aos 

impactos que as questões ambientais exercem na saúde coletiva e bem estar da população, se 

torna ainda mais preocupante em um cenário de mudanças do clima, conforme alertaram o 

relatório Rio de Janeiro em busca da resiliência frente a chuvas fortes – campanha da UNISDR 

(Estratégia Internacional para Redução de Desastres) em parceria com a Secretaria Nacional de 

Defesa Civil, de 2013; o estudo técnico intitulado Estratégia de Adaptação às Mudanças 

Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro, realizado pela COPPE/UFRJ para a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente em 2015, publicado em dezembro de 2016; e o Relatório Rio Resiliente: 

Estratégia de Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro, publicado pelo Centro de Operações Rio 

em 2016. 

 
 
1. Vulnerabilidade Ambiental 

 
 
Qualidade das Águas de Rios e Canais 

O monitoramento da qualidade da água dos rios é realizado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) desde 2012, cujos resultados estão apresentados na tabela a seguir, 

categorizados de acordo com o quadro apresentado em sequência. Foi considerado para a 

análise o valor do Índice de Qualidade de Água (IQANSF), que é determinado como o produto 

ponderado da qualidade da água de nove variáveis selecionadas: Coliformes Termotolerantes, 

DBO, Fosfato Total, Nitratos, Oxigênio Dissolvido, pH, Sólidos Totais Dissolvidos, Temperatura 

e Turbidez.  



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
510 

 

Fonte: PCRJ/SMAC, compilado de Relatórios Anuais INEA (2012-2018). 

   

Os resultados apresentados na tabela anterior foram categorizados segundo o quadro a 

seguir: 

Tabela 101: Índices de Qualidade de Água (IQANSF) por Bacias Hidrográficas – 2012-2018 

Localização 
Estação de 

amostragem 
Região 

Hidrográfica 

IQA NSF (MÉDIA)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rio Engenho Velho EN670 

Guandu 

 
60,2 52,7 47,1 

 
30,3 51,1 

Rio Guandu-Mirim GM180 
 

24,5 22,7 15,5 27,5 28,1 21,2 

Canal do Itá IT040 
 

22,1 15,8 32,5 23,4 30,6 24,7 

Rio Piraquê PR000 
 

22,7 19,3 13,3 19,4 26,7 22,1 

Canal de São Francisco SF080 
 

66,2 63,7 50,7 69,7 64,7 63,1 

Vala do Sangue VS660 
 

29,6 20,3 23 17,4 22,6 20,2 

Rio Acari AC240 

Baía de 
Guanabara 

21,2 18,8 15,9 16,6 22,8 24,7 21,4 

Rio Acari AC241 27,2 24,4 17,4 17,4 39,6 23,2 15,3 

Rio dos Cachorros 1 CH025 
  

17,1 13,9 21 16,6 18,2 

Rio dos Cachorros 2 CH088 
  

19,2 14,6 22,1 15,5 14,9 

Rio Comprido CM020 29 23 18,3 17,2 21,8 16,6 18 

Canal do Cunha CN100 23,4 18,8 21,8 15,8 24,8 16,3 19,5 

Rio Farias FR142 23,3 23,1 17 16,5 21,2 21,4 16,4 

Rio Irajá IJ200 16,6 17,9 20,2 15,2 18 17,6 14,7 

Rio Joana JN820 31,7 25,2 23,3 18,7 24,7 13,1 14,1 

Canal do Mangue MN000 18,5 22,3 19,7 19,6 25,6 17,8 15,9 

Canal do Mangue MN001 31,2 22,3 23,6 23,1 24 23,9 26 

Rio Maracanã MR040 26,2 24,2 20,1 16,7 23,9 17,6 15 

Rio Maracanã MR043 27,4 26,1 20,6 17,5 29,3 22,2 20,5 

Canal da Penha PN180 18,5 19,7 18,3 15,6 20,1 17,5 18,2 

Rio Pavuna PV981 30,6 28,7 21,6 21,6 34,9 26,9 24 

Rio Trapicheiro TR060 23 25,9 21,1 18,6 21,3 17,4 17,6 

Rio do Anil AN040 

Sistema 
Lagunar de 

Jacarepaguá 

32,2 43,2 27,1 31,1 24,9 22,6 30,1 

Rio Cachoeira CC000 51 52 40,3 27,8 32,5 36,8 41,8 

Rio Camorim CM220 62,8 62,4 43,2 49,2 55,1 55,9 60,7 

Arroio Fundo FN090 24,8 25,8 21,7 27,1 20,4 23,6 16 

Arroio Fundo FN100 28,9 34,3 25 17,4 17,3 20,2 16,3 

Rio Guerenguê GN400 29,2 43,1 24,7 22,3 19,8 20,1 19,9 

Rio Grande GR140 32,1 39,4 26,2 35,2 29,6 23,5 44 

Rio Grande GR144 42,2 53,2 45 48,8 38,3 39,2 21,4 

Rio Marinho MN240 21,6 27,6 31,8 22,8 18,4 27,5 21,9 

Rio Pavuninha PN480 29,2 24,8 18,2 16,5 16,4 17,7 17,4 

Arroio Pavuna PV180 22,3 19,9 16,7 15,6 16,1 16,5 15,8 

Rio Retiro RT020 36,7 39,5 24,9 20,9 26,3 23,8 20,3 
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Tabela 102: Parâmetros de IQANSF 

 CATEGORIA 

DE RESULTADOS 
IQANSF SIGNIFICADO 

Excelente 100≥IQA≥90 
Águas apropriadas para tratamento convencional visando o 

abastecimento público 
Boa 90>IQA≥70 

Média 70>IQA≥50 

Ruim 50>IQA≥25 Águas impróprias para tratamento convencional visando 
abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais 

avançados. 
Péssima 25>IQA≥0 

 
- Número de resultados insuficiente para a qualificação 

           Fonte: INEA (2018) 

 

Os rios que apresentaram melhores condições de qualidade das suas águas entre 2012 

e 2018 são o Rio Engenho Velho, o Rio Camorim, o Canal de São Francisco, situados nas Áreas 

de Planejamento 4 e 5, nas regiões hidrográficas do sistema lagunar de Jacarepaguá e do 

Guandu. Os que apresentam as piores condições são os rios Acari, Irajá, Farias, Arroio Pavuna, 

Canal da Penha e Canal do Cunha, a maioria situados na Área de Planejamento 3, com exceção 

do Arroio Pavuna, localizado na AP 4. 

 
 
Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas 

A SMAC iniciou o monitoramento da qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas 

(LRF) em 1995, dentro do Programa de Monitoramento dos Ecossistemas Costeiros Urbanos, 

realizado através de campanhas de coletas com periodicidade variável em 5 Estações de 

Amostragem. 

Em janeiro de 2002, o monitoramento da LRF foi retirado do Programa de 

Monitoramento dos Ecossistemas Costeiros Urbanos, sendo iniciado um novo monitoramento 

da água da Lagoa, mais abrangente, de forma pontual e contínua, com recebimento remoto 

dos dados por satélite. As outras lagoas – Jacarepaguá, Camorim, Tijuca, Marapendi e Lagoinha 

- continuaram a ser monitoradas dentro do Programa citado, interrompido em 2006. O 

monitoramento pontual manteve as coletas nas 5 Estações de Amostragem, na superfície e em 

perfil. O monitoramento contínuo era feito a distância (remoto), através de medições por 

sensores instalados em sonda multiparamétrica localizada no centro da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, com transmissão de dados a cada 60 minutos para a SMAC. Além destes, foi também 

iniciado o monitoramento contínuo das saídas da rede de drenagem para a Lagoa, envolvendo 

20 estações remotas localizadas nas galerias de cintura, com transmissão horária para a SMAC.  

A variação do nível de água da Lagoa também era acompanhada remotamente. 
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O sistema de monitoramento implantado permitiu o conhecimento da qualidade da 

água do corpo hídrico e o acompanhamento diário dos lançamentos irregulares na rede de 

drenagem, em tempo seco, com uso do reativo de Nessler para comprovação (ou não) de 

contaminação por esgotos sanitários, resultando na confirmação de que a Lagoa recebia 

grande quantidade destes. A divulgação desta informação levou ao rompimento do convênio 

de gestão da Lagoa Rodrigo de Freitas assinado entre o Estado e o Município do Rio de Janeiro 

e, por decisão da administração municipal, o contrato de monitoramento foi suspenso em 

fevereiro de 2004 e rescindido em setembro de 2004. 

Em 2007, após o Estado do Rio de Janeiro repassar a atribuição da gestão da Lagoa 

para o Município, novo monitoramento foi planejado, sendo iniciado em dezembro de 2011. 

No retorno do monitoramento, foram programados os monitoramentos contínuo e pontual, 

sendo que neste último uma nova estação de coleta foi acrescentada. Considerando o 

monitoramento contínuo, foi novamente instalada uma sonda multiparamétrica na estação de 

amostragem localizada em ponto central da Lagoa, para determinar os principais parâmetros 

indicativos do equilíbrio ambiental. Com dados transmitidos a cada 30 minutos para a 

Prefeitura, a SMAC acompanha as variações dos parâmetros de qualidade da água, de forma a 

detectar e atuar nas situações de desequilíbrio. Como inovação, foi instalada no Estádio de 

Remo uma estação meteorológica que permite o conhecimento das condições meteorológicas 

da região e suas mudanças. Para o monitoramento pontual, com coletas e análises realizadas 

duas vezes por semana, foi acrescida uma estação de coleta de água, localizada junto ao 

Parque das Taboas e também se iniciou a avaliação da comunidade fitoplanctônica nas seis 

estações de monitoramento. 

O projeto sofreu descontinuidade em dezembro de 2016 quando se encerrou o 

Contrato nº 43/2011 de execução dos serviços de coleta de amostras, análises físico-químicas 

e biológicas e avaliação das condições de qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos 

canais e rios a ela contribuintes. Após nova licitação, o projeto foi retomado em outubro de 

2017, seguindo o modelo do contrato anterior. A partir dos dados obtidos no monitoramento, 

a SMAC classifica a qualidade da água em relação à proteção das comunidades aquáticas e ao 

uso desportivo e recreativo de contato secundário, usos estabelecidos para a Lagoa no Decreto 

Municipal nº 18.415/2000. 

A qualidade da água referente à vida aquática na Lagoa considera os valores dos 

parâmetros Oxigênio Dissolvido (OD) e Temperatura, que a classificam em um dos seguintes 

estados: Equilíbrio, Alerta e Crítico. Essa classificação indica a ocorrência de alterações no 

equilíbrio do ecossistema, que podem levar à mortandade de peixes.  
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 Estado de Equilíbrio – Bandeira Verde: condições adequadas para a vida aquática. O 

estado de equilíbrio é caracterizado por valores de OD superiores a 4 mg/l. 

 Estado de Alerta – Bandeira Amarela: Indica a presença de condições 

transitórias/instáveis que, caso agravadas, podem comprometer a sobrevivência 

das comunidades aquáticas. O estado de alerta é caracterizado por valores de OD 

entre 2 e 4 mg/l. 

 Estado Crítico - Bandeira Vermelha: Indica a presença de condições inadequadas 

para a preservação da vida aquática, podendo levar à mortandade de peixes. O 

estado crítico é caracterizado por valores de OD inferiores a 2 mg/l e/ou variações 

bruscas de temperatura.  

A classificação voltada para as práticas esportivas de contato secundário utiliza os 

níveis de Escherichia coli, bactéria do grupo Coliforme que, em altas concentrações, pode ser 

associada à possibilidade da presença de outros organismos patogênicos, conforme dispõe a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas salobras classe 2.  

Considerando que a Gestão Ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas é realizada por 

diversos órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; que há a necessidade de articular e 

otimizar as ações existentes voltadas à manutenção da qualidade ambiental do espelho d’água 

e de todo o seu entorno; e que a prevenção de riscos à qualidade ambiental da Lagoa e seu 

entorno deve contemplar ações voltadas à mitigação de situações que podem levar a riscos 

ambientais para o sistema lagunar, foi instituído Plano Municipal de Contingência da Lagoa 

Rodrigo de Freitas através do Decreto Rio nº 42.675/2016 (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2016a).  

 
 

Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas em 2018 

Em 2018, a água da Lagoa Rodrigo de Freitas foi classificada em Estado de Equilíbrio, 

ou seja, com condições adequadas para preservação da vida aquática, em 91% dos dias do 

ano. A classificação em Estado de Alerta, registrada em 5% dos dias do período, foi decorrente 

da permanência dos níveis de OD entre 2 mg/L e 4 mg/L, enquanto o Estado Crítico, registrado 

durante 4% dos dias, foi resultado da permanência dos níveis de OD abaixo de 2 mg/L. Os 

baixos valores de OD podem estar associados à ocorrência, isoladas ou em conjunto, de 

elevada temperatura da água no verão, mudança da comunidade fitoplanctônica, falta de 

renovação da água por ausência de entrada de água do mar, chuvas intensas e lançamento 
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irregular e/ou acidental de esgoto bruto diretamente na Lagoa ou nos rios e canais a ela 

ligados. 

Destaca-se que os momentos mais críticos de OD na Lagoa no ano de 2018 ocorreram 

nos meses de janeiro e março, bem como, de novembro e dezembro. Esses meses têm por 

características elevadas temperaturas e grande volume de chuvas. Ressalta-se, ainda a 

ocorrência da floração das Cianobactérias Synechocystis spp. entre 10 e 17 de dezembro e, 

consequente, senescência, redução drástica e decomposição aeróbica dessa população 

fitoplanctônica, quando houve intensa depleção de OD na Lagoa Rodrigo de Freitas, 

culminando na mortandade de peixes registrada de 20 a 23 de dezembro. Em 2018, 

considerando as áreas do espelho d’água, a água da Lagoa foi classificada em “Própria” ao 

contato secundário em 51% dos dias na Área 1 (restrita a atividades desportivas), 83% na Área 

2 e 69% na Área 3, as duas últimas destinadas a atividades recreativas. 

A utilização de índices de qualidade da água permite expressar e sintetizar de forma 

clara e objetiva a condição ambiental em que se encontra determinado corpo hídrico. Levando 

em conta que o uso da água da Lagoa Rodrigo de Freitas pressupõe a proteção das 

comunidades aquáticas, a harmonia paisagística, a recreação de contato secundário e a pesca 

artesanal, optou-se por não utilizar o IQA tradicional e por elaborar um índice mais 

direcionado aos usos preponderantes da Lagoa.  O índice proposto para a Qualidade da Água 

da Lagoa Rodrigo de Freitas (IVALRF) foi apresentado no Relatório 2014 - Avaliação da 

Qualidade Ambiental da Cidade do Rio de Janeiro no período 2010-2013 pelos Programas de 

Monitoramento da SMAC. Tomando como base o Índice de Preservação da Vida Aquática 

(IVA), utilizado pela CETESB, foram introduzidas modificações de forma a melhor representar e 

traduzir as particularidades da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aplicando a metodologia para a 

determinação do IVALRF da Lagoa Rodrigo de Freitas para o ano de 2018, a qualidade da água 

foi classificada como “Ótima” em 1% do período, “Boa” em 45%, “Regular” em 40%, “Ruim” 

em 6% e “Péssima” em 8%.  

 
 
Qualidade de água das Praias 

A avaliação da qualidade da água para fins de banho e recreação das praias da Cidade 

do Rio de Janeiro é feita pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) desde 2000 a partir da 

comparação do nível de contaminação das águas por coliformes termotolerantes e 
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enterococos, segundo os padrões previstos na legislação vigente, a Resolução CONAMA nº 

274/2000.  

Elevados números destas bactérias em águas marinhas indicam que a principal fonte 

de poluição é oriunda da contaminação por esgotos domiciliares. A frequência de amostragem 

nas praias da zona sul e zona oeste do Município é de duas vezes por semana, e semanal no 

caso das praias de Paquetá. 

 Os resultados do monitoramento estão apresentados na tabela a seguir e 

categorizados de acordo com este quadro: 

 
Tabela 103: Parâmetros de qualificação INEA 

QUALIFICAÇÃO INEA DESCRIÇÃO 

Ótima 
Máximo de 250 nmp/100 ml coliformes fecais ou 25 nmp/100 ml 

enterococos em 80% ou mais do tempo. 

Boa 
Máximo de 1.000 nmp/100 ml coliformes fecais ou 100 nmp/100 ml 

enterococos em 80% ou mais do tempo, exceto as ótimas. 

Regular 
Máximo de 1.000 nmp/100 ml coliformes fecais ou 100 nmp/100 ml 

enterococos em 70% ou mais do tempo e menos de 80% do tempo 

Má 
Máximo de 1.000 nmp/100 ml coliformes fecais ou 25 nmp/100 ml 

enterococos em 50% ou mais do tempo e menos de 70% do tempo 

Péssima Praias que não se enquadram nas categorias anteriores 

 Número de resultados insuficiente para a qualificação 

           Fonte: INEA (2018) 

 

As melhores condições de balneabilidade das águas das praias do Município ao longo 

do período analisado (2000-2018) são encontradas na Prainha, em Grumari e no Recreio dos 

Bandeirantes.  

As condições mais desfavoráveis à balneabilidade das águas das praias do Município 

são encontradas nas praias situadas na Baía de Sepetiba, no bairro de Sepetiba, nas praias da 

orla da Baía da Guanabara, em especial as da orla norte, incluindo as da Ilha do Governador. As 

praias da orla da Baía da Guanabara localizadas na zona sul, como Botafogo, Flamengo e Urca 

também apresentaram condições pouco favoráveis ao longo do período analisado (2000-

2018). 
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Tabela 104: Qualidade da Água nas Praias do Município - 2000-2018 (INEA) 

QUALIFICAÇÃO ANUAL HISTÓRICA DAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RESULTADOS DE 
BACTERIOLOGIA CONSOLIDADOS 

PRAIAS 

ANO 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

SE
P

ET
IB

A
 

Sepetiba                               P P P P P P 

Recôncavo                               P P P P P P 

Cardo                               P P P P P P 

Pedra de Guaratiba                                           

ZO
N

A
 O

ES
TE

 E
 S

U
L 

Barra de Guaratiba                               M B R R B B 

Grumari                               B O O O O O 

Prainha                               O O O O O O 

Sernambetiba                               R O B B O B 

R dos Bandeirantes                               O O O O O O 

Barra da Tijuca                               B B B O O B 

Quebra Mar                               M M M M M M 

Joatinga                               B B B B B B 

Pepino                               M M M R B B 

São Conrado                               P P P P M M 

Vidigal                               M R R B O B 

Leblon                               M R R B O R 

Ipanema                               R B B B O B 

Arpoador                               B O B B O O 

Diabo                               B O B B O O 

Copacabana                               B O B O O O 

Leme                               B O O O O O 

Vermelha                               B O O O O B 

Forte São João                                           

Urca                               P M M R B R 

Botafogo                               P P P P P P 

Flamengo                               P M P M P P 

IL
H

A
 D

O
 G

O
V

ER
N

A
D

O
R

 E
 R

A
M

O
S 

Galeão                               P P P P P P 

São Bento                               P P P P P P 

Engenho Velho                                           

Jardim Guanabara                               P M P M M M 

Bica                               P P P M M M 

Ribeira                               P P P P P P 

Engenhoca                               P P P P P P 

Pitangueiras                               P P P P P P 

Bandeira                               P P P P P P 

Barão de Capanema                               P P P P P P 

Guanabara                               P P M P M R 

Pelônias                               P P P P P P 

Ramos                               P P P P P P 

Imbuca                               M R P M R R 

P
A

Q
U

ET
Á

 

Riberira                               M R M M R R 

Grossa                               P M M M M M 

Tamoios                               M R M P R M 

Catimbau                               M R M M R M 

Coqueiros (P. 
Castagneto) 

                              
P M M M M M 

Moreninha                               M B M R B B 

J. Bonifácio                               M R M R B R 

Fonte: INEA (2018) 
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Qualidade das Areia das Praias 

O município realiza o monitoramento da qualidade das areias de suas praias por meio 

do Programa AREIA CARIOCA, em que são coletadas amostras em 36 pontos de praias 

abrigadas e oceânicas, visualizados na figura a seguir. Dentre estes pontos também é coletada 

amostra da areia do Piscinão de Ramos, construído no bairro de Ramos. 

 
Figura 144: Pontos de monitoramento da qualidade da areia. 

 
 

Fonte: PCRJ/SMAC, 2019. 

 
Em 2014, o Índice de Qualidade da Areia de Praia (IQAreia) foi desenvolvido para o 

Programa AREIA CARIOCA, sendo apresentado no Relatório 2014 – Avaliação da Qualidade 

Ambiental da Cidade do Rio de Janeiro – no período 2010-2013 pelos Programas de 

Monitoramento da SMAC, elaborado pela Coordenadoria de Monitoramento Ambiental 

(CMA). 

O IQAreia se subdivide nos conceitos “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”. Sua 

determinação incorpora os mesmos parâmetros bacteriológicos utilizados para a classificação 

das areias: Coliformes Totais e Escherichia coli, variáveis consideradas relevantes para esta 

avaliação, promovendo uma melhor compreensão das informações geradas pelo Programa e 

facilitando o acompanhamento das condições das areias das praias ao longo do tempo. 

Aplicando-se o IQAreia no histórico do monitoramento desde 2010, de forma a 

permitir uma comparação da qualidade das areias das Praias e do Piscinão de Ramos ao longo 

dos anos, observa-se que houve um decréscimo de qualidade das areias das praias no ano de 

2018 em toda a cidade, como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 105: Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias

 
Fonte: PCRJ/SMAC. Programa Areia Carioca, 2018. 

 

Praias Abrigadas das Baías de Guanabara e Sepetiba 

Para as praias abrigadas, o índice IQAreia aponta para uma piora da qualidade das 

areias do ano de 2017 para 2018 e, também, quando comparado com os resultados dos anos 

anteriores de 2010 a 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2017 ** 2018

G/IM Regular Bom Regular Bom Bom Bom Ótimo Regular

G/JB Ruim Regular Regular Ruim Bom Bom Ótimo Regular

G/MO Regular Bom Regular Regular Ótimo Bom Ótimo Regular

G/PB Regular Regular Ruim Regular Regular Bom Ótimo Ruim

G/PE Regular Bom Ruim Bom Bom Ótimo Bom Ruim

G/GU Ruim Regular Ruim Ruim Ruim Ruim Regular Ruim

Ramos G/PR Bom Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom

Flamengo FLA Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Ruim

Botafogo BTF Bom Regular Bom Ruim Bom Regular Ótimo Ruim

Central U/PC Regular Regular Ruim Ruim Regular Ruim   Regular Ruim

Sepetiba SEP Regular Regular Bom Bom Bom Regular Bom Ruim

Brisa BRI Bom Ótimo Ótimo Regular Ótimo Não M onitorado Não M onitorado Não M onitorado

Piscinão PIS Bom Ótimo Regular Ruim Regular Ruim Regular Ruim

Vermelha U/PV Bom Bom Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ruim

Leme LM Bom Regular Bom Bom Bom Regular Ótimo Regular

C/RP Regular Bom Ótimo Bom Bom Regular Bom Ruim

C/BI Bom Ótimo Bom Bom Bom Regular Bom Ruim

C/SL Bom Bom Bom Ruim Regular Ruim Bom Ruim

Diabo I/PD Bom Bom Bom Regular Bom Bom Ótimo Ruim

Arpoador I/ARP Regular Bom Bom Ruim Regular Regular Bom Ruim

I/MQ Ruim Bom Ruim Ruim Bom Bom Ótimo Ruim

I/PR Bom Bom Bom Bom Ótimo Ótimo Bom Regular

L/BM Bom Bom Bom Bom Bom Bom Ótimo Ruim

L/VA Bom Ótimo Bom Bom Bom Bom Ótimo Regular

P/HN Bom Bom Bom Ruim Bom Bom Ótimo Regular

P/ASA Bom Bom Bom Bom Bom Ótimo Ótimo Bom

B/QM Bom Bom Regular Ruim Regular Regular Regular Ruim

B/PP Regular Bom Regular Regular Regular Bom Bom Ruim

B/CB Bom Bom Bom Bom Bom Ótimo Ótimo Ruim

B/ALV Bom Ótimo Bom Regular Bom Bom Bom Ruim

R/RES Bom Ótimo Ótimo Bom Ótimo Ótimo Ótimo Bom

R/PON Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom

Macumba R/MAC Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom

Prainha PRA Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom Bom

GRU Bom Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom

MUN Não M onitorado Não M onitorado Não M onitorado Não M onitorado Não M onitorado Bom Ótimo Ruim

B. Guaratiba GUA Bom Bom Bom Bom Ótimo Regular Ótimo Regular

*   Monitoramento até Novembro de 2015.

* * Monitoramento a partir de Junho de 2017.

Recreio
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Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias
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Em 2017, a metade das praias abrigadas (6 praias) apresentou o conceito “Ótimo” para 

suas areias segundo o índice IQAreia: Praia da Imbuca (G/IM), Praia de José Bonifácio (G/JB), 

Praia da Moreninha (G/MO), Praia da Bica (G/PB), Praia de Ramos (G/PR) e Praia de Botafogo 

(BTF). 

Em 2018, nenhuma praia abrigada recebeu o conceito “Ótimo”. Apenas a areia da 

Praia de Ramos (G/PR) alcançou o conceito “Bom”, sendo a melhor classificação do índice 

neste ano. Esta boa classificação das areias da Praia de Ramos (G/PR) justifica-se pelo 

inexpressivo uso por parte da população, que frequenta mais intensamente o Piscinão de 

Ramos (PIS) construído junto à praia. 

As areias das praias da Bica (G/PB), Engenhoca (G/PE), Guanabara (G/GU), Flamengo 

(FLA), Botafogo (BTF), Urca (U/PC) e Recôncavo (SEP) receberam conceito “Ruim” pelo IQAreia 

no ano de 2018, sendo as praias abrigadas piores avaliadas no Programa. 

 
 

Piscinão de Ramos 

O Piscinão de Ramos (PIS) recebeu o conceito “Regular” pelo IQAreia em 2017, 

piorando sua avaliação para “Ruim” em 2018. 

 
 

Praias Oceânicas 

Para as praias oceânicas, o índice IQAreia também aponta para uma piora da qualidade 

das areias no ano de 2018 em relação ao ano de 2017 e, também, quando comparado com os 

resultados dos anos anteriores, de 2010 a 2015. 

Em 2017, 15 pontos de praias oceânicas apresentaram conceito “Ótimo”: Praia 

Vermelha (U/PV); Praia do Leme (LM); Praia do Diabo (I/PD); Praia de Ipanema, em frente à 

Rua Maria Quitéria (I/MQ); Praia do Leblon, em frente à Rua Bartolomeu Mitre (L/BM) e em 

frente à Av. Visconde de Albuquerque (L/VA); Praia de São Conrado, em frente ao Hotel 

Nacional (P/HN) e próximo à pista de pouso de Asa-delta (P/ASA); Praia da Barra da Tijuca, em 

frente ao Condomínio Barramares (B/CB); Praia do Recreio dos Bandeirantes, em frente à 

Reserva (R/RES) e próximo ao Pontal (R/PON); Praia da Macumba (R/MAC); Praia de Grumari 

(GRU); Praia de Grumari, próximo à foz do Rio do Mundo (MUN); e Praia de Barra de Guaratiba 

(GUA). 
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Já em 2018, nenhuma areia de praias oceânicas recebeu o conceito “Ótimo” segundo o 

índice IQAreia. 

As areias de 6 pontos de praias oceânicas que foram melhores avaliadas pelo IQAreia 

em 2018, apresentando conceito “Bom”, são: Praia de São Conrado, próximo à pista de pouso 

de Asa-delta (P/ASA); Praia do Recreio dos Bandeirantes, em frente à Reserva (R/RES) e 

próximo ao Pontal (R/PON); Praia da Macumba (R/MAC); Prainha (PRA); e Praia de Grumari 

(GRU). 

Dos 24 pontos de praias oceânicas, 13 pontos tiveram suas areias classificadas com o 

conceito “Ruim” em 2018, segundo o índice IQAreia: Praia Vermelha (U/PV); Praia de 

Copacabana, em frente à Rua República do Peru (C/RP), em frente à Rua Barão de Ipanema 

(C/BI) e em frente à Rua Souza Lima (C/SL); Praia do Diabo (I/PD); Praia do Arpoador (I/ARP); 

Praia de Ipanema, em frente à Rua Maria Quitéria (I/MQ); Praia do Leblon, em frente à Rua 

Bartolomeu Mitre (L/BM); Praia da Barra da Tijuca, próximo ao Quebra-mar (B/QM), em frente 

à barraca do Pepê (B/PP), em frente ao Condomínio Barramares (B/CB) e em frente à Av. 

Ayrton Senna (B/ALV); e Praia de Grumari, próximo à foz do Rio do Mundo (MUN). 

 
 
Qualidade do Ar 

 O inventário de fontes de emissão no estado do Rio de Janeiro, de 2004, apontou o 

tráfego veicular como responsável por 77% das emissões de poluentes atmosféricos. O 

aumento da frota veicular nos últimos anos foi responsável pela elevação das emissões de 

poluentes atmosféricos. Esse aumento motivou a criação do Programa de Controle de Poluição 

do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), resultando na melhoria da qualidade dos 

combustíveis que, associado ao avanço da tecnologia automotiva, vem contribuindo para a 

redução da poluição causada por fontes veiculares. 

Entre os poluentes monitorados pela rede municipal, destacam-se o dióxido de 

enxofre (SO2) e as partículas inaláveis (MP10), considerados parâmetros representativos da 

qualidade do ar no município através da média anual e de uma série histórica de dados com 

início no ano 2000. As tendências de evolução da qualidade do ar no município podem ser 

observadas através das concentrações anuais destes poluentes para o período de 2001 a 2018.  

A medição do que se denomina “concentração de um poluente”, ou seja, sua 

quantidade presente no ar, é feita com base em definições da legislação quanto aos padrões 

primários e padrões secundários de qualidade do ar. Os padrões de qualidade do ar no Brasil 
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são definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução 

n.º 491 de 19 de novembro de 2018, que revogou a Resolução n.º 03 de 28 de junho de 1990. 

As concentrações médias anuais de SO2 apresentaram estabilidade ao longo dos 

últimos anos de monitoramento. Apesar da elevação nas concentrações do poluente em 2012, 

o comportamento da série de dados indica tendência de queda ou estabilidade nas medições, 

com exceção do bairro de Bangu, que demonstra elevação. Os resultados apresentam valores 

de concentração abaixo dos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela legislação vigente. 

O comportamento da série histórica para o poluente MP10 apresenta tendência de 

queda nas concentrações, ficando abaixo do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

03/1990, com exceção dos valores medidos na estação de Copacabana. Em Copacabana, além 

do trânsito local, a maresia e a configuração urbana do bairro, que alia verticalização e 

adensamento construtivo, contribuem para as altas concentrações. O material particulado é 

composto de fragmentos de material sólido ou líquido que ficam suspensos no ar, na forma de 

poeira, neblina, fumaça, fuligem e outras, com dimensões menores que 10 micrômetros. 

O gráfico a seguir mostra as concentrações médias anuais de MP10 para as estações do 

Centro, São Cristóvão, Tijuca, Campo Grande, Irajá, Bangu e Pedra de Guaratiba entre 2001 e 

2018. As estações de Campo Grande e Irajá foram inauguradas em dezembro de 2011. 

A saúde humana pode ser comprometida pelo material particulado de várias formas, 

pois o grau de penetração das partículas no trato respiratório superior depende de seu 

tamanho e de sua velocidade de penetração. Embora tenha ocorrido um aumento na frota de 

veículos, as ações previstas nas diferentes fases do PROCONVE, tais como a implantação de um 

programa estadual de vistoria veicular; as atividades de fiscalização e controle ambiental; os 

investimentos em transportes alternativos, como no caso das ciclovias; e a ocorrência de 

fatores locais influenciou na redução das concentrações dos poluentes atmosféricos. 
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Gráfico 107: Evolução das concentrações anuais de MP10 para as estações do Centro, São 
Cristóvão, Tijuca, Campo Grande, Irajá, Bangu e Pedra de Guaratiba. 

 
 

Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
Outro poluente que caracteriza a qualidade do ar em grandes centros urbanos é o 

Ozônio. Monitorado somente a partir de 2010 nas estações da rede municipal, o poluente tem 

ocasionado o maior número de violações ao padrão de qualidade do ar. 

No gráfico 108 pode ser observado o total de registros de violação ao Padrão da 

Qualidade do Ar, estabelecido na Resolução CONAMA n.º 003/1990, para o poluente Ozônio 

nas estações de monitoramento da rede municipal. O maior número de violações ocorreu na 

estação de Bangu, exceto para o ano de 2012, quando a estação de Irajá registrou maior 

número de violações. Cabe ressaltar que o padrão de qualidade do ar para Ozônio é calculado 

com base na média de 1 hora, possibilitando que ocorra mais de uma violação ao dia. 

Entre as estações da rede de monitoramento da qualidade do ar, Bangu apresenta os 

maiores números de violação ao padrão CONAMA. As emissões veiculares em vias de grande 

circulação, como a Avenida Brasil, e a influência das emissões de municípios vizinhos, somadas 

à topografia e às condições de vento locais, podem ser consideradas como os principais fatores 

que contribuem para a formação e transporte de ozônio para o local da estação. 

Apesar de monitorados os percussores de formação, a química de formação do 

poluente ozônio é de difícil entendimento. No entanto, seu comportamento é bem definido e 

pode ser facilmente visualizado em função das horas do dia e da quantidade de radiação solar 

incidente. As altas concentrações ocorrem entre as 12 e 15 horas. 
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Gráfico 108: Total de registros de violação ao padrão de qualidade do ar para o poluente 

Ozônio entre os anos de 2012 e 2018 na rede municipal de monitoramento do ar. 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
Entre as campanhas de monitoramento realizadas pela estação móvel, destacam-se 

aquelas ocorridas no bairro do Caju, as quais registraram os maiores índices de poluição por 

partículas de MP10. Ao todo foram realizadas três campanhas de monitoramento ao longo dos 

anos de 2013 a 2016, em períodos intercalados, e em diferentes locais do bairro. As altas 

concentrações de material particulado se devem às atividades que ocorrem na região, assim 

como do tráfego de veículos pesados, seja por emissão direta ou pelo efeito de ressuspensão 

do material sedimentado nas principais vias de circulação. Associado às altas taxas de emissão 

já registradas, o local necessita de atenção em decorrência das obras em andamento, para 

construção de via de tráfego, aumentando a circulação veicular local. 

 
 
Emissão de Gases de Efeito Estufa 

A Cidade do Rio de Janeiro realizou inventários sobre as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) de sua responsabilidade para os anos de 1998, 2005 e 2012, considerando as 
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emissões dos três principais componentes: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O). As emissões foram quantificadas em termos de dióxido de carbono equivalente 

(CO2e), de acordo com o potencial de aquecimento global destes gases. 

Assim sendo, a Cidade emitiu 11,4 milhões de toneladas de CO2e em 2005, e 23,6 

milhões de toneladas de CO2e em 2012. Para este último ano, as emissões de CO2 

correspondiam a 85% deste total, enquanto que as emissões de CH4 foram responsáveis por 

13,6% e as de N2O por apenas 1,4%. 

Considerando os setores de atividade econômica, o setor de Transportes foi o que 

mais emitiu gases de efeito estufa em 2012, respondendo por 31% das emissões, seguido pelo 

setor de Transformação e Distribuição de Energia (12%), e pelo consumo de energia pela 

indústria (11%).  

 
Gráfico 109: Emissão de GEE por Setor de Atividade Econômica em 2012 (%) 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
O principal setor responsável pelo aumento das emissões no período entre 2005 e 

2012 foi o de Energia, influenciado pelas novas atividades econômicas desenvolvidas na 

Cidade.  Quanto ao nível das emissões do setor de Transportes, há que se considerar os 

esforços que estão sendo empreendidos pela Prefeitura visando à redução das emissões, com 

destaque para ações como a implantação dos BRTs, BRSs e a expansão da malha cicloviária. 

 
 
 
 
 
 
 

12% 
9% 

7% 

2% 31% 
11% 

8% 

10% 
0% 

0% 7% 3% 

Energético (transformação e Distribuição) Residencial 

Comercial/Serviços Público+Agropecuário 

Transporte Indústria 

Emissões Fugitivas Processos Industriais 

Uso de Produtos Mud. Uso dos Solo/Agricultura/Pecuária 

Resíduos Sólidos Esgotos e Efluentes 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
525 

 

Gráfico 110: Comparação entre as emissões de 2005 e os resultados de 2012 

 
Fonte: PCRJ/SMAC, 2018. 

 
A redução de emissões de GEE na Cidade do Rio de Janeiro é um dos projetos 

estratégicos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Suas metas foram consolidadas pela Lei 

Municipal nº 5.248 de 27/01/2011, que instituiu a Política Municipal sobre Mudança do Clima 

e Desenvolvimento Sustentável (RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011f). As metas foram fixadas 

tendo como referência as emissões totais verificadas em 2005. Os objetivos de redução foram 

assim definidos: 

  

 Reduzir 8% das emissões de 2005 (929 mil toneladas de carbono equivalente), em 

2012;  

 Reduzir 16% das emissões de 2005 (1,8 milhões de toneladas de carbono 

equivalente), em 2016; e  

 Reduzir 20% das emissões de 2005 (2,3 milhões de toneladas de carbono 

equivalente), em 2020. 

 

As emissões totais de gases de efeito estufa são resultantes da dinâmica e das intervenções 

em resíduos, transportes, edificações e cobertura vegetal, entre outros setores e segmentos.  

A meta estabelecida para 2012, redução de 8% das emissões de 2005, ou seja, 929 mil 

toneladas de CO2e, só foi alcançada no ano seguinte, devido ao atraso no cronograma de 

implantação da recuperação e envio do gás metano de Gramacho para aproveitamento na 

Refinaria Duque de Caxias (REDUQ).  

-1000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

2005 

2012 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
526 

 

Em 2016, alcançou-se a redução de 1,4 milhões de toneladas de CO2e, acima de 12% 

do total de emissões da Cidade ocorridas em 2005, patamar intermediário entre a meta de 8% 

fixada para 2012 e de 16% estabelecida para 2016. Fatores como o atraso na entrada em 

operação dos BRTs, o atraso na entrada em operação do CTR Seropédica e o fato da 

quantidade de biogás que vem sendo emanada no aterro de Gramacho estar bem abaixo das 

previsões, implicando na redução do biogás coletado e queimado, contribuíram para o atraso 

do alcance da meta estabelecida para 2016.  

Em 2017, estimou-se a redução de 1,5 milhões de toneladas de CO2e, 

aproximadamente 14% do total de emissões da Cidade em 2005. Em 2018, estimou-se a 

redução de 1,7 milhões de toneladas de CO2e, ou seja, 15,7% do total de emissões da Cidade 

em 2005. Para 2019, é estimada a redução de 1,9 milhões de toneladas de CO2e, acima de 17% 

do total de emissões da Cidade em 2005, alcançando a meta estabelecida para 2016.  

Para se alcançar a meta de redução de emissões de GEE para 2020, fixada em 20% das 

emissões de GEE da Cidade em 2005, será necessário ampliar e intensificar as ações de 

mitigação no Município. Algumas delas já têm sido executadas pela gestão municipal e são 

fundamentais para o cumprimento desta meta. Entre estas se destacam: 

  
 A implantação da primeira unidade de biometanização da América Latina, no 

Ecoparque do Caju, que transforma matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU) em biogás, utilizado para a geração de energia e de biocombustível não 

poluente;  

 O uso de lâmpadas LED em todos os sinais luminosos de trânsito e a determinação 

de utilizar 20% de Biodiesel (B20) em adição ao combustível fóssil (diesel) na frota 

das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público por Ônibus; e 

 O uso de lâmpadas tubulares LED em mais de 2.400 salas de aula, em substituição 

às lâmpadas fluorescentes, gerando uma redução de consumo de cerca de 

400.000 kW por mês, considerando que a maioria são escolas de 3 turnos, 

quantidade equivalente a uma redução de emissão anual de 650 ton. de CO2. 

 
 

Suscetibilidade a escorregamentos de massa 

Como descrito no Capítulo I deste relatório, a vulnerabilidade das encostas está 

associada a características litológicas e estruturais, ao comportamento geotécnico das rochas e 

dos solos e à variação do teor de umidade nestes materiais. O comportamento da água no 
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solo, por sua vez, é influenciado pelo regime de distribuição e intensidade das chuvas e 

regulado pelos condicionantes geomorfológicos (declive, geometria de encostas, posição nas 

encostas), assim como pela cobertura dos solos, conforme mencionado anteriormente. Da 

interação de um conjunto de fatores que regulam as propriedades hidráulicas e mecânicas dos 

materiais resulta a vulnerabilidade das encostas (COELHO NETTO, 1999; EGLER e GUSMÃO, 

2011). 

A transformação da cobertura florestal e do uso e ocupação em domínios 

montanhosos propiciam alterações nos processos hidrológicos e na estabilidade das encostas, 

agravando o fenômeno dos escorregamentos de massa. Na prática, verifica-se o aumento dos 

riscos associados não apenas aos deslizamentos, mas aos problemas derivados, como a 

intensificação do assoreamento nos sistemas de drenagem e das enchentes, particularmente 

nas baixadas adjacentes e nos receptores das descargas fluviais (EGLER e GUSMÃO, 2011). A 

ocorrência de movimentos de massa é agravada, portanto, pela ocupação desordenada da 

Cidade, cujas intervenções antrópicas promovem sobrecargas nas encostas e alterações no 

regime hidrológico e na geometria do talude, constituindo-se em um dos fatores principais 

para deflagração de escorregamentos nas áreas urbanas. Dentre os elementos climáticos mais 

relevantes à detonação de deslizamentos nas encostas sobressaem o regime de distribuição 

pluviométrica e a intensidade dos eventos de chuvas (AVELAR, COELHO NETTO e DORSI, 2011).  

Conforme exposto no Capítulo I, os escorregamentos de massa translacionais ou 

planares podem ocorrer tanto em encostas naturais quanto em taludes de corte. As quedas de 

blocos ou lascas também podem estar associadas a processos naturais (escarpas rochosas) ou 

a agentes antrópicos (cavas de pedreiras). Outro tipo de ocorrência relatado nos laudos da 

Fundação GeoRio com frequência é a ruptura de estruturas de alvenaria, normalmente 

associada às condições precárias dos padrões construtivos. 

O levantamento realizado no banco de dados da Fundação GeoRio, no período de 

2010 a 2016, indicou que, dentre os 2.993 laudos de vistorias referentes a ocorrências 

geológico-geotécnicas, foram registrados os seguintes tipos de movimentos gravitacionais de 

massa: 

 
Tabela 106: Ocorrências geológico-geotécnicas entre 2010 a 2016 

Tipologia dos 
movimentos 

gravitacionais de massa 

Características Quantitativo % 

Escorregamentos 
translacionais de solo 

Escorregamentos translacionais de solo 
em encostas naturais 

370 17 

Escorregamentos translacionais de solo 1.194 55 
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em taludes de corte/aterro 

Total 1.564 72 

Quedas de blocos/lascas 
rochosas 

Em áreas de extração mineral 
desativada 

7 0,3 

Em encostas naturais 61 2,8 

Outras áreas, tais como taludes de 
corte. 

89 4 

Total 157 7 

Corridas de massa  12 0,5 

Ruptura de estruturas de 
alvenaria 

 445 20 

 Total 457 21 

Total Geral 2.178 100 
Fonte: Fundação GEO-RIO, 2018. 

 

A análise das ocorrências geológico-geotécnicas registradas pela Fundação GeoRio 

(2.993 laudos) entre 2010 e 2016 indicaram que 55% dos eventos de movimentos 

gravitacionais de massa estavam associados a cortes e aterros.  

De acordo com diversas pesquisas realizadas (AMARAL, 1996; AVELAR, 1996, 2003; 

COELHO NETTO, 2005; ROSA E LACERDA, 1997), movimentos translacionais ocorrem 

preferencialmente nas encostas convexo-retilíneas com declividades superiores a 35º, 

enquanto os demais tendem a ocorrer nas encostas côncavas ou em fundos de vales sob 

declives menores, principalmente entre 15º e 20º. 

De acordo com Coelho Netto (2005), os movimentos de massa rápidos, tipo fluxos de 

detritos, podem alimentar a formação de extensas avalanches, ricas em blocos, as quais 

podem se espraiar nas baixadas adjacentes ao maciço, como aconteceu no Soberbo, em 1966 

e 1988, e em Jacarepaguá, em 1996. Estes movimentos tendem a concentrar-se, segundo 

Amaral (1996), ao longo dos canais de drenagem, isto é, em regiões com feição côncava. 

As escarpas rochosas do Rio de Janeiro funcionam como zonas de recarga d’água em 

profundidade no solo (COELHO NETTO, 1985). As encostas no sopé dessas escarpas recebem 

uma carga de água subsuperficial maior do que as encostas fora de sua influência. Na ausência 

das funções florestais que regulem a estabilização dos solos e blocos rochosos, essas encostas 

tornam-se mais vulneráveis à ocorrência de deslizamentos. Oferecem, portanto, um risco 

maior à população residente a jusante, nas encostas ou nas baixadas adjacentes. 

Ao estudar os mecanismos de iniciação e propagação de fluxos de detritos na encosta 

do Soberbo, no Maciço da Tijuca, a partir de modelagens experimentais realizadas com ensaios 

triaxiais de choque, Avelar (2003) demonstrou que inclinação de 15º parece ser o limite 

mínimo, antes do qual não há iniciação de movimentos de massa. Avelar indicou ainda que a 
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inclinação de 17,5º foi a mais efetiva na formação de fluxo de detritos, que prevaleceram nas 

simulações de encostas com declividade entre 15º e 20º. Em inclinações entre 20º e 30º, os 

deslizamentos tendem a se iniciar predominantemente a partir de movimentos do tipo rastejo 

(creep), além de ocorrerem também deslizamentos translacionais. 

Segundo pesquisas realizadas (AMARAL, 1996; AVELAR, 1996, 2003; COELHO NETTO, 

2005, 2007; ROSA e LACERDA, 1997), as áreas côncavas com declividade entre 15º ou cerca de 

25% a 20º ou cerca de 35% e as áreas côncavas e convexas com declividade acima de 35º ou 

aproximadamente 70% são consideradas áreas críticas à ocupação. Cortes e aterros em 

terrenos com estas características são considerados possíveis detonadores de movimentos de 

massa (SCHLEE, 2011). 

Entre as principais causas dos riscos de movimentos de massa nas encostas, destacam-

se: 

 
 Abertura de vias e construção em terrenos de alta declividade e alta 

suscetibilidade a deslizamentos 

 Ocupação de margens de cursos d’água 

 Ocupação de grotas e cabeceiras de drenagem 

 Ocupação de depósitos aluvionares e vales sujeitos à passagem de corridas de 

detritos 

 Ocupação de faixas de crista e sopé de encostas 

 Ocupação de terrenos com rápida comunicação de efluentes superficiais com 

o lençol freático 

 Ocupação de terrenos sujeitos a recalques 

 Ocupação de terrenos suscetíveis a processos erosivos 

 Falhas e rompimentos em tubulações 

 Obstruções e ocupações nas linhas de drenagem naturais e executadas nas 

encostas 

 Utilização de técnicas inadequadas na ocupação de terrenos potencialmente 

urbanizáveis de média declividade 

 Utilização de técnicas inadequadas na execução de cortes e aterros 

 
Conforme mencionado anteriormente, o Sistema de Defesa da Cidade é composto 

pelo Sistema Alerta Rio, criado em 1996; e sua operação é viabilizada por meio da Fundação 

GeoRio, fundada em 1967, do Centro de Operações Rio e do Radar Meteorológico do Sumaré, 
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implantados em 2010. Os principais componentes deste sistema foram implantados em 

resposta a eventos extremos de precipitação que causaram grandes desastres na cidade. Este 

sistema de prevenção a desastres, bem como a sua contínua atualização e o monitoramento 

das ocorrências e refinamento das áreas de risco e suscetibilidade, são ferramentas 

indispensáveis para proteção das encostas e para manutenção da resiliência da paisagem 

carioca.  

De forma a embasar as ações de prevenção a desastres, a GeoRio elaborou o 

mapeamento das Áreas com Suscetibilidade a Deslizamentos, publicado no Decreto nº 33.534, 

de 23/03/2011. Este mapeamento identificou que a Cidade do Rio apresenta 730 km2, 

equivalentes a 58% do seu território com baixa suscetibilidade a deslizamentos; 375 km2, que 

corresponde a 30% do seu território com média suscetibilidade a deslizamentos e 155km2, 

equivalentes a 12% do seu território com alto grau de suscetibilidade a deslizamentos (RIO DE 

JANEIRO (Cidade), 2011a). 

 
Figura 145: Mapa de Suscetibilidade a Movimentos de Massa 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (Cidade), 2011a/ FUNDAÇÃO GEO-RIO. 
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Suscetibilidade a inundações 

Conforme mencionado no Capítulo I, a suscetibilidade à inundação depende da 

combinação de diversos condicionantes naturais e antrópicos, como o tipo de solo e 

características de sua permeabilidade natural, porcentagem de cobertura vegetal, relevo, tipo 

de ocupação e uso do solo, grau de impermeabilização, rugosidade do terreno, entre muitas 

outras variáveis. Esses aspectos determinarão o volume de águas superficiais que estará 

disponível para escoar, bem como as parcelas interceptadas, infiltradas ou retidas, a 

velocidade de escoamento e o tempo de concentração da bacia, dentre outros parâmetros 

físicos que influenciam na resposta da bacia a um determinado cenário de precipitação.  

O processo de transformação de chuva em vazão superficial é parte do ciclo 

hidrológico natural e depende tanto das características da chuva, quanto do meio físico onde a 

chuva cai. Quando a bacia considerada é urbanizada, o ciclo hidrológico natural pode sofrer 

drásticas alterações. As enchentes são fenômenos de origem natural e de alta relevância 

ambiental, seja pela sustentação de uma série de ecossistemas, seja pela disponibilização de 

volumes excedentes de água para garantir diversos usos, e são potencializadas pela 

interferência da ocupação urbana, pela remoção da cobertura vegetal, pelas intervenções na 

rede natural de drenagem e pelo aumento das superfícies impermeáveis.  

O Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações (ISMFI), desenvolvido para a 

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro pelo Laboratório Centro Clima da 

COPPE/UFRJ (MIRANDA, 2016), identificou, de maneira qualitativa, as áreas propensas à 

inundação frente a eventos de precipitação intensa. Aspectos do meio físico, como a 

declividade do terreno, proximidade de cursos d’água, influência das marés e nível de 

impermeabilização do solo são representados em seus indicadores. Com o intuito de agrupar 

informações e tornar o índice uma ferramenta de gestão municipal, a unidade para sua 

elaboração foi o setor censitário do IBGE (2010). De forma a auxiliar no planejamento urbano e 

apresentar as áreas susceptíveis dentro do atual ordenamento territorial da Cidade, o 

resultado do índice foi agrupado em Regiões Administrativas (RAs), nas respectivas Áreas de 

Planejamento (APs), tanto para o cenário atual, quanto ao futuro hipotético em 2040. Dessa 

forma, o ISMFI se apresenta como uma ferramenta para o planejamento urbano, uma vez que 

evidencia áreas críticas já ocupadas e auxilia na gestão de regiões não ocupadas. A partir de 

seus indicadores, é possível avaliar a suscetibilidade do meio físico em cenários futuros de 

elevação do nível médio do mar e aumento da impermeabilização do solo. 
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A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações 

(ISMFI) mapeado para a AP1. Os gráficos do índice para a AP1 e respectivas RAs para o cenário 

atual e hipotético em 2040 são mostrados em seguida. 

 
Figura 146: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações com detalhe para a AP 1 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 

Figura 147: Área e população suscetível à inundação na AP 1 e respectivas RA para o cenário 
atual e em 2040 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 
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Na AP1, as RA de São Cristóvão, Rio Comprido e Portuária merecem atenção por 

apresentar maiores porcentagens de áreas classificadas como de Alta e Muito Alta 

Suscetibilidade, bem como maiores porcentagens de habitantes nas respectivas áreas. Todas 

as RAs da AP1 são caracterizadas por baixas densidades de drenagem, elevado grau de 

impermeabilização do solo e baixas declividades para drenagem. Tais características 

classificam a região como área de interesse para adoção de sistemas de drenagem mais 

sustentáveis (como pisos e concretos permeáveis em áreas de estacionamento e calçadas), 

incentivando a infiltração e introdução de paisagens multifuncionais.  

A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações 

(ISMFI) na Área de Planejamento 2. Os gráficos do índice para a AP2 e suas respectivas RAs 

para o cenário atual e hipotético em 2040 são apresentados em sequência. 

 
Figura 148: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações com detalhe para a AP-2 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 
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Figura 149: Área e população suscetível à inundação na AP 2 e respectivas RA para o cenário 
atual e em 2040 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 
Na AP2, a RA de Botafogo é a que apresenta maior porcentagem de áreas classificadas 

como Alta e Muito Alta Suscetibilidade. A região possui elevado grau de impermeabilização do 

solo, baixas declividades, alta influência do efeito de remanso na capacidade de vertimento da 

macrodrenagem e seus dois rios, Banana Podre e Berquo, estão canalizados e tamponados 

com suas seções hidráulicas obstruídas e reduzidas.  

Vale destacar que a RA da Tijuca apresenta baixo percentual de áreas suscetíveis às 

inundações por ter grande porção de seu território inserido no Parque Nacional da Tijuca. No 

entanto, a região da Praça da Bandeira, bem como a RA de Vila Isabel apresentam um nível 

muito alto de suscetibilidade a Inundações. A complexidade deste trecho crítico da Bacia do 

Canal do Mangue se dá em função da suscetibilidade natural à inundação dessa região (antigos 

manguezais); do elevado grau de impermeabilização do solo; e das diversas intervenções 

humanas nos cursos hídricos da bacia (aterros, desvios, canalizações, curvas em ângulo reto, 

entre outros). Acrescenta-se a grande área de drenagem da bacia, aproximadamente 40 km², 

convergindo para um único ponto de deságue e de baixa capacidade hidrodinâmica.  

As regiões de alta suscetibilidade representam porção significativa do território e 

incluem grande densidade demográfica. Também, merece destaque o fato de a Bacia 

apresentar os maiores índices pluviométricos da Cidade, com média de 2.090 mm anuais, no 

período 1997-2014, registrados pela Estação Pluviométrica Alto da Boa Vista. 

A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade ao Meio Físico a Inundações 

(ISMFI) na Área de Planejamento 3. Os gráficos do Índice de Suscetibilidade ao Meio Físico a 

Inundações para a AP3 para o cenário atual e hipotético em 2040 são apresentados adiante. 
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Figura 150: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações com detalhe para a AP3 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 

Figura 151: Área suscetível à inundação na AP 3 e respectivas RA para o cenário atual e em 
2040 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 
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Na AP3, as RA de Ramos, Penha, Maré merecem atenção por apresentar maior 

porcentagem de áreas classificadas como de Alta e Muito Alta Suscetibilidade. A RA da Maré 

tem quase a totalidade de seu território construído sobre áreas aterradas, com alta influência 

das marés e com crescente processo de impermeabilização do solo. Os trechos médio e baixo 

das bacias dos Rios Acari, Pavuna e Meriti configuram outra região da Cidade com recorrentes 

problemas de inundações, e compreendem, majoritariamente, as RAs da Pavuna e Vigário 

Geral. 

A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade ao Meio Físico a Inundações na 

Área de Planejamento 4. Os gráficos do índice para as regiões administrativas da AP4 para o 

cenário atual e hipotético em 2040 encontram-se na sequência.  

 
Figura 152: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações com detalhe para a 

AP4 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 
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Figura 153: Área e população suscetível à inundação na AP 4 e respectivas RA para o cenário 
atual e em 2040 

 
 

Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 
 

Na Área de Planejamento 4, a RA Cidade de Deus merece atenção por apresentar 

maior área territorial, tanto em extensão quanto percentual, classificada como Alta e Muito 

Alta Suscetibilidade. Comparativamente, a Cidade de Deus representa menos do que 1% das 

outras RAs da AP4, no entanto, quase todos seus habitantes estão em áreas consideradas de 

Alta ou Muito Alta Suscetibilidade a Inundações.  

Os trechos médios e baixos das bacias dos Rios Guerenguê, Arroio Pavuna, Rio Grande, 

Arroio Fundo e Canal do Anil são áreas naturalmente inundáveis e compreendem a grande 

parte dos setores classificados como de Alta ou Muito Alta Suscetibilidade a Inundações na RA 

de Jacarepaguá.  

A RA da Barra da Tijuca tem suas áreas mais susceptíveis no entorno do Complexo 

Lagunar de Jacarepaguá, tanto em sua porção oeste (Vargem Grande e Pequena) quanto Leste 

(Rio das Pedras).  

A AP4 é a região que mais vem crescendo nas últimas décadas. Dada a enorme 

quantidade de áreas ainda não edificadas, a adoção de medidas de racionalização e 

planejamento do uso e ocupação do solo são potenciais ferramentas para o controle de 

inundações na região. 

A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade ao Meio Físico a Inundações na 

Área de Planejamento 5. Os gráficos do índice para a AP5 para o cenário atual e hipotético em 

2040 são mostrados a seguir. 
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Figura 154: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações com detalhe para a AP5 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 

Figura 155: Área e população suscetível à inundação na AP5 e respectivas Regiões 
Administrativas 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 

Na AP5, as RAs de Santa Cruz e Guaratiba merecem destaque, em função da grande 

área e respectiva fração da Região Administrativa classificada como de Muito Alta 

Suscetibilidade. Tais regiões abrigam os manguezais e áreas de baixada da Baía de Sepetiba. 
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Assim como a AP4, a AP5 vem crescendo nas últimas décadas e merece prioridade na 

aplicação de medidas não estruturais com foco no planejamento do uso do solo.  

A figura a seguir apresenta o Índice de Suscetibilidade ao Meio Físico a Inundações 

para a Cidade do Rio de Janeiro como um todo.  

 
Figura 156: Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações (ISMFI) 

 
Fonte: COPPE-UFRJ-Laboratório Centro Clima/PCRJ/SMAC, 2016; MIRANDA, 2016. 

 
 
Infraestrutura e corpos hídricos 

O reconhecimento sobre a relação de causalidade entre a infraestrutura insuficiente 

de saneamento e a condição dos rios no Brasil vem se expandindo nos meios acadêmicos e 

técnicos, embora institucionalmente o poder público, em suas diversas esferas, ainda privilegie 

uma abordagem tradicional, dependente de grandes estruturas, grandes extensões de rede e 

altos custos sociais e econômicos.  

No Rio de Janeiro, a descarga de esgoto doméstico nos rios e riachos da cidade está 

entre as principais causas de poluição de suas praias, lagoas costeiras e baías (da Guanabara e 

de Sepetiba), sujeitas a processos de eutrofização, alto nível de sedimentação e contaminação 
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com coliformes fecais. A diminuição da vazão dos rios, em parte causadas pelas alterações nas 

condições climáticas, que serão tratadas em mais detalhe a seguir, também tem 

consequências diretas sobre a qualidade das águas, reduzindo a capacidade de diluição das 

substâncias poluentes. O problema se acentua quando são acrescentados os efeitos derivados 

da retração florestal, particularmente no que se diz respeito aos seus impactos no processo de 

assoreamento dos corpos hídricos e nas redes de drenagem urbana, o que vem ocorrendo 

gradativamente, sobretudo a partir de 2017. 

A infraestrutura urbana do Rio de Janeiro, de modo geral, não é adequada às 

características do ambiente natural no qual a cidade se insere. Vários rios se encontram 

canalizados, impermeabilizados, enterrados no subsolo da cidade ou têm seus leitos 

estrangulados por aterros e construções em suas margens ou mesmo em seus leitos. De modo 

geral carregam lixo e esgoto in natura em boa parte de seus trajetos. O conflito de atribuições 

entre os níveis municipal e estadual de administração e gestão contribui para agravar a 

situação.  

A situação de degradação destes corpos hídricos traz impactos sociais e econômicos, 

custos maiores para a saúde pública e um grande prejuízo à conservação e proteção do meio 

ambiente e da paisagem e ao desenvolvimento do turismo na cidade. O sistema de 

esgotamento sanitário da cidade ainda privilegia soluções de transporte dos despejos sem 

tratamento para locais distantes da fonte, através dos dois interceptores oceânicos. As 

soluções existentes para tratamento do esgoto nos corpos hídricos são pontuais e insuficientes 

perante a demanda contínua e restringem-se principalmente ao desemboque dos rios. 

Desenvolver soluções alternativas para o tratamento de esgotamento sanitário no 

local de sua produção e para o controle mais eficaz do aporte de sedimentos pode contribuir 

muito para a regeneração dos corpos hídricos urbanos e para a melhoria da qualidade 

ambiental e de vida da população, sobretudo nas favelas da cidade, favorecendo a estocagem 

de água em bacias com potencial de abastecimento local de água (SCHLEE et al., 2019). Dar 

opções à sociedade para que ela possa contribuir de forma mais direta, escolhendo, 

planejando e implantando soluções condominiais ou individuais de tratamento das águas 

servidas que sejam mais sustentáveis e econômicas e efetivamente ajudem a limpar os rios 

urbanos pode ser uma alternativa viável. Além disso, faz-se necessário ampliar as discussões e 

os horizontes técnicos e políticos no poder público e rever as normativas para possibilitar a 

implantação de um leque mais abrangente de soluções para tratamento de esgoto de pequeno 

porte no local de sua produção (individuais, condominiais, em comunidades, etc.), de forma 

complementar ao sistema tradicional. 
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Suscetibilidade a Mudanças Climáticas 

A suscetibilidade da Cidade diante das mudanças climáticas tem sido alvo de 

avaliações periódicas desde 2010. Foi avaliada no relatório Vulnerabilidade das Megacidades 

Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana do Rio de Janeiro, publicado em 

2010 (NOBRE, 2011); no relatório Rio de Janeiro em busca da resiliência frente a chuvas fortes 

– campanha da UNISDR (Estratégia Internacional para Redução de Desastres) em parceria com 

a Secretaria Nacional de Defesa Civil, de 2013 (UNISDR, 2013); e atualizada no estudo técnico 

intitulado Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro, 

realizado pela COPPE/UFRJ para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 2015, publicado 

em dezembro de 2016 (PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016), e no relatório Rio Resiliente: 

Estratégia de Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro, publicado pelo Centro de Operações Rio 

em 2016 (JUNQUEIRA, 2017). Em 2019, foi iniciado novo processo de avaliação para subsidiar a 

formulação do novo Plano de Ação Climática do Rio, com supervisão do Grupo C40 de Grandes 

Cidades para Liderança do Clima e consultoria dos Governos Locais pela Sustentabilidade 

(ICLEI, sigla em inglês).  

O modelo climático simulado pelo Laboratório Centro Clima da COPPE/UFRJ indica 

intenso aquecimento no verão no período analisado (2011-2040), quando a temperatura 

máxima alcança 4,0 °C acima do normal, com menores incrementos no litoral e maiores em 

bairros mais afastados da linha de costa, o que indica a permanência do atual padrão de 

distribuição espacial da temperatura, fortemente influenciado pela brisa marinha e maciços 

florestais, e 8,0 °C, até o final do século.  

Os dias extremamente quentes terão aumento da ordem de 7,0 °C, até o final do 

século, e a frequência de dias e noites quentes aumentará, assim como o número de dias 

associados a ondas de calor. A variação na frequência de dias com temperatura máxima acima 

de 25,0 °C e mínima acima de 20,0 °C também deverá aumentar. 

A precipitação reduzirá acentuadamente, alcançando até 6,0 mm/dia abaixo do 

normal. O modelo aponta, ainda, para o encurtamento do período frio e o início da estação 

quente a partir de agosto. O ciclo anual de precipitação evidencia forte redução entre 

novembro e março. Com relação ao acumulado anual de precipitação, projeta-se redução da 

ordem de 50%. Outros extremos associados à precipitação, como chuvas intensas e 

acumulados de chuva, em um e cinco dias, mostram redução, sendo que o indicador de dias 

secos consecutivos aumenta, progressivamente, até o final do século. 
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Os acumulados pluviométricos anuais apresentam tendência de redução da ordem de -

800,0 a -700,0 mm/ano, especialmente nos bairros onde, hoje, já são menores. Da mesma 

forma, todas as Regiões Administrativas apresentaram anomalias médias negativas. O 

decréscimo será significativo, mas relativamente menor nos maciços florestais, o que reforça a 

importância dessas áreas como concentradoras de precipitação. Com relação aos dias secos 

consecutivos, as projeções indicam aumento de até 16,5 dias. A expectativa é de que os 

eventos extremos de chuva, caracterizados por acentuados volumes de precipitação em curto 

período de tempo, decresçam em média. Da mesma maneira, os acumulados pluviométricos 

associados a chuvas intensas também diminuirão, assim como o total de dias nos quais o total 

pluviométrico é maior ou igual a 30,0 mm, de acordo com as projeções da COPPE/UFRJ. 

 
Tabela 107: Cenário segundo modelo climático simulado - Laboratório Centro Clima 

COPPE/UFRJ 

Fonte: PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016. 

 
O agravamento das inundações está associado a falhas nas várias etapas dos sistemas 

de drenagem, seja por erro de concepção de projetos, falta de planejamento integrado às 

demais políticas e ao ordenamento territorial, falta de manutenção e fiscalização, 

obsolescência e rompimentos nas redes e crescimento urbano desordenado. Bueiros e bocas 

de lobo que não são limpos e desobstruídos de forma contínua não permitem o escoamento 

adequado e contribuem para alagar as vias públicas.  

Com as mudanças climáticas, os atuais sistemas ficarão ainda mais sobrecarregados, 

devido ao progressivo aumento das vazões geradas pelo ambiente urbano impermeabilizado e 

pela elevação do nível médio do mar, o que demandará maior atenção às redes de drenagem.  

O aumento do nível do mar gera uma restrição de descarga do sistema de drenagem na foz, 

afetando a capacidade de escoamento. Os impactos das chuvas fortes que, segundo as 

projeções, ocorrerão com menor frequência, porém mantendo a possibilidade de eventos 

extremos, agravados pela intensificação do assoreamento dos corpos hídricos e pela falta de 
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manutenção e fiscalização nos bueiros e bocas de lobo, podem alterar a ocorrência e a 

abrangência espacial dos alagamentos, afetando mais áreas da cidade e tornando a população 

mais vulnerável e os deslocamentos mais demorados e perigosos nestas ocasiões.  Por outro 

lado, a alteração sazonal dos eventos de chuva extrema, como tem acontecido desde 2010, 

pode impactar ainda mais o funcionamento da cidade. 

As mudanças climáticas poderão afetar a disponibilidade hídrica e a prestação dos 

serviços de abastecimento d’água e esgotamento sanitário de diversas formas. As 

modificações na sazonalidade, na distribuição espacial e no regime das chuvas influenciarão 

em sua disponibilidade e qualidade, podendo levar a disputas pelo uso da água. As estiagens 

prolongadas e frequentes podem comprometer a qualidade dos mananciais superficiais e 

subterrâneos o que, aliado ao aumento da impermeabilidade do solo, pode contribuir para 

tornar a recarga dos aquíferos insuficiente. 

A elevação do nível do mar sujeitará os cursos d’água à influência das águas salgadas, o 

que poderá levar ao reassentamento de população e, talvez, à necessidade de recorrer a novos 

mananciais e infraestrutura de prestação de serviços. Também poderá influir no regime de 

escoamento que rege o lançamento nos corpos hídricos dos efluentes tratados pelas Estações 

de Tratamento de Esgotos (ETEs). Com a alteração do padrão das chuvas e a elevação do nível 

do mar, as inundações em áreas urbanas poderão se intensificar na foz dos corpos hídricos 

receptores, com maiores custos, inclusive de operação, uma vez que muitas das estações de 

tratamento localizam-se na foz dos corpos receptores. 

A elevação da temperatura poderá aumentar o consumo d’água em até 20%, levando 

à maior extração de água de mananciais, que já apresentam sinais de esgotamento. O 

incremento da frequência e da intensidade das chuvas tenderá a promover a elevação do 

lençol freático subterrâneo e a saturação do solo, comprometendo o funcionamento dos 

“sumidouros”, e levará, ainda, ao agravamento das condições sanitário-ambientais das áreas 

urbanas desprovidas de redes coletoras de esgotos e de águas pluviais.  

O aumento de episódios de inundações ou mesmo a modificação do regime das 

chuvas, com mudanças no período de ocorrência dos eventos de precipitação mais intensos, 

poderão piorar o cenário já existente de inundações nas principais vias da cidade, 

arrastamento de sedimentos e de lixo para logradouros, rios, lagoas e baías, contribuindo 

ainda mais para o assoreamento e poluição dos corpos hídricos. A maior frequência de 

ressacas marítimas aumentará a quantidade de resíduos trazidos para as areias e vias. Os 

processos de tratamento do lixo também poderão ser afetados de forma indireta pelas 

mudanças climáticas, pois o aumento da temperatura, as variações da umidade relativa do ar e 
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as alterações na intensidade dos ventos e no ciclo hidrológico poderão modificar as 

características físicas do lixo e os parâmetros de implantação de instalações de tratamento.  

É previsto também o aumento de surtos de doenças, como a leptospirose e a dengue, 

por exemplo. Conforme já mencionado anteriormente, a leptospirose é transmitida por 

roedores e ocorre mais frequentemente na Cidade após as inundações. O número de casos de 

dengue poderá aumentar se o processo de aquecimento global estender as condições típicas 

de verão para o outono, o que acarretará o aumento do número de dias e meses favoráveis à 

sua ocorrência. A modificação no regime de ventos poderá também contribuir para aumentar 

as quedas de árvores. O aumento do nível do mar também trará impactos na saúde pública 

devido à salinização dos depósitos naturais de água e danos à infraestrutura, já insuficiente, de 

saneamento.  

Por todas as razões apresentadas e, baseando-se nos resultados dos estudos prévios 

registrados nos relatórios registrados em todos os relatórios acima (NOBRE, 2011; UNIDSR, 

2013; PCRJ/SMAC/COPPE/UFRJ, 2016; JUNQUEIRA, 2017), é preciso fazer da redução de 

desastres uma prioridade entre as estratégias de ordenamento territorial a serem apontadas 

no Plano Diretor.  

 
 
2. Vulnerabilidade Social  

 
 
Como mencionado, esta seção apresenta e contextualiza as vulnerabilidades da cidade 

do Rio de Janeiro do ponto de vista social, enfocando questões que precisam ser enfrentadas 

pela cidade relacionadas à saúde coletiva, à assistência social, à habitabilidade, à segurança 

nos espaços livres públicos, à educação e ao acesso à cultura. 

Além dos dados enviados pelos órgãos que compõem o Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD), bem como das questões apontadas pelos seus 

representantes nas reuniões e oficinas realizadas no comitê em 2018 e pelas fontes externas 

ao poder público municipal, foram também utilizados como base de aferição os indicadores 

definidos para o Índice de Progresso Social (IPS Rio), que vêm sendo mensurados pelo Instituto 

Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) desde 2016. 

 De acordo com André Sobral et al. (2011), o “indicador comunica ou informa sobre o 

progresso em direção a uma determinada meta, e é utilizado como um recurso para deixar 

mais perceptível uma tendência ou fenômeno não imediatamente detectável por meio dos 

dados isolados”. 
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 Assim, indicadores podem ser considerados como medidas-síntese, ou seja, 

representações da realidade que se deseja mensurar. Logo, são imprescindíveis nos processos 

de gestão e tomadas de decisões.   

 A composição destes índices foi feita pela Gerência de Macroplanejamento da 

Secretaria Municipal de Urbanismo para servir de insumo ao Diagnóstico Intersetorial 

Integrado, com base no Índice de Progresso Social no Rio de Janeiro (IPS RIO DE JANEIRO), 

iniciativa da rede Progresso Social Brasil, desenvolvida inicialmente em 2016 e atualizada em 

2018 pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), em parceria com a 

associação Social Progress Imperative (SPI) 1. A unidade espacial de análise é a Região 

Administrativa (RA) e foram consideradas 32 Regiões Administrativas, uma vez que a RA de 

Paquetá não apresenta dados individualizados para as variáveis analisadas e, portanto, não foi 

considerada na análise. 

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma abordagem de mensuração do progresso 

social a partir de indicadores relacionados a três dimensões e doze componentes definidos 

mundialmente. O IPS combina variáveis sociais comumente usadas em avaliações do 

desenvolvimento humano e bem-estar — indicadores de saúde, nível de acesso e qualidade 

dos serviços básicos e da educação básica e superior — com variáveis ambientais, acesso à 

comunicação, direitos humanos, liberdade de escolha, tolerância e inclusão (SPI, 2019). 

A figura a seguir apresenta as 3 dimensões do IPS, com seus os 12 componentes e 

respectivos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http://ipsrio.com.br/>. 

http://ipsrio.com.br/
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Figura 157: Índice de Progresso Social – Rio: dimensões, componentes e indicadores. 

 
Fonte: SPI, 2016 

 

Metodologia semelhante já havia sido empregada em 2016 pela então Coordenadoria 

de Macroplanejamento para a identificação de áreas socialmente vulneráveis, com vistas a 

apontar demandas por equipamentos de saúde, educação e assistência social na cidade do Rio 

de Janeiro. Para o mapeamento do IPS de Vulnerabilidade Social feito em 2016, foram 

englobados os resultados da saúde, educação e assistência social, e identificadas e mapeadas 

as Regiões Administrativas que mais apresentavam indicadores com baixo desempenho em 

cada uma destas políticas (pela soma das ocorrências). No presente estudo, optou-se por 

montar o indicador a partir da média simples das variáveis analisadas individualizadas por 

política. 

A seguir, cada um dos temas – saúde coletiva, assistência social, habitabilidade, 

educação e acesso à cultura – foram contextualizados e posteriormente avaliados segundo os 

indicadores do IPS Rio. 

 
 

Saúde Coletiva 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como "um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades" (SMS, 

2018). Historicamente, a saída das pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho 
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nas fábricas e de melhores condições de vida ocasionou um processo de urbanização 

progressivo e, muitas vezes, desordenado. O crescimento populacional sem precedentes nas 

cidades gerou impactos perenes e cumulativos na infraestrutura e um incremento contínuo de 

habitações irregulares em condições insalubres, devido à inexistência de previsão de 

acomodações para as classes trabalhadoras por parte dos planejadores urbanos.  

Dessa maneira, as condições de risco à vida nos aglomerados urbanos se proliferaram, 

com a proliferação de doenças transmissíveis e epidemias, causadas pela falta de higiene e de 

saneamento e o aumento de casos de depressão e ansiedade, que poderiam ser evitados com 

medidas de prevenção transversais a diversas políticas. 

 
Figura 158: Relação entre planejamento urbano e os efeitos na saúde das pessoas.  

 
Fonte: SMS, 2018.  

 

Por outro lado, estudos, como os de LIMA & AMORIM (2006) e de AMATO-LOURENÇO 

et al. (2016), demonstram que o maior contato com áreas verdes no dia a dia aumenta o bem-

estar das pessoas, juntamente com a interação e o convívio social e a contemplação da 

natureza e o uso coletivo da cidade, contribuindo efetivamente para a diminuição do estresse 

e do risco de obesidade e de doenças cardíacas.  

Cidadãos que utilizam o transporte ativo (bicicleta, caminhada) em sua rotina 

apresentam não somente melhoria da qualidade de vida, mas também redução do risco de 

doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade e diabetes. Incentivar e 

criar condições para caminhar como forma de locomoção torna-se imperativo, tanto em 

campanhas educativas quanto na construção de infraestrutura apropriada para que espaços 
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livres de circulação da cidade (vias, calçadas e espaços destinados à recreação) se tornem 

caminháveis.  

Estas ações preventivas e proativas podem, inclusive, gerar uma considerável 

diminuição nos custos com saúde pública. Por essa razão, o planejamento urbano precisa 

considerar as demandas e necessidades relativas à saúde pública de forma integrada nas 

decisões sobre os investimentos nos centros urbanos. 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) do Rio de Janeiro 2018-2021, aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 

02/04/2018, pautado nas deliberações da XII Conferência Municipal de Saúde, foi fruto de um 

processo de construção coletiva e de consensos, com ampla participação. O PMS definiu 

macro-diretrizes e metas estratégicas para ampliar os serviços de saúde à população e 

aprimorar a gestão pública, com ênfase em (PCRJ/SMS, 2018): 

 
 Promoção da qualidade de vida e da saúde da população durante todo o ciclo de 

vida, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher, o pleno desenvolvimento 

e a proteção da infância e da juventude com políticas que visem enfrentar as 

causas das violências, estimulando um envelhecimento ativo e saudável, de modo 

a frear o crescimento do sobrepeso e obesidade na população; 

 Garantia da assistência qualificada nos serviços de saúde, respeitando as 

diversidades da população (religiosa, sexual e racial), promovendo cidadania e 

satisfação do usuário, com uso eficiente dos recursos;  

 Garantia do meio ambiente saudável para reduzir a incidência das arboviroses e 

de outros agravos à saúde; e 

 Atendimento aos segmentos mais vulneráveis da população, diminuindo as 

desigualdades sociais e espaciais da cidade. 

 
 
Territorialização das principais doenças vinculadas ao desenvolvimento urbano 

A análise das pirâmides etárias da população residente, por sexo e faixa etária, no 

Município do Rio de Janeiro, em 1991, 2000, 2010 e 2020 demonstra uma clara tendência de 

envelhecimento da população carioca, em consequência de uma progressiva redução da taxa 

de fecundidade e do aumento de expectativa de vida. A cidade do Rio de Janeiro lidera, 

nacionalmente, o ranking de envelhecimento populacional, apresentando uma taxa de 1,6 

filhos por mulher, abaixo da taxa de reposição nacional de 2,1 filhos por mulher. Essas 
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alterações na pirâmide etária alertam para a necessidade de uma maior oferta de serviços de 

saúde para a população idosa, “exigindo dos gestores uma abordagem fundamentada em 

programas abrangentes de promoção da saúde e de cuidado integral em todo o ciclo de vida” 

(PCRJ/SMS, 2018). 

 

Figuras 159: Distribuição da população residente, por sexo e faixa etária, Município do Rio de 
Janeiro, 1991, 2000, 2010 e 2020. 
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Fonte: IBGE 1991, 2000, 2010. 

 
 

Arboviroses 

As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus 

da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, por artrópodes e, em especial, pelo 

mosquito Aedes aegypti. As arboviroses são doenças de notificação compulsória, 

obrigatoriamente, o que permite conhecer a distribuição da doença de modo a adotar 
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medidas de controle e prevenção. Os dados sobre os agravos estão disponíveis no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 2. 

A incidência das arboviroses nos últimos anos (2015-2018) na cidade do Rio de Janeiro 

apresentou um forte pico entre dezembro de 2015 e maio de 2016, a época de maiores 

acumulados de chuvas na cidade, alcançando um total de mais de 70 mil casos neste ano, com 

prevalência da Zika (mais de 44% dos casos de arboviroses georreferenciados na cidade). 

Em 2017, a ampla campanha para a mitigação dos focos de reprodução do mosquito e 

o alto número de casos ocorridos (a infecção pelo vírus, via de regra, garante imunidade), 

contribuíram para uma diminuição significativa das ocorrências. Neste ano, foram registrados 

menos de 5 mil casos totais (somando os três tipos de arboviroses). 

Até outubro de 2018, os números voltam a subir, com destaque para a Chikungunya, 

com mais de 8.000 casos registrados.  

Os mapas e gráficos a seguir territorializam os casos das arboviroses nesse período 

entre 2015 e 2018. 

 
Gráfico 111: Frequência e taxa de incidência das arboviroses por ano e mês, MRJ, 2015 – 2018. 

 
Fonte: SINAN, 2019; SMS/PCRJ (Atualizado em 08/10/2018). Dados sujeitos a revisão 

 
As arboviroses apresentam forte correlação territorial, como demonstra a série de 

mapas a seguir. 

 
 
 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.portalsinan.saude.gov.br/>. 

http://www.portalsinan.saude.gov.br/
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Figura 160: Distribuição dos Casos de Arboviroses, no município do Rio de Janeiro, ano de 
2016. 

 
Fonte: SINAN, 2019 e SMS-Rio. 

 

Figura 161: Distribuição dos Casos de Arboviroses, no município do Rio de Janeiro, ano de 
2017. 

 
Fonte: SINAN, 2019 e SMS-Rio. 
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Figura 162: Distribuição dos Casos de Arboviroses, no município do Rio de Janeiro, ano de 
2018 (até agosto). 

 
Fonte: SINAN, 2019 e SMS-Rio. 

 

Na análise por Área Programática, a partir do gráfico a seguir, verifica-se a prevalência 

de infestação predial por Aedes aegypti na AP 5.2, que engloba os bairros de Barra de 

Guaratiba, Campo Grande, Cosmos, Guaratiba, Inhoaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos e 

Pedra de Guaratiba. 

 
Gráfico 112: Índice de Infestação Predial de Aedes aegypti, MRJ, 5º LIRAa, outubro de 2018. 

 
Fonte: PCRJ/SMS/SUBPAV/SVS/CVAS 
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As arboviroses apresentam forte correlação territorial com a ocorrência de 

concentração de lixo, sucata e entulho, em especial de recipientes, pneus, garrafas e latas que 

possam acumular água e de depósitos destinados ao abastecimento de água na cidade. 

Cruzando a informação sobre a localização das ocorrências das infestações com a proporção 

dos depósitos de água predominantes, a partir do gráfico a seguir, verifica-se que os depósitos 

predominantes incluem tanques em obras, borracharias e hortas, lajes e calhas em desnível e 

piscinas maltratadas, entre outras e acúmulo de lixo não orgânico, sucata e entulho 

(recipientes plásticos, garrafas e latas). Evidencia-se assim, a grande correlação entre a 

proliferação desses tipos de doenças transmitidas por insetos com questões sanitário-

ambientais. 

 
Gráfico 113: Proporção de depósitos predominantes de Aedes aegypti, MRJ, maio de 2018. 

 
Notas:

 
Fonte: PCRJ/SMS/SUBPAV/SVS/CVAS 
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Hepatite A 

Hepatite A é uma doença infecciosa aguda causada por vírus, transmitido por via oral-

fecal ou através de alimentos ou da água contaminada. Sua ocorrência está diretamente 

relacionada às condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos 

alimentos. 

 
Gráfico 114: Incidência de Hepatite A segundo ano de notificação - Município do Rio de 

Janeiro, 2008 – 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
Gráfico 115: Incidência de Hepatite A, por ano de notificação e AP de residência - Município 

do Rio de Janeiro, 2008 – 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 
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O gráfico apresentado acima mostra um aumento significativo da ocorrência de 

Hepatite A no Município do Rio de Janeiro a partir de 2010, atingindo um ápice em 2013, com 

505 casos registrados, seguido de uma tendência de decréscimo significativa até 2016 quando 

a ocorrência de casos volta a subir, atingindo novo pico em 2018, com 346 casos registrados. 

Em seguida, o próximo gráfico indica a localização dos surtos de Hepatite A em 2013, 

com foco na AP 3.1, na Freguesia-Ilha, Bancários, Tauá e Galeão em fins de 2017 e início de 

2018, na AP 2.1, no Vidigal. 

A análise por faixa etária e ano, durante o período de 2008 a 2018, mostra que a faixa 

etária de prevalência da doença, no acumulado, se dá entre pessoas de 05 a 49 anos. Em 

contrapartida, verifica-se que, com a introdução da vacina em 2014, há uma diminuição 

significativa nos números de casos em crianças de 01 a 04 anos, nos anos seguintes (2016 a 

2018).  

 
Tabela 108: Distribuição dos casos de Hepatite A por faixa etária e ano, entre 2008 e 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
Espacialmente, a maior incidência de casos foi registrada nos bairros da AP5, como 

Santa Cruz e Campo Grande; da AP3, na Freguesia da Ilha do Governador, Irajá, Bonsucesso, 

Bancários, Engenho de Dentro e Penha e nos grandes complexos de favelas, em especial no 

Vidigal e na Rocinha, localizadas na AP 2, e Manguinhos, na AP 3, como demonstra o gráfico 

abaixo. O bairro da AP 2 com maior incidência de casos no período de 2008 a 2018 é a Tijuca. 
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Gráfico 116: Bairros com maior incidência de Hepatite A, entre 2008 e 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
A distribuição geográfica dos casos de Hepatite A nos últimos dois anos (2017 e 2018) 

indicam a incidência predominante nas AP 1, 2 e 3.  

 
Figura 163: Distribuição geográfica dos casos de Hepatite A em 2017. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 
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Figura 164: Distribuição geográfica dos casos de Hepatite A em 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
 
Leptospirose 

A Leptospirose é uma doença transmitida, principalmente, através do contato com a 

água ou lama de enchentes contaminadas com urina de animais portadores, sobretudo ratos. 

A penetração da Leptospira no corpo, através da pele, é facilitada pela presença de algum 

ferimento ou arranhão. Os alagamentos propiciam a disseminação e a manutenção do agente 

infeccioso no ambiente e a ocorrência de surtos. Dessa forma, a ocorrência desta doença está 

relacionada diretamente a condições precárias de saneamento básico, a infestação de 

roedores devido ao acúmulo de lixo e ao regime de chuvas e inundações. 

De acordo com a série histórica de 2008 a 2018, apresentada no gráfico a seguir, o 

número de casos de Leptospirose apresenta tendência de queda ao longo do tempo no 

município do Rio de Janeiro, com picos momentâneos em 2009 (83 casos registrados), 2013 

(56 casos registrados) e 2017 (50 casos registrados).  
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Gráfico 117: Distribuição do número de casos de Leptospirose, cidade do Rio de Janeiro, 
2008 – 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
Ao longo dos anos analisados verifica-se que esses casos se concentram nos meses 

chuvosos, de dezembro a março, nos quais a ocorrência de precipitações intensas provocam 

frequentes inundações e alagamentos. 

 
Gráfico 118: Distribuição do número de casos de Leptospirose por mês, Rio de Janeiro, 2008 

– 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
A distribuição geográfica dos casos registrados de Leptospirose se concentra em 

bairros da AP5, como Campo Grande, Bangu e Guaratiba; da AP3, como Irajá, Bonsucesso e 

Penha; e nos complexos de favelas, especialmente a Rocinha e Manguinhos, além dos bairros 
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da Baixada de Jacarepaguá, como Jacarepaguá, Taquara e Anil, como indica a próxima figura. O 

bairro da AP2 que apresenta maior incidência de casos registrados no período é Vila Isabel. 

 
Gráfico 119: Distribuição do número de casos de Leptospirose por bairro, Rio de Janeiro, 

2008 até 2018. 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
Em relação aos locais de exposição e à frequência de ocorrências em período que 

antecede ao início dos sintomas da Leptospirose, destacam-se locais com sinais ou presença de 

roedores, água e lama de enchentes, fossa e esgoto, e lixo e entulho. Atrelado a isso, a partir 

dos relatos dos doentes aos agentes de saúde, observa-se que o local provável de infecção dos 

casos confirmados é o próprio domicílio.   

Essas estatísticas reforçam a forte correlação entre condições inadequadas de 

saneamento básico, em especial pela falta de esgotamento sanitário, drenagem urbana 

deficiente, irregularidade na coleta de resíduos sólidos e inadequação da moradia com a 

contração da Leptospirose. O mapa da Distribuição Geográfica da Leptospirose no Rio de 

Janeiro em 2018, apresentado na figura a seguir, demonstra a associação da incidência da 

doença com pontos de alagamento no território da cidade. 
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Figura 165: Distribuição Geográfica da Leptospirose no Rio de Janeiro em 2018 

 
Fonte: SINAN/SMS-Rio 

 
 
 Doenças Respiratórias (Tuberculose) 

A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta os pulmões e sua 

transmissão depende de alguns fatores como a presença do foco bacilífero, o número de 

partículas do bacilo no ar, condições de ventilação e duração da exposição ao foco.  

Nesse sentido, as condicionantes ambientais são determinantes para a incidência de 

doenças respiratórias. Habitações superlotadas e comunidades com alta densidade 

populacional apresentam maior incidência de casos de transmissão de doenças contagiosas, 

especialmente as transmitidas por via respiratória. Não por acaso, as taxas de incidência de 

tuberculose são tradicionalmente mais altas em grandes centros urbanos, onde as situações 

de vulnerabilidade social como baixa escolaridade e baixa renda também estão associadas a 

maior incidência da doença. 

Assim como a Tuberculose, as demais doenças transmitidas por via respiratória tal 

como as Gripes, Pneumonia, Caxumba, Hantavirose (doença transmitida por roedores 

silvestres), Meningite, Paracoccidioidomicose (micose causada por fungos), Histoplasmose 
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(causada pela inalação de fungos) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, bem como a 

Difteria, Raiva, Rubéola, Sarampo e Varicela, são especialmente difíceis de controlar em 

ambientes com alta densidade populacional e as vulnerabilidades já citadas. 

De acordo com o perfil epidemiológico da tuberculose para o município do Rio de 

Janeiro, levantado por Pio et al. (2019), verifica-se que a taxa de incidência da doença em 2016 

foi de 99 casos de tuberculose por 100 mil habitantes, porém que a distribuição destes casos 

não se dá de forma homogênea entre as 10 Áreas de Planejamento em Saúde (APS) da cidade. 

Em relação à distribuição geográfica, observa-se que os casos de Tuberculose 

pulmonar concentram-se principalmente em grandes complexos de favelas que apresentam 

condições inadequadas de habitabilidade, como o Complexo do Alemão, a Maré, a Rocinha e o 

Vidigal, além de outros bairros principalmente nas APs 1 e 3, como Estácio, Barros Filho, Jacaré 

e Manguinhos, entre outros. 

 
Figura 166: Taxa de incidência dos casos pulmonares de Tuberculose por bairro no Rio de 

Janeiro, em 2016. 

 
Fonte: PIO et al., 2019.  

 
Outra questão a ser considerada quanto do impacto que exerce na saúde respiratória, 

além das condições de habitabilidade e de saneamento básico, é a poluição atmosférica, cuja 

fonte principal é a queima de combustíveis fósseis, sobretudo através do tráfego motorizado e 
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das indústrias. Como demonstra o mapa apresentado na figura anterior, além das grandes 

aglomerações com baixas condições de habitabilidade, a maior incidência de casos registrados 

concentra-se em áreas com tráfego intenso de veículos ou próximas a indústrias e aeroportos.  

 
 
Indicador de Saúde 

 Para o Indicador de Saúde, foram consideradas e analisadas as variáveis relativas à 

mortalidade infantil; baixo peso ao nascer; mortalidade materna; internações infantis por crise 

respiratória aguda; mortalidade por doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, por 

exemplo; e mortalidade por tuberculose, HIV e incidência de dengue, cujo detalhamento pode 

ser observado na tabela a seguir. 

 
Tabela 109: Variáveis que compõem o Indicador de Saúde 

Indicador de Saúde – IPS Rio 

Dimensão Componente Indicador Definição Unidade Ano Fonte Periodicidade 

Necessidades 
Humanas 
Básicas 

Nutrição e 
Cuidados 
Médicos 
Básicos 

Mortalidade infantil 
Taxa de mortalidade 
de crianças de 0 a 5 
anos  

Óbitos por 1000 
nascidos vivos 

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Baixo peso ao 
nascer 

Proporção de 
crianças nascidas 
com peso inferior a 
2.500g 

% dos nascidos 
vivos  

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Mortalidade 
materna 

Taxa de mortalidade 
de mãe até 42 dias 
após o parto 

Óbitos maternos 
por 100.000 
nascidos vivos 

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Internações infantis 
por crise 
respiratória aguda 

Taxa de internação 
por infecção 
respiratória aguda  

Óbitos por 1.000 
nascidos vivos 

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Fundamentos 
do Bem-Estar 

Saúde e Bem 
Estar 

Mortalidade por 
doenças crônicas 

Taxa de mortalidade 
por Doenças 
Crônicas Não 
Transmissíveis antes 
dos 70 anos 

Óbitos por 100 
mil habitantes 

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Mortalidade por 
tuberculose e HIV 

Taxa de mortalidade 
por tuberculose ou 
causas associadas 
ao HIV 

Óbitos por 100 
mil habitantes 

2014 
SMS-

RJ/DATAS
US 

Anual 

Incidência de 
dengue 

Taxa de incidência 
de dengue 

Notificações por 
100 mil 
habitantes 

2015 
SMS-

RJ/LIRAa 
Anual 

Fonte: SPI, 2016 

 
 Da mesma forma que para o Indicador de Educação, para a obtenção de um 

percentual comparativo entre as Regiões Administrativas, foi realizada uma média simples das 

variáveis supracitadas. 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
564 

 

 A média do município para esse indicador é de 64,49%, bem superior à média relativa 

ao Indicador de Educação. 

 As Regiões Administrativas com os piores resultados em relação à Saúde são Cidade de 

Deus, Rocinha e Ramos. Entre as RAs com os melhores resultados, encontram-se a RA da Barra 

da Tijuca, da Área de Planejamento 4, e as RAs de Botafogo, Lagoa, Tijuca e Copacabana, 

pertencentes à Área de Planejamento 2. Entre os melhores resultados, destaca-se a RA do 

Complexo da Maré, com um valor de 78,40%, acima da média municipal (64,49%).  

 
Tabela 110: Resultados do Indicador de Saúde por Região Administrativa. 

Região Administrativa (RA) 
Código 

AP 
AP_SMS IPS Rio 

Indicador de 
Saúde (%) 

21- PAQUETA 1 AP 1 0,00 0,00 

34 - CIDADE DE DEUS 4 AP 4 48,31 38,52 

27 - ROCINHA 2 AP 2.1 44,60 48,78 

10 - RAMOS 3 AP 3.1 57,75 49,33 

2 - CENTRO 1 AP 1 65,05 53,15 

17 - BANGU 5 AP 5.1 54,73 53,59 

14 - IRAJA 3 AP 3.3 61,76 53,84 

7 - SAO CRISTOVAO 1 AP 1 52,09 53,95 

33 - REALENGO 5 AP 5.1 54,32 56,04 

3 - RIO COMPRIDO 1 AP 1 53,52 56,36 

25 - PAVUNA 3 AP 3.3 41,43 58,11 

15 - MADUREIRA 3 AP 3.3 53,85 59,06 

31 - VIGARIO GERAL 3 AP 3.1 53,03 60,44 

23 - SANTA TERESA 1 AP 1 60,47 61,68 

12 - INHAUMA 3 AP 3.2 60,90 61,90 

28 - JACAREZINHO 3 AP 3.2 43,53 62,17 

22 - ANCHIETA 3 AP 3.3 56,95 62,45 

19 - SANTA CRUZ 5 AP 5.3 47,94 62,57 

13 - MEIER 3 AP 3.2 66,37 62,90 

29 - COMPLEXO DO ALEMAO 3 AP 3.1 43,34 63,66 

26 - GUARATIBA 5 AP 5.2 45,18 64,27 

18 - CAMPO GRANDE 5 AP 5.2 57,18 64,81 

11 - PENHA 3 AP 3.1 61,84 65,91 

16 - JACAREPAGUA 4 AP 4 60,09 71,67 

9 - VILA ISABEL 2 AP 2.2 74,36 73,35 

1 - PORTUARIA 1 AP 1 45,25 77,55 

30 - COMPLEXO DA MARE 3 AP 3.1 52,34 78,40 

5 - COPACABANA 2 AP 2.1 82,49 79,96 

8 - TIJUCA 2 AP 2.2 77,63 80,08 

20 - ILHA DO GOVERNADOR 3 AP 3.1 64,70 80,25 

6 - LAGOA 2 AP 2.1 85,18 81,72 

Média do 

Município: 64,48 
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4 - BOTAFOGO 2 AP 2.1 86,90 83,27 

24 - BARRA DA TIJUCA 4 AP 4 70,83 83,62 

Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 
 

 Estes resultados podem ser visualizados no mapa a seguir. 
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Figura 167: Indicador de Saúde – Territorialização por Regiões Administrativas. 

 
Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016.
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Assistência Social3 

O grande desafio da Política Pública de Assistência Social na cidade do Rio de Janeiro é 

ofertar um padrão de serviço compatível com a demanda, o tipo e volume das 

vulnerabilidades, riscos sociais e violações de direitos identificados, considerando a 

complexidade da metrópole e a existência de territórios conflagrados pela violência urbana, 

além das novas demandas oriundas do acirramento do empobrecimento da população. Sejam 

antigas ou novas questões, se constituem em demandas urgentes que exigem respostas por 

Proteção Social. 

Os temas relacionados às violações de direitos, embora não sejam exclusivos da 

Assistência Social, estão presentes no cotidiano das intervenções realizadas nas unidades de 

atendimento, sendo necessárias algumas reflexões acerca do papel da política de Assistência 

Social, bem como a elaboração de estudos, diagnósticos e planos de atuação para questões 

complexas e específicas que exijam intervenções e olhares mais especializados e qualificados. 

Cumpre observar que, apesar dos indicadores sociais da cidade serem, em média, 

relativamente superiores aos de outras unidades da federação, esse fato não exclui um quadro 

de forte desigualdade, pois segundo dados do DATARIO (2017), 22% da população residem nas 

1.018 favelas da cidade, totalizando 1.434.975 habitantes, em contraponto a uma parcela da 

população com acesso a infraestrutura adequada e espaços privilegiados de moradia. 

Portanto, as diversidades sociourbanas e territoriais são um grande desafio, principalmente 

com o avanço da lógica de mercado em contraponto à necessidade de políticas públicas 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, e que implicam em reafirmar os 

direitos do cidadão de maneira igualitária. 

Para problematizar a questão do crescimento econômico associado ao 

desenvolvimento da cidade, a variável renda, comumente utilizada para medir índices de 

desigualdade, não é suficientemente ampla, principalmente em decorrência de fatores 

socioambientais diversos. Por sua vez, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que utiliza 

as variáveis de PIB per capita, frequência escolar, taxa de alfabetização e esperança de vida ao 

nascer, não dimensiona aspectos de acesso a bens e serviços públicos desigualmente 

distribuídos nas cidades. Já o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) agrega componentes 

como saúde, educação, trabalho, rendimento e habitação, e ainda congrega subitens, que 

                                                           
3
 O texto a seguir é parte integrante do Plano Municipal de Assistência Social 2018-2021, publicado no 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 25/06/18 (PCRJ/SMASDH, 2018). 
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revelam a possibilidade de mensurar os fatores socioambientais que impactam diretamente na 

qualidade de vida e acesso da população nos diferentes setores da cidade. 

Como demonstrado na tabela a seguir, as localidades com os menores índices de 

desenvolvimento social na cidade do Rio de Janeiro são os grandes complexos de favelas 

(Mangueira, Rocinha, Manguinhos, Jacarezinho, Complexo do Alemão e Cidade de Deus), e os 

bairros de Acari, Cosmos e Paciência. 

 
Tabela 111: Índice de Desenvolvimento Social Intraurbano do Rio de Janeiro - IDS 

 
Fonte: IPP, 2018. 

 
No âmbito da Política de Assistência Social, as ações do poder público municipal se 

pautam na coordenação e gestão de serviços, programas e benefícios, buscando a interlocução 
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com as outras políticas setoriais. A Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, além de 

Programas de Transferência de Renda e a Inclusão Produtiva, ofertam uma gama de serviços, 

benefícios, programas e projetos, que exigem o esforço de identificar, cadastrar e 

interconectar os usuários atendidos. 

Pela Proteção Social Básica, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) desenvolve o trabalho social com famílias, de caráter contínuo, visando o fortalecimento 

de vínculos e da função protetiva das famílias. Juntamente ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, que lhe é complementar, compõe o rol de serviços 

socioassistenciais da proteção social básica em execução no município do Rio de Janeiro. A 

oferta do PAIF é materializada exclusivamente por intermédio dos 47 Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) existentes nesta cidade que, em 2018, realizaram acompanhamento 

social a 23.123 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e cerca de 70.000 

atendimentos foram realizados nos CRAS a cada mês.  

Pela Proteção Social Especial de Média Complexidade, o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) é o eixo a partir do qual se 

estruturam todas as ações desenvolvidas nos 14 Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS). Oferta serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 

com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. As 

violações podem ser decorrentes das diferentes formas de violência, dentre as quais, as 

relacionadas à violência física, psicológica e negligência; violência sexual; abuso e/ou 

exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 

socioeducativa ou de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; 

vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou 

raça/etnia, dentre outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminações/submissões a situações que causem danos e agravos a sua condição de vida e 

impeçam a pessoa de usufruir sua autonomia e bem-estar (BRASIL, 2009b).  

Dentre seus principais objetivos, os CREAS buscam contribuir para romper com 

padrões violadores de direitos no interior da família, visando à reparação de danos e da 

incidência de violação de direitos, de forma a prevenir sua reincidência. Ao final de 2018, 

44.618 atendimentos e acompanhamentos foram prestados pelas equipes técnicas dos CREAS 

a famílias e indivíduos nessa situação.  

No que se refere ao Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua realizado 

pelo Centro de Referência para a População em Situação de Rua (Centro Pop), objetiva-se 

potencializar as ações em benefício de pessoas em situação de rua, com a finalidade de 
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resgate da cidadania e a reinserção destas pessoas à sociedade. Trata-se de um serviço 

ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem 

a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de 

sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que 

oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise 

das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros 

serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção 

da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência. O Centro Pop tem 

como objetivo possibilitar acolhida da população em situação de rua, garantindo o acesso aos 

serviços e programas que integram a rede socioassistencial e promovendo ações para a 

reinserção familiar e/ou comunitária (BRASIL, 2009b). Em 2018, 7.273 atendimentos foram 

realizados tendo esse público como foco de intervenção. 

Dentre os principais desafios da Assistência Social atualmente, está o aumento da 

população em situação de rua na cidade, em função do contexto de crise econômica do estado 

e da cidade. Essa atuação demanda a necessidade de constituir estratégias de atendimento 

intersetoriais mais efetivas e a consolidação de uma rede de atendimento instruída sobre os 

direitos da população em situação de rua. Para tanto, ações articuladas e planejadas com 

outros órgãos, sobretudo em relação à garantia de direitos, são essenciais para a qualidade das 

abordagens. O número médio de abordagens realizado pelas equipes dos CREAS, Centros Pop 

e Programa de Apoio e Inclusão à População de Rua girou em torno de 11.659 em 2018, 

número que não corresponde ao número de pessoas em situação de rua, apenas no total de 

atendimentos realizados ao longo dos meses. 

 À Proteção Social de Alta Complexidade corresponde a execução dos serviços de 

acolhimento institucional públicos e privados conveniados que compõem a rede de 

atendimento municipal. Os serviços de acolhimento no município são prestados pelas 

Unidades de Reinserção Social (URS) têm como objetivo garantir a oferta de acolhimento 

imediato e emergencial de famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, que se encontram em situação de rua. Acolhem crianças, adolescentes, famílias, 

adultos e idosos que estejam em situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos, 

promovendo ações com vistas à reinserção familiar e/ou comunitária. No ano de 2018, foram 

realizados, em média, 2.246 acolhimentos/mês na rede pública, e 461 acolhimentos na rede 

privada conveniada. 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (FACO) visa atender crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos incompletos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade 
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social e violação de direitos, com a parceria de famílias que, de forma voluntária e mediante o 

recebimento de uma bolsa auxílio, se habilitam a realizar essa modalidade de acolhimento. 

Existem 11 Polos de atendimento nas 10 Coordenadorias de Assistência Social e Direitos 

Humanos (CASDHs) que, no último ano, acolheram cerca de 139 crianças e adolescentes a cada 

mês. 

O acolhimento institucional especializado é formado pelas Casas Vivas, iniciativa de 

atenção e cuidado integral aos jovens que fazem uso prejudicial de drogas. Configura-se como 

Serviço de Acolhimento Especializado em medida de proteção (ECA, Artigos 98 e 99) diante da 

fragilidade ou rompimento dos laços afetivos e/ou comunitários e atende a cerca de 52 

crianças e adolescentes mensalmente, de acordo com a média de acolhimentos em 2018. 

 
 
Transferência de renda  

Os programas de transferência de renda consistem em benefícios monetários 

condicionados a algum tipo de contrapartida dos beneficiários, cujo critério para acesso aos 

benefícios depende, normalmente, entre outros, de um limite de renda da família. O Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal é o instrumento que identifica e caracteriza 

as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características da 

residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre 

outras.  

Porta de entrada para os benefícios socioassistenciais, o Cadastro Único é a 

consolidação das informações de famílias em situação de risco, obtidas por meio de entrevista 

nos CRAS e CREAS. As informações são utilizadas como base para inclusão em programas 

governamentais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Passe Livre, entre outros. 
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Figura 168: Fluxo de atendimento para inscrição nos programas sociais 

 
Fonte: PCRJ/SMASDH/CPTR, 2018. 

 
O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em outubro de 2003, por meio da Medida 

Provisória nº 132, convertida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e regulamentado pelo 

Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que unificou os procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência condicionada de renda (BRASIL, 2004a; 2004b). Possui 

três eixos principais: complemento da renda, acesso a direitos e articulação com outras ações. 

É composto por cinco tipos de benefícios: a) Benefício Básico, no valor de R$ 85,00 - pago 

apenas a famílias extremamente pobres (renda mensal por pessoa de até R$ 85,00). b) 

Benefícios Variáveis, no valor de R$ 39,00 cada um (até cinco por família).  

No município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em janeiro de 2019 era de 

521.972 dentre as quais: 

 
 236.482 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

 65.759 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

 97.409 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

 122.322 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

 
O PBF beneficiou, no mês de março de 2019, 251.261 famílias, representando uma 

cobertura de 85,7% da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 170,61 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 42.868.144,00 no referido mês. Em relação às 

condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de 

novembro de 2018, atingiu o percentual de 93,6%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 

anos, o que equivale a 193.661 alunos acompanhados em relação ao público no perfil 
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equivalente a 206.986. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 86,2%, 

resultando em 39.679 jovens acompanhados de um total de 46.024. 

 
Tabela 112: Famílias e pessoas inscritas no Cadastro Único 

   
Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019. 

 
Em nível municipal, o Cartão Família Carioca é um benefício de transferência de renda 

criado e instituído no âmbito do município do Rio de Janeiro, pelo Decreto 32.887 de 08 de 

outubro de 2010, com o objetivo de melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em 

situação de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per 

capita estimada abaixo da linha de pobreza (R$ 108,00 cento e oito reais) (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), 2010b). Os alunos que obtiverem aumento no desempenho escolar podem receber 

R$ 50,00 ou R$ 100,00 (para pessoas com deficiência e alunos das Escolas do Amanhã) a cada 

bimestre. Das 146.875 famílias na folha raiz do sistema, entre as que estão em situação de 

suspensão, exclusão ou não residem mais no município do Rio de Janeiro, totalizam-se 82.576 

famílias ativas no sistema CFC (Cadastro Único de 2018 e Sistema CFC/IPLANRIO). 

 
 

Atendimento à população idosa 

Pesquisas apontam que a expectativa de vida do brasileiro sofre um aumento 

acelerado. Esse crescimento populacional tem provocado mudanças, inclusive, no modo de 

vida da população carioca. O município do Rio de Janeiro vem gradualmente construindo 

políticas públicas que visam à qualidade de vida, o acesso aos direitos e o enfrentamento das 
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desigualdades da população idosa em vulnerabilidade social. Alguns projetos na área de 

Proteção Social estão vinculados ao Programa de Transferência de Renda, com vistas à 

superação do quadro de vulnerabilidade social, atuando também como importante 

mecanismo de prevenção às situações de violência e violação de direitos. Atualmente, o 

Programa Rio Dignidade à Terceira Idade atende a cerca de 90 idosos, o Projeto Idoso em 

Família tem 208 idosos inscritos, o Projeto Agente Experiente conta com 250 idosos e o 

Projeto Moradia com Apoio oferece ajuda complementar para moradia a 30 idosos. 

Além de atuar para viabilizar os benefícios federais aos moradores da cidade, o poder 

público municipal desenvolve uma série de iniciativas próprias como as Casas de Convivência e 

Lazer para Idosos, que oferecem oficinas de atividades gratuitas para pessoas a partir de 60 

anos com o objetivo de promover o envelhecimento saudável e ativo, com vistas a minimizar 

os impactos desse processo, que tem implicações sociais e econômicas profundas para os 

indivíduos, famílias e a comunidade como um todo. Ao todo, são sete casas, localizadas nos 

bairros de São Conrado, Lagoa, Tijuca, Botafogo, Gávea, Penha e Santíssimo, que realizam 

cerca de 16.504 atendimentos a 2.926 idosos (2018). 

 
 
Atendimento à Mulher 

A violência contra a mulher é uma grave violação de direitos humanos que atinge 

todas as classes sociais, independentemente de cor ou raça, e em diferentes fases da vida. 

Além dos danos físicos, a violência afeta negativamente o bem-estar psicológico das mulheres 

e as impede de participar plenamente da vida em sociedade. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que 35% das mulheres em todo o mundo já tenham sofrido qualquer violência 

física e/ou sexual praticada por parceiro íntimo ou não e que, de acordo com estudos 

nacionais, até 70% das mulheres brasileiras já foram vítimas de violência física e/ou sexual por 

parte de um parceiro íntimo. 

Dados extraídos das estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP, 2017), indicam 

que no município do Rio de Janeiro, tendo como referência o ano de 2016, foram registrados 

33.598 delitos cometidos contra as mulheres, dos quais a Lesão Corporal Dolosa ocupa o maior 

número de casos, seguido de ameaça, com 15.281 casos, nas Áreas Integradas de Segurança 

Pública (AISP). Em todo o Estado, foram 70.063 registros de Lesão Corporal Dolosa, no ano de 

2016. 
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Tendo como parte de sua missão planejar, coordenar e monitorar a implementação de 

políticas públicas de gênero, no âmbito do município do Rio de Janeiro, em conformidade com 

as diretrizes do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013 a 2015), a SMASDH define 

sua atuação a partir de duas principais linhas de ação, a saber: a implementação de serviços 

voltados à garantia da igualdade de direitos e ao fortalecimento da cidadania; e o atendimento 

às mulheres vítimas de violência e de outras condutas ou ameaças tipificadas como crime. 

No que concerne ao eixo da Garantia da Igualdade de Direitos e ao Fortalecimento da 

Cidadania, as ações são realizadas a partir do Projeto “Casa da Mulher Carioca” que tem por 

objetivo viabilizar o atendimento integral à mulher fomentando o seu empoderamento, com a 

realização de um conjunto sistemático de atividades que contribuem para promover sua 

autonomia como cidadã consciente de seus direitos e deveres e propiciam o resgate da 

cidadania pelo exercício da participação. As atividades são realizadas nos espaços das Casas da 

Mulher Carioca Tia Doca e Dinah Coutinho, situadas nos bairros de Madureira e Realengo 

respectivamente, onde são prestados atendimentos jurídico, psicológico e social, além da 

oferta de oficinas e capacitações na vertente da qualificação profissional, com vistas a 

desencadear o estímulo ao empreendedorismo e possibilitar a inserção no mundo do trabalho. 

Em 2018, 17.073 mulheres foram atendidas nas Casas da Mulher Carioca, totalizando 33.754 

atendimentos. 

Já o eixo voltado às ações de enfrentamento à violência obedece ao disposto na 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher - 

Convenção de Belém do Pará, de 1995, da qual o Brasil é signatário, bem como às disposições 

da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, que estabelece normas específicas de prevenção e 

punição à violência doméstica e familiar (BRASIL, 2006a), além das Diretrizes Nacionais para o 

Abrigo de Mulheres em situação de Risco e Violência – 2011. Nesse escopo, as atividades são 

implementadas através do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Casa 

Viva Mulher, destinadas ao acolhimento de mulheres em situação de violência com iminente 

risco de morte. No último ano, 4.984 atendimentos, individuais e coletivos, foram realizados 

pelo CEAM Chiquinha Gonzaga e 1.229 acompanhamentos foram efetuados a mulheres 

vítimas de violência e de outras condutas ou ameaças. 
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Controle Social 

Na Cidade do Rio de Janeiro, o órgão público responsável pela execução da Política 

Municipal de Assistência Social é a SMASDH, tendo constituído em sua estrutura, como um 

instrumento de participação popular, os diferentes conselhos de políticas e de direitos 

descritos na tabela abaixo. 

 

 
Tabela 113: Conselhos e Fundos de Assistência Social 

 
Fonte: PCRJ/SMASDH/SEC, 2018. 

 
 

Indicador de Assistência Social 

 Para o Indicador de Assistência Social, foram consideradas e analisadas as variáveis 

relativas à gravidez na adolescência; trabalho infantil; violência contra a mulher e 

vulnerabilidade familiar, cujo detalhamento pode ser observado na tabela a seguir. 

 
Tabela 114: Variáveis que compõem o Indicador de Assistência Social 

Indicador de Assistência Social – IPS Rio 

Dimensão Componente Indicador Definição Unidade Ano Fonte Periodicidade 

Oportunidades 
Liberdades 
Individuais 

Gravidez na 
adolescência 

Taxa de nascimentos de 
mães com até 19 anos 

% nascidos vivos 2014 
SMS-

RJ/DATASUS 
Anual 

Trabalho infantil 

Crianças e adolescentes 
exercendo atividades 
laborais, pelo CadÚnico, 
recebendo ou não o 
PETI. 

% por 100 mil 
habitantes 

2015 SMDS; IPP. Anual 
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Tolerância e 
Inclusão 

Violência contra 
a mulher 

Taxa de crimes contra a 
mulher 

Ocorrências por 
100 mil 
habitantes 

2014 ISP-RJ Anual 

Vulnerabilidade 
familiar 

Proporção de domicílios 
com mulher com ensino 
fundamental incompleto 
como responsável e 
filhos menores de 10 
anos ou 
economicamente 
inativos 

% domicílios 2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Fonte: SPI, 2016 

 
 Seguindo o método utilizado, a média do município para o Indicador de Assistência 

Social é de 62,55%. Ao analisar a tabela a seguir, observa-se certo equilíbrio maior entre o 

número de Regiões Administrativas abaixo da média municipal (14 RAs) e acima da média 

municipal (18 RAs), podendo indicar uma distribuição espacial mais equitativa das 

oportunidades de assistência social no território da cidade. As RAs com piores resultados 

encontram-se distribuídas nas cinco Áreas de Planejamento da cidade (Complexo do Alemão – 

AP 3; Portuária – AP 1; Rocinha – AP 2; Guaratiba – AP 5 e Cidade de Deus – AP 4), porém, três 

delas correspondem a complexos de favelas. 

 Entretanto, dentre as melhores avaliações, ainda predominam as RAs da Área de 

Planejamento 2 (Lagoa, Botafogo, Tijuca e Copacabana), além de Barra da Tijuca (AP 4) e 

Centro (AP 1). Os resultados podem ser visualizados na tabela e no mapa a seguir. 

 
Tabela 115: Resultados do Indicador de Assistência Social por Região Administrativa. 

Região Administrativa (RA) 
Código 

AP 
IPS Rio 

Indicador de 
Assistência Social 

(%) 

21- PAQUETA 1 0 0 

29 - COMPLEXO DO ALEMAO 3 43,34 28,49 

1 - PORTUARIA 1 45,25 33,63 

27 - ROCINHA 2 44,6 34,76 

26 - GUARATIBA 5 45,18 35,58 

34 - CIDADE DE DEUS 4 48,31 36,5 

30 - COMPLEXO DA MARE 3 52,34 43,83 

28 - JACAREZINHO 3 43,53 47,37 

23 - SANTA TERESA 1 60,47 47,53 

19 - SANTA CRUZ 5 47,94 47,79 

7 - SAO CRISTOVAO 1 52,09 48,12 

31 - VIGARIO GERAL 3 53,03 48,2 

33 - REALENGO 5 54,32 50,8 

25 - PAVUNA 3 41,43 57,05 

17 - BANGU 5 54,73 62,41 

Média do 

Município: 62,55 
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22 - ANCHIETA 3 56,95 63,08 

18 - CAMPO GRANDE 5 57,18 63,1 

3 - RIO COMPRIDO 1 53,52 63,19 

15 - MADUREIRA 3 53,85 63,54 

11 - PENHA 3 61,84 64,27 

10 - RAMOS 3 57,75 65,04 

12 - INHAUMA 3 60,9 72,89 

20 - ILHA DO GOVERNADOR 3 64,7 74,19 

16 - JACAREPAGUA 4 60,09 76,33 

13 - MEIER 3 66,37 77,66 

14 - IRAJA 3 61,76 78,22 

9 - VILA ISABEL 2 74,36 82,75 

24 - BARRA DA TIJUCA 4 70,83 84,3 

2 - CENTRO 1 65,05 85,81 

5 - COPACABANA 2 82,49 86,51 

8 - TIJUCA 2 77,63 87,18 

4 - BOTAFOGO 2 86,9 94,87 

6 - LAGOA 2 85,18 96,61 

Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 
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Figura 169: Indicador de Assistência Social – Territorialização por Regiões Administrativas. 

 
 Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016.
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Habitabilidade  

Conforme apresentado no Capítulo II deste relatório, segundo a conceituação do IBGE 

e da Fundação João Pinheiro, habitações inadequadas do ponto de vista da habitabilidade são 

as que apresentam carência de infraestrutura (abastecimento de água, de fornecimento de 

luz, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo); ausência de banheiro e adensamento 

excessivo no imóvel. Como este tema já foi analisado em detalhe no Capítulo II, será 

apresentado a seguir o indicador de habitabilidade, adotado pela Gerência de 

Macroplanejamento da Secretaria Municipal de Urbanismo com base no IPS Rio4, de forma a 

complementar a análise realizada. 

 
 
Indicador de Habitabilidade 

Para o Indicador de Habitabilidade, foram consideradas e analisadas as variáveis 

relativas ao acesso à água canalizada; ao esgotamento sanitário; à banheiro; à energia elétrica; 

além de adensamento habitacional excessivo; e ao contingente populacional vivendo em 

favelas não urbanizadas cujo detalhamento pode ser observado na tabela a seguir. 

 
Tabela 116: Variáveis que compõem o Indicador de Habitabilidade 

Dimensão 
Compone

nte Indicador Definição Unidade Ano Fonte 
Periodicida

de 

Necessida
des 

humanas 
básicas 

Água e 
Saneamen

to 

Acesso à água 
canalizada 

Percentual de 
domicílios com 
acesso à rede 

de água 

% de 
domicílios 

2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Acesso a 
esgotamento 

sanitário 

Percentual de 
domicílios com 
acesso a rede 

de esgoto 

% de 
domicílios 

2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Acesso a 
banheiro 

Percentual de 
domicílios com 

banheiro 

% de 
domicílios 

2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Moradia 
Acesso à 

energia elétrica 

Proporção de 
domicílios com 
acesso à rede 

formal de 

% de 
domicílios 

2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

                                                           
4
 A metodologia do IPS RIO não contempla um "Indicador de Habitabilidade" (SPI, 2016). O presente 

indicador foi composto pela Gerência de Macroplanejamento da SMU a partir dos componentes "Água e 
saneamento" e "Moradia" do IPS RIO para a construção deste indicador no âmbito do presente 
diagnóstico.  
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energia 
elétrica 

Adensamento 
habitacional 

excessivo 

Proporção de 
domicílios com 

3 ou mais 
moradores por 

dormitório 

% de 
domicílios 

2010 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

População 
vivendo em 
favelas não 
urbanizadas 

Proporção da 
população 

vivendo em 
favelas não 
urbanizadas 

% da 
populaçã

o 
2013 

SABREN, 
IPP 

Bianual 

Fonte: SPI, 2016 
 

O Índice de Habitabilidade agrega os resultados dos indicadores de Água e 

Saneamento e de Moradia, através de média simples, por Região Administrativa, conforme a 

tabela a seguir. 

 
Tabela 117: Resultados do Indicador de Habitabilidade por Região Administrativa. 

Região Administrativa IPS Rio 
Necessidades 

Humanas 
Básicas 

Água e 
Saneamento 

Moradia 
Índice de 

Habitabilidade 

21- PAQUETA 0 0 0 0 0 

26 - GUARATIBA 45,18 53,4 17,54 58,34 37,94 

28 - JACAREZINHO 43,53 55,57 85,73 21,11 53,42 

29 - COMPLEXO DO ALEMAO 43,34 61,67 92,98 19,33 56,155 

27 - ROCINHA 44,6 56,54 78,11 38,45 58,28 

30 - COMPLEXO DA MARE 52,34 68,91 82,18 52,42 67,3 

24 - BARRA DA TIJUCA 70,83 74,1 50,75 85,12 67,935 

19 - SANTA CRUZ 47,94 64,94 71,21 65,09 68,15 

16 - JACAREPAGUA 60,09 73,63 68,78 73,07 70,925 

25 - PAVUNA 41,43 59,17 87,31 59,78 73,545 

1 - PORTUARIA 45,25 58,87 80,8 67,03 73,915 

3 - RIO COMPRIDO 53,52 59,71 84,36 64,33 74,345 

7 - SAO CRISTOVAO 52,09 67,57 86,36 67,35 76,855 

18 - CAMPO GRANDE 57,18 74,98 78,76 75,94 77,35 

34 - CIDADE DE DEUS 48,31 65,79 93,43 64,35 78,89 

31 - VIGARIO GERAL 53,03 74,17 88,64 70,66 79,65 

22 - ANCHIETA 56,95 70,76 86,42 76,21 81,315 

23 - SANTA TERESA 60,47 68,7 84,64 78,03 81,335 

10 - RAMOS 57,75 71,45 94,92 68,41 81,665 

17 - BANGU 54,73 73,84 89,96 74,34 82,15 

2 - CENTRO 65,05 72,86 74,18 91,49 82,835 

33 - REALENGO 54,32 72,12 87,4 79,95 83,675 

15 - MADUREIRA 53,85 68,97 89,36 81,7 85,53 

Média do Rio 
= 

78,55 
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20 - ILHA DO GOVERNADOR 64,7 84,78 89,27 84,26 86,765 

12 - INHAUMA 60,9 72,96 92,05 82,33 87,19 

13 - MEIER 66,37 78,33 91,26 87,14 89,2 

11 - PENHA 61,84 82,84 97,56 81,16 89,36 

8 - TIJUCA 77,63 86,29 84,62 95,08 89,85 

9 - VILA ISABEL 74,36 85,23 94,21 86,82 90,515 

14 - IRAJA 61,76 77,53 97,73 87,75 92,74 

6 - LAGOA 85,18 90,27 98,86 96,56 97,71 

5 - COPACABANA 82,49 93,22 99,32 96,59 97,955 

4 - BOTAFOGO 86,9 91,76 98,49 99,57 99,03 

Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 
 
Analisando-se os principais resultados, verifica-se que as Regiões Administrativas que 

apresentaram pior desempenho quanto às condições de habitabilidade são Guaratiba, 

Jacarezinho, Complexo do Alemão e Rocinha. Entre as três Regiões Administrativas com 

melhor desempenho estão as RAs de Botafogo, Copacabana e Lagoa. Conforme informado 

anteriormente, a RA de Paquetá não foi avaliada pelo IPS, logo não foi considerada na análise. 

Tomando as 32 RAs com valores positivos para o Índice de Habitabilidade, a média do 

município do Rio de Janeiro atingiu 78,55. A representação espacial dos resultados pode ser 

visualizada na figura a seguir, que destaca as condições de habitabilidade de Guaratiba, 

Jacarezinho, Complexo do Alemão e Rocinha em contraste com as condições das RAs situadas 

na Área de Planejamento 2. 

A NBR 15.575, de 2013, estabeleceu critérios para a definição de Habitabilidade com 

foco nas condições das habitações (MEREB, 2015): 

 
 Estanqueidade de água; 

 Desempenho térmico; 

 Desempenho acústico; 

 Desempenho lumínico; 

 Higiene e qualidade do ar; 

 Funcionalidade interna e acessibilidade; e 

 Conforto tátil e antropodinâmico.  

 
Entretanto, estes dados, em relação à cidade do Rio de Janeiro, não estão disponíveis 

para análise. A utilização dos indicadores do IPS-Rio (Acesso à Água Canalizada, Acesso à 

Esgotamento Sanitário, Acesso à Banheiro, Acesso à Energia Elétrica, Adensamento 

Habitacional Excessivo e População Vivendo em Favelas Não Urbanizadas) fornece um 
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diagnóstico preliminar de alguns dos parâmetros que podem ser usados para aferir as 

condições de habitabilidade no Rio de Janeiro em relação às condições habitacionais e de 

infraestruturas de saneamento básico. Longe de se esgotar a discussão sobre indicadores 

sociais, a análise realizada acima procura apresentar um panorama inicial sobre as 

vulnerabilidades sociais da cidade, de modo a possibilitar uma orientação territorial para as 

políticas setoriais de educação, cultura, saúde, assistência social e habitação. 

 Os resultados apontam para uma tendência de maior vulnerabilidade social das Áreas 

de Planejamento 3 e 5, bem como dos grandes complexos de favela, áreas que apresentaram 

valores abaixo da média municipal, em todas as variáveis analisadas. Este resultado indica a 

necessidade de um planejamento intersetorial para articulação da atuação das políticas 

setoriais sociais nestas áreas, através, por exemplo, do compartilhamento de equipamentos e 

da criação de sistemas integrados de saúde, educação e cultura, com atendimento preventivo 

e manutenção de fichas sobre a saúde dos alunos nas escolas, incentivo a visitas a 

equipamentos e a espetáculos culturais como parte do currículo escolar. Por fim, é 

indispensável que estudos em unidades espaciais de maior detalhe sejam realizados, de modo 

a refinar as informações obtidas e apontar as áreas que necessitam de maior atenção em 

Regiões Administrativas de grande extensão territorial, como a de Guaratiba na Área de 

Planejamento 5, por exemplo, de modo a retratar com mais fidedignidade o grau de 

vulnerabilidade social da população da cidade do Rio de Janeiro.  
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Figura 170: Indicador de Habitabilidade – Territorialização por Regiões Administrativas 

 
Fonte: PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GM, a partir do IPS-Rio, 2016.
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Segurança nos espaços livres públicos 

A presente seção tem como objetivo registrar as análises referentes ao ordenamento 

urbano e aos crimes ocorridos em áreas urbanas e espaços livres públicos, a partir das 

densidades dos registros das bases de dados levantados e analisados pela Secretaria Municipal 

de Ordem Pública, que monitora as ocorrências de crimes e desordens nos espaços livres da 

cidade. A questão da segurança pública impacta, inclusive, na educação, conforme foi 

mencionado anteriormente. 

A base de dados relativos a crimes, utilizada nas análises, é a do Instituto de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para realização do trabalho apresentado, foram 

consideradas as seguintes tipologias criminais: Furto a transeunte; Furto a turista; Furto de 

bicicleta; Furto de telefone celular; Furto no interior de coletivo; Roubo a transeunte; Roubo a 

turista; Roubo de telefone celular; Roubo no interior de coletivo, Homicídios (outros), 

Homicídio – tentativa; Homicídio provocado por emprego de arma branca; Homicídio 

provocado por emprego de arma branca – tentativa; Homicídio provocado por projétil de arma 

de fogo; Homicídio provocado por projétil de arma de fogo – tentativa; Estupro; Estupro de 

vulnerável e Atropelamento.  

A base de dados consultada para a construção das informações das solicitações de 

ordenamento urbano foi da Central 1746. Os subtipos de chamados que foram utilizados para 

espacialização dos dados e consolidação dos índices são ligados a atividades comerciais 

informais: Fiscalização de camelô e Exposição irregular de mercadorias; e referentes à trânsito: 

Fiscalização de estacionamento irregular de veículos. 

A metodologia para análise espacial dos dados consistiu na seleção dos informes 

criminais (roubos e furtos, homicídios, estupros e atropelamentos), considerando também que 

a Secretaria Municipal de Ordem Pública orquestra suas ações em prol da segurança pública 

com base em crimes de baixo risco, isto é, aqueles que não oferecem risco explícito à vida dos 

Guardas Municipais da cidade do Rio de Janeiro; na seleção dos dados de desordem urbana 

(atividades informais e outros; segmentação territorial do município em células de 300x300m; 

na aglutinação dos crimes em mapas de células de cada categoria criminal discriminada; na 

aglutinação dos tipos de desordens em mapas de células; e no reconhecimento territorial 

através de análise quantitativa). O recorte temporal utilizado para as análises foi o ano de 

2016, para os registros criminais, e 2015, para os de ordenamento urbano.  

A metodologia de divisão da cidade em células de 300m2 possibilita identificar os 

resultados numa escala de maior detalhamento, inclusive indicando áreas que devem receber 
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algum tipo de intervenção. O total de células na cidade é de 14.343, e essa variável mostra 

também quantas células possuem registros criminais. 

 
Tabela 118: Concentração de crimes de acordo com a incidência dos registros em 

cada célula 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
O quadro acima demonstra a concentração de crimes de acordo com a incidência dos 

registros em cada célula. Para os espaços livres públicos, os números apresentados são 

absolutos, equivalentes a áreas de maior concentração de ocorrências.  É importante salientar 

que em algumas análises será encontrado o cálculo de taxa de ocorrência por 100 mil 

habitantes, porém, ressaltamos que as taxas encontradas são números aproximados, pois, o 

registro de população é originário do Censo do IBGE de 2010.  

O mapa apresentado na figura a seguir demonstra a concentração de roubos e furtos 

que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, englobando as seguintes 

classificações criminais: Furto a transeunte; Furto a turista; Furto de bicicleta; Furto de 

telefone celular; Furto no interior de coletivo; Roubo a transeunte; Roubo a turista; Roubo de 

telefone celular; e Roubo no interior de coletivo. 

 

 

 

 

 

 

Quantidade 
de células 

% de crimes 
Concentração 

dos crimes 

14.343 
Total de células da 

cidade do rio 
98.311 

4.827 100% dos crimes 01 - 10 

1.976 90% dos crimes 10 - 19 

1.274 80% dos crimes 19 - 28 

852 70% dos crimes 28 - 40 

560 60% dos crimes 40 - 56 

355 50% dos crimes 57 - 86 

215 40% dos crimes 87 - 126 

129 30% dos crimes 126 - 194 

59 20% dos crimes 196 - 328 

20 10% dos crimes 330 - 1709 
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Figura 171: Concentração de Roubos e Furtos na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 As células com maior concentração, marcadas em vermelho, estão localizadas no 

centro, zona sul e alguns pontos da zona norte e oeste, ao longo dos eixos de transporte e 

circulação de pessoas. A região com maior incidência de crimes é o bairro do Centro, que 

apresenta grande circulação de pessoas devido às inúmeras empresas ali localizadas, ou seja, 

devido às suas características atrativas predominantes (empresarial, comercial e de serviços). 

A zona sul, especificamente, Copacabana, mas também Leme, Leblon e Ipanema, também 

possuem altos índices de criminalidade, mas, as características destes bairros são diferentes do 

Centro, com predomínio de população residente, notadamente idosos, e de turistas.  

A figura a seguir apresenta a incidência criminal de acordo com as seguintes 

classificações criminais: Furto a transeunte; Furto a turista; Furto de bicicleta; Furto de 

telefone celular; Furto no interior de coletivo; Roubo a transeunte; Roubo a turista; Roubo de 

telefone celular; e Roubo no interior de coletivo. No Centro e em Copacabana, o número de 

ocorrências por célula variou entre 3.182 e 9.299, em 2016. Em números absolutos, foram 

registradas 98.391 ocorrências entre roubos e furtos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. 
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Figura 172: Roubos e Furtos na Cidade (dados de 2016) 

 Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Figura 173: Ocorrência de Roubos e Furtos em praças e parques (dados de 2016) 

 Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 
 

O mapa apresentado na figura anterior mostra a ocorrência de crimes de roubos e 

furtos em espaços livres públicos de permanência, especificamente em praças e parques. A 

tipologia criminal utilizada para esse diagnóstico foi: Furto a transeunte; Furto a turista; Furto 

de bicicleta; Furto de telefone celular; Furto no interior de coletivo; Roubo a transeunte; 

Roubo a turista; Roubo de telefone celular; e Roubo no interior de coletivo. 
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Em 2016, 3.194 crimes de roubos e furtos foram registrados em 393 praças públicas e 

89% desses crimes concentraram-se nas praças de 30 bairros. O bairro com maior incidência 

de crimes também foi o Centro da Cidade. Em 2016, ocorreram 266 crimes de roubos e furtos 

nas praças e parques da cidade por mês. O número de ocorrências acentua-se a partir das 

12h00minh e se estende até as 23h00minh.  

A figura a seguir mostra a concentração de homicídios registrados na cidade do Rio de 

Janeiro em 2016, que totaliza, em números absolutos, 2.687 ocorrências. Para essa análise as 

classificações criminais utilizadas foram as seguintes: Homicídio – tentativa; Homicídio 

provocado por emprego de arma branca; Homicídio provocado por emprego de arma branca – 

tentativa; Homicídio provocado por projétil de arma de fogo; Homicídio provocado por projétil 

de arma de fogo – tentativa; Homicídio (outros). 

 
Figura 174: Registros de homicídios na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 
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Figura 175: Concentração de homicídios na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 

Os bairros com maior incidência de ocorrência de homicídios em 2016 foram 

Copacabana, Rio das Pedras, Bangu e Santa Cruz. Utilizando a metodologia de divisão da 

cidade em células, foi possível perceber os pontos de concentração de homicídios, que se 

concentram em 8,42% do território municipal. A maioria desses registros ocorreu em áreas de 

conflitos. 

A figura a seguir mostra que 24 bairros concentraram os registros de homicídios em 

praças públicas em 2016, com 90 ocorrências, correspondendo a 3% do total na cidade no ano. 

 Os bairros com maior registro de homicídios em praças e parques são os seguintes: 

Vila Isabel, Jacarezinho, Colégio, Centro, Turiaçu, Santo Cristo, Barra da Tijuca, Bangu, Campo 

Grande, Bangu, Campo Grande, Freguesia (Ilha), Benfica, Jacarepaguá, Rocha Miranda, 

Taquara, Catete, Coelho Neto, Méier, Madureira, Pavuna, Realengo, Recreio dos Bandeirantes, 

Santa Teresa, Sepetiba e Vicente de Carvalho. Nestes bairros, 29 praças registraram homicídios 

em 2016. Janeiro foi o mês com o maior índice, com 19 registros, e o horário com maior 

concentração foi a 01h00minh da madrugada, com 58 casos registrados. 
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Figura 176: Registros de homicídios em praças e parques (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Em 2016, foram registradas 1.208 ocorrências de estupro na cidade, equivalendo a, em 

média, 100 estupros por mês. Na análise foram utilizadas as classificações criminais estupro e 

estupro de vulnerável. 61% dos casos registrados na cidade foram estupros de vulnerável. Os 

bairros com maiores índices de estupro foram Campo Grande e Santa Cruz. 8%, 

correspondente a 94 registros, ocorreram em favelas, sendo 75 registros de estupro de 

vulnerável. O mês com maior índice de ocorrências em 2016 também foi janeiro, com 

concentração de 56% dos registros.  
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Figura 177: Registros de estupros na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Figura 178: Concentração de estupros na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Utilizando a metodologia de divisão da cidade em células, foi possível perceber os 

pontos de concentração de estupros, que se concentram em 6,48% do território municipal, 

com maior número de ocorrências na zona oeste, como registrado anteriormente, em áreas 

pertencentes à Campo Grande e Santa Cruz. Os bairros de Copacabana, Centro e Pavuna 

também possuem dados elevados, enquanto que a Zona Norte apresentou o menor número 

de casos, pulverizados em toda sua grande região.  
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Figura 179: Registros de atropelamentos na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Em 2016, foram registrados 1.942 atropelamentos nos logradouros públicos da cidade 

do Rio de Janeiro. A maior concentração dos casos aconteceu entre as 07h00minh e as 

20h00minh, horário de maior circulação de veículos. O maior número de registros ocorreu em 

Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e no Centro da Cidade, porém, destacam-se também os 

bairros da Barra da Tijuca, Copacabana, Tijuca, São Cristóvão, Pavuna e Senador Camará, junto 

às vias com maior fluxo de veículos e circulação de pedestres. 
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Figura 180: Concentração de atropelamentos na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 

Utilizando a metodologia de divisão da cidade em células, foi possível perceber que os 

registros de atropelamentos se concentram em 7,69% do território municipal. Os bairros de 

Campo Grande, Santa Cruz, Centro, Bangu, Barra da Tijuca, Copacabana, Madureira, Pavuna, 

Tijuca, São Cristóvão, Senador Camará, Recreio dos Bandeirantes, Botafogo, Cosmos, Méier, 

Jacarepaguá, Vila Isabel, Ramos, Taquara, Guaratiba, Penha, Coelho Neto, Braz de Pina, Irajá e 

Bonsucesso apresentam 55% dos registros de atropelamento na cidade. Após o cruzamento de 

dados, identificou-se que 771 logradouros, em 150 bairros do município do Rio de Janeiro, 

apresentaram registros de atropelamento em 2016. 
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Figura 181: Ambulantes Cadastrados na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

. 

Os dados levantados de Comércio Ambulante cadastrado contemplam apenas 

atualização até o ano de 2015, uma vez que a Coordenadoria de Controle Urbano, órgão 

responsável pela fiscalização, cadastramento e assentamento de ambulantes da cidade do Rio 

de Janeiro, deixou de ser subordinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública em 2016. Em 

2015, estava registrado um total de 11.951 ambulantes em toda cidade do Rio de Janeiro.  

 Deste universo, 39% dos ambulantes cadastrados eram homens, 36%, mulheres e 25% 

não registraram gênero. Destes ambulantes, 80% tinham até 80 anos de idade e 36% 

cadastraram auxiliares para trabalhar na ausência do titular. Em relação à concentração de 

ambulantes cadastrados por bairro, 80% dos ambulantes estavam concentrados em 32 bairros, 

em 2015. Destaca-se o bairro do Centro, que lidera o ranking de bairros com maior 

concentração de ambulantes cadastrados. 
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Figura 182: Concentração de Ambulantes Cadastrados na cidade (dados de 2016) 

 
Fonte: PCRJ/SEOP/ EPSEOP – Escritório de Projetos, 2018. 

 
Utilizando a metodologia de divisão da cidade em células, foi possível perceber que 

existem ambulantes cadastrados em 6,58% do território municipal.  Na zona oeste ocorrem 

ilhas de concentração em torno das estações da linha férrea e nos centros dos bairros. 

 Na zona sul e no Centro há uma ocupação extensiva, porém, sem alta densidade. 

Apenas duas células de alta concentração estavam localizadas na zona sul em 2015. O Centro, 

por sua vez, apresentava densidade maior. Na zona norte havia uma ocupação mais 

pulverizada, ainda que concentrada nos centros de bairro de maior vitalidade. Em torno das 

células densas encontram-se áreas com ocupação moderada, indicando um padrão de 

dispersão que se assemelha a uma mancha de óleo. 

 
 
Educação 

Com a crise econômica e política no Brasil, e a redução abrupta dos investimentos no 

setor de educação, devido à aprovação da Emenda Constitucional (EC) 95 em dezembro de 

2016, que limitou os gastos públicos nas áreas sociais à inflação pelos próximos 20 anos para 

destiná-los ao pagamento da dívida pública (BRASIL, 2016a), a educação pública no Brasil e, 

consequentemente no Rio de Janeiro, enfrenta um de seus momentos mais difíceis.  

Além da drástica redução dos investimentos federais em educação devido à EC 95, 

outras condicionantes devem ser levadas em consideração. Apenas 1/5 dos recursos 

destinados à educação têm origem em âmbito federal. O restante dos recursos é repassado 
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por estados e municípios – atrelados ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 

(ICMS). Isso significa que, em caso de recessão econômica, com menor consumo da população, 

menores serão os investimentos em educação. Caso isto ocorra, o principal prejudicado será o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – o FUNDEB – que financia 40 milhões de estudantes e é 

extremamente dependente da arrecadação de ICMS. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei n° 13.005, de 25 de junho de 

2014, havia estabelecido como meta destinar 7% e 10% do PIB para a Educação até 2019 e 

2024, respectivamente (BRASIL, 2014). Em 2015, segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 5, o Brasil investiu 5,5% do valor do PIB em 

educação, do ensino fundamental ao nível superior, sendo 5% em instituições públicas de 

ensino e 0,5% em financiamentos públicos estudantis, bolsas e subsídios concedidos a 

estudantes de instituições privadas. 

 
Tabela 119: Participação da Rede Municipal na Rede Geral (%) – 2017 

Matriculas Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro 

Ensino pré-escolar 45,63 72,34 60,17 

Ensino fundamental 40,79 31,14 64,96 

            Escolas 

Ensino pré-escolar 19,75 22,50 36,45 

Ensino fundamental 24,89 18,59 44,07 
Fonte: IBGE-Cidades, 2017. 

 
Tabela 120: Relação per capita – 2017 

Relação per capita 2017 

Matriculas Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro 

Ensino pré-escolar 0,009 0,018 0,013 

Ensino fundamental 0,045 0,034 0,072 

           Escolas 

Ensino pré-escolar 0,006 0,005 0,012 

Ensino fundamental 0,007 0,005 0,015 
Fonte: IBGE-Cidades, 2017. 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com os dados do Censo IBGE de 2010, 

mapeados no site Rio Como Vamos6, cerca de 2,9% dos habitantes maiores de 15 anos 

                                                           
5
 Para mais informações, consultar: 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_gla
nce/Country_Note_traduzido.pdf 
6
 O Rio Como Vamos monitora a qualidade de vida na Cidade do Rio de Janeiro, reunindo e mapeando 

indicadores intraurbanos em relação aos temas Educação, Saúde, Segurança e Trânsito. Para mais 
informações sobre analfabetismo no Rio de Janeiro, acessar: http://riocomovamos.org.br/indicadores-
regionalizados/indicador/analfabetismo/ 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_glance/Country_Note_traduzido.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_glance/Country_Note_traduzido.pdf
http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/indicador/analfabetismo/
http://riocomovamos.org.br/indicadores-regionalizados/indicador/analfabetismo/
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poderiam ser classificados como analfabetos, distribuídos de forma desigual entre as regiões 

da cidade. A Área de Planejamento (AP) 2 é a que apresenta um percentual menor de 

analfabetos maiores do que 15 anos, com 1,6 %; seguida da AP 3, com 2,89%; da AP4, com 

2,99%; da AP 5, com 3,56% e da AP1, com 3,72%.  

Em relação aos bairros da cidade, a Maré (7,71%), Complexo do Alemão (6,95%), 

Rocinha (6,71%), Guaratiba (5,76%), São Cristóvão (5,13%) e Região Portuária (4,85%) foram 

aqueles que apresentaram os maiores percentuais. Comparando-se o desempenho dos bairros 

em 2000 e 2010, com exceção de São Cristóvão, que se manteve estável, todos os demais 

bairros obtiveram melhores resultados (Rio Como Vamos, a partir dos Censos IBGE 2000 e 

2010). 

Ainda de acordo com o os dados do Censo IBGE de 2010, mapeados pelo Rio Como 

Vamos, por local de matrícula, o percentual de evasão escolar no ensino médio na cidade 

atingiu 8,58%. Semelhante à ocorrência de analfabetismo, o percentual de evasão escolar no 

ensino médio variava significativamente entre as regiões da cidade, sendo ainda mais 

expressivo nas áreas de renda mais baixa. Em relação aos bairros da cidade, o Complexo do 

Alemão (21,98%), Pavuna (17,34%), Inhaúma (15,12%), Irajá (14,71%) e Anchieta (13,83%), 

foram os que apresentaram maiores percentuais de evasão. 

Estudantes negros e de etnias mistas apresentam taxas de frequência escolar 

desproporcionalmente mais baixas, bem como taxas altas de analfabetismo funcional e 

repetição de séries em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em 2010, 4% dos pré-escolares negros 

eram analfabetos em comparação com 1,8% dos pré-escolares brancos. Entre crianças de 8 e 9 

anos, 8% dos alunos negros e 4% dos alunos brancos eram analfabetos. E entre alunos do 

ensino médio, os percentuais eram de 2,2% entre negros e 1,4% entre brancos, 

respectivamente.  

Entre os principais desafios para a extensão do período escolar, através da 

implementação do ensino em turno único, por exemplo, está a questão da segurança. Pesquisa 

realizada junto à comunidade educacional (diretores, professores, pais e os próprios alunos) 

constatou que a violência urbana é uma das principais causas da evasão escolar na cidade do 

Rio de Janeiro. Rixas dentro das escolas e troca de tiros entre facções rivais e com a polícia 

expõem alunos e professores a um estado de estresse permanente, que prejudica o 

planejamento e o processo de ensino-aprendizagem, bem como compromete o desempenho 

de alunos e professores.  

Até mesmo o planejamento territorial do atendimento à demanda por escolas em 

turno único, por exemplo, foi prejudicado, pois, os critérios territoriais – que foram 
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estabelecidos tecnicamente por um grupo de trabalho formado pela Secretaria Municipal de 

Educação e o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, para atendimento da demanda 

do ponto de vista do alcance de atendimento, com a criação de 232 microáreas – ficaram 

comprometidos, pois, alunos de uma determinada comunidade, sob a influência de uma 

facção, não podem entrar em contato com outros, sob influência de uma facção rival, num 

mesmo espaço escolar, sob pena de confronto. 

A partir de 2017, a política educacional municipal, após um processo de observação, 

discussão e adequação dos atendimentos das unidades escolares, investiu na reorganização 

dos territórios com vistas ao melhor atendimento dos alunos, de acordo com a necessidade 

apontada pela comunidade escolar. 

Em 2018, o planejamento voltou-se para a melhoria desse atendimento, objetivando a 

ampliação do número de alunos em tempo integral, através da otimização de espaços. Ao final 

de 2018, 197.527 mil alunos estavam estudando em tempo integral na Rede Municipal. 

Mesmo com todas as dificuldades advindas da crise econômica em 2017, com impacto 

determinante sobre a arrecadação municipal, foi implementada a iniciativa Rio Escola de Paz, 

que visa organizar estratégias individuais e coletivas no contraturno, complementando a carga 

horária, com objetivo de desenvolvimento do protagonismo do aluno e resgate da evasão 

escolar. Esta iniciativa é composta de diversas vertentes, tais como: oficinas, palestras, 

visitações em espaços culturais da cidade do Rio de Janeiro, festivais de dança e música, 

cineclubes, concursos de poesia nas escolas, Maratona Literária Ferreira Gullar, XX Salão do 

Livro, Grupos de Apoio Mútuo para Unidades Escolares (Acesso Mais Seguro), reestruturação e 

fortalecimento de 940 Grêmios Estudantis, identificação dos adolescentes em medida 

socioeducativa, intervenção junto às Unidades Escolares com alunos infrequentes do 1º e 2º 

Anos e seus respectivos professores, familiares e turmas, Projeto Educação para Paz, Oficina 

Arte de Viver em Paz e Oficina Ecológica do Cuidar.  

Em 2018, o número de alunos matriculados foi maior do que o previsto, tanto nas 

creches quanto nas pré-escolas, englobando 60.836 alunos na modalidade Creche (previsão 

inicial de 60.528) e 87.394 alunos na Pré-escola (previsão inicial de 86.111), segundo o sistema 

da Secretaria Municipal de Educação. 

Em paralelo, a preocupação com a formação dos professores e consequentemente 

com a qualidade do ensino fez com que algumas ações fossem implementadas, como: 

Instrumentos de Avaliação e o Time de Professores Alfabetizadores, através de adesão 

voluntária dos professores para um projeto de formação direcionado a todos os professores 

do 1º ao 3º Ano.  Essas ações tiveram por objetivo central contribuir para que as crianças 
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cariocas se apropriem da leitura e da escrita enquanto práticas sociais, concomitantemente à 

aquisição dos conhecimentos da língua, matemática e demais áreas do conhecimento. 

Em 2018, a Escola de Formação Paulo Freire foi totalmente reformulada. Com novas 

gerências e um grupo quase completamente novo, o ano foi dedicado a traçar novas linhas de 

ação e à reorientação geral do trabalho com a adoção de políticas com base em evidências 

científicas, buscando construir programas que guardam sintonia com o conhecimento mais 

avançado na área de educação. 

 
 
Indicador de Educação 

 Para o Indicador de Educação, foram consideradas e analisadas as variáveis que 

envolvem o acesso ao conhecimento básico, que avaliam os primeiros anos de estudo até o 

ensino médio (alfabetização, nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

nos anos iniciais e finais, taxa de abandono no ensino médio); o acesso ao ensino superior; 

bem como o acesso à cultura. O detalhamento das variáveis selecionadas pode ser observado 

na tabela a seguir. 

 
Tabela 121: IPS – Variáveis que compõem o Indicador de Educação. 

Indicador de Educação – IPS Rio 

Dimensão Componente Indicador Definição Unidade Ano Fonte Periodicidade 

Fundamentos 
do Bem-Estar 

Acesso ao 
Conhecimento 

Básico 

Alfabetização 

Proporção de 
crianças do 3º ano 

do Ensino 
Fundamental 
alfabetizadas 

Nº de crianças 
com notas que as 
colocam acima do 

nível 2 de 
alfabetização na 

Avaliação 
Nacional de 

Alfabetização 

2014 INEP Bianual 

Nota IDEB nos 
anos iniciais 

Média ponderada da 
nota das escolas no 

IDEB nos anos iniciais 
IDEB (0-10) 2013 INEP Bianual 

Nota IDEB nos 
anos finais 

Média ponderada da 
nota das escolas no 
IDEB nos anos finais 

IDEB (0-10) 2013 INEP Bianual 

Taxa de 
abandono do 
Ensino Médio 

Número de alunos 
que abandonaram o 

Ensino Médio em 
2014 

% alunos do 
Ensino Médio 

2013 INEP Anual 

Oportunidades 
Liberdades 
Individuais 

Acesso à 
cultura 

Índice de acesso à 
cultura; cálculo 

considera frequência 
em equipamentos 

municipais, número 
de assentos em 

cinemas privados e 
número de 

Índice 2015 
SMC-
RJ/IPP 

Anual 
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ações/eventos da 
prefeitura. 

Acesso à 
Educação 
Superior 

Pessoas com 
ensino 

superior 

Proporção da 
população maior de 
25 anos com ensino 

superior 

% população 2011 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Negros e 
indígenas com 

ensino 
superior 

Proporção da 
população de negros 
e indígenas maior de 
25 anos com ensino 

superior 

% população 2012 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Frequência ao 
ensino 

superior 

Proporção da 
população 18-24 

anos frequenta ou 
concluiu o Ensino 

Superior 

% população 2013 
IBGE 

(CENSO) 
Decenal 

Fonte: SPI, 2016 

 
 Espacialmente, o Indicador de Educação foi obtido a partir da média simples entre as 

variáveis supracitadas. Como resultado, foi encontrada uma média para o município do Rio de 

Janeiro de 39,12% em relação ao nível considerado desejável (que seria aferido como 100%).  

Apenas 10 das 32 Regiões Administrativas (RAs) analisadas encontram-se acima deste valor 

(Paquetá não apresenta informações para esse cálculo, conforme mencionado anteriormente). 

A lista completa das RAs, sua localização por Área de Planejamento, o valor do IPS-Rio e seu 

respectivo indicador de educação, em percentuais, encontram-se na tabela a seguir. 

 

Tabela 122: Resultados do Indicador de Educação por Região Administrativa. 

Região Administrativa (RA) 
Código 

AP 
IPS Rio 

Indicador de 
Educação (%) 

21- PAQUETA 1 0 0,00 

29 - COMPLEXO DO ALEMAO 3 43,34344 0,65 

28 - JACAREZINHO 3 43,52758 5,20 

30 - COMPLEXO DA MARE 3 52,3382 14,65 

27 - ROCINHA 2 44,59605 15,88 

25 - PAVUNA 3 41,43086 19,16 

34 - CIDADE DE DEUS 4 48,30921 21,21 

31 - VIGARIO GERAL 3 53,03173 24,81 

19 - SANTA CRUZ 5 47,94325 26,85 

3 - RIO COMPRIDO 1 53,51634 27,03 

17 - BANGU 5 54,7259 28,92 

7 - SAO CRISTOVAO 1 52,08942 29,35 

1 - PORTUARIA 1 45,24827 30,44 

26 - GUARATIBA 5 45,18094 32,59 

11 - PENHA 3 61,83749 33,07 
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18 - CAMPO GRANDE 5 57,18162 36,41 

12 - INHAUMA 3 60,90411 37,23 

16 - JACAREPAGUA 4 60,08916 37,54 

15 - MADUREIRA 3 53,85022 38,09 

22 - ANCHIETA 3 56,94658 38,63 

10 - RAMOS 3 57,74748 38,80 

33 - REALENGO 5 54,31652 38,82 

20 - ILHA DO GOVERNADOR 3 64,70186 46,98 

14 - IRAJA 3 61,76467 50,42 

13 - MEIER 3 66,36749 50,94 

23 - SANTA TERESA 1 60,47134 52,53 

24 - BARRA DA TIJUCA 4 70,82741 59,24 

2 - CENTRO 1 65,05133 59,82 

9 - VILA ISABEL 2 74,36221 62,80 

8 - TIJUCA 2 77,62715 66,39 

6 - LAGOA 2 85,18402 70,07 

5 - COPACABANA 2 82,48733 73,61 

4 - BOTAFOGO 2 86,90105 83,73 
Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 

 
As Regiões Administrativas com os piores resultados em relação à Educação foram as 

que correspondem aos complexos de favelas, como o Alemão, Jacarezinho, Maré, Rocinha, e 

Cidade de Deus, bem como à RA da Pavuna. Os melhores resultados, com valores acima de 

65%, foram encontrados nas RAs da Tijuca, Lagoa, Copacabana e Botafogo, todas localizadas 

na Área de Planejamento 2 da cidade. Estes resultados podem ser visualizados no mapa a 

seguir. 

Média do 

Município: 39,12% 
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Figura 183: Indicador de Educação – Territorialização por Regiões Administrativas. 

 
Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 
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Cultura 

Como demonstrado na seção sobre equipamentos públicos urbanos, tanto a 

distribuição, como os tipos de equipamentos culturais públicos não se localizam de forma 

equânime espacialmente no território municipal. Em relação à atratividade da população a 

estes espaços de cultura, há também uma significativa diferenciação, como mostram a figura e 

a tabela a seguir.  

 
Gráfico 120: Frequência de público por equipamento público 

 
 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 
 

Tabela 123: Frequência de público nos equipamentos municipais mais visitados da cidade - 
2016-2018 

 

59% 20% 

5% 

4% 
3% 

3% 2% 

2% 

2% Centros Culturais 

Museus 

Teatros 

Lonas Culturais 

Cinemas 

Aneras 

Planetários 

Bibliotecas 

Areninhas 

Equipamentos RA AP 

Público  

2016 2017 2018 

1 Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas VII 1 3.091.253 2.750.217 1.563.833 

2 Centro Cultural João Nogueira - Imperator XIII 3 744.240 870.500 864.102 

3 Museu do Amanhã I 1 1.351.993 1.081.857 765.443 

4 Cidade das Artes XXIV 4 163.618 224.091 468.951 

5 Museu de Arte do Rio I 1 403.214 590.406 467.290 

6 Centro Cultural Parque das Ruínas XXIII 1 324.011 383.840 334.253 

7 Planetário da Gávea VI 2 146.611 47.288 165.726 

8 Cine Carioca Méier XIII 3 199.547 169.035 154.002 

9 Terreirão do Samba II 1   31.262 128.188 

10 Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro VIII 2 93.871 107.710 97.917 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 
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Os centros culturais e museus são os equipamentos que mais atraem público, 

equivalendo, juntos, a 79% do número de visitantes nos equipamentos culturais públicos da 

cidade no ano de 2018.  Entretanto, este desempenho se deve, em especial, a alguns 

equipamentos específicos. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é de longe o 

equipamento mais visitado na cidade, mas vem apresentando uma queda brusca nos últimos 

anos, tal como o Museu do Amanhã, que chegou a ser o segundo equipamento mais visitado e 

o principal museu em visitação na cidade, mas no ano de 2018 foi superado pelo Centro 

Cultural João Nogueira – Imperator.  

 
Gráfico 121: Desempenho do público pelos principais equipamentos municipais 

 

O Imperator, além de ser localizado na AP3, apresenta um quantitativo de público 

bastante regular ao longo dos anos, independente dos grandes eventos e dos roteiros 

turísticos, o que parece indicar que seu público é substancialmente composto por moradores 

locais.  

Destaca-se também o Cine Carioca Méier, um dos dois únicos cinemas municipais, 

ambos localizados na AP3, sendo o 8º equipamento mais frequentado, com leve queda nos 

últimos anos. 

  

 

Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 

 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

2016 2017 2018 

Desempenho do público pelos principais  
equipamentos municipais 

Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas 

Centro Cultural João 
Nogueira - Imperator 

Museu do Amanhã 



Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro  I  Diagnóstico Intersetorial Integrado  I  2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO  I  SUBU  I  CGPP  I   GERÊNCIA DE MACROPLANEJAMENTO 

COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR  
606 

 

Gráfico 122: Desempenho do público por equipamento municipal 

 
Fonte: Gerência de Macroplanejamento a partir de dados do SMC, 2019. 

 
Embora os equipamentos e os projetos itinerantes de cultura atraiam um número 

muito significativo de visitantes, a falta de manutenção e continuidade do fomento às 

produções devido à crise econômica tem comprometido o funcionamento destes espaços. 

 
 

Indicador de Acesso à Cultura 

O componente “Acesso à Cultura” considera as seguintes variáveis, com dados de 

2015 fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura para o IPS Rio: 

 Frequência em equipamentos municipais; 

 Número de assentos em cinemas privados; e 

 Número de ações/eventos da prefeitura 

A figura a seguir mostra que os piores resultados em relação ao acesso à cultura são 

encontrados nas Regiões Administrativas do Rio Comprido, São Cristóvão, Penha, Vigário 

Geral, Bangu e Santa Cruz, e nas que correspondem aos grandes complexos de favelas, como 

os do Morro do Alemão, Cidade de Deus, Jacarezinho, Maré e Rocinha. Destaca-se que a RA de 

Pavuna obteve resultado nulo. As Regiões Administrativas com melhores resultados foram as 

de Botafogo, Lagoa, Tijuca, Centro, Portuária e Méier. 
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Figura 184: Indicador de Acesso à Cultura – Territorialização por Regiões Administrativas. 

 
Fonte: PCRJ/IPP/IPS-Rio, 2016. 
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CAPÍTULO III 
Desafios Intersetoriais e Interfaces 

entre as Políticas Setoriais 

 

 
O Capítulo III apresenta uma síntese dos principais desafios da cidade e 

as interfaces entre a Política Urbana e demais políticas setoriais 

necessárias para enfrentá-los. 
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Este capítulo registra uma síntese do trabalho de diagnose realizado, identificando os 

problemas da cidade, os principais desafios intersetoriais e as interfaces entre a Política Urbana e 

demais políticas setoriais complementares para enfrentá-los, de forma a embasar a indicação de 

estratégias territoriais e ações estruturantes para garantir o desenvolvimento urbano, a proteção 

ambiental e paisagística, a coesão social, a vida saudável e o desenvolvimento econômico.  

O processo de desenvolvimento urbano, segundo David Harvey (1989), pode ser 

entendido como um conjunto de processos sociais ancorados no espaço da cidade. Esses 

processos se estabelecem, de acordo com Manuel Castells (1999), a partir da interação e da 

articulação da população com o território de modo não homogêneo no tempo e no espaço, o que 

pode ocorrer por meio de estratégias diversas e, por vezes, até antagônicas. Em algumas cidades, 

estas estratégias podem apresentar-se igualmente expressas no mesmo território, convivendo 

como fruto de políticas urbanas contraditórias que tenham se sucedido no tempo.  

A Política Urbana no Brasil, conforme apontou Maricato (2011), entre outros autores, 

enfrenta um impasse. A autora argumenta que todo o arcabouço legal e institucional construído 

ao longo de anos, a partir dos movimentos pela reforma urbana, tendo como marcos mais 

emblemáticos a aprovação do Estatuto da Cidade e a criação do Ministério das Cidades, não 

conseguiu, ainda, interferir de modo mais efetivo na lógica de reprodução das nossas cidades.  

O Rio de Janeiro é uma cidade plural, onde contextos sociais, culturais e econômicos 

diferenciados se superpõem de forma imbricada ao expressivo suporte natural sobre o qual a 

cidade se espraia, configurando paisagens e modos de vida heterogêneos.  

Os atuais padrões de reprodução da cidade, com a ampliação da ocupação da periferia por 

faixas de menor poder aquisitivo, com menor oferta de infraestrutura e serviços, numa região com 

áreas subaproveitadas ou vazias em detrimento da sua inserção na malha mais consolidada, segue 

na contramão das estratégias territoriais em direção a uma cidade compacta e menos desigual, 

que se pretende implementar.  

Por outro lado, a atividade imobiliária formal ainda apresenta atuação conservadora e 

muito dependente da conjuntura macroeconômica, concentrando interesses nas áreas valorizadas 

ao longo do litoral ou, mais recentemente, em centralidades muito distantes da área central da 

cidade, como ocorre em Campo Grande, em detrimento de áreas mais próximas e com potencial 

de adensamento mais econômico do ponto de vista da provisão de infraestrutura. Em decorrência 

da falta de diálogo e negociação contínua com a iniciativa privada e com os movimentos sociais e 
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da falta de mecanismos de regulação do preço da terra, o processo de ocupação, tal como ainda 

acontece hoje, acarreta deseconomias, desequilíbrios, desgastes e perdas desnecessárias de 

ecossistemas e de áreas destinadas à produção, tanto agrícolas como para aproveitamento 

industrial e logístico. 

Em termos territoriais, este quadro demonstra a necessidade de delimitação da área com 

ocupação consolidada na cidade e, dentro deste universo, das áreas infraestruturadas e dos níveis 

de infraestrutura existente, bem como das áreas com vacância imobiliária e com potencial de 

renovação, de modo a demonstrar que ainda existe um estoque de áreas, dentro da mancha 

consolidada, que podem ser desenvolvidas sem impactos aos ecossistemas remanescentes e à 

paisagem. A ocupação planejada de forma racional, ordenada e ambientalmente sustentável trará 

benefícios não apenas à qualidade ambiental e à qualidade de vida dos habitantes, como também 

à economia urbana. 

A Política Urbana é abrangente e não se limita a normas e a regras, precisa se constituir 

como uma atuação do poder público em parceria com a sociedade, com objetivos e diretrizes e 

que estas diretrizes sejam pactuadas e funcionem efetivamente como marcos orientadores de 

ações concretas e estruturadas a serem alcançadas a curto, médio e, principalmente, longo prazo. 

Precisa também conciliar demandas possivelmente conflitantes – sociais, ambientais, econômicas, 

culturais – e lidar, principalmente no Brasil, com uma tradição cíclica de rupturas políticas, com 

descontinuidades e contradições entre estratégias em longo prazo e táticas de governança que se 

consolidam no cotidiano. Para isso, é preciso desenvolver uma abordagem sistêmica.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável de 2011 já havia incorporado a 

noção de sistemas, ao instituir os cinco sistemas que compõem as estratégias de implementação 

da Política Urbana: o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana, o Sistema Integrado de 

Planejamento e Gestão Ambiental, o Sistema de Controle do Uso e Ocupação do Solo, o Sistema 

de Defesa da Cidade e o Sistema de Informações Urbanísticas. 

Estes sistemas precisam funcionar de forma articulada, como organismos vivos, em 

construção e transformação permanente. A fundamentação teórica apresentada a seguir pode ser 

útil para identificar relações entre as políticas públicas, em especial a Política Urbana e as demais 

políticas setoriais complementares, uma vez que estas desenvolvem um ciclo contínuo em que as 

diversas dimensões da vida urbana estão intrinsecamente relacionadas e se expressam no 

território da cidade. 
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A teoria dos sistemas, formulada na década de 1950 por Ludwig Von Bertalanffy (1973), 

possibilitou um modo de enxergar, pensar e agir sobre conjuntos complexos, resultante de 

relações que se estabelecem entre os elementos que formam os sistemas ou entre estes e seu 

contexto mais amplo. Esta teoria estabelece um instrumental metodológico para interpretar e 

lidar com a crescente complexidade decorrente da diversidade, variabilidade e fragmentação da 

atualidade, a partir da incorporação da noção de relatividade, fundada na compreensão de que os 

elementos formadores de um sistema são interativos e em permanente transformação e que seu 

comportamento varia em função de sua relação com os demais e da escala de análise (SCHLEE, 

2011).  

Milton Santos (1988) apontou o potencial da utilização da teoria dos sistemas para a 

compreensão da dinâmica urbana. Ao associar a ideia de sistema à noção de estrutura espacial, 

Santos apontou três dimensões fundamentais:  

 
(1) Relação com o contexto mais amplo;  

(2) Intercâmbio entre subsistemas (ou subestruturas); e  

(3) Evolução inerente a cada parte ou elemento do sistema tomado isoladamente.  

 
Segundo Fritjof Capra (1997), um sistema opera com três elementos interdependentes:  

 
(1) Padrão de organização – configuração dos componentes que condicionam as 

características essenciais de um sistema;  

(2) Estrutura – inter-relação e incorporação do padrão de organização e das relações entre 

os componentes do sistema (sua forma, composição, ordenação) no espaço;  

(3) Processo – atividade envolvida na organização do sistema que envolve a ideia de 

tempo, duração, ação continuada, que liga o padrão à estrutura.   

 
Para Luiz Renato D'Agostini e Ana Paula Cunha (2007), os sistemas podem ser formados 

não só por componentes concretos que se inter-relacionam, como podem configurar-se em 

sistemas de relações, de valores, de leis, de interesses. Conforme explicou Edgar Morin (1990), as 

articulações entre elementos inter-relacionáveis definem a estrutura do sistema. Todo sistema é 

parte de um sistema mais amplo e cada parte influencia e é influenciada pelo todo.  
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Desta forma, um sistema é uma instância autorregulada cujos componentes guardam 

entre si uma relação de interdependência, que ocorre também de forma interescalar, pois um 

sistema pode conter subsistemas e, uma vez que as interfaces e interdependências não são 

estáveis, elas podem se transformar no tempo. 
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Quadros Sínteses dos Principais Desafios da Cidade 

 
 
Os debates fomentados nos encontros, reuniões e oficinas realizadas do âmbito do Comitê 

Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, bem como os resultados destas discussões, 

registrados nas diversas etapas do processo de Revisão do Plano Diretor, demonstraram ser 

necessário continuar a aprimorar o planejamento da cidade, através de novas estratégias e 

ferramentas, de forma sistêmica, matricial e através de sínteses sucessivas.  

A cidade dos desejos e sonhos, que emergiu das discussões no âmbito do Comitê Técnico 

de Acompanhamento do Plano Diretor no início do processo de revisão do Plano, a partir de 

janeiro de 2018, é uma cidade que caminhe para ser equilibrada, equânime, saudável, resiliente, 

segura, ordenada, produtiva, multifuncional, inclusiva e participativa. 

De modo a identificar quais os passos a serem dados para que os desejos e sonhos para a 

nossa cidade possam se tornar realidade, o conjunto de análises foi operacionalizado através de 

Matrizes de Interfaces, na linha da Matriz de Relacionamentos que sugeriu Waldir Peres (2018) na 

oficina interativa “Interfaces entre Desenvolvimento Econômico, Moradia e Emprego”, realizada 

em novembro de 2018. Uma Matriz de Relacionamentos aplicada ao planejamento urbano 

abrange diversas etapas que envolvem identificar os problemas da cidade, de que forma e através 

de que ações, medidas e instrumentos enfrentá-los, onde enfrentá-los e quais os responsáveis 

pelas ações a serem executadas (o que?, como?, onde?, quem?).  

Este relatório apresenta as matrizes nas quais foram registrados os problemas 

identificados no processo de avaliação realizado em 2016 e no atual processo de revisão e seus 

efeitos nas referidas políticas (o que?). O ponto de partida foi a identificação dos problemas 

setoriais e seu cruzamento com as diversas políticas públicas, objetivando a verificação dos seus 

impactos cruzados sobre estas.  

O processo de construção dessas matrizes e sua estrutura são apresentados na figura e na 

tabela a seguir.   
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Figura 185: Fluxograma do processo de análise transversal dos problemas da cidade 

 
 

Fonte: PCRJ/SMU/CGPP/Gerência de Macro Planejamento. 
 

Tabela 124: Estrutura da matriz de interface entre os problemas e as políticas setoriais 

Matriz Problema/Política Política Setorial A Política Setorial B 

Problema A Afeta Afeta 

Fonte: SMU/CGPP/Gerência de Macro Planejamento. 

 

Além das oficinas realizadas para a revisão do Plano Diretor, o levantamento dos 

problemas utilizou como fontes de informação o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

Integrado da Região (PEDUI), o levantamento realizado para o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro (PDS), assim como a análise realizada no presente 

diagnóstico. Foram identificados 170 problemas ao todo, os quais foram reunidos em grupos de 

desafios intersetoriais, apresentados a seguir: 

  

Inventários 
Setoriais 

Identificação dos 
problemas 

Meio 
Ambiente 

Economia 

Habitação, 
Regularização 

Fundiária 

Infraestrutura 
  

Transporte e 
Mobilidade  

Etc 

Cruzamento dos 
problemas com as 

políticas: 

Matriz 
Problema/Política 

Número de 
políticas 
afetadas 

Identifcação 
das políticas 

afetadas 
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Tabela 125: Desafios Intersetoriais 

Desafios Intersetoriais (grupos de problemas relativos à/ao) 
Nº de 

Problemas* 

Planejamento e gestão urbana e ordenamento territorial 83 

Qualidade ambiental, saneamento e impacto na saúde humana 62 

Desenvolvimento econômico, oportunidades de emprego e geração de renda e acesso à infraestrutura e 
serviços públicos 

32 

Articulação com os municípios da RMRJ, o ERJ e a União 30 

Articulação e qualidade dos sistemas viário e de transporte público 26 

Implantação e manutenção dos serviços urbanos 23 

Prevenção e enfrentamento da ocupação e expansão em áreas com ausência ou insuficiência de 
infraestrutura 

22 

Oferta e qualidade da Habitação de Interesse Social 22 

Preservação e conservação dos bens protegidos 19 

Enfrentamento das ocupações irregulares 17 

Prevenção e enfrentamento das ocorrências de desastres e calamidades públicas 15 

Implantação, manutenção e segurança dos espaços livres públicos 11 

Enfrentamento da pobreza e indigência da população 9 

*É importante destacar que a maioria dos problemas pode ser enquadrada em mais de um grupo de desafios 
intersetoriais. Isso explica a divergência entre o número total apresentando anteriormente e o total apresentado no 
somatório dos grupos. 

Fonte: SMU/SUBU/CGPP/Gerência de Macro Planejamento. 

 

Em seguida, foi feita uma revisão de redação dos 170 problemas inicialmente 

identificados, na qual estes foram aglutinados por similaridade para evitar redundâncias, 

repetições e especificidades desnecessárias, tendo em vista as diversas fontes de insumos 

utilizadas.  

Na listagem a seguir, que reúne 120 problemas, a redação final de cada um está destacada 

em negrito. Logo abaixo aparecem as redações originais que foram cotejadas e aglutinadas.  
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Tabela 126: Levantamento de problemas 

Abandono dos espaços livres públicos 

Abandono e criminalidade nos espaços livres públicos 

Apropriação privada dos espaços livres públicos sem contrapartidas 

Privatização dos espaços livres públicos sem contrapartidas 

Atraso em relação à aplicação de leis de tombamento, à delimitação de áreas de amortecimento de bens tombados, e 
ao registro de bens imateriais 

Atraso em relação à aplicação de leis de tombamento, à delimitação de áreas de amortecimento de bens tombados, e 
ao registro de bens imateriais 

Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema Guandu 

Comprometimento da segurança hídrica agravado pela falta de planejamento para épocas de estiagem prolongada 

Poucas fontes de recursos hídricos para o abastecimento da população 

Ausência de arranjos para atuação conjunta (consórcios intermunicipais, interfederativos, entre outros) 

Ausência de arranjos para atuação conjunta (consórcios intermunicipais, interfederativos, entre outros) 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 

Falta de mecanismos de influência no preço da terra 

Falta de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 

Ausência de convênio entre a agência reguladora de saneamento e o município 

Falta de convênio entre a agência reguladora de saneamento e o município 

Ausência de escalonamento dos valores das tarifas 

Falta de integração tarifária e de escalonamento dos valores das tarifas baseado na busca do equilíbrio social de 
oportunidades 

Ausência de integração com a região metropolitana 

Falta de integração com a região metropolitana 

Ausência de integração física, operacional e tarifária intramodal e intermodal 

Falta de integração físico-tarifária 

Falta de integração entre modais de transporte 

Ausência de política de logística e carga 

Falta de política de logística e carga, incluindo hierarquização dos problemas e sistematização das soluções 

Ausência de política de tarifação ambiental 

Ausência de política de tarifação ambiental 

Ausência e descontinuidade de fontes de financiamento para políticas habitacionais 

Ausência ou descontinuidade nas fontes de financiamento para políticas habitacionais 

Ausência e inadequação da arborização 

Falta / inadequação de arborização, em especial nas APs 3 e 5 

Ausência e inadequação de iluminação pública 

Ausência e inadequação de iluminação pública 

Ausência e inadequação de pavimentação 

Ausência e inadequação de pavimentação 

Ausência/fragilidade de segurança física e jurídica para os agentes envolvidos nas operações de controle, fiscalização 
e monitoramento do uso e ocupação do solo 

Ausência/fragilidade de segurança física e jurídica para os Agentes envolvidos nas operações de controle, fiscalização 
e monitoramento do uso e ocupação do solo 

Ausência/insuficiência da identificação das fontes de poluição 
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Ausência/insuficiência da identificação das fontes de poluição nos rios e lagoas 

Ausência/insuficiência de política de segurança alimentar 

Ausência/insuficiência de política de segurança alimentar 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana 

Falta de conectividade das HIS com a malha urbana 

Baixa diversidade de tipologias de HIS 

Pouca diversidade de tipologias de HIS 

Baixa produção de alimentos no território municipal 

Baixa produção de alimentos no território municipal 

Baixa qualidade da água e alteração da morfologia dos corpos hídricos da cidade 

Baixa qualidade da água e alteração da morfologia em grandes extensões dos corpos hídricos da cidade 

Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial as Baías da Guanabara e de Sepetiba e o 
Aeroporto do Galeão 

Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial as Baías de Sepetiba e da Guanabara e o 
Aeroporto do Galeão 

Compartimentação e desconexão do tecido urbano 

Rede viária desconectada, em especial nas áreas periféricas, e com baixo potencial de circulação, formando tecido 
urbano compartimentado e desconectado 

Complexa situação fundiária e jurídica dos imóveis protegidos (tombados e preservados) 

Situação fundiária complexa e problemas jurídicos dos imóveis protegidos (tombados e preservados) 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 

Desarticulação do planejamento e gestão de transportes entre Estado e Município 

Desarticulação do planejamento e gestão de transportes entre Estado e Município, o que contribui para a falta de 
integração física, operacional e tarifária 

Descaracterização dos imóveis protegidos (construção de muros e grades) por insuficiência de segurança pública 

Descaracterização dos imóveis protegidos por falta de segurança pública (construção de muros e grades) 

Descarte inadequado dos resíduos sólidos pela população 

Descarte inadequado de resíduos pela população em logradouros públicos 

Acúmulo de resíduos por descarte inadequado em terrenos baldios e logradouros públicos 

Descompasso temporal entre leis complementares de uso e ocupação do solo e planos diretores 

Descompasso temporal entre leis complementares de uso e ocupação do solo e planos diretores 

Descontinuidade das políticas públicas 

Ausência de continuidade nas políticas de Estado 

Descontinuidade da política habitacional 

Descontinuidade entre programas de recuperação do patrimônio ambiental e cultural na cidade 

Falta de continuidade entre programas de recuperação do patrimônio ambiental e cultural na cidade 

Desigual distribuição espacial dos serviços de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer 

Distribuição e qualidade desigual dos serviços de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer 

Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na distribuição 

Desigualdade na oferta e distribuição de água 

Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na distribuição 
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Dificuldade de articular parcerias para captação de recursos 

Dificuldade de articular parcerias para captação de recursos 

Dificuldade no controle de perdas, desvios ou fugas d'água na rede de abastecimento de água 

Dificuldade no controle de perdas, desvios ou fugas d'água 

Dificuldade para cumprimento do período escolar e implantação do turno único devido a questões de segurança 
pública 

Falta de proteção do patrimônio material e imaterial nas áreas periféricas e, consequentemente, apagamento da 
memória urbana nestas regiões 

Dificuldade para cumprimento do período escolar devido a questões de segurança pública em áreas conflagradas 
pelo tráfico de drogas 
Distribuição desigual dos espaços livres públicos na cidade, bem como diferenças regionais no cuidado e manutenção 
destes equipamentos 

Distribuição desigual dos espaços livres públicos na cidade, bem como diferenças regionais no cuidado e manutenção 
destes equipamentos 

Elevada cobrança ao usuário de transporte público 

Cobrança excessiva ao usuário de transporte público, necessidade de mais formas de financiamento para o sistema 

Elevada concentração espacial dos empregos e da renda 

Concentração espacial de empregos e renda na região central e litorânea (Centro e Barra da Tijuca) 

Concentração espacial das atividades econômicas 

Elevada desigualdade espacial entre as regiões da cidade e baixa conexão entre as centralidades regionais (melhor 
separar, pois são coisas diferentes) 

Desigualdades intrarregionais - áreas periféricas muito dependentes das mais centrais e pouco conectadas entre si 

Concentração das oportunidades de emprego e acesso à infraestrutura e serviços públicos nas RPs Centro, Zona sul e 
Barra da Tijuca 

Pouca vitalidade das centralidades de alcance regional e local 

Elevada fechamento de estabelecimentos econômicos e perda de empregos 

Esvaziamento econômico da cidade 

Elevada inadequação habitacional 

Inadequação habitacional elevada 

Insalubridade das habitações de baixa renda 

Elevado custo de manutenção dos imóveis protegidos (tombados e preservados) 

Alto custo de manutenção dos imóveis protegidos (tombados e preservados) 

Elevado déficit habitacional 

Déficit habitacional elevado 

Entraves à aplicação dos instrumentos urbanísticos nas diferentes áreas da cidade 

Dificuldade de aplicação dos instrumentos urbanísticos nas diferentes áreas da cidade 

Dificuldade de articulação entre plano diretor, planos setoriais e outros instrumentos de planejamento 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas e favelas 

Baixa periodicidade da coleta de resíduos sólidos nas comunidades de difícil acesso 

Deficiência de coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas (em especial nas ocupações informais) 

Entraves à implantação de moradias no centro e em imóveis históricos 

Ausência/insuficiência de planejamento habitacional para implantação de moradias no centro e em imóveis históricos 

Entraves à padronização de critérios e procedimentos para implantação de equipamentos comunitários 

Ausência/insuficiência de política de implantação de equipamentos urbanos com padronização de critérios e 
procedimentos 
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Entraves ao controle do desmatamento das cabeceiras dos rios 

Insuficiência de controle do desmatamento das cabeceiras 

Entraves ao funcionamento das operações de transporte, transferência e transbordo dos resíduos sólidos 

Entraves ao funcionamento das operações de transporte, transferência e transbordo dos resíduos sólidos, incluindo 
monitoramento contínuo 

Entraves ao processo de reciclagem dos resíduos sólidos 

Entraves ao processo e às operações de reciclagem  dos resíduos sólidos 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares 

Insuficiência de controle do uso e ocupação do solo 

Dificuldades operacionais de contenção das ocupações irregulares 

Entraves à regularização urbanística e fundiária 

Ineficiência/insuficiência dos procedimentos operacionais e normativas quanto a penalidades, prazos e mecanismos 
de sanção à ocupação irregular de áreas públicas e privadas 

Ausência/fragilidade de segurança física e jurídica para os Agentes envolvidos nas operações de controle, fiscalização 
e monitoramento do uso e ocupação do solo 

Falta de fiscalização e monitoramento e controle de ocupações irregulares 

Ineficiência/insuficiência de política de controle do uso e ocupação do solo para reduzir o avanço da ocupação 
desordenada 

Escassez de água em áreas com abastecimento local (não atendidas por concessionárias) 

Escassez de água em áreas com abastecimento local (não atendidas pela CEDAE ou concessionárias) em períodos de 
estiagem 

Excessivo tempo de deslocamento 

Tempo de deslocamento excessivo (especialmente para o transporte público) 

Existência de áreas ambientalmente frágeis ainda desprotegidas, sem amparo de legislação 

Áreas ambientalmente frágeis ainda desprotegidas, sem amparo de legislação 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 

Concentração da população abaixo da linha de pobreza nas APs 5 e 3 

Existência de imóveis vagos ou subutilizados em áreas infraestruturadas 

Existência de imóveis não ocupados ou subutilizados em áreas infraestruturadas 

Vacância fundiária - existência de imóveis não ocupados ou subutilizados em áreas infraestruturadas 

Expansão urbana com padrões mínimos que não favorecem a acessibilidade universal, qualidade ambiental e 
projeções de melhorias futuras 

Qualidade da ambiência urbana relegada no processo de urbanização 

Expansão urbana com padrões mínimos de urbanização que não favorecem a acessibilidade universal, a implantação 
de arborização e demais medidas de infraestrutura verde 

Expansão urbana em áreas sem infraestrutura adequada 

Espraiamento da ocupação urbana, com acelerada expansão para a periferia, sem infraestrutura adequada 

Adensamento em áreas sem infraestrutura ou com infraestrutura insuficiente 

Forte dependência de fontes não orçamentárias para plantio ou doação de mudas de árvores por meio de obrigação 
legal para obtenção de habite-se e por medida compensatória 

Forte dependência de fontes não orçamentárias para plantio ou doação de mudas de árvores por meio de obrigação 
legal para obtenção de habite-se e por medida compensatória 

Impermeabilização do solo 

Impermeabilização do solo 

Inadequação do espaço urbano à população idosa e/ou com mobilidade reduzida 

Inadequação do espaço urbano à população idosa e/ou com mobilidade reduzida 
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Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de investimentos  para  
cobertura, tratamento, atendimento do usuário pelas concessionárias dos serviços de saneamento. 

Falta de um marco regulatório objetivo e efetivo das concessionárias de saneamento 

Falta de contrato estabelecendo obrigações e metas referentes aos indicadores de cobertura, atendimento, 
tratamento e satisfação do usuário pelas concessionárias dos serviços de saneamento. 

Falta de convênio entre a agência reguladora de saneamento e o município 

Falta de regulação do município para definição de critérios, parâmetros e indicadores para regulação das 
concessionárias prestadoras de serviços. 

Precária regulação de serviços públicos (concessionárias) 

Ineficiência de regulação para agenciamento das concessionárias 

Ineficiente conscientização da população do valor do patrimônio natural e cultural 

Pouca conscientização da população do valor do patrimônio natural e cultural 

Insuficiência de cobertura e capacidade no sistema de transporte público 

Insuficiência da oferta e qualidade de transporte público 

Insuficiência de integração no sistema de transporte público 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 

Insuficiência de alcance da rede coletora, de transporte e tratamento de esgoto 

Falta de conexão entre as redes de coleta e as estações de tratamento 

Insuficiência da fiscalização às empresas que efetuam a remoção dos resíduos da construção civil 

Falta de fiscalização a empresas que efetuam a remoção dos resíduos da construção civil 

Insuficiência da reciclagem e aproveitamento econômico dos resíduos sólidos 

Insuficiência da reciclagem e aproveitamento energético dos resíduos sólidos 

Insuficiência das políticas de combate à pobreza 

Insuficiência de políticas de combate à pobreza 

Insuficiência de articulação entre o ordenamento territorial e as políticas setoriais de proteção, conservação 
ambiental e desenvolvimento urbano 

Insuficiência de articulação entre o ordenamento territorial e as políticas setoriais de proteção, conservação 
ambiental e desenvolvimento urbano 

Insuficiência de assistência técnica para produção habitacional e melhorias habitacionais 

Insuficiência de assistência técnica para produção habitacional e melhorias habitacionais 

Insuficiência de manutenção e enriquecimento florestal em áreas de reflorestamento 

Ausência/insuficiência de manutenção e enriquecimento florestal em áreas de reflorestamento 

Insuficiência de mecanismos para conservação e recuperação das áreas protegidas na cidade, tanto as com atributos 
naturais quanto as com atributos culturais (similar a “Insuficiência de mecanismos de conservação e recuperação das 
áreas protegidas (naturais e culturais)” 

Insuficiência de mecanismos de conservação e recuperação das áreas protegidas (naturais e culturais) 

Insuficiência de mecanismos para conservação e recuperação das áreas protegidas na cidade, tanto as com atributos 
naturais quanto as com atributos culturais 

Insuficiência de política habitacional específica para idosos/pessoas com mobilidade reduzida; 

Ausência/insuficiência de política habitacional específica para idosos/pessoas com mobilidade reduzida; 

Insuficiência de políticas voltadas para a população em situação de rua 

Insuficiência de políticas voltadas para a população em situação de rua 

Insuficiência de recursos permanentes para conservação e manutenção das áreas protegidas, reflorestadas e espaços 
livres públicos 

Falta de recursos permanentes para conservação e manutenção das áreas protegidas, reflorestadas e espaços livres 
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públicos 

Insuficiência de tratamento do esgoto sanitário 

Insuficiência de tratamento do esgoto sanitário 

Falta ou insuficiência de coleta e tratamento do esgotamento sanitário 

Insuficiente cobertura da rede de drenagem e escoamento superficial em encostas com ocupação 

Deficiência de drenagem e condução do escoamento superficial nas áreas de encostas (ocupações formais e 
informais), com obstrução das linhas de drenagem natural 

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 

Insuficiente manutenção da rede de drenagem urbana 

Infraestrutura de macrodrenagem com cobertura e capacidade insuficientes 

Insuficiente conexão entre as ciclovias 

Falta de conexão das ciclovias 

Insuficiente controle social do planejamento e gestão públicos 

Ausência de controle social 

Ausência/insuficiência de transparência e participação social 

Falta de transparência na ordem de atendimento 

Insuficiente integração entre a produção, os centros de distribuição e o consumo local de alimentos 

Integração insuficiente entre a produção, os centros de distribuição e o consumo local de alimentos 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais 

Insuficiência de articulação institucional 

Falta de política integrada de habitação, transporte e trabalho 

Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente sobrecarga) 

Desigualdade de acesso ao transporte público 

Oferta majoritária de transporte público para o Centro do Rio de Janeiro 

Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente sobrecarga) 

Lançamento de esgoto na rede de drenagem pluvial 

Interconexão não planejada entre as redes de coleta de esgotos e de drenagem pluvial 

Ocorrência contínua de ligações clandestinas para lançamentos de esgotos na rede de drenagem 

Ligações transversais Insuficientes entre os eixos de transporte viário 

Infraestrutura radial de transportes com foco na área central 

Ocorrência de epidemias de arboviroses e outras doenças transmissíveis 

Ocorrência de arboviroses e outras doenças transmissíveis 

Ocorrência de homicídios e estupros em espaços livres públicos 

Ocorrência de homicídios e estupros em espaços livres públicos em especial no Centro, Copacabana e nas áreas 
periféricas 

Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais protegidos 

Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais protegidos 

Aumento da ocorrência de imóveis em estado de abandono nas áreas protegidas por atributos culturais 

Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas ocupadas e infraestrutura urbana 

Ocorrência de inundações, alagamentos e acidentes com a infraestrutura urbana 

Ocorrência periódica de inundações em regiões da cidade com urbanização consolidada e em áreas com ocupação 
dispersa 
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Ocorrência de risco geológico-geotécnicos induzidos pela ação antrópica 

Ocorrência de risco geológico-geotécnicos induzidos pela ação antrópica, em especial ao longo dos taludes marginais 
das vias implantadas nas encostas, nas áreas com ocupação irregular e nas cavas desativadas de pedreiras e saibreiras 

Ocorrência de roubos e furtos em espaços livres públicos 

Ocorrência de roubos e furtos em espaços livres públicos, em especial nas centralidades, ao longo dos eixos de 
transporte e maior circulação de pessoas 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 

Risco de  inundações e alagamentos nas orlas das praias das Baías de Sepetiba e das praias da orla norte da 
Guanabara, em torno das lagoas e áreas aterradas anteriormente ocupadas por manguezais, pântanos e lagoas. 

Ocorrência de ocupação urbana às margens dos rios e lagoas 

Expansão urbana em direção às áreas frágeis de encosta e baixada e margens dos corpos hídricos 

Ocupação irregular (redação genérica) 

Crescimento desordenado da cidade (proliferação das ocupações informais) 

Ocupações irregulares nas Unidades de Conservação e em suas zonas de amortecimento 

Ocupações irregulares nos Parques Naturais e em suas zonas de amortecimento 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação (consultar SMAC sobre essa redação) 

Poluição do ar 

Transportes pouco sustentáveis em relação ao meio ambiente 

Poluição do ar causada pelo transporte rodoviário 

Poluição do solo 

Poluição do solo 

Poluição dos corpos hídricos devido ao lançamento de esgotos in natura e despejo de lixo 

Poluição das águas (rios, lagoas e baías) 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 

Poluição das águas (rios, lagoas e baías) 

Poluição dos corpos hídricos devido ao lançamento de esgotos in natura e despejo de lixo 

Poluição sonora 

Poluição sonora 

Poluição visual e perda de elementos marcantes na paisagem 

Poluição visual e perda de elementos marcantes na paisagem 

Pouca conectividade entre as áreas protegidas 

Pouca conectividade entre as áreas protegidas 

Falta de conectividade entre as áreas protegidas 

Precária acessibilidade aos equipamentos e serviços públicos 

Acessibilidade precária aos equipamentos e serviços públicos 

Pressão antrópica sobre as bordas das áreas naturais e culturais protegidas 

Pressão antrópica sobre as bordas das áreas naturais e culturais protegidas 

Prevalência de uma visão fragmentada do patrimônio urbano 

Prevalência de uma visão fragmentada do patrimônio urbano 

Primazia do transporte individual em detrimento do transporte coletivo 

Primazia do transporte individual em detrimento do transporte coletivo 
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Provisão de HIS em áreas pouco infraestruturadas, não integradas à mancha urbana, oportunidades de trabalho, 
serviços públicos e distantes das centralidades 

Provisão de HIS em áreas pouco infraestruturadas, não integradas à mancha urbana, oportunidades de trabalho, 
serviços públicos e distantes das centralidades 

Valor elevado da terra e  pouca oferta de áreas disponíveis para produção de HIS em regiões com infraestrutura e 
equipamentos públicos 

Restrição à mistura de usos e atividades compatíveis 

Uso misto restrito 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica 

Retração das áreas de uso agrícola 

Retração das áreas de uso agrícola 

Revogação da necessidade de plantio de árvores para obtenção de habite-ses pelo Código de Obras recém-instituído. 

Revogação da necessidade de plantio de árvores para obtenção de habite-ses pelo Código de Obras recém-instituído. 

Saturação da infraestrutura viária 

Saturação da infraestrutura viária 

Segregação sócio-espacial 

Segregação das favelas em relação à cidade como um todo 

Segregação sócio-espacial e acentuados contrastes sociais entre as regiões da cidade 

Baixo aproveitamento das oportunidades econômicas relativas ao complexo da saúde 

Subutilização das oportunidades econômicas relativas ao complexo da saúde 

Baixo aproveitamento do potencial de logística 

Baixo aproveitamento do potencial de logística 
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Matrizes de Interfaces 

 
 
Em cada grupo de desafios intersetoriais, cada problema identificado foi analisado no que 

tange ao seu efeito, impacto e interface sobre as diversas políticas públicas que compõem a 

Política Urbana: Uso do Solo; Habitação de Interesse Social; Regularização Urbanística e Fundiária; 

Infraestrutura e Manutenção, Transporte e Mobilidade, Saneamento Ambiental; Meio Ambiente; 

Patrimônio; Educação; Cultura, Esportes e Lazer; Saúde; Assistência Social e Segurança nos 

Espaços Livres da Cidade. 

Os problemas e sua relação com as políticas setoriais são apresentados nas tabelas a 

seguir: 

 

Tabela 127. Matriz Desafios Intersetoriais /Problema/Políticas 

 Desafios Intersetoriais Política Setorial A Política Setorial B 

Problema A Afeta  Afeta 

Fonte: SMU/CGPP/Gerência de Macro Planejamento. 
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Articulação com os  municípios da RMRJ, o ERJ e a União                               

Insuficiente integração entre as políticas setoriais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Dificuldade de articular parcerias para captação de recursos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares  1 1 1 1 1 1 1 1   1       1 10 

Existência de imóveis vagos ou subutilizados em áreas infraestruturadas 1 1 1 1 1 1       1     1 1 9 
Ausência de arranjos para atuação conjunta (consórcios intermunicipais, interfederativos, 
entre outros) 

  1 1 1 1   1 1 1 1       1 9 

Abandono dos espaços livres públicos 1     1 1 1 1   1 1     1 1 9 

Desarticulação do planejamento e gestão de transportes entre Estado e Município 1   1 1 1 1 1   1   1       8 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 1     1 1 1 1 1 1         1 8 

Insuficiência de cobertura e capacidade no sistema de transporte público 1   1 1 1 1 1   1   1       8 
Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema 
Guandu 

1 1   1 1   1 1 1   1   1 1 8 

Elevado fechamento de estabelecimentos econômicos e perda de empregos 1   1 1 1 1   1 1           7 

Ausência de integração física, operacional e tarifária intramodal e intermodal 1   1 1 1 1 1       1       7 

Ocorrência de homicídios e estupros em espaços livres públicos     1   1 1     1     1 1 1 7 
Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais 
protegidos 

1       1 1     1 1     1 1 7 

Ocorrência de roubos e furtos em espaços livres públicos     1   1 1     1     1 1 1 7 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1       1 1 1 1         1 7 
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Entraves à aplicação dos instrumentos urbanísticos  1 1   1 1 1 1     1         7 

Ausência de convênio entre a agência reguladora de saneamento e o município 1     1 1 1 1 1 1           7 
Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de 
investimentos  para  cobertura, tratamento e atendimento do usuário pelas 
concessionárias dos serviços de saneamento  

1   1 1 1 1 1 1 1           6 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 
Insuficiente integração entre a produção, os centros de distribuição e o consumo local de 
alimentos  

      1 1 1     1   1 1     6 

Excessivo tempo de deslocamento  1   1   1       1   1 1     6 

Ausência de escalonamento dos valores das tarifas 1   1   1 1         1       5 

Ausência de integração com a região metropolitana     1   1   1 1 1           5 
Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente 
sobrecarga do sistema) 

1   1   1 1                 4 

Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial das Baías da 
Guanabara e de Sepetiba e da região do Aeroporto do Galeão 

    1 1 1   1               4 

Saturação da infraestrutura viária     1 1 1 1                 4 

Subutilização do potencial de logística do território     1 1 1 1                 4 

Descontinuidade das políticas públicas 1 1       1               1 4 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação      1   1   1   1           4 

Elevada cobrança ao usuário de transporte público     1   1                   2 
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Articulação e qualidade dos sistemas viários e de transporte público                               

Desarticulação do planejamento e gestão de transportes entre Estado e Município 1   1 1 1 1 1   1   1       8 

Ausência de integração física, operacional e tarifária intramodal e intermodal 1   1 1 1 1 1       1       7 

Insuficiência de cobertura e capacidade no sistema de transporte público 1   1 1 1 1 1   1   1       7 

Excessivo tempo de deslocamento  1   1   1       1   1 1     6 

Provisão de HIS em áreas pouco infraestruturadas, não integradas à mancha urbana, 
oportunidades de trabalho, serviços públicos e distantes das centralidades 

1     1 1   1     1   1     6 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana 1         1 1   1       1   5 

Ausência de escalonamento dos valores das tarifas 1   1   1 1         1       5 
Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente 
sobrecarga do sistema) 

1   1   1 1         1       4 

Subutilização do potencial de logística do território     1 1 1 1                 4 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais   1       1     1       1   4 

Inadequação do espaço urbano à população idosa e/ou com mobilidade reduzida 1   1     1     1           4 

Saturação da infraestrutura viária     1 1 1 1                 4 
Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial das Baías da 
Guanabara e de Sepetiba e da região do Aeroporto do Galeão 

    1 1 1   1               4 

Ligações transversais Insuficientes entre os eixos de transporte viário  1   1   1 1                 4 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação     1   1   1   1           4 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação        1   1       1         3 
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Insuficiente conexão entre as ciclovias     1   1       1           3 

Elevada cobrança ao usuário de transporte público     1   1                   2 
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Desenvolvimento econômico, oportunidades de emprego e geração de renda e acesso à 
infraestrutura e serviços públicos 

                              

Segregação sócio-espacial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 13 

Restrição à mistura de usos e atividades compatíveis 1 1 1   1 1     1 1     1   8 
Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais 
protegidos 

1       1 1     1 1     1 1 7 

Elevado fechamento de estabelecimentos econômicos e perda de empregos 1   1 1 1 1   1 1           7 
Elevada desigualdade espacial entre as regiões da cidade e baixa conexão entre as 
centralidades de alcance regional  

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 7 

Retração das áreas de uso agrícola         1 1 1 1 1 1         6 
Insuficiente integração entre a produção, os centros de distribuição e o consumo local de 
alimentos  

      1 1 1     1   1 1     6 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 1 1 1 1 1 1                 6 

Ausência/insuficiência de política de segurança alimentar         1 1     1   1 1     5 

Existência de imóveis vagos ou subutilizados em áreas infraestruturadas 1 1 1 1 1 1       1     1 1 5 

Baixa produção de alimentos no território municipal         1 1     1   1 1     5 

Insuficiência das políticas de combate à pobreza 1       1       1   1 1     5 

Insuficiência de políticas voltadas para a população em situação de rua         1       1   1 1   1 5 

Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente 1   1   1 1         1       5 
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sobrecarga) 

Subutilização do potencial de logística do território     1 1 1 1                 4 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana       1 1         1     1   4 
Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial as Baías de 
Sepetiba e da Guanabara e o Aeroporto do Galeão 

    1 1 1   1               4 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais 1 1     1           1       4 

Insuficiência da reciclagem e aproveitamento econômico dos resíduos sólidos       1 1   1 1             4 

Elevada concentração espacial dos empregos e da renda 1   1   1 1                 4 

Elevada cobrança ao usuário de transporte público     1   1                   2 

Baixo aproveitamento das oportunidades econômicas relativas ao complexo da saúde         1       1           2 
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Enfrentamento da pobreza e indigência da população                               

Segregação sócio-espacial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 13 
Insuficiente integração entre a produção, os centros de distribuição e o consumo local de 
alimentos  

      1 1 1     1   1 1     6 

Insuficiência de tratamento do esgoto sanitário 1     1   1 1     1     1   6 

Elevada inadequação habitacional 1     1     1     1 1 1     6 
Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na 
distribuição 

1     1   1 1           1   5 

Insuficiência de políticas voltadas para a população em situação de rua         1       1   1 1   1 5 

Ausência/insuficiência de política de segurança alimentar         1 1     1   1 1     5 

Insuficiência das políticas de combate à pobreza 1       1       1   1 1     5 
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Enfrentamento das ocupações irregulares                               

Segregação sócio-espacial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 1   1 1   1   1 1   1 1 1 1 10 

Ocupação irregular 1 1 1 1   1     1 1   1 1   9 

Elevada inadequação habitacional 1   1   1 1   1   1 1   1   8 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1 8 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 1 1 1 1 1 1                 6 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1   1             1     1   4 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares 1 1   1   1 1 1   1       1 3 

Ocorrência de epidemias de arboviroses e outras doenças transmissíveis         1       1   1       3 

Ausência/fragilidade de segurança física e jurídica para os agentes envolvidos nas 
operações de controle, fiscalização e monitoramento do uso e ocupação do solo 

          1                 1 
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Implantação e manutenção dos serviços urbanos                               
Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 13 

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 1     1 1 1 1 1 1         1 8 
Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema 
Guandu 

1 1   1 1   1 1 1   1   1 1 8 

Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na 
distribuição 

1 1   1 1   1 1 1           7 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1     1 1 1 1 1 1           7 
Entraves à padronização de critérios e procedimentos para implantação de equipamentos 
comunitários 

      1   1     1 1 1 1 1   7 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 1 1     1   1 1 1           6 

Precária acessibilidade aos equipamentos e serviços públicos     1 1         1   1 1 1   6 
Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de 
investimentos  para  cobertura, tratamento, atendimento do usuário pelas 
concessionárias dos serviços de saneamento.   

1   1 1 1 1 1 1 1           5 

Ausência e inadequação de pavimentação 1   1 1   1   1             5 
Entraves ao funcionamento das operações de transporte, transferência e transbordo dos 
resíduos sólidos 

    1 1 1   1 1             5 
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Ausência e inadequação de iluminação pública 1 1       1       1       1 5 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação      1   1   1   1           4 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana       1 1         1     1   4 

Insuficiente controle social do planejamento e gestão públicos   1             1   1 1     4 

Entraves ao processo de reciclagem dos resíduos sólidos         1   1 1             3 

Dificuldade no controle de perdas e desvios na rede de abastecimento de água       1       1             2 
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Implantação e manutenção dos serviços urbanos                               
Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 13 

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 1     1 1 1 1 1 1         1 8 
Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema 
Guandu 

1 1   1 1   1 1 1   1   1 1 8 

Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na 
distribuição 

1 1   1 1   1 1 1           7 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1     1 1 1 1 1 1           7 
Entraves à padronização de critérios e procedimentos para implantação de equipamentos 
comunitários 

      1   1     1 1 1 1 1   7 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 1 1     1   1 1 1           6 

Precária acessibilidade aos equipamentos e serviços públicos     1 1         1   1 1 1   6 
Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de 
investimentos  para  cobertura, tratamento, atendimento do usuário pelas 
concessionárias dos serviços de saneamento.   

1   1 1 1 1 1 1 1           5 

Ausência e inadequação de pavimentação 1   1 1   1   1             5 
Entraves ao funcionamento das operações de transporte, transferência e transbordo dos 
resíduos sólidos 

    1 1 1   1 1             5 
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Ausência e inadequação de iluminação pública 1 1       1       1       1 5 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação      1   1   1   1           4 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana       1 1         1     1   4 

Insuficiente controle social do planejamento e gestão públicos   1             1   1 1     4 

Entraves ao processo de reciclagem dos resíduos sólidos         1   1 1             3 

Dificuldade no controle de perdas e desvios na rede de abastecimento de água       1       1             2 
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Implantação, manutenção e segurança dos espaços livres públicos                               

Abandono dos espaços livres públicos 1     1 1 1 1   1 1     1 1 9 

Distribuição desigual dos espaços livres públicos na cidade, bem como diferenças 
regionais no cuidado e manutenção destes equipamentos 

1     1 1 1 1   1       1 1 8 

Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais 
protegidos 

1       1 1     1 1     1 1 7 

Ocorrência de roubos e furtos em espaços livres públicos     1   1 1     1     1 1 1 7 

Ocorrência de homicídios e estupros em espaços livres públicos     1   1 1     1     1 1 1 7 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 

Ausência e inadequação de iluminação pública 1 1       1       1       1 5 

Apropriação privada dos espaços livres públicos sem contrapartidas   1       1 1     1         4 
Dificuldade para cumprimento do período escolar e implantação do turno único devido a 
questões de segurança pública 

        1           1     1 3 
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Oferta e qualidade da Habitação de Interesse Social                               

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 1   1 1   1   1 1   1 1 1 1 10 

Elevada inadequação habitacional 1 1   1   1 1 1 1     1   1 9 

Restrição à mistura de usos e atividades compatíveis 1 1 1   1 1     1 1     1   8 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares 1 1   1   1 1 1           1 7 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1       1 1 1 1         1 7 

Elevado déficit habitacional 1 1       1 1 1       1   1 7 
Provisão de HIS em áreas pouco infraestruturadas, não integradas à mancha urbana, 
oportunidades de trabalho, serviços públicos e distantes das centralidades 

1   1 1 1 1   1 1   1       7 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 1 1 1 1 1 1                 6 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana 1   1 1   1   1             5 

Insuficiência das políticas de combate à pobreza 1       1       1   1 1     5 

Insuficiência de assistência técnica para produção habitacional e melhorias habitacionais 1 1   1         1           4 

Entraves à implantação de moradias no centro e em imóveis históricos 1       1 1       1         4 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais       1 1             1 1   4 
Insuficiência de política habitacional específica para idosos/pessoas com mobilidade 
reduzida; 

1               1     1     3 

Ausência e descontinuidade de fontes de financiamento para políticas habitacionais 1 1   1                     3 

Ocorrência de epidemias de arboviroses e outras doenças transmissíveis         1       1   1       3 
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Elevada cobrança ao usuário de transporte público     1   1                   2 

Baixa diversidade de tipologias de HIS 1                           1 

Descontinuidade das políticas públicas 1                           1 
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Planejamento e gestão urbana e ordenamento territorial                               

Segregação sócio-espacial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Insuficiência de articulação entre o ordenamento territorial e as políticas setoriais de 
proteção, conservação ambiental e desenvolvimento urbano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Descontinuidade das políticas públicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Existência de áreas concentradoras de população abaixo da linha de pobreza 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 13 

Insuficiente integração entre as políticas setoriais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Insuficiente controle social do planejamento e gestão públicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 1   1 1   1   1 1   1 1 1 1 10 

Baixa qualidade da água e alteração da morfologia dos corpos hídricos da cidade 1   1 1 1 1 1 1 1         1 9 
Ausência de arranjos para atuação conjunta (consórcios intermunicipais, interfederativos, 
entre outros) 

  1 1 1 1   1 1 1 1       1 9 

Abandono dos espaços livres públicos 1     1 1 1 1   1 1     1 1 9 

Ocupação irregular 1 1 1 1   1     1 1   1 1   9 

Restrição à mistura de usos e atividades compatíveis 1 1 1   1 1     1 1     1   8 

Distribuição desigual dos espaços livres públicos na cidade, bem como diferenças 
regionais no cuidado e manutenção destes equipamentos 

1     1 1 1 1   1       1 1 8 

Expansão urbana em áreas sem infraestrutura adequada 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1   8 
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Elevada inadequação habitacional 1     1   1 1     1 1 1 1   8 

Desarticulação do planejamento e gestão de transportes entre Estado e Município 1   1 1 1 1 1   1   1       8 
Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema 
Guandu 

1       1   1 1 1   1   1 1 8 

Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais 
protegidos 

1       1 1     1 1     1 1 7 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1       1 1 1 1         1 7 
Desigual distribuição espacial dos serviços de educação, saúde, assistência social, cultura, 
esportes e lazer 

1   1     1     1   1 1 1   7 

Ausência de integração física, operacional e tarifária intramodal e intermodal 1   1 1 1 1 1       1       7 
Elevada desigualdade espacial entre as regiões da cidade e baixa conexão entre as 
centralidades de alcance regional 

1 1 1 1 1 1 1   1     1 1   7 

Elevada fechamento de estabelecimentos econômicos e perda de empregos 1   1 1 1 1   1 1           7 
Entraves à padronização de critérios e procedimentos para implantação de equipamentos 
comunitários 

      1   1     1 1 1 1 1   7 

Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de 
investimentos  para  cobertura, tratamento, atendimento do usuário pelas 
concessionárias dos serviços de saneamento.   

1   1 1 1 1 1 1 1           6 

Retração das áreas de uso agrícola         1 1 1 1 1 1         6 

Provisão de HIS em áreas pouco infraestruturadas, não integradas à mancha urbana, 
oportunidades de trabalho, serviços públicos e distantes das centralidades 

1 1   1   1 1 1 1       1   6 

Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1     1   1       1   1 1   6 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 

Ausência de integração com a região metropolitana   1   1   1 1   1 1         6 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 1 1     1   1 1 1           6 

Elevado déficit habitacional           1 1     1 1 1 1   6 

Excessivo tempo de deslocamento  1   1   1       1   1 1     6 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 1 1 1 1 1 1   1             6 

Existência de imóveis vagos ou subutilizados em áreas infraestruturadas 1 1 1 1 1 1       1     1 1 6 
Descontinuidade entre programas de recuperação do patrimônio ambiental e cultural na 
cidade 

        1 1 1     1     1   5 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 5 
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Expansão urbana com padrões mínimos que não favorecem a acessibilidade universal, 
qualidade ambiental, implantação de arborização e  medidas de infraestrutura verde  

    1 1   1 1 1 1 1       1 5 

Insuficiência das políticas de combate à pobreza 1       1       1   1 1     5 

Compartimentação e desconexão do tecido urbano 1   1   1 1               1 5 

Baixa conectividade das HIS com a malha urbana 1         1 1   1       1   5 
Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente 
sobrecarga) 

1   1   1 1         1       5 

Insuficiência de mecanismos para conservação e recuperação das áreas protegidas na 
cidade, tanto as com atributos naturais quanto as com atributos culturais 

        1 1 1   1 1     1 1 5 

Pouca conectividade entre as áreas protegidas         1 1 1     1     1   5 

Descarte inadequado dos resíduos sólidos pela população        1   1 1 1             4 

Apropriação privada dos espaços livres públicos sem contrapartidas   1       1 1     1         4 

Ausência de política de logística e carga     1 1 1 1                 4 
Revogação da necessidade de plantio de árvores para obtenção de habite-ses pelo Código 
de Obras recém-instituído 

        1 1 1   1           4 

Insuficiência da fiscalização às empresas que efetuam a remoção dos resíduos da 
construção civil  

      1   1 1 1             4 

Forte dependência de fontes não orçamentárias para plantio ou doação de mudas de 
árvores por meio de obrigação legal para obtenção de habite-se e por medida 
compensatória 

        1 1 1   1           4 

Elevada concentração espacial dos empregos e da renda 1   1   1 1                 4 

Primazia do transporte individual em detrimento do transporte coletivo     1   1 1 1               4 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação        1   1       1         3 

Prevalência de uma visão fragmentada do patrimônio urbano          1         1     1   3 

Entraves à implantação de moradias no centro e em imóveis históricos         1       1     1     3 

Descompasso temporal entre leis complementares de uso e ocupação do solo e planos 
diretores 

          1                 1 

Entraves à aplicação dos instrumentos urbanísticos nas diferentes áreas da cidade           1                 1 
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Preservação e conservação dos bens protegidos                               
Insuficiência de articulação entre o ordenamento territorial e as políticas setoriais de 
proteção, conservação ambiental e desenvolvimento urbano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Baixa qualidade da água e alteração da morfologia dos corpos hídricos da cidade 1   1 1 1 1 1 1 1         1 9 
Ocorrência de imóveis em estado de abandono em áreas com atributos culturais 
protegidos 

1       1 1     1 1     1 1 7 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1       1 1 1 1         1 7 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 
Insuficiência de mecanismos para conservação e recuperação das áreas protegidas na 
cidade, tanto as com atributos naturais quanto as com atributos culturais 

        1 1 1   1 1     1 1 6 

Poluição visual e perda de elementos marcantes na paisagem         1 1 1     1     1   5 
Descontinuidade entre programas de recuperação do patrimônio ambiental e cultural na 
cidade 

        1 1 1     1     1   5 

Prevalência de uma visão fragmentada do patrimônio urbano          1         1     1   3 

Complexa situação fundiária e jurídica dos imóveis protegidos (tombados e preservados) 1         1       1         3 

Pressão antrópica sobre as bordas das áreas naturais e culturais protegidas            1 1     1         3 
Dificuldade para cumprimento do período escolar e implantação do turno único devido a 
questões de segurança pública 

        1 1       1         3 

Descaracterização dos imóveis protegidos (construção de muros e grades) por 
insuficiência de segurança pública  

          1       1       1 3 

Entraves à implantação de moradias no centro e em imóveis históricos   1 1                   1   3 

Elevado custo de manutenção dos imóveis protegidos (tombados e preservados)           1       1         2 
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Ineficiente conscientização da população do valor do patrimônio natural e cultural             1     1         2 

Atraso em relação à aplicação de leis de tombamento, à delimitação de áreas de 
amortecimento de bens tombados, e ao registro de bens imateriais 

                  1         1 
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Prevenção e enfrentamento da ocupação e expansão em áreas com ausência ou 
insuficiência de infraestrutura 

                              

Lançamento de esgoto na rede de drenagem pluvial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13 

Concentração da oferta de programas habitacionais nas áreas periféricas 1   1 1   1   1 1   1 1 1 1 10 

Existência de imóveis vagos ou subutilizados em áreas infraestruturadas 1 1 1 1 1 1       1     1 1 9 

Elevada desigualdade espacial entre as regiões da cidade e baixa conexão entre as 
centralidades de alcance regional 

  1 1 1 1 1   1 1 1     1   9 

Expansão urbana em áreas sem infraestrutura adequada 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 9 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 1     1 1 1 1 1 1         1 8 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 1 1     1   1 1 1           6 

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 1 1   1   1 1   1           6 

Excessivo tempo de deslocamento  1   1   1       1   1 1     6 

Ausência de controle e aproveitamento das mais valias urbanas 1 1 1 1 1 1                 6 

Insuficiência de tratamento do esgoto sanitário 1 1     1   1 1 1           6 

Irregularidade na distribuição territorial e de horários nas linhas de ônibus (e consequente 
sobrecarga) 

1   1   1 1         1       5 

Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1   1   1           1   1   5 

Elevada inadequação habitacional 1   1         1   1 1       5 

Inadequação do espaço urbano à população idosa e/ou com mobilidade reduzida 1   1     1     1           4 
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Saturação da infraestrutura viária     1 1 1 1                 4 

Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na 
distribuição 

1       1         1     1   4 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1   1             1     1   4 

Escassez de água em áreas com abastecimento local (não atendidas por concessionárias) 1     1     1               3 

Ocorrência de epidemias de arboviroses e outras doenças transmissíveis         1       1   1       3 
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Prevenção e enfrentamento das ocorrências de desastres e calamidades públicas                               

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   12 

Impermeabilização do solo 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   12 

Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Entraves na fiscalização, monitoramento e controle de ocupações irregulares 1 1 1 1 1 1 1 1   1       1 10 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1 8 

Insuficiência de mecanismos para conservação e recuperação das áreas protegidas na 
cidade, tanto as com atributos naturais quanto as com atributos culturais 

        1 1 1   1 1     1 1 7 

Ocorrência de risco geológico-geotécnicos induzidos pela ação antrópica 1   1 1   1 1             1 6 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1     1   1 1     1         5 

Insuficiente cobertura da rede de drenagem e escoamento superficial em encostas  1     1     1             1 4 

Dificuldade no controle de perdas e desvios na rede de abastecimento de água 1         1 1               3 

Ausência e inadequação da arborização 1     1           1         3 
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Qualidade ambiental, saneamento e impacto na saúde humana                               

Impermeabilização do solo 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   12 

Lançamento de esgoto na rede de drenagem pluvial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 
Ocorrência de inundações, alagamentos e movimentos de massa afetando áreas 
ocupadas e infraestrutura urbana 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Insuficiente cobertura, capacidade e manutenção da rede de drenagem urbana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Baixa qualidade da água e alteração da morfologia dos corpos hídricos da cidade 1   1 1 1 1 1 1 1         1 9 

Ocupação em áreas frágeis de encosta e baixada e às margens dos corpos hídricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 8 
Ausência de alternativas para abastecimento de água em complementação ao sistema 
Guandu 

1 1   1 1   1 1 1   1   1 1 8 

Entraves ao controle do desmatamento das cabeceiras dos rios 1       1   1   1   1   1 1 7 

Elevada inadequação habitacional 1 1   1     1 1 1     1     7 
Ineficiência de regulação estabelecendo obrigações, metas,  indicadores e destinação de 
investimentos  para  cobertura, tratamento, atendimento do usuário pelas 
concessionárias dos serviços de saneamento.   

1     1 1 1 1 1 1           7 

Entraves à coleta de resíduos sólidos nas áreas de encostas 1     1 1 1 1 1 1           6 

Retração das áreas de uso agrícola         1 1 1 1 1 1         6 

Retração da cobertura vegetal de Mata Atlântica         1 1 1 1 1 1         6 

Insuficiência da cobertura da rede coletora e de transporte de esgoto 1 1   1 1 1 1 1 1           6 
Desigualdades no acesso à água, condições inadequadas de captação e irregularidade na 
distribuição 

1 1   1 1 1 1 1 1           6 
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Insuficiência de tratamento do esgoto sanitário 1 1   1 1 1 1 1 1           6 

Poluição dos corpos hídricos em níveis acima dos permitidos pela legislação 1     1 1 1 1 1 1         1 6 

Expansão urbana com padrões mínimos que não favorecem a acessibilidade universal, 
qualidade ambiental, implantação de arborização e  medidas de infraestrutura verde  

1   1 1   1 1   1 1     1   5 

Ausência e inadequação de pavimentação 1         1 1   1       1   5 
Descontinuidade entre programas de recuperação do patrimônio ambiental e cultural na 
cidade 

        1 1 1     1     1   5 

Descarte inadequado dos resíduos sólidos pela população      1 1 1 1 1 1 1           5 

Pouca conectividade entre as áreas protegidas         1 1 1     1     1   5 
Forte dependência de fontes não orçamentárias para plantio ou doação de mudas de 
árvores por meio de obrigação legal para obtenção de habite-se e por medida 
compensatória 

        1 1 1   1           4 

Baixo aproveitamento de ativos econômicos estratégicos, em especial as Baías de 
Sepetiba e da Guanabara e o Aeroporto do Galeão 

    1 1 1   1               4 

Ausência/insuficiência da identificação das fontes de poluição       1     1 1 1           4 

Poluição sonora em níveis acima dos permitidos pela legislação         1   1 1 1           4 

Insuficiência da reciclagem e aproveitamento econômico dos resíduos sólidos       1 1   1 1             4 

Inadequação do espaço urbano à população idosa e/ou com mobilidade reduzida 1   1     1     1           4 

Insuficiência de recursos permanentes para conservação e manutenção das áreas 
protegidas, reflorestadas e espaços livres públicos  

      1   1 1     1         4 

Baixo aproveitamento das oportunidades econômicas relativas ao complexo da saúde     1 1 1 1                 4 

Poluição do solo em níveis acima dos permitidos pela legislação         1   1 1 1           4 

Escassez de água em áreas com abastecimento local (não atendidas por concessionárias) 1     1       1 1           4 
Insuficiência da fiscalização às empresas que efetuam a remoção dos resíduos da 
construção civil  

      1   1 1 1             4 

Poluição do ar em níveis acima dos permitidos pela legislação      1   1   1   1           3 

Ocorrência de epidemias de arboviroses e outras doenças transmissíveis         1       1   1       3 

Ausência e inadequação da arborização       1     1   1           3 

Pressão antrópica sobre as bordas das áreas naturais e culturais protegidas            1 1     1         3 

Ocupações irregulares nas Unidades de Conservação e em suas zonas de amortecimento           1 1               2 

Insuficiente cobertura da rede de drenagem e escoamento superficial em encostas  1                 1         2 
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Insuficiência de manutenção e enriquecimento florestal em áreas de reflorestamento       1     1               2 

Existência de áreas ambientalmente frágeis ainda não protegidas pela legislação           1 1               2 

Ausência de política de tarifação ambiental             1 1             2 
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Em um esforço de síntese, os 13 grupos de desafios identificados foram associados aos 

desejos de cidade e aglutinados em três questões-chave que servirão de apontamentos para 

orientar as estratégias territoriais para a ocupação sustentável do território.  

 
 Direito à cidade para todos  

 Ambiente e população saudável, com prevenção aos riscos e proteção ao 

patrimônio coletivo 

 Coesão social  

 
A estas questões deverão estar associadas estratégias territoriais a serem construídas em 

conjunto, as quais serão desdobradas e materializadas em ações estruturantes, pontos focais de 

atuação e indicadores setoriais ancorados no ordenamento do território e nas diretrizes da Política 

Urbana, definidas por consenso no âmbito do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (como?). Ao longo do ano de 2019, estas estratégias e ações serão territorializadas com 

apoio da equipe do World Resources Institute (onde?) e, paralelamente, serão definidos, de forma 

pactuada, quais agentes atuarão para atingir os objetivos acordados, estabelecendo 

responsabilidades e atribuições dos órgãos envolvidos e da sociedade civil organizada (quem?). 
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Estratégias e recomendações 

 
 
Os desafios identificados influenciam, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, 

cada um dos desejos, sonhos e aspirações de cidade que surgiram das discussões em âmbito 

técnico. Para cada uma das questões-chave apontadas foram feitas recomendações com base no 

diagnóstico elaborado, com vistas ao estabelecimento das ações estruturantes a serem definidas 

no processo de revisão do Plano Diretor.  

Estas recomendações, implementadas de forma articulada, podem propiciar rebatimentos 

positivos na qualidade de vida, no bem-estar e na saúde coletiva da população, contribuindo para 

diminuir os custos com o tratamento de doenças que podem ser evitadas a partir de uma atuação 

transdisciplinar com foco na prevenção. Apesar dos avanços no controle de doenças a partir das 

mudanças na atenção à saúde no Município do Rio de Janeiro destacados no Plano Municipal de 

Saúde (2018-2021), que evitaram muitos agravos e óbitos, alerta-se para a importância da 

consideração de aspectos determinantes e condicionantes sociais de saúde no planejamento 

urbano. O artigo 3º da Lei Federal 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, afirma que a saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais” (BRASIL, 1990). 

A gestão das águas atrela-se à gestão urbana, e está associada intrinsecamente ao direito 

à cidade, principalmente em relação a questões relacionadas à infraestrutura, como o 

abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgotos, a coleta e tratamento de 

resíduos sólidos e a drenagem urbana. Neste contexto, a revitalização de rios urbanos é um dos 

aspectos mais relevantes para a melhoria da qualidade de vida e para a proteção e recuperação da 

paisagem urbana, e pode contribuir diretamente para torná-la mais resiliente e sustentável 

(PORTO et al., 2019). Por essa razão, a gestão das águas urbanas deve ser tratada de forma 

transdisciplinar, congregando alternativas de perspectivas e de soluções complementares para 

fortalecer o planejamento hídrico integrado através de arranjos institucionais, operacionais de 

parcerias com a sociedade civil, de forma a equalizar as demandas da cidade formal e da cidade 

informal.  
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Para encaminhar esta questão, ancorando-a ao macro-ordenamento territorial da cidade, 

iniciou-se uma discussão intersetorial sobre a possibilidade de articulação entre as regiões de 

planejamento e as bacias e sub-bacias hidrográficas, de forma a aprimorar a articulação 

intersetorial entre a política ambiental, de saneamento, de saúde e a Política Urbana e possibilitar 

a utilização das bacias e de conjuntos de sub-bacias como unidades territoriais de planejamento.  

Por sua vez, a ampliação do acesso à moradia digna e regular e da melhoria do grau de 

adequação das moradias dos extratos mais pobres da sociedade necessita de ações conjugadas e 

articuladas de produção de novas unidades habitacionais, de implantação de infraestrutura, de 

locação social e de urbanização e regularização urbanística e fundiária dos assentamentos 

precários. 

Conforme argumentou Barandier (2012), entre outros autores, para enfrentar o complexo 

quadro urbano carioca é necessário que os programas de urbanização de assentamentos informais 

de baixa renda, de regularização urbanística e fundiária, de produção de moradia e de locação 

social estejam ancorados em estratégias de gestão articuladas. Para isso, a implementação de 

instrumentos de promoção do acesso à terra urbanizada e de gestão da valorização de terra são 

condições essenciais.  

Como argumentaram Furtado e Smolka (2005), Salandia (2007), Barandier (2012), entre 

outros autores, a não aplicação de mecanismos de controle do preço da terra, ou pelo menos, de 

recuperação de parte da valorização fundiária, como preconiza o Estatuto da Cidade, faz com os 

que os preços dos terrenos se elevem sempre que haja ampliação do crédito e dos subsídios que 

garantam a venda dos imóveis produzidos, inviabilizando, muitas vezes, a construção de unidades 

residenciais em áreas melhor localizadas.  

Entre os instrumentos de uso e ocupação do solo, aplicáveis no âmbito do Município do 

Rio de Janeiro, para obtenção de recursos destinados a prover o acesso à moradia e à 

infraestrutura urbana1 podemos citar:  

 
 Doação de terrenos, no caso de grandes grupamentos residenciais e comerciais; 

 Parcelamento, a Edificação e a Utilização Compulsórios de Terrenos; 

 IPTU Progressivo; 

                                                           
1
 A descrição detalhada dos instrumentos de uso e ocupação do solo, aplicáveis no âmbito do Município do 

Rio de Janeiro para obtenção de recursos destinados a prover o acesso à moradia e à infraestrutura urbana, 
será detalhada na publicação referente aos Instrumentos de Implementação da Política Urbana.  
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 Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 Direito de Preempção; 

 Consórcio Imobiliário; 

 Cota Parte;  

 Cota de Solidariedade; 

 Reajuste de terras; 

 Contribuição de melhorias. 

 
Embora o Município do Rio de Janeiro já possua alguma experiência na utilização de 

alguns destes instrumentos, sua aplicação necessita ser aperfeiçoada e ampliada de forma a 

conduzir seus recursos e benefícios para o suprimento das demandas habitacionais e de 

infraestrutura urbana. Neste sentido, é estratégico estruturar, como política de Estado, o 

gerenciamento e o monitoramento dos instrumentos de uso e ocupação do solo, sobretudo 

aqueles com atribuições destinadas a atender interesses sociais. 

A delimitação da área com ocupação consolidada na cidade e, dentro deste universo, das 

áreas infraestruturadas e dos níveis de infraestrutura existente, bem como das áreas com vacância 

imobiliária e com potencial de renovação, também auxiliará na identificação das áreas onde 

poderão ser aplicados estes instrumentos.  

É preciso também identificar com mais clareza o universo de áreas irregulares na cidade e 

tornar mais efetivos os mecanismos de controle e fiscalização da irregularidade. O Sistema de 

Controle de Uso e Ocupação do Solo, previsto nos artigos 322 a 325 do Plano Diretor de 2011, visa 

à integração das ações dos diversos órgãos setoriais municipais, voltadas ao efetivo controle, 

monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do solo. 

Para subsidiar a implementação do Sistema de Controle do Uso do Solo alguns passos que 

se fazem necessários são a criação de um Cadastro Unificado de Imóveis da cidade, com acesso 

online, e respectivo mapeamento georreferenciado, de forma a possibilitar a integração e facilitar 

a acessibilidade aos dados setoriais, e a instalação de um Operacional de Controle e Fiscalização 

do Uso e da Ocupação do Solo, com vistas a aprimorar a atuação e a integração das ações das 

secretarias envolvidas no controle do uso e ocupação do solo. 

 Em síntese, diversas são as situações de conflito entre a malha urbana convencional, as 

áreas frágeis e as áreas protegidas ou com potencial para proteção. Mesmo com todos os avanços 
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obtidos nas últimas décadas, ainda perdura a ausência de articulação entre o ordenamento 

territorial e as políticas setoriais de proteção, conservação ambiental e desenvolvimento urbano, 

revelando a prevalência de uma visão fragmentada do planejamento urbano, da implementação 

de infraestrutura, do patrimônio ambiental e do patrimônio cultural. 

Neste sentido, é necessário aprimorar as políticas de proteção ao meio ambiente, à 

paisagem, às águas urbanas e ao patrimônio coletivo, promovendo seu entrelaçamento com a 

Política Urbana, em especial com a política de uso do solo e o ordenamento territorial, em suas 

diversas escalas, sobretudo na escala local.  

Para garantir a proteção e a integração dos bens protegidos no contexto paisagístico da 

cidade, é necessário estabelecer critérios norteadores para futuras intervenções nas zonas de 

amortecimento das áreas protegidas, bem como em áreas que apresentem atributos paisagísticos, 

mesmo que ainda não protegidas.  

Do mesmo modo é preciso interligar a política de saneamento ambiental, delineada no 

Plano Diretor de 2011, a uma política de infraestrutura mais abrangente, que inclua a prevenção 

contínua aos riscos e redução de danos oriundos de desastres naturais, a provisão e manutenção 

dos diversos tipos de equipamentos urbanos (comunitários, administrativos e de infraestrutura), a 

provisão, manutenção e segurança da arborização urbana e dos espaços livres, bem como de 

abastecimento e segurança alimentar, articulando as ações da política de infraestrutura às da 

política de saúde coletiva. 

Para integrar estas políticas, o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Ambiental, 

proposto no artigo 314 da Lei Complementar 111/2011, que instituiu o Plano Diretor, pode 

exercer um papel fundamental. 

 
 

1. Direito à cidade para todos  

 
 
 Acesso à moradia digna, habitável, segura e regularizada; 

 Acesso à infraestrutura, serviços públicos e abastecimento de alimentos com 

qualidade e modicidade de custos; 

 Distribuição equitativa dos serviços e equipamentos públicos de qualidade;  

 Distribuição equitativa das oportunidades de emprego, lazer e cultura; 
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 Acesso ao transporte público de qualidade, acessível e integrado; 

 Adensamento ao longo dos eixos de transporte de alta e média capacidade e nas 

centralidades, de acordo com a infraestrutura instalada; 

 Provisão de segurança, conforto e qualidade ambiental nos espaços livres públicos; 

 Conectividade entre as centralidades de portes diversos e entre as áreas protegidas; 

 Acessibilidade para pedestres, ciclistas, portadores de deficiência, idosos e crianças; 

 Centralidades ativas e vibrantes; 

 Maior diversidade de opções de moradia, equipamentos, espaços livres e de mistura 

de usos; 

 Manutenção dos valores e atributos culturais da paisagem urbana, com respeito às 

identidades locais; 

 Difusão e aplicação do conhecimento gerado por pesquisas acadêmicas e pela 

inovação; 

 Fomento à economia criativa (arte, cultura e entretenimento), à economia ligada à 

saúde, à produção de energia, ao turismo e à inovação 

 Promoção da economia circular, gerando cadeias de valor, de forma inclusiva, criativa 

e diversificada; 

 Integração entre instituições de ensino, pesquisa e mercado de trabalho. 

 
Destacam-se a seguir algumas recomendações no que tange à Habitação e Regularização 

Urbanística e Fundiária, para a próxima revisão do Plano Diretor e para a futura revisão do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social: 

 
 Garantir, na revisão do Plano Diretor, a plena consonância entre as diretrizes de 

ordenamento territorial estabelecidas para as macrozonas de ocupação urbana e a 

produção regionalizada de unidades residenciais de interesse social; 

 Articular e sistematizar o diálogo com agentes da sociedade civil envolvidos na 

produção da Habitação de Interesse Social (HIS) – comunidade, profissionais, 

mercado imobiliário, entidades e movimentos sociais –, com vistas a viabilizar a 

implantação das unidades nas áreas prioritárias definidas pelo Plano Diretor; 
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 Implantar um sistema organizado de controle e monitoramento dos instrumentos 

de uso e ocupação do solo, de modo a implementar sua aplicação e criar registros 

referentes a cada modalidade; 

 Aumentar a oferta de habitação de interesse social em áreas infraestruturadas que 

não apresentem alta suscetibilidade e/ou alto risco ambiental; 

 Orientar e monitorar os procedimentos de licenciamento dos projetos de 

implantação de HIS, inclusive consulta prévia, com o objetivo de orientar os 

licenciadores, profissionais e demais agentes envolvidos quanto aos aspectos legais 

pertinentes aos objetivos do Plano Diretor, em especial com relação à integração à 

malha urbana infraestruturada e à aplicação de instrumentos urbanísticos para 

captura da valorização do solo; 

 Criar subprogramas de regularização fundiária para loteamentos de baixa renda, 

loteamentos de média e alta renda, favelas, conjuntos habitacionais, e demais 

assentamentos no âmbito da Subsecretaria Municipal de Habitação; 

 Regulamentar o Sistema de Controle do Uso e Ocupação Urbana, instituído pelo 

Plano Diretor de 2011; 

 Criar um Centro Operacional de Controle e Fiscalização do Uso e da Ocupação do 

Solo, para possibilitar a integração e facilitar a organização das operações e o acesso 

aos dados setoriais, com o fim de aprimorar a ação das secretarias envolvidas; 

 Identificar, localizar, delimitar e classificar os tipos de irregularidades;  

 Formular critérios e definir a metodologia para a construção e o refinamento do 

banco de dados dos loteamentos irregulares e clandestinos, com definição de 

cronograma, prazos, responsabilidades e atribuições dos órgãos envolvidos; 

 Consolidar os dados de vistoria e fiscalização das diversas Coordenadorias e 

Gerências da Coordenadoria Geral de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria 

Municipal de Urbanismo, de modo a identificar o quantitativo, a localização e as 

características dos loteamentos irregulares e clandestinos;  

 Estabelecer cronograma e prazos para elaboração de diagnóstico e procedimento de 

regularização, indicando as irregularidades constatadas nos loteamentos inscritos no 

Núcleo de Regularização de Loteamentos; 
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 Identificar instrumentos e atos legais adicionais, relacionados aos subprogramas 

acima, que se façam necessários para sua implementação; 

 Estudar alternativa da aplicação de usucapião coletiva para a legalização de favelas; 

 Estudar formas de interação possíveis com os proprietários originais;  

 Realizar convênios com Cartórios de RGI, entidades de classe, universidades, 

Defensoria Pública e outros órgãos de assistência jurídica e urbanística com vistas a 

viabilizar a legalização das ocupações; 

 Estabelecer escala de valores das taxas e emolumentos para a regularização 

fundiária das construções reconhecidas como Habitação de Interesse Social e das 

construções em loteamentos de média e alta renda. 

 
Recomendações para a melhoria das condições da Infraestrutura na Cidade do Rio de 

Janeiro:  

 
 Promover a atuação conjunta dos órgãos municipais vinculados às políticas de meio 

ambiente, paisagem, saneamento, gestão dos corpos hídricos, saúde e patrimônio; 

 Promover a colaboração e a articulação de esforços entre as políticas de saneamento, 

arborização urbana, implantação e manutenção de equipamentos e de espaços livres 

públicos, em consonância com a política de saúde pública;  

 Promover a limpeza, revitalização e valorização dos corpos hídricos da cidade; 

 Elaborar estudos e propiciar a ampliação dos debates sobre a adoção de sistemas e 

métodos alternativos no saneamento ambiental, de forma complementar ao sistema 

em funcionamento; 

 Relacionar o financiamento da infraestrutura de saneamento, parques e demais 

espaços livres públicos e da arborização urbana aos objetivos e metas das políticas de 

saúde e de segurança pública; 

 Conscientizar a população sobre os benefícios das áreas verdes e da arborização 

urbana para a saúde pública;  

 Pressionar as agências reguladoras para uma atuação mais efetiva junto às 

concessionárias, com o estabelecimento de metas e indicadores;  
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 Propiciar canais de participação e controle social, incluindo um sistema integrado de 

prestação de contas, entre a municipalidade e a sociedade civil organizada, 

compartilhando as decisões, as ações, o monitoramento e as responsabilidades; 

 Fomentar a participação e a transparência na gestão e a disponibilização, a divulgação 

e a troca de informações e de dados objetivos entre os órgãos municipais, as 

universidades, o órgão regulador e o conjunto da população.  

 
Recomendações para propiciar a melhoria das condições de Transporte e Mobilidade: 

  
 Adensamento populacional ao longo dos corredores de transporte com 

aproveitamento de áreas subutilizadas em sua área de influência; 

 Estímulo ao uso misto e à implantação de espaços de recreação e lazer nas áreas onde 

há mais carência por estes espaços, em especial na Área de Planejamento 3; 

 Implantação de moradias e de zoneamento inclusivo na Região Portuária e na região 

Central da Cidade e adjacências; 

 Revitalização urbana ao longo das linhas ferroviárias e metroviárias, em especial junto 

às estações; 

 Investimento no transporte ativo, com melhoria das calçadas e implantação da 

infraestrutura cicloviária em conexão aos modais de alta capacidade;  

 Implantação da integração entre modais e busca de modicidade tarifária; 

 Implantação do BRT TransBrasil, integrado aos demais BRTs, formando uma rede 

conectada territorialmente; 

 Regulamentação de um padrão de calçadas, abrangendo dimensões, tipo de 

calçamento, declives longitudinais, arborização, postes, iluminação entre outros; 

 Diagnóstico e monitoramento das calçadas existentes com banco de dados 

georreferenciado, integrado ao Sistema de Informações Urbanas; 

 Implementação e divulgação de um plano de melhorias, visando aproximar as calçadas 

existentes ao padrão desejado; 

 Estabelecimento de parâmetros edilícios compatíveis com o incentivo à mobilidade 

ativa e a ampliação dos passeios. 
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2. Ambiente e população saudável, com prevenção aos riscos e proteção ao 

patrimônio coletivo 

 
 

 Despoluição das baías, lagoas, rios e praias; 

 Coleta e tratamento do esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos; 

 Proteção dos ecossistemas e dos espaços livres com cobertura vegetal arbórea; 

 Implantação, recuperação e manutenção dos espaços livres públicos; 

 Contenção do assoreamento nos corpos hídricos; 

 Promoção da segurança hídrica para viabilizar abastecimento de água com qualidade 

e continuidade; 

 Realização contínua de reflorestamento nas encostas; 

 Atualização contínua do mapeamento das Áreas de Risco Geológico e das Áreas de 

Restrição à Ocupação; 

 Delimitação legal e física das Áreas de Preservação Permanente; 

 Elaboração, implementação e monitoramento dos Planos de Prevenção e de 

Contingência contra Riscos (enchentes, deslizamentos, ressacas, vendavais, 

desabastecimento, etc.); 

 Expansão e monitoramento contínuo do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário, 

incluindo simulação (treinamento) de desocupação emergencial das comunidades; 

 Realização contínua de obras de infraestrutura, em especial, em saneamento 

ambiental e estabilização das encostas; 

 Conservação e limpeza contínuas das redes de infraestrutura e logradouros públicos; 

 Reassentamento de moradores das áreas de alto risco;  

 Conscientização e mobilização da população sobre a necessidade de prevenção aos 

riscos através da formação de núcleos comunitários com atuação nas escolas e 

inserção no curriculum escolar; 

 Incentivo à produção local de alimentos; 

 Fortalecimento do Programa de Recuperação e Manutenção do Patrimônio 

Ambiental, envolvendo a gestão do reflorestamento, das áreas protegidas, do 

mosaico de unidades de conservação e dos demais instrumentos da política 

ambiental. 
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 Implementação do Sistema de Controle do Uso do Solo;  

 Implementação do Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental e dos subsistemas 

de saneamento ambiental e de áreas protegidas;  

 Criação de um Cadastro Unificado de Imóveis (públicos e privados) com dados 

abertos, resguardadas as informações que necessitem de sigilo;  

 Continuidade e ampliação do alcance do Programa de Recuperação de Imóveis; 

 Articulação da gestão, de forma compartilhada, entre órgãos de tutela do patrimônio 

(ambiental e cultural) e de regulação urbanística;  

 Conscientização e mobilização da população sobre o valor da paisagem urbana, do 

patrimônio natural e do patrimônio cultural carioca através da inserção destes temas 

no curriculum escolar nas escolas públicas municipais; 

 Garantia de visibilidade dos elementos paisagísticos; 

 Fortalecimento da conectividade entre as áreas protegidas;  

 Aprimoramento da captação de recursos para a recuperação dos imóveis tombados e 

preservados; 

 Absorção das áreas protegidas e suas zonas de amortecimento no ordenamento 

territorial da cidade, estabelecendo-se graus de restrição à ocupação no zoneamento 

urbanístico com base nas legislações ambientais e culturais; 

 Estabelecimento de parâmetros edilícios compatíveis com a proteção da paisagem, 

melhoria da ambiência urbana, aumento da quantidade e melhoria da segurança e da 

qualidade dos espaços livres públicos. 

 
 

3. Coesão social  

 
 
 Respeito aos direitos civis e humanos e à diversidade; 

 Promoção e facilitação de canais de diálogo e criação de mecanismos de incentivo 

para conter a segregação territorial; 

 Participação ativa da sociedade na educação de crianças e jovens; 

 Ampliação do cuidado aos jovens e de oportunidades de qualificação profissional e 

promoção de convênios e parcerias para obtenção do primeiro emprego 
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 Ampliação do cuidado aos idosos e de oportunidades de participação, inserção na 

vida social, cultural e econômica da cidade 

 Articulação e gestão compartilhada no âmbito metropolitano para enfrentamento de 

desafios relacionados à ampliação do acesso ao transporte, saúde, despoluição das 

águas e segurança nos espaços livres públicos 

 Definição de consensos para identificação de onde aplicar os instrumentos de 

promoção do direito à cidade; 

 Promoção da colaboração e articulação de esforços entre as políticas de uso do solo, 

saneamento, arborização urbana, implantação e manutenção de equipamentos e de 

espaços livres públicos em consonância com a política de saúde pública; 

 Conscientização e mobilização da população sobre os benefícios e a necessidade de 

pensar e fazer coletivamente através da formação de fóruns, núcleos comunitários, e 

atuação nas escolas (com inserção deste tema no curriculum escolar); 

 Pactuação de redes conjuntas de atuação no território, gerando compromissos e 

corresponsabilidades para a resolução dos problemas, envolvendo o poder público, as 

universidades e a iniciativa privada. 

 

Para que as ações institucionais tenham mais êxito, efetividade e garantia de 

continuidade, é necessário instaurar novos canais de participação, além de aprimorar os canais já 

existentes, como os conselhos e comitês, não apenas para consulta e acompanhamento das ações, 

mas também para participação colaborativa da sociedade nas diversas fases de planejamento e 

gestão da Política Urbana. Para garantir e expandir o acompanhamento e o monitoramento, de 

forma contínua, do Plano Diretor, um passo importante é instituir um sistema de 

acompanhamento e monitoramento das ações estruturantes e dos instrumentos estabelecidos no 

plano com a participação integrada do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor 

(CTPD) e do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR).  Para isso, é necessário que o 

COMPUR tenha sua composição ampliada de forma a abranger uma gama mais diversificada de 

entidades com representação dos diversos segmentos da sociedade. Esta articulação poderá, no 

futuro, contribuir para a formação de redes conjuntas de atuação no território e para a ampliação 

da conscientização da população e das entidades quanto ao seu papel na resolução dos problemas 

coletivos da cidade.  
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Os diversos desafios identificados serão detalhados nas próximas etapas em Estratégias 

Territoriais e Ações Estruturantes relacionadas às diretrizes da Política Urbana discutidas no 

âmbito do CTPD, entre as quais: 

 
 Racionalização das divisões administrativas, ancorando-as ao ordenamento territorial 

e às bacias hidrográficas;  

 Ordenamento territorial multiescalar (macro, meso e local); 

 Atualização contínua do mapeamento das Áreas de Restrição à Ocupação e sua 

setorização; 

 Adensamento residencial, com ênfase na promoção de Habitação de Interesse Social 

(HIS) na área central e adjacências; 

 Reestruturação da ocupação ao longo dos eixos de desenvolvimento, seguindo os 

corredores de transporte (linhas ferroviárias, metroviárias, BRTs, VLTs), em especial, 

em torno das estações, priorizando o fortalecimento das centralidades existentes em 

torno destes eixos, com o aproveitamento de áreas subutilizadas em sua área de 

influência; 

 Implantação de eixos de proteção e conectividade ao longo dos corpos hídricos em 

conexão com as áreas protegidas da cidade; 

 Contenção do espraiamento da ocupação das áreas periféricas;  

 Promoção da mistura de usos do solo, compatíveis entre si, em todo o território 

municipal; 

 Implantação da integração entre modais e busca de modicidade tarifária; 

 Manutenção de áreas agrícolas conectadas pelos eixos de transportes às 

centralidades; 

 Implantação e adaptação de espaços livres públicos para que se tornem 

multifuncionais, seguros, arborizados, adaptados às necessidades e demandas dos 

diversos segmentos da população, e comportem infraestrutura verde e azul;  

 Melhoria das calçadas e implantação da infraestrutura cicloviária em conexão aos 

modais de alta capacidade;  

 Garantia de visibilidade, conectividade e acessibilidade aos marcos paisagísticos e às 
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áreas protegidas;  

 Controle de usos e gabaritos impactantes;  

 Consideração às zonas de amortecimento das áreas protegidas no ordenamento 

territorial. 

 
As matrizes elaboradas detalharam as relações entre os desafios intersetoriais e a 

interface entre as políticas de forma a aprimorar o planejamento integrado das políticas, cujas 

diretrizes de atuação, para terem efetividade, precisam se estabelecer de forma articulada entre 

os órgãos responsáveis pela ordenação territorial, proteção ambiental e cultural, desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social, através da identificação de ações estruturantes, focos de 

atuação e instrumentos ancorados no ordenamento do território. 

 
 
Considerações finais e propostas de novas políticas setoriais 

 
 
Este relatório apresentou uma caracterização ambiental, social e econômica da cidade, 

detalhando o diagnóstico da dimensão territorial urbana-ambiental e destacando as 

vulnerabilidades ambientais e sociais da cidade a partir da compilação e análise de dados de 

fontes diversas e do conhecimento acumulado dos técnicos da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro e de outras instâncias governamentais, bem como de especialistas convidados paras as 

reuniões, encontros e oficinas do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor.  

A partir dele foram identificados os problemas da cidade, em seguida aglutinados em 

desafios intersetoriais, que, por sua vez foram associados às políticas públicas que compõem a 

Política Urbana, a partir da experiência e do conhecimento técnico acumulado na prática de 

gestão do território da cidade.  

Em relação ao macro-ordenamento territorial, os debates no âmbito do processo de 

Avaliação do Plano Diretor, realizado em 2016, evoluíram para uma proposta de quatro Eixos de 

Desenvolvimento Urbano e Proteção Ambiental como base do ordenamento territorial na escala 

do município, isto é, os principais elementos estruturadores do desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 
 Eixo I: Intensificação da ocupação nas áreas centrais e Centro expandido; 
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 Eixo II: Valorização, requalificação e desenvolvimento da ocupação ao longo dos 

eixos de transportes de alta e média capacidade; 

 Eixo III: Implantação de corredores de proteção ambiental, tendo os rios como 

espinha dorsal; 

 Eixo IV: Proteção de áreas periféricas. 

 
A identificação destes quatro eixos e de outros elementos estruturadores do 

desenvolvimento urbano sustentável a eles associados, como a paisagem, o transporte público 

coletivo, as centralidades e os polos de desenvolvimento econômico e os espaços livres públicos, 

bem como da articulação entre as regiões de planejamento e as bacias e sub-bacias hidrográficas, 

através da identificação de conjuntos de sub-bacias como unidades territoriais de planejamento 

urbano-ambiental formam a base da reestruturação da proposta de macro-ordenamento 

territorial. 

Os passos seguintes do processo de revisão do Plano Diretor envolvem dialogar com a 

sociedade e dar continuidade às discussões sobre os objetivos e diretrizes das políticas setoriais e 

sobre o macrordenamento territorial, de modo a fortalecer estratégias que atuem como fatores 

de coesão do tecido urbano que possam fazer frente à falta de recursos para desenvolvimento de 

ações planejadas, às limitações estruturais e às oscilações de continuidade das ações.  

O estabelecimento de um marco regulatório bem embasado, com políticas públicas 

discutidas e pactuadas, com objetivos, diretrizes, ações estruturantes, indicadores e parâmetros 

para seu monitoramento definidos com base em um amplo espectro de aspectos (ambientais, 

sociais e econômicos) para implementá-los e avaliar seu cumprimento é importante para guiar a 

destinação dos investimentos aplicados na construção de uma cidade mais justa e saudável e, 

portanto, mais sustentável. 

Os próximos relatórios detalharão a construção dos consensos que vem sendo 

estabelecidos entre os diversos órgãos em relação às bases das políticas setoriais e a atualização 

do monitoramento das ações estruturantes, bem como uma avaliação dos instrumentos 

urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor de 2011. 

Ao longo dos debates intersetoriais ocorridos em 2018, foi apontada a necessidade da 

incorporação de outras políticas ao universo de políticas públicas estabelecidas no Plano Diretor, 

assim como do fortalecimento de outras que já constavam deste plano. Entre as políticas a serem 
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incorporadas e detalhadas em relação aos seus objetivos, diretrizes e ações estruturantes, 

destacam-se as relacionadas aos seguintes temas: 

 
 Uso e ocupação do solo e seu controle;  

 Infraestrutura e manutenção, incluindo em seu escopo, políticas de implantação e 

manutenção de equipamentos urbanos, arborização, espaços livres públicos e 

segurança alimentar; 

 Fortalecimento da política de proteção e valorização à paisagem, com a 

articulação entre as ações de proteção ambiental e cultural. 

 
Em síntese, os encontros, reuniões e oficinas realizadas do âmbito do Comitê Técnico de 

Acompanhamento do Plano Diretor proporcionaram uma experiência muito rica de troca de 

conhecimentos e correlação de visões diferenciadas, uma atualização e um maior detalhamento 

dos problemas da cidade e a indicação de caminhos em direção à pactuação intersetorial 

necessária para enfrentá-los. 

Os padrões de reprodução da cidade precisam ser revistos e repactuados para que a 

cidade se desenvolva na direção dos sonhos, desejos e aspirações de seus habitantes. Esperamos 

que este documento, fruto de um alinhamento técnico, embase as próximas etapas da revisão do 

Plano Diretor, com a participação da sociedade na continuidade dos debates.  
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