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De acordo com relatório da Coordenadoria de Planejamento
Local, da Secretaria Municipal de Urbanismo, no primeiro trimestre
de 2007 a área total licenciada para construção na Cidade do Rio
de Janeiro foi de aproximadamente 766 mil m2, o que representa o
crescimento de 34% em relação a igual período do ano passado
(564 mil m2). No mesmo período, o número total de unidades licen-
ciadas aumentou cerca de 23%. Isto demonstra o progressivo aque-
cimento da atividade imobiliária do Município.

Este Rio Estudos , elaborado pelos arquitetos Eugênia Lourei-
ro, Maria Cristina Dias e Pedro de Barros Correia, mostra em deta-
lhes como, nos três primeiros meses do ano, o setor imobiliário se
desenvolveu nas diversas regiões da cidade.

Licenças para construção
aumentam 34%
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O 1º trimestre de 2007 registrou uma área total licenciada da ordem de 766 mil
m², o que representa um crescimento de 34% em relação a igual período do ano
passado, em torno de 564 mil m². Também houve aumento no número total de
unidades licenciadas, em torno de 23%, no mesmo período. Essa questão será
retomada neste relatório.

No caso das Regiões Administrativas, o gráfico abaixo aponta como destaque  a
Pavuna, com um crescimento de 514% da área total licenciada entre o 1º trimestre
de 2007 e igual período de 2006. Esse crescimento se verifica principalmente no
uso não residencial e atividade de Armazenagem. Em seguida, observa-se cresci-
mentos muito significativos nas Regiões Administrativas da Lagoa, 410%, Botafogo,
319%, Inhaúma, 175%, Irajá, 146% e Guaratiba, 127%.

Algumas Regiões Administrativas não apresentaram o mesmo desempenho pro-
missor do 1º trimestre do ano anterior, como é o caso de Santa Cruz, que apresen-
tou uma redução de 94% no total da área licenciada, e Vila Isabel, 74%.

No caso dos bairros, a tabela seguinte, organizada na forma de um ranking,
apresenta os bairros por ordem decrescente de área total licenciada, segundo os

Análise da Área Total Licenciada
1º Trimestre de 2007

.
A Área de Planejamento 4 (Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e

Jacarepaguá) concentra a maior parte da área licenciada no 1º trimestre de 2007,
seguida pela AP 3 (bairros ao longo das redes Central, Leopoldina e Linha 2 do
Metrô), AP 5 (Zona Oeste), AP 2 (Zona Sul e região da Tijuca) e AP 1 (Área Central
e Portuária). Observa-se nos gráficos abaixo uma pequena variação em relação aos
resultados verificados no 1º trimestre de 2006.

O maior destaque é a AP 2, que quase dobrou sua participação de 6% para
11%. A  AP 4, apesar de ter experimentado uma pequena redução de 62% para
59%, segue sendo a região com maior quantidade de área licenciada, uma vez que
reúne os dois fatores principais: área disponível para construção e população com
renda elevada.
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resultados verificados no 1º trimestre de 2007 e a posição que ocupavam no 1º
trimestre de 2006. Vemos que Jacarepaguá, Recreio e Barra da Tijuca se revezam
nas três primeiras posições. Campo Grande se apresenta em 4º lugar seguido pela
Freguesia e Botafogo. Este, que ocupava a 25ª posição no 1º trimestre de 2006,
agora ocupa a 5ª.

Acontecem outras surpresas, como o bairro de Todos os Santos que estava em
116º e passou para 7º lugar, seguido pela Taquara, Pavuna, Bangu, Vila da Penha
e Bento Ribeiro. Destacam-se ainda os bairros do Engenho de Dentro, que no 1º
trimestre de 2006 apresentou-se na 54ª posição e agora encontra-se na 13ª, e
Lagoa, que subiu da 111ª posição para a 14ª.
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Esta tabela é resultado do agrupamento dos 28 bairros que, no conjun-
to, são responsáveis por 90% do total da área licenciada no 1º trimestre de
2007. A partir desses bairros, foram elencadas as principais característi-
cas da área licenciada e relacionadas em uma nova tabela que se segue
mais adiante. Observa-se que 65% do total da área licenciada corresponde
ao uso residencial, 34% ao uso não residencial e 1% ao uso misto.

Os bairros apresentam um perfil diferenciado. Em Jacarepaguá(1) e Bar-
ra da Tijuca(3), predominou o uso não residencial, no Recreio (2), Campo
Grande (4) e Botafogo (6), predominou o uso residencial com folga. Já na
Freguesia (5) e Todos os Santos, é praticamente só residencial.
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É interessante também observar que, quanto ao número de unidades, os mes-
mos 28 bairros representam 81% e, destes, apenas 11 bairros concentram 75% do
total de unidades licenciadas. Já no caso do total da área licenciada, 28 bairros
representam 90%, 6 bairros representam 71% da área total licenciada, significando
maior concentração do que no número de unidades licenciadas.

O crescimento em percentuais diferenciados entre a área total e o número de

unidades licenciadas, conforme abordado inicialmente, parece apontar para uma
característica  do atual crescimento imobiliário onde são privilegiados empreendi-
mentos com unidades maiores como na Barra da Tijuca (472m²) e Leblon (351m²),
respectivamente na AP 4 e AP 2, em contraste com os licenciados em Campo
Grande (65m²) e Bangu (55m²) na AP 5. Na AP 3, podemos dizer que predomina
uma área em torno de 105m².
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Agentes do mercado imobiliário apregoam a todo momento um futuro pro-
missor, com mais oportunidades, redução de preços das unidades e, como
conseqüência, uma ampliação do acesso das camadas mais populares à mo-
radia com qualidade. Essa situação é consistente com um quadro caracteriza-
do como de boom imobiliário, indicando a existência de liquidez crescente no
mercado imobiliário, seja por conta do aperfeiçoamento do marco regulatório,
das medidas do governo  federal visando à aceleração do crescimento, seja
pela captação de recursos por parte das empresas imobiliárias decorrentes da
abertura de capital em bolsa de valores e outros fatores/indicadores
macroeconômicos positivos.

No entanto, onde e como isso vai se materializar segue sendo uma tendência
que os fatores aqui comentados confirmam, mas que uma observação  mais de
perto mostra que não deve ocorrer de forma linear, tampouco que seja inevitável ou
que seja garantido que vá acontecer. A canalização desses investimentos para a
concretização na melhoria das condições de vida da população carioca, de manei-
ra ampla, a partir da diversificação dos investimentos da indústria da construção
civil, parece depender também de condições objetivas favoráveis no âmbito local.
Ou seja, as condições macroeconômicas sozinhas não são suficientes para que
os agentes locais mudem seu modo de operar tradicional,  “abandonando” o inves-
timento mais tranqüilo - direcionado aos segmentos mais abastados - voltando-se
para uma maior diversificação.

Em que pese a existência de licenças para empreendimentos de renda média,
estes ainda são limitados, considerados no conjunto da área total licenciada. A
exceção é Jacarepaguá, que apresenta certa diversificação interna desses investi-
mentos e, conseqüentemente, dos tipos de empreendimentos imobiliários. Algu-
mas áreas da Região Administrativa de Jacarepaguá apresentam população com
renda equivalente a áreas da Área de Planejamento 3. À parte o fato de Jacarepaguá
aparecer em muitos casos como uma continuidade da Barra da Tijuca, os bairros

Conclusão da AP 3, das regiões do Méier, Madureira, Irajá, Inhaúma e Ramos enfrentam mui-
tos problemas no ambiente urbano que não acontecem em Jacarepaguá, como a
presença de assentamentos de baixa renda de grandes dimensões com condições
socioeconômicas precárias e situações de conflito e segurança pública que, de
alguma forma, precisariam ser abordadas.

A proposta de revisão do Plano Diretor que se encontra na Câmara, apresenta
diretrizes em suas políticas urbana e setoriais que podem ajudar a intervir nessa
situação, sendo uma forma de “rebater” para o plano local as condições que se
verificam no ambiente macroeconômico. Ao lado do aumento dos Índices de Apro-
veitamento de Área – IAT, propostos para determinadas áreas da região da AP 3, a
revisão do Plano Diretor propõe a implantação de subzonas de moradia popular e
uma política específica voltada para a regularização urbanística e fundiária. Um
aumento de IAT como base de fomento ao mercado imobiliário pode ter um resulta-
do aquém das possibilidades. Associado, porém, à implantação de subzonas de
moradia popular para exercício de uma parceria público privada na produção de
moradia e a projetos de regularização urbanística e fundiária de envergadura a partir
de investimentos públicos, combinados com a implantação de áreas verdes e lazer
poderiam, ao contrário, e de forma sinérgica, gerar resultados melhores, com maior
sustentabilidade e no longo prazo.

A  reunião da Macrofunção de Desenvolvimento Urbano realizada em fins de
março apresentou condições favoráveis para uma convergência de projetos entre as
diversas áreas de desenvolvimento urbano da administração municipal (Urbanismo,
Meio Ambiente, Transportes, Habitação).

Seria possível talvez se conceber um “marco regulatório local” que tivesse como
objetivo promover uma maior diversificação, articular medidas e um plano de inicia-
tivas. Este estaria apoiado em uma legislação de uso do solo, resultante de uma
atualização da legislação existente (conforme sugerido no relatório do 4º Trimestre
de 2006) e poderia se viabilizar através de resoluções, decretos e projetos de lei, a
partir de avaliações e debates realizados também no âmbito do Conselho Municipal
de Política Urbana – Compur e do Legislativo.



Página 8 N0 258



Página 9N0 258



Página 10 N0 258



Página 11N0 258



Página 12 N0 258


