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ABSTRACT 
 
Located in southwestern part of Rio de Janeiro, Barra da Tijuca is a large plain area 
surrounded by the sea (approximately 20 kilometers of beaches) and by the mountainous 
bulks of Pedra Branca and Tijuca. This morphologic configuration makes this region immune 
to the urban growth for four centuries, although it has been inhabited for different proprietors 
since the beginning of its settlement.  
The urbanization attempt began when there appeared an interest in drawing out the South 
Zone of the city. In 1939, an old farm of the region, the Restinga’s Farm, was parceled out in 
six soils for its occupation, but just Soils A and B had been divided into parcels, giving origin 
to the first neighborhood of Barra:  Jardim Oceânico and Tijucamar. REalizing that the 
division of lands was not enough to urbanize the area in the decade of 1940, the Department 
of Urbanism of the State elaborates a management plan: Plano de Vias Arteriais as a solution 
to balance and really occupy the region. Although these initiatives had been taken, the 
territorial occupation of the Barra da Tijuca did not occur as it had been longed for. In this 
way, in 1969, the government of Rio de Janeiro decided to hire Lúcio Costa, architect and 
city planner, symbol of development, to elaborate a master plan that attributed a concept of 
modernity to this new urban tracing.  
The architect conceived the Plano-Piloto para a urbanização da baixada compreendida entre 
a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá, that foresaw a different process 
of occupation if compared to the rest of the city, using modern parameters of tracings and 
square division, to zoning, to heightening the buildings, to establish where the urban free 
spaces should be located and where to put the built masses. So, the space configuration is 
expressed by land divisions configured as low density, in a vertical way with buildings 
isolated in the lot, configured as high towers, as in an horizontal way with residences that 
respected the jibs, that allows a better ventilation and a better ambient condition.  
Moreover, the plan focused on the preservation of the natural environment, so, it was created 
a neighboring system of habitations and urban spaces to a great concentration of areas of 
preservation and conservation located between the maritime edge and the combination of the 
mountainous bulks with the lagoons and canals, where we find the main ecological municipal 
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parks. This reveals us a possible thought about how to configured an urban project under a 
system of free urban spaces. 
Currently it is observed that we are looking at a region with recent urban occupation, 
associated to the question that Barra presents an expressive amount of public and private 
landscape projects of high quality. Besides that, we found there the majority of the high-
income class of Rio de Janeiro, and possessing a modern master plan with some indications 
of how to configure a system of free urban spaces. Focused on this configuration one of the 
main objectives of this work is to develop an analyzes of landscape concepts, to observe its 
insertion in the urban landscape from the master plan considered by Lúcio Costa and, finally 
to identify if it has an uniform contemporary thought of the landscape that could be found 
there.  

 
KEY WORDS: Urban spaces, Contemporary landscape, landscape architecture. 

 
 

1. INTRODUÇÃO À QUESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DA 
BARRA DA TIJUCA 

 

A grande cidade contemporânea brasileira do início do século XXI é caracterizada por 
paradoxos e conflitos tanto morfológicos quanto sociais e a Barra da Tijuca é um ótimo 
exemplo de acirramento destas questões. Se por um lado, a região da Barra conta com 
exemplares significativos em termos de qualidade de espaços públicos, como praças e 
parques, sob um outro aspecto, muitos destes espaços apesar de extremamente bem mantidos 
estão ociosos, sem público. Somente a orla da praia mantém seu papel de grande parque linear 
carioca, apresentando um uso intenso, sendo utilizada a larga pela população, tanto da área 
como da metrópole em geral. Em contrapartida, os espaços privados apresentam um 
tratamento altamente sofisticado e um uso intenso, mas são áreas altamente segregadas.  

 

2. ANTECEDENTES – O PLANO PILOTO DA BARRA DA TIJUCA 

 

Existiram vários projetos de ocupação para a região da Barra da Tijuca. Estes tentavam 
viabilizar o processo de urbanização e finalmente fazer a ligação da Zona Sul com a Zona 
Norte através desta grande área plana e desabitada. Um deles foi o Plano de Diretrizes de Vias 
Arteriais desenvolvido nos anos de 1940, pelo Departamento de Urbanismo, mas na realidade 
este projeto não chegou a ser implantado. Acabou servindo somente como “fonte de 
inspiração” e referência para o desenvolvimento de um outro plano diretor. No entanto, o 
processo de ocupação efetiva da região se iniciou em 1969, quando Lúcio Costa foi convidado 
pelo governador do Estado da Guanabara a elaborar um plano diretor para a área da Barra da 
Tijuca até então desocupada. Desta forma, o arquiteto desenvolve o Plano-Piloto para a 
urbanização da baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e 
Jacarepaguá. Na realidade o plano formulado é muito mais uma sugestão de ocupação do que 
propriamente uma definição de metas de urbanização e uso do solo, conforme afirma o 
próprio Lúcio Costa em entrevista para o jornal O Globo em 1988, “A Barra foi pensada em 
longo prazo, numa escala de tempo de meio século a um século. (...) O plano da Barra previu 
seu gradativo crescimento, sua intensa ocupação” (LEITÃO, 1999, p.82). 
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       1. Plano de Vias Arteriais ( década de1940)                             2. Plano Piloto de Lúcio Costa (1969) 

O modelo proposto para a Barra estava vinculado à idéia de desenvolvimento e modernidade, 
temas constantemente em discussão nos anos 50 e 60. A cidade do Rio de Janeiro havia 
perdido o domínio administrativo do país para a mais nova e mais emblemática cidade 
moderna brasileira de então: a capital Brasília. Desse modo, a idéia de que o Rio fosse uma 
cidade atrasada ficou estigmatizada, não havia na época para a cidade nenhum plano especial 
– modernista a exceção do Plano feito para a Esplanada do Castelo. Além disso, seria difícil 
intervir em uma malha urbana tão consolidada e tão adensada, muitas vezes vista como 
“atrasada” e “antiquada” em virtude de seus últimos projetos estarem ainda ligados aos planos 
da primeira metade do século XX. 

Sendo assim, a Barra da Tijuca, região então vazia e pronta para ser ocupada, proporcionava a 
possibilidade da elaboração de um projeto que reunisse idéias para alterar o quadro 
encontrado no resto da cidade. Propôs-se assim, a criação de um modelo moderno, pautado 
nos princípios de racionalidade, industrialização, otimização do espaço e do tempo. Um dos 
documentos que balizaram a elaboração do plano da Barra foi a Carta de Atenas, de 1933. O 
documento preconizava a adoção de um urbanismo diferenciado com clara divisão entre os 
espaços de moradia, trabalho e entretenimento, elaborando assim padrões ideais de 
construção, otimizando a qualidade de vida dos habitantes de um local.  

Fundamentado nestes padrões definidos pelos pensadores modernistas, Lúcio Costa define um 
processo de ocupação diferenciado do restante do Rio de Janeiro, utilizando parâmetros 
inéditos quanto aos traçados e divisão das quadras, zoneamento, gabaritos e implantação das 
massas edificadas. 

O urbanista inicia seu texto dizendo: “O problema do aproveitamento da enorme área que se 
estende dos Campos e do Pontal de Sernambetiba até à Barra da Tijuca, abrangendo em 
profundidade a vasta Baixada de Jacarepaguá, não é de fácil equacionamento” (COSTA, 1969, 
p.3), como forma de justificar a sua proposta de implantação do plano de racionalização do 
espaço da Barra da Tijuca, pois se tratava de uma região ainda não urbanizada. 

De fato, a região apresentava um quadro de difícil resolução urbanística, contendo as 
seguintes problemáticas: era uma área de difícil acesso, por estar cercada de maciços (no 
entanto, essa acessibilidade já estava sendo facilitada, com a abertura de túneis e a melhoria 
das vias de acesso a região). Como coloca Lúcio Costa em seu plano, esta melhoria poderia 
ser prejudicial, pois justamente ao tornar a área mais acessível, facilmente seria possível uma 
ocupação urbana desordenada que fatalmente traria sério impacto ao local, e assim, sua 
proposta estaria destoando dos princípios modernistas. 

Além disso, o aspecto agreste e a vegetação de mangue e restinga proporcionavam uma bela 
paisagem, o que tornava uma tarefa difícil se pensar em uma maneira de se ocupar sem 
prejudicar e modificar o quadro natural do ambiente. Refletindo sobre o assunto Lúcio Costa 
diz: “A Reserva biológica aspirava à preservação de toda área como um parque nacional (...) 
Assim, o primeiro impulso, instintivo, há de ser sempre o de impedir que se faça [qualquer 
coisa] seja lá o que for”(COSTA, 1969, p.8), sendo assim o arquiteto propõe um plano de 
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urbanização ordenado para a região, pensando na questão da preservação do ambiente natural 
da região. 

O objetivo era preservar a pureza e o ideal do plano urbanístico, que visa compatibilizar a 
presença humana com as condições da paisagem ambiental do tranqüilo balneário. O padrão 
utilizado foi influenciado pelas idéias de planejamento urbano das cidades-jardins, das 
superquadras e do uso intenso do automóvel, sendo principalmente o carro um dos 
elementos mais valorizados e estruturadores de todo o Plano Lúcio Costa.  

Os eixos e os núcleos encontram-se em perfeita sintonia, tornando-se assim elementos 
fundamentais do plano-piloto de Lúcio Costa tanto para a Barra da Tijuca quanto para Brasília 
em 1960. Os eixos são pensados, sobretudo como um grande canal, ao qual se conectam os 
núcleos da mesma forma que Le Corbusier definiu na Carta de Atenas. Neste modelo, a 
melhor e mais eficiente forma de funcionarem os acessos é o próprio veículo automotivo, 
ligando de maneira expressa e racionalizada os núcleos por meio destes eixos.  

A partir desta idéia dos eixos, Costa descreve sua proposta principal, propõe no Plano da 
Barra a criação do centro metropolitano NS-LO – um novo pólo central de comércio “CBD 
(Central Business District)” que buscava justificar o deslocamento do centro empresarial e 
financeiro do Rio de Janeiro para a região da Baixada de Jacarepaguá. O plano sugere que ele 
seja localizado no eixo que ligaria naturalmente regiões tão distantes do Rio de Janeiro: 
Copacabana a Sepetiba na altura de Santa Cruz, ficando assim no centro geográfico na altura 
da Baixada de Jacarepaguá. Sua justificativa para esta relocação é que a Baixada de 
Jacarepaguá é o “ponto natural de confluência dos dois eixos leste – oeste, o do norte, rodo-
ferroviário, e o rodoviário do sul...”.(COSTA, 1969, p.7) 

No momento em que o urbanista insinua a criação dos núcleos, ele não percebeu que estava 
abrindo a possibilidade para o surgimento de pequenos “organismos urbanos” isolados, 
fechados em si mesmos. Sua proposição para tais centros é: “articulado aos edifícios 
residenciais deverá haver um sistema de térreo autônomo de lojas, (...) com passeio coberto de 
segmento contínuo como nas ruas tradicionais, embora quebrado por sucessivas mudanças de 
rumos, criando-se assim pátios, pracinhas e áreas de recreio para as crianças, tudo com o 
objetivo de propiciar a confluência em vez de dispersão”.(COSTA, 1969, p.8) 

O Plano define as áreas e coloca diretrizes para a Baixada de Jacarepaguá, articulando os 
espaços através de três faixas principais no sentido norte – sul com diferenciação de 
ocupação. O primeiro eixo proposto de ocupação é o espaço que se localiza entre as lagoas de 
Jacarepaguá e Tijuca até a BR101 e sua continuação – a Av. das Américas. Para esta região é 
indicada uma urbanização diversa e autônoma constituída por conjuntos de edifícios de oito a 
dez pavimentos, de profundidade limitada e com tipologias de dois a quatro apartamentos por 
andar, com duplo acesso e pilotis. Conjuntamente aos edifícios residenciais deveria haver um 
sistema térreo autônomo de lojas com passeios cobertos, articulados por um sistema de pátios, 
praças e áreas de recreio para promover uma convivência entre as pessoas, similar à ocupação 
urbana da Zona Sul do Rio de Janeiro.  

Outro eixo de ocupação, classificado pelo próprio Lúcio Costa como faixa de dunas, é 
definido entre a Av. das Américas e a lagoa de Marapendi. Sua ocupação seria ordenada por 
pequenos núcleos afastados um quilômetro entre si, compostos por torres com 25 a 30 pisos, 
com comércio no piso. A área entre os núcleos seria ocupada por mansões com taxa de 
ocupação de 10% do lote.  

Já na última faixa, localizada entre a lagoa de Marapendi e a praia, era possível encontrar 
algumas regiões já urbanizadas como Tijucamar, Jardim Oceânico e parte do Recreio dos 
Bandeirantes. Todas as áreas deveriam manter um gabarito geral de dois pisos, além dos 
pilotis e do aproveitamento parcial da cobertura. Apenas na orla litorânea seria permitida a 
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construção de alguns hotéis com mais pavimentos, necessariamente localizados nos centros 
dos bairros da Barra da Tijuca e Sernambetiba. 

Em relação à construção da paisagem, o arquiteto faz duas algumas observações: 
primeiramente que “do ponto de vista paisagístico” deveriam ser delimitados largos espaços 
em torno dos pequenos morros e pedras de maneira a preservá-los e assim manter o aspecto 
visual da região. Segundo o autor do Plano, a Lagoinha localizada no atual Parque Chico 
Mendes – Recreio dos Bandeirantes - deveria ser recuperada, assim como em outros pontos 
em que se necessitasse a preservação de áreas já degradadas.  

O outro ponto decisivo visava uma boa qualidade ambiental pelo isolamento da região da 
praia, principalmente na parte central da baixada delimitada pela Lagoa de Marapendi e pelo 
Canal, onde seria instituído um parque. O Plano indicava que a Av. Litorânea, atual Av. Lúcio 
Costa, não deveria se transformar em uma avenida de mão-dupla com canteiro central e 
retorno, conforme as demais avenidas a beira-mar do Rio. Ao contrário disso, ela deveria ser 
mantida rústica para integrar-se ao ambiente agreste que importava se preservar. 

 

3. ZONEAMENTO 

  

Em 1977, a cidade do Rio de Janeiro até então um Estado foi municipalizada, de modo que a 
SUDEBAR (Superintendência de Desenvolvimento da Barra da Tijuca) e o Plano Piloto 
passam a ser submetidos às secretarias da prefeitura. Sendo assim, o Rio de Janeiro teve seu 
território dividido em 5 áreas de Planejamento (APs), cada qual subdividida em Regiões 
Administrativas. Por sua vez, a Baixada de Jacarepaguá ficava submetida aos limites da ZE-5, 
dentro da área de Planejamento 4 (AP-4), na forma das Regiões Administrativas XVI 
(Jacarepaguá) e XXIV (Barra da Tijuca).  

A Região Administrativa da Barra da Tijuca oficializa a divisão da baixada em 46 subzonas. 
“Em função das possibilidades da utilização urbanística do respectivo solo, cada uma das 
subzonas receberia uma disciplina especial, visando conferir-lhe a morfologia tida como 
apropriada dentro das diretrizes criadas pelo Plano Piloto” (LEITÃO, 1999, p.67). Durante 
essa fase de implementação do plano, algumas mudanças ocorreram – como a alteração de 
gabaritos e densidades, mas de modo geral, as decisões eram tomadas diretamente com a 
consulta de Lúcio Costa, que participou da divisão das subzonas da baixada. 

 
                              3. Barra da Tijuca: zoneamento atual com as divisões das sub-zonas. 
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Em 1980, a prefeitura instituiu um grupo de trabalho para a elaboração da legislação 
urbanística, que resultou no zoneamento da Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca que 
continua em vigor, e foi proposto como uma resultante dos critérios adotados previamente no 
Plano Lúcio Costa. O zoneamento segue genericamente os parâmetros do plano, que fazem 
com que o documento legal sirva “aos representantes de interesses tecnocráticos”, (LEITÃO, 
1999, p.102) caracterizando assim a vontade do empresariado.  

Duas decisões tomadas momento da elaboração das leis alteraram a paisagem da Barra e 
causaram polêmica e discordância nos participantes da regulamentação do planejamento da 
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá: o aumento dos gabaritos da região (de 8-10 
pavimentos em alguns núcleos para até torres de 18 pavimentos ou mais em alguns pontos) e 
a autorização da construção de hotéis-residências também com gabaritos maiores em toda a 
orla da praia. Na prática esta medida possibilitou que o empreendedor imobiliário explorasse 
a variedade funcional à beira-mar, ficando claro o interesse por parte do governo em 
contribuir de alguma forma com a especulação imobiliária da região.  

Lúcio Costa, como consultor do órgão, participava das decisões sobre a implementação do 
zoneamento e, ao ver a situação em que se encontrava o seu plano urbanístico, teve um 
conflito com a SUDEBAR, já que não queria ceder nesses pontos - ao seu ver, centrais para 
definir a paisagem da Barra. Entretanto, a situação somente se torna irreversível quando é 
anunciada a obra de duplicação da Av. Litorânea, atual Av. Lúcio Costa, medida definitiva 
para o arquiteto-consultor que decide, a partir daquele momento, afastar-se definitivamente 
dos destinos da ocupação da Barra da Tijuca. 

A partir destes fatos torna-se factível entender alguns pontos do zoneamento que configuram a 
morfologia de ocupação do bairro. A primeira análise possível envolve as taxas de ocupação 
permitidas pela lei que variam entre 10 e 50%, consideradas muito baixas se comparadas às 
demais zonas do Rio de Janeiro. Estes valores são heranças das idéias modernistas do Plano 
que previa justamente uma baixa densidade para a região, situação essa diferente do resto da 
cidade. Fato este que gerou o surgimento de uma quantidade incrível de espaços livres tanto 
públicos como privados. 

Nesse caso, existe uma tentativa de que se ocupasse toda a região de um modo uniforme. Em 
virtude desta condição, as taxas de ocupação mais permissivas ficam localizadas ou em 
subzonas mais consolidadas antes do decreto, ou perto do mar em áreas altamente valorizadas 
pelo mercado imobiliário, e também em regiões muito distantes da área de ocupação, onde era 
interessante que se iniciasse a ocupação antes que os terrenos fossem invadidos por favelas. Já 
as baixas taxas de ocupação concentram-se em regiões próximas a locais de preservação, 
junto aos corpos d’água e aos maciços naturais.  

Outros fatores que corroboram na conformação paisagística do território são os baixos índices 
de aproveitamento, em uma situação onde predominam valores entre 0,5 e 1,5. As dimensões 
do tamanho do lote mínimo são bastante elevadas. Estes valores, percebe-se que em áreas 
mais restritivas – ou seja, a maioria da região - para tornar qualquer empreendimento 
economicamente viável tornam quase inevitáveis que sejam propostos em forma de 
agrupamento. Esse processo privilegia principalmente o surgimento de conjuntos residenciais 
multifamiliares e os grandes empreendimentos comerciais. 

Constroem-se residências unifamiliares em quantidade e, existe uma grande demanda de 
conjuntos residenciais horizontalizados, o que barateia seu custo para o empreendedor, além 
de ser um modelo ideal para quem busca total segurança ao morar. Nesse sentido, é possível 
verificar que o zoneamento colocado nestes moldes contribuiu para que surgisse na Barra da 
Tijuca uma grande quantidade de condomínios de grande porte e mega-empreendimentos 
comerciais. 
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Prevendo a demanda por infra-estrutura com a provável ocorrência de conjuntos de porte, a 
legislação contém uma cláusula em que se coloca o seguinte termo: quando a opção for pela 
construção de conjuntos, somente 50% da área total poderia ser loteada, ficando o restante 
para áreas livres. Nos espaços não edificáveis estariam inclusos a doação de vias, praças, 
parques, escolas, serviços públicos e faixas de proteção da vegetação nativa quando esta fosse 
existente. Essa exigência é colocada somente em algumas áreas, onde, evidentemente, já 
estaria previsto o surgimento deste tipo de equipamento urbano. 

Com estas “unidades de vizinhança”, dotadas de quase todos equipamentos da rede urbana, 
mantêm, de certa maneira, a idéia inicial de Lúcio Costa em relação aos núcleos urbanos 
localizados a cada quilômetro ao longo da Av. das Américas. Contudo, não se conseguiu 
antever que não haveria muito controle sobre a quantidade de núcleos que surgiriam 
posteriormente. Pode-se afirmar que os autores do zoneamento já sabiam dos fatos, quando 
decretaram a legislação da Barra: tinham vivenciado o Condomínio Nova Ipanema, concluído 
nos anos de 1970, já servindo como teste para averiguar a possibilidade de construção de 
conjuntos residenciais de grande porte - apresentando ótimos resultados; e o fracasso da 
implantação do Centro da Barra, projetado por Oscar Niemeyer que nunca teve seu projeto 
concluído.  

                                    
                            4: Foto aérea da Barra da Tijuca – Região do proposto Centro da Barra (1998) 

Entretanto dos centros da Barra e de Sernambetiba nem são mencionados ao longo do texto 
das subzonas da Baixada de Jacarepaguá. A única citação diz respeito, é claro, ao grande 
centro metropolitano NS-LO. A idéia de transformação da região da Barra da Tijuca em 
centro financeiro e empresarial do Rio é mantida, bem como a necessidade de preservação 
ambiental de toda baixada. 

Com o ideal de conservação, são implementadas faixas em torno das Lagoas de Marapendi, 
Camorim e de Jacarepaguá, além de subzonas especiais onde é proibida qualquer construção. 
Estas áreas são definidas pela SERLA (Fundação Superintendência Estadual dos Rios e 
Lagoas), que demarca uma área de 25 metros entorno destes corpos d’água, como área non 
aedificandi. Nestes casos, esta área é definida como área de preservação ambiental, proibindo 
todas as edificações antes de 125 metros além desta faixa. Conseguiu-se então preservar de 
algum modo os locais definidos por Lúcio Costa como de interesse em conservação. 

 

4. ESPAÇOS LIVRES DA BARRA DA TIJUCA 

 

4.1. Espaços livres urbanos 

Na paisagem urbana encontramos expressões físicas, resultantes da criação humana que se 
manifestam sobre o solo em espaços tanto edificados quanto livres de edificações 
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(MAGNOLI, 1982). A expressão “Espaços Livres” recebe diversas interpretações, que ora 
referem-se a ruas ora a áreas de lazer. Mas o real sentido deste termo é definir todo o espaço 
não edificado que se encontra na paisagem urbana. Sendo assim, são todas as áreas livres 
criadas a partir da formação de quadras e loteamentos as quais assumem no contexto urbano a 
forma de ruas, praças, largos, pátios, quintais, parques, jardins, terrenos baldios, corredores 
externos, vilas e vielas. 

Estes lugares sempre contêm três características essenciais, que devem ser sempre 
consideradas na avaliação de qualquer espaço livre, sendo elas: as ambientais, funcionais 
recreativas e de circulação em especial ou paisagísticas, todas convivendo mutuamente. 
Dentro do âmbito das questões ambientais, os espaços livres podem influir na qualidade do 
meio urbano ao servir como um elemento amenizador da temperatura. A vegetação, nesse 
caso, possui um papel importante como atenuadora dos efeitos climáticos, que tendem a se 
formar sobre cidades extensas como Rio de Janeiro e São Paulo, influindo, portanto na 
temperatura, nos ventos e na pluviosidade, ou seja, nas condições climáticas. Na Barra da 
Tijuca, a necessidade da existência de vegetação é um fato e esta tem um papel fundamental, 
pois o bairro como toda a cidade apresenta um clima rigoroso e quente, deste modo 
necessitando muita vegetação para combater a excessiva temperatura. 

Quanto aos aspectos recreativos, os espaços livres devem permitir o desempenho de funções 
de lazer – tanto aqueles de caráter ativo, isto é, uma área para jogos e brincadeiras, como 
passivo, ou seja, um espaço dotado de um valor cênico/paisagístico expressivo em que o 
usuário apenas passeia contemplando o cenário “que se descortina ante seus olhos” 
(MACEDO, 1995, p. 16). Na Barra podemos observar exemplos significativos de espaço livre 
relacionados com cada forma de lazer, como por exemplo: a Praça Ivan Paul Pacini e o 
Parque Prof. Mello Barreto, que têm um caráter puramente ligado com a contemplação da 
paisagem, enquanto que a recreação, fica por conta de praças como a São Perpétuo e o parque 
temático Terra Encantada, constituídos por quadras esportivas, playgrounds e equipamentos 
como brinquedos radicais, proporcionando atividades esportivas e lúdicas. Por outro lado, as 
largas vias, as ruas e calçadões ocupam extensas áreas, tendo o automóvel prioridade nesses 
espaços, ocupando mesmo juntos aos calçadões extensas áreas de estacionamento e 
circulação.  

São comuns os atributos visuais ou paisagísticos na qualificação estética dos espaços livres. 
Os padrões estéticos variam de acordo com as mais diferentes expectativas sociais. Por 
conseguinte os modos de ajardinamento e de tratamento de piso dependem exclusivamente 
dos padrões de vida, do cotidiano e dos usuários destes espaços. O período em que se foi 
executado o projeto também indica padrões, já que estilos e modismos são adotados de acordo 
com a época, de modo que se um estilo está em moda em um determinado período, 
provavelmente será adotado em projetos novos.  

Cada época adota padrões próprios, tanto de plantio quanto de arranjo de equipamentos; 
muitas vezes mantêm alguns aspectos do "modelo" anterior eliminando ao mesmo tempo 
outros tantos, que por sua vez serão recuperados talvez décadas depois. Um espaço livre hoje 
considerado moderno pode rapidamente se tornar obsoleto para aqueles que o implementaram 
e assim por diante. 

 

4.1.2. Espaços livres públicos 

Os espaços livres públicos são áreas livres destinadas ao usufruto da população urbana, e 
pertencentes à coletividade. Desta forma, este espaço é, ou deveria ser, de acesso irrestrito a 
qualquer pessoa, uma vez que pertencem à sociedade e são, ou deveriam ser, gerenciados pelo 
Estado, instituição esta responsável (na teoria) pela administração e manutenção do espaço e 
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permissão de uso pela sociedade, zelando assim pelo bem estar coletivo. No caso da Barra da 
Tijuca, tem-se que os espaços públicos de importância  paisagística e por vezes funcional são 
basicamente as praças, os parques e os calçadões à beira-mar. Pode-se então construir a  
seguinte categorização  relativa a cada um destes espaços: 

 

4.1.2.1. As praças  
 

A maioria das praças públicas da Região Administrativa da Barra da Tijuca que possuem 
definitivamente um projeto paisagístico encontra se nos bairros do Jardim Oceânico e 
Tijucamar, considerados urbanisticamente consolidados. É interessante colocar que existe 
uma coincidência desta situação com o fato destes bairros apresentarem uma estrutura urbano-
paisagística tradicional e, portanto um número menor de grandes condomínios. Devido à 
importância destes bairros no quadro urbanístico e a demanda expressiva de espaços públicos 
de recreação, associada à existência de um público de alto poder aquisitivo, nota-se o 
aprimoramento da estrutura visual e do programa de atividades de suas praças. 

A diversidade de soluções estéticas tanto a resolução do traçado da rede de caminhos, como 
no caso da Praça Ivan Pacini, que é estruturada à semelhança do passeio eclético ou nos 
elaborados desenhos de piso das Praças das Rosas, Euvaldo Lodi, Pimentinha e São Perpétuo, 
são exemplos da variedade das resoluções plásticas das praças da Barra.  

Já as atividades possíveis nos espaços públicos locais permitem ao usuário optar desde o lazer 
passivo ao caminhar pela trama de caminhos que se encontra no Pomar da Barra até a 
freqüência em atividades religiosas desenvolvidas na Praça Euvaldo Lodi, ou mesmo se 
divertir com atividades radicais como o paredão de escalada da Praça Pimentinha. Estes 
espaços são eventualmente freqüentados por uma parcela muito pequena comparada a que 
freqüenta os espaços públicos no restante da cidade. Em geral, o que se vê nestes logradouros 
são babás ou empregadas que passeiam com crianças nos carrinhos ou taxistas no ponto de 
táxi, de fato os maiores freqüentadores das praças da região.  

Outro local que apresenta também um expressivo número de praças públicas é o Recreio dos 
Bandeirantes. Entretanto, por ser um bairro ainda em processo de construção, como a Barra, 
mas possuindo características muito diferentes do mesmo, seu sistema de espaços livres não 
está ainda totalmente consolidado. Em geral os projetos que são implantados seguem um 
mesmo padrão tanto de equipamentos quanto de soluções paisagísticas. Existe de fato para 
esta área uma espécie de tipologia padrão de praças, repetidas e ajustadas conforme o 
tamanho da área livre disponível. Praças como a Praça Miguel Osório ou a Odylo Costa Filho 
são construídas de modo similar, isto é, com o mesmo projeto e o projeto paisagístico de 
mesmo direcionamento.parecendo que a única coisa que se altera é o nome. No entanto, esta 
condição de aparente produção em série de espaços públicos não implica em uma diminuição 
na freqüência de seus usuários. Mesmo sabendo que o programa de atividades “básico” destas 
praças implica no conjunto quadra poliesportiva, playground e mesas para jogos, sem ao 
menos permitir desfrutar de uma bela paisagem com árvores exuberantes, visto que o plantio 
em geral é muito modesto, o público não deixa de utilizar estes espaços livres. As praças do 
Recreio são muito vivenciadas, em geral ficam cheias, mesmo sem a sofisticação que 
possuem as praças públicas do bairro da Barra. 

Por outro lado, encontrar usuários nas praças da Barra é uma situação não muito comum. A 
grande maioria das praças públicas da região é completamente deserta, mesmo possuindo 
projetos paisagísticos sofisticados. Em geral estes espaços recebem um sofisticado desenho de 
piso e possuem equipamentos de qualidade e design como equipamentos de ginástica, 
playgrounds até equipamentos radicais como paredão de escalada e pistas de skate, que 
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servem como artifícios para atrair o público da região. No entanto, nem a proximidade com a 
praia, nem tão pouco a imediação de pontos de atração de grandes fluxos como os shopping-
centers conseguem alterar esta situação.   

 

 

4.1.2.2. Os parques tropicais 
 

Novas funções foram introduzidas aos parques modernos no decorrer do século XX, como as 
ligadas ao esporte e à proteção de recursos naturais, estas últimas típicas de muitos parques da 
Barra da Tijuca – por nós denominados parques ecológicos/tropicais. Estas novas tipologias 
de parque objetivam prioritariamente a conservação de recursos naturais, e no caso da Barra, 
privilegiam a conservação do ecossistema de áreas típicas de mangue e restinga. 
Paralelamente, possuem áreas voltadas também para atividades de lazer ativo como jogos e 
recreação infantil, e, ao mesmo tempo, espaços destinados ao lazer passivo como caminhadas 
por trilhas bucólicas e extensas. 

O uso intensivo da vegetação nativa pré-existente e o uso concomitante de vegetação tropical 
nos projetos paisagísticos são alguns fatos no paisagismo brasileiro moderno desde suas 
origens. O parque urbano estruturado por vegetação nativa – tropical em meio a bosques ou 
remanescentes de mata, implementado continuamente, é encontrado pelo país afora, 
permitindo ao seu usuário um contato imediato e diverso com a vegetação natural. 

Os ideais de preservação da flora e fauna locais propostos por Lúcio Costa foram confirmados 
com a criação de subzonas non aedificandi que pressupõem a constante preservação do meio 
ambiente e dos monumentos naturais. No entanto, seria necessário que existisse uma solução 
para atender essa questão, pois desde os anos 1970, com o intenso processo de urbanização 
local, o complexo lagunar vinha sofrendo sérios impactos, como o assoreamento, o 
comprometimento da qualidade das águas e uma perda sucessiva da cobertura vegetal das 
bacias do entorno. 

Nesse sentido, a diretriz adotada para os projetos paisagísticos públicos que foram 
implantados buscou atender as necessidades de recuperar, restaurar e embelezar essas áreas 
através da construção de parques no entorno das lagoas. Este processo ocorreu primeiramente 
através da criação de faixas de proteção de mangue que servissem como ligação entre os 
ambientes terrestres e lacustres. As faixas lindeiras às de recuperação nas quais preponderam 
a vegetação de restinga seriam destinadas à área de uso dos parques. Extremamente complexo 
esse tipo vegetação apresenta uma grande diversidade florística ainda pouco conhecida e 
estudada, o que marca a adequação desses projetos paisagísticos que visam a reestruturação 
desses diferentes ecossistemas.  

São inúmeras as intervenções paisagísticas deste tipo pela área, em parques que margeiam as 
diversas lagoas da Barra: o Parque de Educação Ambiental Prof. Mello Barreto, o Parque 
Linear Av. Ministro Ivan Lins (das Bromélias) e o Parque Fazenda da Restinga na Lagoa da 
Tijuca; o Parque Arruda Câmara (Bosque da Barra) nas proximidades da Lagoa de 
Jacarepaguá; além do Parque Ecológico Municipal de Marapendí margeando a Lagoa 
Marapendi e o Parque Ecológico Chico Mendes no entorno da Lagoinha no Recreio dos 
Bandeirantes. 
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5. Parque de Educação Ambiental Pro. Mello Barreto           6. Parque Linear Av. Ministro Ivan Lins 

Um fenômeno semelhante ao que ocorre com as praças acontece com a distribuição dos 
parques na região. A maioria deles (06 parques em 09 da região) fica localizado na Barra da 
Tijuca (Parques Arruda Câmara, Trevo das Palmeiras, Fazenda da Restinga, Prof. Mello 
Barreto e das Bromélias); 02 no Recreio dos Bandeirantes (Parques Ecológico Municipal de 
Marapendi e Ecológico Chico Mendes), 01 no Camorim (Parque da Pedra Branca) e 01 no 
Grumari (Parque Municipal Ecológico da Prainha). 

Estes parques todos localizados na Barra, possuem projetos paisagísticos contemporâneos 
significativos além de uma impecável manutenção. Como as praças, também são subtilizados, 
apesar de apresentarem equipamentos estimulantes e um deslumbrante trabalho de elaboração 
paisagística com vegetação de restinga. 

A gestão e manutenção da maioria dos parques são de responsabilidade da iniciativa privada 
que se aproveita da proximidade dos parques para a valorização imobiliária de seus 
empreendimentos. Apenas alguns parques como o das Bromélias e Arruda Câmara são 
financiados e mantidos pelo poder público. Os parques Fazenda da Restinga e Prof. Mello 
Barreto, por exemplo, foram construídos a partir de uma parceria de empreendimentos 
privados com o poder público, de modo que sua manutenção é realizada pela iniciativa 
privada, mas seu acesso é aberto à população. Neste caso, os interesses perpassam por uma 
condição de valorização de algum empreendimento imobiliário, geralmente localizado nas 
proximidades da área. 

Quanto aos parques dos outros bairros da área, excluindo o do Camorim - que possui um 
projeto paisagístico semelhante aos parques ecológicos da Barra, os demais não possuem um 
tratamento paisagístico consolidado. Permaneceram somente como áreas de proteção de 
monumentos naturais, desperdiçando o potencial que teriam como espaços públicos de uso de 
lazer de massa, já que a região em que estão localizados apresenta uma demanda de espaços 
públicos para o uso coletivo. 

 
 

4.1.2.3. Os calçadões da orla das praias 
 

Na capital carioca é tradição o tratamento da orla da praia. Na Barra da Tijuca diferentemente 
do que havia sido proposto por Lúcio Costa - a praia deveria ser deixada em seu estado 
natural - a idéia de um bairro de elite carioca sem calçadão na orla da praia era inconcebível. 
Dessa forma, os calçadões das praias do Recreio e da Barra recebendo, ainda que de modo 
tardio em relação ao resto da cidade um tratamento semelhante aos de outras áreas, além da 
construção de uma avenida com duas mãos, separadas por um canteiro central, de modo a 
valorizar a orla ainda que contrariando idéia de uma via de única mão. 
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A faixa entre esta via e a areia recebeu um projeto paisagístico com desenho de piso 
elaborado, ao mesmo tempo em que possui equipamentos de ginástica, quiosques, postos 
salva-vidas, pequenos playgrounds e uma ciclovia, tudo como nos moldes do restante dos 
calçadões do Rio. Mesmo não apresentando nenhuma atividade extraordinária que surpreenda 
os usuários, os calçadões das duas praias estão constantemente repletos de usuários. Pode-se 
observar que com a abertura da Linha Amarela, eixo de circulação que liga a Zona Norte da 
cidade à Região da Barra da Tijuca, o uso da praia se intensificou já que o acesso a esta região 
ficou facilitado. Esta grande procura pelas praias da região se explica pela pouca poluição de 
suas águas, tornando assim o sua procura mais atraente. 

Entretanto, esta situação não é conseqüência de uma diferenciação do projeto ou da beleza da 
região, mas é reflexo de que a praia é um lugar de encontro tradicional na população carioca. 
Deste modo, na Barra da Tijuca a praia acaba sendo o mais importante espaço de encontro 
público, como ocorre em toda cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.1.3. Espaços livres em conjuntos privados 

 

Se o espaço público é aquele destinado à coletividade, o espaço privado é um local de acesso 
mais limitado, pertencente a algumas ou mesmo uma só pessoa, sendo mantidos pela 
iniciativa privada. Deste modo, seu uso é restrito a quem possui estas áreas ou a quem é 
permitido o seu desfrute. Existem algumas situações de diferente apropriação destas áreas, 
como aquelas pertencentes a alguma corporação que necessitam de um acesso público, como 
os shopping-centers e os parques de diversões, contanto que seus usuários usufruam destes 
espaços de acordo com a conduta pré-estabelecida pelos administradores. 

Na Barra os espaços tratados paisagisticamente, estão em sua maioria contidos em 
propriedades privadas. Pode-se identificar espaços livres situados em condomínios 
residenciais verticais, conjuntos comerciais, shopping-centers, parques de diversão.  

 

4.1.3.1. Condomínios Residenciais Verticalizados 

 

Os sonhos e os ideais de consumo vigentes no final do século XX direcionaram no país, 
durante todo o século, a tomada de alguns parâmetros comuns de qualidade para uma 
paisagem urbana. O local ideal para se habitar e trabalhar na urbe deve ser acessível ao 
automóvel, cercado por verde e constituído de edificações que sigam a doutrina da 
arquitetura da moda. Contudo, deve necessariamente ser envolvido por áreas tratadas 
urbanisticamente de um modo semelhante, isolado e cercado por muros altos, característicos 
dos condomínios dos anos de 1990. 

Estes ideais perpassam por todas as classes sociais e são difundidos em larga escala pelos 
meios de comunicação, principalmente pela televisão, que em suas novelas tão populares 
apresentam às famílias brasileiras os ícones e os cenários paisagístico da moda. Tais 
espaços vão sendo apropriados como padrões de qualidade, e são vendidos para os que 
podem pagar os preços do mercado imobiliário, sempre lançador de novos produtos. 

Na Região da Barra, local preferido pelos empreendedores imobiliários cariocas devido à 
alta disponibilidade de terreno, os lançamentos da “indústria” imobiliária seguem 
exatamente a lógica implantada no final do século passado. O padrão dos empreendimentos 
na Barra está fortemente vinculado ao transporte feito por automóveis e ao morar em 
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verdadeiras fortificações: os condomínios fechados, compostos por torres altas imersos em 
uma densa arborização, em geral composta por vegetação tropical.  

Estes condomínios fechados constituem-se, evidentemente, em formas de segregação 
urbana, expressas nos novos condomínios amuralhados, que objetivam, ao menos 
teoricamente, permitir condições de controle e segurança aos seus moradores, mas que de 
fato isolam e fragmentam amplos trechos de novos tecidos urbanos.  

Os empreendimentos residenciais verticalizados, especialmente os localizados ao longo da 
Av. das Américas, contém equipamentos cada vez mais diferenciais como campos de golfe 
com lagos e cisnes, verdadeiros oásis com piscinas de formatos ondeantes com correnteza 
até verdadeiras academias de ginástica.  

Na Barra, essa seqüência de conjuntos residenciais privados está baseada na orientação de 
Lúcio Costa que pretendia configurar conjuntos de torres concentradas no interior dos 
núcleos envoltas por residências de pequeno porte. Por sua vez, estes pequenos núcleos 
deveriam ficar espalhados ao longo da Av. das Américas, distanciados a cada 1 km, 
diferentemente do que ocorreu na realidade. A única determinação cumprida é de fato a 
composição das casas que, obedecendo à condição imposta, permaneceram dispostas no 
entorno do empreendimento, quando existe esta situação de mistura de usos. 

Os primeiros condomínios fechados construídos na Barra da Tijuca moldados desta maneira 
foram os Condomínios Novo Leblon e Nova Ipanema, de 1976 e 1977 respectivamente. 
Estes complexos residenciais introduziram no Rio de Janeiro uma nova maneira de viver em 
uma espécie de cápsula urbana: torres residenciais altas e casas de dois pavimentos, 
entremeadas de jardins, áreas de lazer coletivo, infra-estrutura de clubes e escolas, terrenos 
murados ou cercados, acessos controlados por guaritas de segurança, transportes coletivos 
exclusivos para os moradores e uma grande homogeneidade de classes sociais. Seus espaços 
livres possuem tratamento paisagístico e é dispendiosa a manutenção das áreas comuns, 
além de ser comum o plantio de árvores nas calçadas. 

Posteriormente, muitos outros condomínios foram implementados na Barra, sendo 
observada uma ocorrência expressiva na região compreendida entre o mar e a lagoa de 
Jacarepaguá, podendo-se identificar três tipologias de ocupação condominial nestas áreas.  

A primeira constitui-se de condomínios de grande porte que possuem alguns elementos de 
lazer e recreação coletivos como piscinas de grande porte, equipamentos de ginástica e 
quadras esportivas, todas em meio a um projeto paisagístico de caráter tropical situados em 
áreas vizinhas ao mar. 

Como exemplo, os condomínios AlfaBarra (projeto paisagístico de Fernando Chacel e 
Sidney Linhares) e Water Ways (projeto paisagístico de Bennedito Abbud). Nesse trecho se 
concentram também as redes hoteleiras de alto padrão mais badaladas, como o Hotel 
Sheraton na da Barra (projeto paisagístico de Sérgio Santana). 

                                     
                                  7. Condomínio Water Ways (Projeto Benedito Abbud) 
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Já o segundo grupo é constituído pelos condomínios internos, localizados ao longo da Av. 
das Américas, entre o canal e a Lagoa de Marapendi até a Lagoa da Tijuca e a Av. Salvador 
Allende. Estes não possuem o mesmo atrativo da proximidade com o mar, sendo assim, por 
vezes mais equipados que aqueles primeiros, pois necessitam de outros artifícios para 
conseguir atrair compradores. Desta forma são utilizados equipamentos, mais diversos e 
diferenciados como os clubes com piscinas com correnteza, as academias de ginástica, 
shoppings de vizinhança, escolas, praças internas, além dos bosques com mata nativa 
tropical de restinga e muita arborização. 

Os shoppings de vizinhança são pequenos shopping-centers que concentrar atividades 
comerciais de uso freqüente e local como padarias, cabeleireiros, pequenas lojas de roupa, 
enfim são locais onde se concentram atividades de comércio local em um único edifício. 
Apesar de não apresentar todas as grandes lojas de marca que encontramos nos shoppings 
convencionais, a sua estrutura de atendimento e serviços é bastante semelhante. São dotados 
de administração própria, praças de alimentação e de uma rede de estacionamentos que 
atende bastantes usuários. 

Em geral são grandes condomínios de alto padrão que têm como um dos principais atrativos 
a questão da reconstituição da mata nativa e o desfrute de belas paisagens, como os projetos 
do Parque da Península (antigo Gleba E – projetado por Fernando Chacel e Sidney 
Linhares) e o Condomínio Novo Mundo (projeto de Sérgio Santana), ambos vendendo a 
exuberância da natureza associada à tranqüilidade proporcionada por tantos bosques. Desta 
maneira, os paisagistas que mais atuam na região justificam seus projetos a partir da idéia 
de “incorporar ao gesto paisagístico, princípios conservacionistas e preservacionistas de 
recuperação de ecossistemas próprios da região da Barra da Tijuca” (CHACEL, 2001, 
p.49). 

          
8. Condomínio Novo Mundo (projeto Sérgio Santana)                    9. Condomínio Novo Mundo  

O terceiro tipo de organização da área do recreio dos Bandeirantes, de fato resulta de uma 
simbiose dos mais diferentes tipos de condomínios existentes na arra, adaptadosàs 
demandas e a estrutura urbana existente (malha tradicional). Nesta área convivem 
condomínios de diversos padrões - tanto os luxuosos como o Condomínio Barra Bali 
(projeto paisagístico de Fernando Chacel e Sidney Linhares) quanto conjuntos mais simples 
para a classe média. No entanto, a tipologia encontrada é muito parecida com a dos 
condomínios internos da Barra. Em geral, possuem uma área de vegetação nativa e praças 
internas com grande arborização, além de todo serviço de segurança presente em todos 
edifícios. Já equipamentos urbanos como clubes e as escolas permanecem restritos aos 
condomínios de maior porte. 

Este modelo implantado na região gerou críticos e defensores, mas produziu simulacros por 
toda cidade: desde ruas bloqueadas por cancelas a prédios cercados por grades com 
portarias eletrônicas, numa tentativa de importar a fórmula para o cenário urbano existente 
naquele momento, que já assistia aos primeiros passos na escalada da violência e da 
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insegurança.  Este tipo de condomínio representa um modelo urbano altamente segregador, 
de fato incompatível com o sistema de trocas e contatos necessário a uma vida urbana que 
se considere sadia. 

 

4.1.3.2. Conjuntos Comerciais 

 

Estes complexos possuem em comum nos seus espaços livres algumas características dos 
condomínios fechados como a existência de um forte sistema de segurança (com guaritas de 
identificação, grades e equipe de segurança), praças internas, bosques de preservação de 
restinga e mangue e muita arborização.  

No entanto, existem algumas diferenciações em relação ao espaço dos conjuntos 
residenciais, pois os espaços livres destes centros focam mais à qualidade temática e 
cenográfica elaborada a partir da utilização de elementos que evidenciem o caráter único de 
seus projetos. Essa cenarização pode ser observada no contraponto entre os pisos 
desenhados por Roberto Burle Marx no Centro Empresarial BarraShopping, com uma 
arquitetura de referências pós-modernas, até a construção de uma cenográfica e orgânica 
floresta tropical em meio a um shopping-center, onde se utiliza a vegetação tropical e o 
movimento das águas com as fontes e cascatas, remetendo às quedas de água encontradas 
na natureza, além do uso de pedras (artificiais) locadas de maneira bastante espontânea 
como se estivessem em seu ambiente natural  (Centro Empresarial Città América, projeto 
paisagístico de Sérgio Santana).  

 

4.1.3.3. Shopping-centers espetáculos 

 

A mesma lógica de ocupação dos edifícios residenciais é aplicada às instalações comerciais, 
estas na forma de shopping-centers e grandes supermercados e hipermercados, cuja escala 
de atendimento transcende ao próprio bairro. Os shopping-centers Barrashopping e o New 
York City Center são exemplos desse tipo de empreendimento. A construção desses centros 
comerciais é, atualmente, o complemento natural dos condomínios residenciais, na medida 
em que ambos compartilham da mesma lógica de segregação, segurança e exclusão, fato 
este, revelado na própria arquitetura.  

A partir da configuração de shopping tradicional surge na Barra da Tijuca em especial uma 
forma alternativa de shopping - os shopping-centers espetáculo, que proporcionam uma maior 
abertura do edifício ao mundo externo, negando a forma fechada e enclausurada dos 
shoppings tradicionais. O ambiente do lado de fora é trazido para dentro de modo que exista 
uma integração entre os dois lados. Isso ocorre através do recurso de cenarização tanto da 
natureza como de símbolos culturais da moda.  

Este é um fato evidente em todos os shoppings galeria ou “abertos” construídos não apenas na 
Barra, mas pelo país inteiro, cujos projetos paisagísticos estão totalmente adequados a tais 
premissas, como nos do Shopping Downtown (paisagismo de Isabel Duprat), Shopping Città 
Mall (paisagismo de Sérgio Santana) e Shopping Barra Garden (paisagismo de Fernando 
Chacel e Sidney Linhares). Estes projetos seguem um conceito diferente, em que se configura 
no próprio edifício do shopping uma seqüência de espaços abertos com tratamento 
paisagístico de forte caráter tropical configurando um oásis (vide Robert Venturi em seus 
estudos sobre Lãs Vegas). Cada um destes espaços traz uma qualidade temática e ou 
cenográfica ao uso da sua vegetação, aspecto derivado da concepção orgânica do espaço e a 
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utilização de vegetação tipicamente tropical, difundidos no passado pelo paisagista Roberto 
Burle Marx. 

O exemplo que mais transgride a idéia do ambiente fechado é o Shopping Downtown, 
empreendimento projetado de maneira que se configurasse um sistema de espaços livres e 
edificações onde lojas, cinemas, restaurantes e escritórios fossem distribuídos ao longo de 
ruas abertas em meio a edifícios de no máximo dois pavimentos imitando vagamente 
pequenos aglomerados urbanos mediterrâneos. No entanto, essa variedade de usos e serviços 
é uma simulação do espaço urbano, que não chega a ser de fato uma cidade, como se 
pretendia. Porém, fica marcado o forte caráter cenográfico que vai agregar a estes espaços a 
idéia de floresta natural em meio à cidade. 

Outros shoppings vinculados a esse padrão aberto como o Barra World Shopping e Park e o 
New York City Center, (localizados no bairro da Barra da Tijuca) apresentam também uma 
estrutura cenográfica forte, reproduzindo ícones da cultura ocidental e internacional, à 
semelhança de outros locais mundo afora.  

                          
        10. Cassino New York em Las Vagas                   11. Shopping New York City Center Barra da Tijuca 

Outra tipologia muito comum na Barra é o shopping de vizinhança. Estes são pequenos e 
concentram atividades comerciais de uso local - padarias, cabeleireiros, pequenas lojas de 
roupa - geralmente com preços mais acessíveis que os shoppings tradicionais. Em geral 
também se enquadram na condição de shoppings espetáculos, pois possuem um tratamento 
paisagístico nos mesmos moldes dos complexos comerciais maiores. 

 

4.1.3.4. Espaços Temáticos dos Parques de Diversão 

A criação de novos produtos pela indústria do entretenimento é um processo dentro do 
constante aumento da demanda social por espaços de lazer. Paralelamente à produção do 
parque público, como um elemento fundamental da vida urbana brasileira, surgem parques e 
áreas recreativas gerenciados pela iniciativa privada com altos investimentos. Abrangem uma 
gama diversificada de produtos – do simples pesqueiro, popular até os grandes parques 
temáticos, podendo ser encontrados em diversas cidades brasileiras. 

Os parques temáticos são fragmentos do território transformado e adaptado para atender às 
necessidades sociais específicas de recreação e ocupação do tempo livre. Consistem em um 
tipo de solução paisagística experimentada que se mostrou eficiente e rentável para setores da 
economia global. O sucesso de público conquistado se justifica pela adequação dos projetos 
aos anseios dos usuários, pela compatibilidade entre os serviços oferecidos e as demandas 
atuais, pelas possibilidades de vivência em espaços excitantes largamente difundidos pela no 
imaginário da sociedade consumidora.  
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São espaços cenográficos que exigem tratamento paisagístico elaborado e de alta qualidade de 
manutenção, devido ao uso intenso. Os primeiros parques do gênero foram implantados em 
cidades turísticas como Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. No Rio de Janeiro os parques 
temáticos deste porte estão todos localizados na Região da Barra da Tijuca. Os parques 
aquáticos, como o Rio Water Planet e o Wet'n Wild (projetos paisagísticos de Fernando 
Chacel e Sidney Linhares respectivamente) – ambos localizados no bairro da Vargem Grande. 
Existe também um parque de diversões no bairro da Barra da Tijuca, o Terra Encanta, 
atualmente em processo de desativação. É curioso identificar que todos estes parques, ao 
contrário dos demais parques de diversão espalhados pelo mundo sofrem com a falta de 
público e estavam quase encerrando suas atividades no início de 2004.  

Estes parques mesmo possuindo brinquedos atrativos e diferenciais, acabam com o tempo 
tornando-se lugares comuns onde não há inovações. Além deste fator, os preços dos ingressos 
que também não ajudam, quem é que vai pagar caro para utilizar os equipamentos de parques 
aquáticos na Barra, quando os condomínios fechados oferecem verdadeiros parques aquáticos 
dentro de seus terrenos? A mesma questão pode ser detectada nos parques de diversões; quem 
vai freqüentar um parque de diversões feito nos moldes dos parques americanos se a elite da 
Barra pode ir aos parques da Disney constantemente? Talvez o fracasso de muitos destes 
empreendimentos esteja vinculado à sua localização e ao seu público alvo. 

 

5. PARADOXOS  

 

 
                              12. Localização dos logradouros  na Barra da Tijuca 

Uma das melhores maneiras de se identificar o comportamento social e os pensamentos de um 
período é pela configuração urbana, pela apropriação dos espaços e pelo modo de produção 
arquitetônica e paisagística. Muitos estudiosos indicam que o conflito contemporâneo está na 
definição do que é o público e o privado, bem como quais são as suas competências e 
atribuições. Sendo assim, pode-se afirmar que a Barra da Tijuca é o palco de acirramento de 
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conflitos e tensões destas duas instâncias, já que é difícil identificar e definir o limite de suas 
relações.  

A partir da análise do plano diretor que configura a região, da situação atual que define as 
tipologias urbanas e suas localizações, e finalmente de uma breve focalização sob os projetos 
especificamente, podemos destacar que a relação entre os espaços livres da região está 
estabelecida pela dialética entre os domínios público e privado. 

O sistema de espaços livres pensado para a região seguia o modelo moderno, em que os 
edifícios seriam colocados em meio a um grande parque público comunitário. No entanto, a 
área está tão inserida no contexto contemporâneo que não permite que se crie este sistema de 
espaços livres idealizado. Mas não seria adequado, simplesmente afirmar que não existe um 
pensamento articulado acerca dos espaços livres. De certa forma a unidade dos projetos 
paisagísticos obedecem a sugestão de Lúcio Costa de tentar preservar ao máximo o meio 
ambiente ali existente. Porém deve-se entender que a articulação entre estes logradouros esta 
baseada nesta condição contemporânea do conflito entre o coletivo e o individual. 

Se por um lado o espaço público deveria ser o espaço de reunião da coletividade, na Barra da 
Tijuca esta definição não se encaixa apropriadamente, já que a maioria destes espaços está em 
uma situação de dormência.  

Dormência neste sentido está significa falta de utilização. Prefere-se utilizar esta expressão, 
pois ao usar o jargão "morte do espaço público", parte-se do pressuposto que esta situação de 
abandono seja definitiva e irreversível, no entanto as relações sociais são totalmente mutáveis 
e passiveis de alteração mesmo que dure algum tempo. 

O espaço público na Barra possui outros atributos, sobretudo ao desempenhar o papel de 
valorizador de empreendimentos imobiliários. Como exceção a este modo geral de 
apropriação do espaço público, o espaço da praia que é justamente o local de lazer mais 
popular na sociedade brasileira. O calçadão e as areias são os únicos espaços públicos que 
possuem uma vida ativa. São plenamente utilizados e cumprem com suas funções enquanto 
provedor de encontros coletivos. 

Da mesma forma, não é regra que os demais espaços públicos não cumpram com a função 
para qual foram previamente planejados. Os parques e as praças da Barra sempre foram 
pensados, não pelos seus idealizadores, mas pelos seus investidores, em servir como 
instrumento de valorização imobiliária e de publicidade para quem vai morar na região. Deste 
modo, estas áreas funcionam plenamente como áreas verdes de valorização urbana.  

Em relação aos espaços privados, observa-se um constante isolamento e uma grande 
segregação entre as distintas camadas sociais. Desta forma, a elite utiliza espaços 
aparentemente mais modernos e mais sofisticados, que não lhe permite um contato efetivo 
com todos os problemas sociais. Tenta se proteger da situação indesejada, de convívio com as 
mazelas humanas, protegendo-se em suas fortificações fantasiosas.  

Nesse sentido, o que se pode observar é que “necessidades” são criadas isto é, “necessidade” 
de morar em pequenas fortificações, estar próximo à praia e à natureza ainda que só se 
usufrua as paisagens, a “necessidade” de um centro de compras, de um centro de serviços, de 
lazer etc, centros estes diferenciados de tudo o que já foi construído. Todas essas facilidades, 
evidentemente, são alcançadas pelo automóvel, não havendo a necessidade de se andar a pé 
pelas ruas da cidade. Este novo modo de vida bastante especial em uma cidade como a do Rio 
de Janeiro é balizado por hábitos contemporâneos, introjetados, principalmente, por uma 
ideologia de venda de uma cultura baseada no marketing dos empreendedores e da industria 
de consumo. 
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