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O tema do TFG proposto reflete uma trajetória acadêmica/profissio-
nal construída por múltiplos interesses e atuações ao longo do tem-
po. O desenrolar destes 4 anos de FAU, portanto, é marcado pela 
experimentação e busca por questões, conceitos e oportunidades 
novos, diferentes, instigantes, que permitam um desenvolvimento 
plural, como deve ser o de um arquiteto.

Deste modo, o principal objetivo do TFG é exercitar todas as vonta-
des e os conhecimentos adquiridos pelas diversas experiências intra 
e extra-fau, entretanto, em um contexto até então inexplorado pelo 
autor, apesar de sua grande importância, principalmente nos anos 
que estão por vir: a cidade do Rio de Janeiro quando da preparação/
realização/apropriação dos Jogos Olímpicos de 2016.

A busca por um novo contexto espacial é o modo encontrado para 
testar a aproximação de um problema quase que a partir do zero, 
tornando necessária a real imersão em novos contextos, condicio-
nantes e problemáticas, em suas diversas escalas.

À procura de um local novo, ao menos para o autor, a cidade do Rio 
de Janeiro torna-se especialmente interessante devido ao seu atual 
contexto temporal (2007-2017).

Assim como o título do TFG sugere, a realização dos Jogos  Olímpi-
cos no Rio em 2016, acompanhada de suas intervenções e  trans-

formações, configura uma grande oportunidade para parar, pensar, 
discutir e projetar cidade, para que esta possa ser, talvez, mais fun-
cional, mais segura, mais igualitária, mais “sustentável”, mais bonita 
(por que não?!), mais “gostosa de se viver ou vivenciar” e, acima de 
tudo, mais humana.

As intervenções impostas pelos Jogos Olímpicos ao espaço urbano 
carioca vão desde programas governamentais até grandes obras 
viárias, complexos esportivos, parque e vilas olímpicas. Torna-se 
necessário, e interessante, pensar no modo pelo qual estas novas 
infra-estruturas se articulam ao existente, se otimizando-o, ou des-
truindo-o. Além disso, é preciso entender como se opera o proces-
so de apropriação destes equipamentos pelo coletivo da população 
carioca no período pós-jogos, permitindo a real configuração de um 
legado econômico/social/cultural à cidade.

Para tanto, dentro deste contexto, dar-se-á ênfase ao estudo e pro-
jeto das Vilas Olímpicas, que, relacionadas ao direito humano à mo-
radia, constituem um dos principais legados arquitetônico-urbanos, 
envolvidas, entretanto, em jogos de poder e influências, críticas e 
debates.

Não é de se esperar, todavia, que um traço a naquim venha a mu-
dar o mundo, sua forma de virar, mas pode-se dizer que se o mun-
do continua a girar, gira porque é movido pelos sonhos. E este TFG 
pede permissão para sonhar, não para sonhar um mundo perfeito, 
mas para sonhar algo mais.

Vamos tentar sonhar.TEMA 



Vista a necessidade de imersão na problemática proposta pelo TFG, 
torna-se necessário um estudo concomitante de diversos assuntos, 
em suas diversas escalas, por meio de livros, teses, revistas, sites, 
visitas e conversas.

Apesar da concomitância nos estudos, pode-se organizar três gru-
pos de pesquisa/estudos/crítica. O primeiro deles, o Caderno Cario-
ca, diz respeito à compreensão do contexto espacial/temporal em 
que se desenvolverá o projeto, observando-se as dinâmicas da cida-
de do Rio de Janeiro, desde sua inserção regional até suas subdivi-
sões, como a Área Portuária ou a Barra da Tijuca, num período que 
abrange desde a candidatura às Olimpíadas (2007) até o período 
pós-jogos (2017). Este contexto opera potenciais, conflitos, proble-
máticas, além de questões econômicas, políticas, sociais, culturais, 
climáticas, territoriais, de legislação e infraestrutura.

O segundo grupo de pesquisa, que se organiza no Caderno Olímpi-
co, trata dos Megaeventos, em especial as Olimpíadas, no tocante a 
sua história, a sua estruturação, à infra-estrutura requerida e, prin-
cipalmente, no modo pelo qual as intervenções urbanas decorren-

tes dos jogos possam vir a constituir um real legado para um coleti-
vo urbano local. É demasiado importante o estudo de experiências 
anteriores, assim como a leitura e crítica sintética dos projetos em 
curso para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio.

Todos estes grupos constituem, já, um processo de projeto. Entre-
tanto, pode-se dizer que o projeto propriamente dito se inicia com o 
quarto grupo de estudos/leituras/proposições, no Caderno de Pro-
jetos I. É constituído, pois, pela leitura da área de intervenção, defi-
nição do programa, desenvolvimento de partido e diretrizes de pro-
jeto, que deve chegar a nível de Plano de Massas, ao fim do TFG I.

Assim como os estudos, a atividade projetual se desenvolve em di-
versas escalas, começando por um Master Plan da orla fluvial da 
Barra da Tijuca (TFG I), chegando até ao conjunto da Vila Olímpica e 
suas unidades (TFG II).

O método é pautado, portanto, pelo objetivo essencial de enten-
der o objeto de estudo/projeto e dar início à atividade propositiva, 
pensada essencialmente como um processo de pesquisa projetual, 
pautado pela experimentação.

MÉTODO 
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É impossível e, inadmissível, um paulista, a partir do zero, projetar o 
espaço urbano carioca, ou um recorte deste, sem ao menos possuir 
uma vaga compreensão do objeto de estudo/proposição, como um 
todo.

Para tanto, são traçados múltiplos e sintéticos panoramas que não 
possuem, todavia, a pretensão de estabelecer discussões ou teses 
inéditas. Este não é o objetivo do trabalho. Pelo contrário, o real fim 
deste capítulo, em especial, é mostrar como se dá a aproximação do 
estrangeiro frente ao novo. Este capítulo, portanto, nada mais é do 
que parte, fundamental aliás, do processo de projeto. 

A intenção é, por exemplo, permitir que uma pessoa totalmente 
alheia às problemáticas do Rio de Janeiro, como era o autor até en-
tão, perceba os fatores que condicionam a ação projetual.

Opta-se por uma exposição mais informal e relativamente dinâmica 
dos dados, mapas e imagens, que refletem os vários interesses do 
autor e seu percurso de pesquisa. Como estratégia, em alguns mo-
mentos, torna-se interessante trazer o novo e compará-lo ao que já 
se conhece, estabelecendo-se uma relação de escala, que facilita a 
compreensão.

Este caderno carioca pode ser encarado como um caderno de via-
gens, no qual cada uma das páginas é tomada por uma multiplici-
dade de sentidos, apreensões, temas. Este caderno é dinâmico, re

lacionado a um contínuo aprofundamento de questões, que devem 
contribuir para a buscada imersão na vida carioca.

Este caderno será ainda, ao longo do TFG II e das próximas visitas de 
campo, aprofundado, complementado e dinamizado.

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
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O Município do Rio de Janeiro é localizado na região sul do Estado 
de mesmo nome, junto ao Oceano Atlântico e à Baía de Guanaba-
ra. A articulação deste município ao restante do Estado do Rio de 
Janeiro e aos demais estados federativos brasileiros se dá princi-
palmente por linhas de transporte rodoviário, como as Rodovias BR 
116 (Rodovia Presidente Dutra) e BR 101 (Rodovia Rio-Santos), que 
conectam São Paulo ao Rio, BR 040 (Rodovia Washington Luiz), que 
liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando pelos Estados de Goiás,  e 
Minas Gerais, além das Rodovias de Divisa Interestadual, BR 356, 
entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e BR 393, na divisa com Minas 
Gerais e Espírito Santo.

INSERÇÃO
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Para a primeira visita realizada ao Rio de Janeiro, em fins do mês de 
Maio de 2011, foi escolhida a Rodovia Presidente Dutra. Com este 
percurso, é possível observar gradativamente a mudança de paisa-
gem, desde o interior de São Paulo, Município de Pirassununga, até 
o Município do Rio de Janeiro, mais especificamente à região de 
Deodoro, na Base Militar da Aeronáutica de Campo dos Afonsos. Na 
verdade, a paisagem não muda bruscamente. O trajeto é marcado 
por núcleos urbanos junto às Rodovias, entremeados, entretanto, 
por grandes zonas voltadas a usos agropecuários, configuração esta 
que se repete ao longo de grande parte do território brasileiro, com 
excessão das regiões metropolitanas.  As alterações são sensíveis e 
estão relacionadas principalmente à variação de culturas cultivadas 
e à topografia .

Para as próximas visitas, espera-se fazer outros trajetos, por meio de 
outros sistemas de transporte.

O Transporte Ferroviário Interestadual, assim como no restante do 
país, é hoje, 2011,  incipiente e voltado principalmente ao transpor-
te de cargas. Na história do Rio de Janeiro foi demasiado importan-
te, contudo, a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Este panorama pode se alterar com a implantação da Linha de 
Transporte Ferroviário Interestadual de Alta Velocidade, o deno-
minado TAV, interligando as Regiões Metropolitanas de Campinas, 
São Paulo e Rio de Janeiro. A linha de alta velocidade, com trens de 
passageiros que podem ultrapassar a velocidade de 200 km/h, atra-
vessa 38 municípios, com parada em 8 deles, Campinas, Jundiaí, São 
Paulo, São José dos Campos, Aparecida, Resende, Volta Redonda/

Barra Mansa e Rio de Janeiro.  Este projeto está em fase de estudos 
de viabilidade e é questionável pelos longos prazos de implantação, 
cerca de 10 anos, altos investimentos, R$ 34,6 bilhões estimados, e 
impacto ambiental e social, com eliminação de mais de 600 ha de 
mata nativa e desapropriação de aproximadamente 1.000 famílias. 
Tudo isto em favor de uma linha ferroviária exclusivamente de pas-
sageiros que interliga de modo expresso os principais centros eco-
nômicos nacionais, não configurando uma verdadeira rede ferroviá-
ria nacional, possivelmente mais relevante e necessária ao contexto 
brasileiro atual (2011). Discussão semelhante é pertinente à execu-
ção de obras para a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos 
em 2016, uma vez que alguns dos projetos propostos podem ser 
previstos como meros instrumentos de marketing, inserindo o Brasil 
em listas ou rankings mundiais.

No que diz respeito ao transporte aéreo, o Rio de Janeiro é servido 
por dois aeroportos comerciais de grande porte, o Aeroporto Nacio-
nal Santos Dumont, locado na área central da cidade, e o Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, também chamado de Galeão, na Ilha do 
Governador. Do Município de São Paulo, a partir dos Aeroportos de 
Guarulhos ou Congonhas, é possível chegar ao Rio por meio do Ga-
leão ou Santos Dumont.

Para o usuário que tem como ponto de partida ou chegada o Centro 
ou a Zona Sul do Rio de Janeiro, exceto no caso de viagens inter-
nacionais, o Aeroporto Santos Dumont se torna mais atraente pela 
proximidade e segurança. O Galeão, apesar de mais distante e co-
nectado ao Rio por meio da Linha Vermelha, aclamada como linha 



de fogo-cruzado entre favelas, é maior, apresenta melhor infra-es-
trutura de apoio, como estacionamentos, além de maior frequência 
de vôos e opções de destino.

 Além destes aeroportos comerciais, existe o Aeroporto de Jacare-
paguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Município do Rio de Ja-
neiro. Este aeroporto, localizado junto à Lagoa de Jacarepaguá, é 
voltado para a aviação particular, com aeronaves de pequeno porte, 
além de taxi aéreo e vôos regionais. O projeto da Ponte-Aérea São 
Paulo-Barra modificaria o funcionamento deste aeroporto, assim 
como impactaria nas dinâmicas urbanas da Barra da Tijuca como 
um todo. Apesar de ser visto como uma alternativa interessante de 
transporte aéreo, este projeto foi vetado.

Apesar de não constituírem um meio de transporte aéreo comer-
cial, voltado para o público em geral, os aeroportos das bases milita-
res da Aeronáutica constituem importantes pólos deste sistema de 
transporte. As principais base militares são a de Campo dos Afon-
sos, em Deodoro e a Base Aérea de Santa Cruz.

Assim como o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, no 
Brasil  é negligenciado. O Município do Rio de Janeiro faz parte do 
roteiro de diversos Cruzeiros Marítimos Internacionais ao longo da 
Costa Marítima Brasileira. Ademais o transporte Marítimo de Lazer, 
há Transporte Hidroviário de transposição entre o Município do Rio 
de Janeiro e Niterói. 
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A população do Município do Rio de Janeiro, segundo o censo de 
2010 do IBGE, é de 6.323.037 habitantes, sendo 53,2% do gêne-
ro feminino e 46,8% do masculino. Já a população da Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro, composta por 19 municípios, é de 
11.838.752 habitantes, número um pouco superior à população 
recenseada apenas no Município de São Paulo, 11.244.369 habitan-
tes. No caso de São Paulo, a porcentagem populacional do gênero 
feminino também é maior, 52,7%.

O crescimento demográfico entre os anos de 2000 e 2010 é superior 
no Município de São Paulo, 13,5%, frente a 7,9% no Rio de Janeiro. 
Provavelmente, o Censo Demográfico a ser realizado em 2020, após 
a realização a apropriação das intervenções urbanas cariocas dos 
próximos anos, mostrará uma taxa de crescimento demográfico ca-
rioca mais expressiva, fundamentalmente relacionada à migração 
populacional, em busca de emprego, oportunidades ou mudança de 
vida .  Neste momento surge uma indagação. 

Ainda segundo o Censo de 2010, a população do Município do Rio 
de Janeiro é 100% urbana, enquanto a paulistana é 98,94%. Este 
índice deve ser observado com cuidado, uma vez que é denominada 
população urbana a que está instalada dentro dos limites urbanos 
delimitados, sem muita precisão ou justificativas, por alguém. Não 
quer dizer, todavia, que esta população ocupe áreas formalizadas, 
seguras, com acesso a serviços públicos urbanos, como água trata

da, esgoto, energia elétrica, transporte e equipamentos públicos.

A população carioca ainda não é em sua maioria idosa, como em 
grande parte dos países desenvolvidos, concentrando-se principal-
mente na faixa etária dos 25 a 59 anos de idade, representando 
49,9% da população, seguida pela faixa de 0 a 14 anos (18,2%), 15 a 
24 anos (14,6%), 60 a 69 (8,9%) e mais de 70 anos (8,4%).

O município do Rio de Janeiro ocupa uma área total de 1.224,56 km² 
(122.456ha). Entretanto, parte deste território não é urbanizado, 
com 337,38 km² de florestas e bosques, compostos principalmente 
pelos Maciços da Tijuca com 105,9 km², da Pedra Branca com 152,1 
km² e Gericinó com 35,7 km², além de 40,21 km² de mangues e 8,81 
km² de áreas de restinga.

A densidade demográfica bruta do município carioca é, portanto, 
51,6 habitantes/ha, ou, aproximadamente, 5.348 hab/km². Descon-
tando-se as áreas não urbanizadas, a densidade passa ao valor de 
71,3 habitantes/ha.

Já o Município de São Paulo, com uma área de 1.522 km² (152.200ha), 
determina-se uma densidade bruta de 77,78 hab/ha, ou 7.388 hab/
km². 

A densidade do Brasil , segundo dados de 2010 é de 22 hab/km², 
vistos os 190.732.694 habitantes, em um território de 8.514.215,3 
km². É descabido, contudo, comparar as densidades de duas metró-
poles à do país, tão extenso em áreas e em desigualdades.

POPULAÇÃO



Apenas com finalidade ilustrativa são indicadas as densidades de al-
gumas cidades ao redor do Mundo: Beijing, 11.500 hab/km²; Mum-
bai, 29,650 hab/km²; Cidade do México, 8.400 hab/km²; Las Vegas, 
1.750 hab/km² (www.citymayors.com).

Os dados referentes à densidade demográfica municipal média de-
vem ser encarados de forma cautelosa, uma vez que, no caso do 
Rio, por exemplo, a Barra da Tijuca, segundo Censo de 2000, possui 
densidade demográfica de menos de 50 hab/ha, ao passo que Copa-
cabana, possui densidade de mais de 250 hab/ha.

Além disso, a densidade, quando encarada apenas como um núme-
ro, sem qualquer referência espacial, não quer dizer nada. É possível 
um trecho urbano com densidade elevada e alta qualidade espacial, 
ao mesmo tempo em que uma densidade considerada baixa pode 
representar um espaço urbano desqualificado. Até mesmo os ter-
mos densidade alta e densidade baixa são relativos.

Neste caso, portanto, a densidade é expressa como forma de aproxi-
mação e entendimento do problema, ao menos para os leigos.

O mapa da densidade demográfica por bairro do Município do Rio 
de Janeiro é interessante, pois deixa claro como a população carioca 
distribui-se no espaço urbano. Esta distribuição é pautada tanto por 
aspectos históricos e de evolução político-econômica, quanto pela 
valorização de determinados pontos da cidade devido à oferta de 
trabalho ou pela proximidade a pontos notáveis da cidade.

O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta a 
Renda (PIB per capita), Longevidade (Expectativa de vida ao nascer) 

e Educação (Alfabetização e Matrículas de ensino), do município do 
Rio de Janeiro, é de 0,842, um índice considerado bom se compa-
rado ao nacional, 0,771 (IBGE, 2000). Este valor de IDH não quer 
dizer, contudo, que este seja um município sem deficiências infra-
-estruturais ou desigualdades.

O IDH do Município de São Paulo é equivalente ao do Rio, 0,841 
(2000). A média nacional é inferior principalmente devido à partici-
pação dos municípios das Regiões Norte e Nordeste do país. 

O povo carioca, observado de forma subjetiva, reflete bem a vida, 
animação e hospitalidade que caracterizam o povo brasileiro de um 
modo geral. Isto não quer dizer que no Rio só existam pessoas feli-
zes, realizadas profissionalmente, com acesso a todos os seus direi-
tos, de moradia, saúde, educação, lazer e segurança. Mas pode-se 
dizer que a realização dos Jogos Olímpicos, desde que bem projeta-
da, ilumina a esperança por transformação e reforça o orgulho de 
ser carioca. 
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A cidade do Rio de Janeiro, assim como São Paulo, é responsável por 
consideráveis parcelas da produção de riqueza nacional.

Segundo levantamento do IBGE, em 2008, o PIB do município cario-
ca é de R$ 154.777 milhões, que corresponde a um PIB per capita 
de R$ 25.122,00, representando 45,1% do PIB Estadual e  5,1% do 
PIB Nacional.

O Município de São Paulo, apresenta um PIB de R$ 357.116 milhões, 
correspondente a 11,8% do Nacional.

Apesar de preponderância em escala estadual, o Município do Rio 
de Janeiro perde representatividade econômica nacional frente a 
São Paulo, mantendo, entretanto relativa importância.

O PIB per capita é mais um índice duvidoso, se interpretado ao pé 
da letra, que não reflete a realidade carioca ou nacional. Em um 
extremo, há grandes parcelas da população que sobrevivem com 
um salário mínimo, ou menos, e no outro, parcelas minoritárias que 
concentram milhares ou até milhões de reais.

É interessante observar o mapa com a renda média dos chefes de 
família por bairro carioca. Fica evidente a concentração de faixas de 
renda superiores na região Sul e Sudoeste.

O principal motor do PIB carioca, assim como em São Paulo, é o 
Setor Terciário, responsável por 87,89%, seguido pelo Setor Secun

ECONOMIA

dário, com 12,07%, e pelo Setor Primário, com apenas 0,04%. No 
Setor Terciário, destaca-se a prestação de serviços relacionados a 
telecomunicações e tecnologia da informação, além de comércio e 
turismo.

O Setor da Construção Civil e do Mercado Imobiliário no Rio de Ja-
neiro, como no restante do país, está aquecido, com elevado núme-
ro de lançamentos residenciais ou corporativos, que são rapidamen-
te vendidos. Este não é um momento oportuno, mas uma sintética 
leitura da produção imobiliária dos últimos 5 anos em São Paulo e 
no Rio de Janeiro pode ser muito interessante e permite compreen-
der como são, efetivamente, construídas as cidades brasileiras.

Dentro de um universo de construtoras atuando no Rio de Janeiro, 
pode-se destacar como as de maior relevância  CHL, Rossi, Cyrela, 
Calçada, João Fortes Engenharia, Gafisa, Brookfield, Agenco e Car-
valho Hosken.

Os empreendimentos recentemente lançados ou já totalmente ven-
didos por estas construtoras se concentram em regiões específicas 
da cidade, como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Méier e Botafogo. 
Rogério Zylbersztajn, vice-presidente da RJZ Cyrela,  destaca, a partir 
de 2010, a abertura ou intensificação de novas áreas para a expan-
são do mercado imobiliário. Segundo Zylbersztajn,com as UPPs, por 
exemplo, Tijuca e São Cristóvão passaram a ter um novo valor. Em 
relação aos Jogos Olímpicos de 2016, Zylbersztajn aponta que  des-
de outubro (2010), o número de visitas aos estandes da empresa 
quadruplicaram na região da Barra da Tijuca, onde vai ser construí-
da a Vila Olímpica (Revista Cyrella, Novembro de 2010).



O padrão edilício e de implantação seguido pelo Mercado Imobili-
ário Carioca é muito semelhante ao do paulistano, tanto para em-
preendimentos residenciais, quanto para comerciais. São propostos 
condomínios compostos por torres isoladas, cercadas de verde e 
itens de lazer ou outras amenidades. São exploradas ao máximo as 
oportunidades permitidas pela legislação e os empreendimentos 
são completamente revestidos por ideais, símbolos e referências, 
meros instrumentos de marketing. O que principalmente diferencia 
a produção carioca da paulistana é o uso da água, que é levada no 
Rio de Janeiro e, em especial na Barra da Tijuca, ao extremo, com 
grandes lagos e piscinas na área central dos condomínios-clube.

É interessante observar os valores de venda do m² em diferentes 
áreas da cidade e relacioná-los à distribuição espacial da renda e 
dos investimentos públicos.

Grande parte dos novos empreendimentos residenciais cariocas 
buscam atender à classe média. De acordo com Zylbersztajn, ve-
mos a nova Classe C comprando e a Classe A migrando para imóveis 
maiores, o que também estimula o mercado (Revista Cyrella, No-
vembro de 2010).
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O Município do Rio de Janeiro é estruturado administrativamente 
em cinco Áreas de Planejamento (AP), 33 Regiões Administrativas 
(RA) e 160 Bairros. Estas subdivisões sobrepostas, desde que coor-
denadas por níveis de poder articulados, constituem uma estratégia 
interessante de gestão do espaço urbano, pois orquestram, em di-
ferentes escalas, as diversas necessidades, demandas, iniciativas e 
intervenções.

A cidade é subdividida popularmente em Zona Sul (Copacabana, La-
goa Rodrigo de Freitas, Leblon, Ipanema, etc), Centro (área portu-
ária, etc), Zona Oeste (Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, etc) e 
Zona Norte (Penha, etc).

POLÍTICA
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O Poder Executivo fica a cargo do Prefeito Eduardo da Costa Paes, 
afiliado ao PMDB, com mandato de 1 de Janeiro de 2009 até 31 
de Dezembro de 2012. Antes de se tornar prefeito, Eduardo Paes 
foi Vereador do Rio de Janeiro, Deputado Federal e Secretário do 
Turismo, Esporte e Lazer. Junto ao Prefeito, é importante o papel 
específico desempenhado por cada uma das 23 Secretarias, ligadas 
ao meio-ambiente, saúde, esportes, obras, transporte, administra-
ção, urbanismo, fazenda, emprego, habitação, pessoa com deficiên-
cia física, conservação, turismo, ordem pública, qualidade de vida, 
desenvolvimento, defesa dos animais, tecnologia e, inclusive, Copa 
de 2014 e Rio 2016 (SERIO), além da Controladoria e Procuradoria 
Geral do Município.

O Poder Legislativo é representado, a nível municipal, pela Câmara 
dos Vereadores, composta por 50 membros, eleitos junto ao prefei-
to.

O Estado do Rio de Janeiro é governado por Sérgio Cabral, também 
do partido PMDB, reeleito, com mandato até Dezembro de 2014. 

A mesma filiação partidária do prefeito e governador permite uma 
melhor interação entre diferentes esferas de poder, possibilitando 
ações conjuntas que levem à concretização das metas estabeleci-
das, como é o caso dos projetos e obras envolvidos com a Copa de 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 
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A locomoção no espaço intra-urbano do Município do Rio de Janei-
ro pode ser feito por linhas rodoviárias, metroviárias, ferroviárias 
e até mesmo hidroviárias. Até hoje, 2011, o sistema rodoviário é o 
único que constitui uma verdadeira rede de transportes que per-
mite o acesso a diferentes regiões da cidade. Os demais sistemas 
de transporte concentram-se basicamente na Região Central do Rio, 
conectando-se a norte e/ou sul.

O Sistema Rodoviário do Rio é estruturado basicamente por: um 
eixo leste-oeste, a Avenida Brasil, desde a Baía de Guanabara até o 
extremo oeste do município; um eixo norte-sul, a Linha Vermelha, 
desde a Rodovia Presidente Dutra no Município de João de Meriti, 
passando pela Ilha do Governador, onde está localizado o Aeroporto 
Internacional do Galeão, até a Região Portuária, no cruzamento com 
a Avenida Presidente Vargas; um eixo sudoeste-nordeste, a Linha 
Amarela, que em continuidade à Avenida Ayrton Senna, interliga a 
Barra da Tijuca e Jacarepaguá até a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Junto à Região Portuária, a Linha Amarela intercepta a Linha 
Vermelha e a Avenida Brasil, permitindo a articulação direta destes 
eixos.

Apesar de se tratar de um eixo viário intermunicipal, a Ponte Rio-
-Niterói, Ponte Costa e Silva e Elevado da Perimetral, interferem sig-
nificativamente no espaço intraurbano da cidade do Rio de Janeiro. 
Ao mesmo tempo em que este sistema rodoviário transpõe a Baía 
de Guanabara, constitui obstáculos urbanos para a orla carioca.

MOBILIDADE

As avenidas da orla marítima também apresentam notável impor-
tância estrutural, principalmente na Região Sul do Rio de Janeiro. 
O percurso da praia, seja ele feito à pé, de bicicleta, ou em veículos 
motorizados, é interessante, pois explora o potencial visual/paisa-
gístico da cidade, ao mesmo tempo em que constitui um percurso 
de fácil apreensão, principalmente por parte do turista.

Os principais terminais rodoviários, Terminal Menezes Cortes, Ter-
minal Praça Mauá, Terminal Américo Fontenelle e Rodoviária Novo 
Rio, concentram-se na Região Central, assim como demais nós de 
transporte.
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O Sistema Rodoviário será complementado, ou otimizado, até 2016, 
por um sistema expresso de vias exclusivas para ônibus de alta velo-
cidade, o denominado BRT, Bus Rapid Transport, sistema inspirado 
no de Curitiba e Bogotá. São quatro linhas propostas, que buscam 
articular regiões da cidade carentes de acesso por transporte públi-
co de maior capacidade e velocidade. Este sistema não se compara 
à eficiência do Metroviário, mas torna-se vantajoso pelos custos e 
prazos de implementação menores.  O BRT, apesar de incentivar o 
transporte público, continua a enfatizar o caráter rodoviarista tão 
pregado e reproduzido no Brasil, ao mesmo tempo em que reforça 
a construção de vias expressas que configuram obstáculos urbanos.

Três das quatro linhas de BRT partem da Barra da Tijuca. São elas a 
Transcarioca, Transolímpica e Transoeste. A Transcarioca parte do 
Terminal Rodoviário da Alvorada, no cruzamento das Avenidas Ayr-
ton Senna e das Américas, passando pela Avenida Abelardo Bueno, 
em direção ao norte do Rio, até o Aeroporto do Galeão, na Ilha do 
Governador. A Transolímpica parte do cruzamento da Avenida das 
Américas com a Av. Salvador Allende, em direção ao norte, até Deo-
doro. A Linha Transoeste interliga a Barra da Tijuca até Santa Cruz, a 
oeste, desde o Joá, conectando-se à Estrada Lagoa-Barra.

Por fim, a TransBrasil parte do acesso à Ponte Rio-Niterói até San-
ta Cruz, seguindo o próprio eixo da Avenida Brasil. Estas Linhas de 
BRT são instaladas, em grande parte, sobre eixos viários existentes. 
Estes deverão, entretanto, ser readequados para comportar as vias 
segregadas do BRT, suas estações e transposições. As obras já foram 
iniciadas e, com elas, começaram também as desapropriações, nem 

sempre amistosas, de faixas lindeiras a trechos das vias a serem 
alargadas.
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O Sistema de Transporte Ferroviário no espaço intraurbano da Cida-
de do Rio de Janeiro concentra-se nas Regiões Central e Norte, com 
apenas um ramal de conexão leste-oeste, entre as bases militares 
de Campo dos Afonsos e Santa Cruz, o denominado Ramal Itaguaí 
(Santa Cruz), com 30km de extensão e 15 estações.

O Ramal Deodoro, com 22km de comprimento e 19 estações, inter-
liga a região de Deodoro à Central, na Estação D. Pedro II.

O Ramal Gramacho (Leopoldina) vai desde o Município de Duque 
de Caxias até a Área Central do Rio, com quase 17km de extensão e 
14 paradas.

O Ramal Belford Roxo é uma linha auxiliar, com quase 19km de ex-
tensão e 11 estações, que vai desde o Município de João de Meriti 
até uma conexão com a Linha 2 do Metrô.

O Ramal Japeri  possui apenas 2km de extensão e 2 estações, dando 
continuidade ao Ramal Deodoro, estendendo-o até Nilópolis.

O Sistema Ferroviário de passageiros do Rio de Janeiro não atende 
a toda a área urbana e não foi projetado e nem se configura como 
uma efetiva Rede de Transportes, uma vez que não existem muitas 
conexões e transferências entre as linhas que, em grande parte de 
seus percursos, correm quase que paralelas umas às outras em di-
reção ao Centro do Rio. 

O Sistema de Transporte Metroviário carioca é estruturado princi-
palmente por duas linhas. A Linha 1 serve a Zona Sul e a Região Cen-
tral do Rio, desde a Estação Uruguai até a Ipanema/Gal Osório, num 
percurso com vinte estações. A linha 2 conecta a Zona Norte, ao 
Centro e à Zona Sul, desde Pavuna até Botafogo, em um total de 26 
estações.  Além disso, há outras duas linhas de Metrô, de superfície, 
entretanto, que conectam a Estação de Botafogo e a de Ipanema à 
Estação da PUC.  Na verdade, este denominado Metrô de Superfície 
são linhas de ônibus gerenciadas pelo Metrô. Ao longo das linhas 
de Metrô, algumas estações permitem conexão com trens urbanos, 
ônibus e ciclovias.



Segundo o mapa da Rede Metroviário do Rio, disponibilizado pela 
concessionária de transportes em seu site, a conexão deste siste-
ma metroviário à Barra da Tijuca se faz em dois pontos, na Estação 
Ipanema da Linha 1 e na Nova América/Del Castilho da Linha 2, por 
meio de um Expresso (ônibus+metrô). O site do Metrô não disponi-
biliza o traçado ou o percurso desta linha, que não é de metrô, mas 
sim de ônibus, apenas informa as estações do metrô que fazem esta 
conexão e o Terminal Alvorada, na Barra, como ponto final.

Chegou a ser projetada a Linha 4 - Amarela do Metrô, que levaria o 
sistema  de transporte metroviário até a Barra da Tijuca. Este pro-
jeto parece ter sido, entretanto, abandonado, em favor do BRT, de 
construção mais rápida e barata.

Mapas de expansão oficiais das linhas de metrô propriamente ditas 
em direção à Barra da Tijuca não existem. Na internet, há proposi-
ções e especulações sobre o que seria a articulação da Barra ao Me-
trô, por meio da Linha 4, a partir da Linha 1, passando pela Gávea, 
São Conrado, Jardim Oceânico e Alvorada. Este trecho parece já ter 
sido até licitado e estar em início de obras. Também existiria a Linha 
6, interligando Alvorada à região de Deodoro. Estas informações 
não são precisas e serão averiguadas até o fim do TFG II.

O Transporte Hidroviário no Município do Rio de janeiro é pratica-
do em pequena escala, na transposição da Baía de Guanabara. O 
transporte marítimo de passageiros é realizado por meio de aero-
barcos/catamarãs e barcas. Os catamarãs circulam entre as Estações 
da Praça XV, no Rio, Estação Niterói e Estação Paquetá. Já as barcas, 
trafegam entre a Estação da Praça XV, da Praça Araribóia (Niterói), 

Estação da Ribeira (Ilha do Governador) e Estação Paquetá (Ilha de 
Paquetá). Existem projetos de requalificação e expansão deste siste-
ma, em processo de estudo.

Não pode ser menosprezado também o transporte aéreo urbano 
por meio dos helicópteros, na cidade do Rio de Janeiro, particulares 
ou voltados ao turismo. Segundo o Cenipa, Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Brasil, em 2010, contava 
com uma frota de 1.518 helicópteros. Destes, 593 são registrados 
em São Paulo e 320 no Rio de Janeiro.

Assim como em São Paulo, mesmo com a oferta de transporte pú-
blico, ainda que ineficiente ou insuficiente,  é reforçada a primazia 
do transporte individual na cidade do Rio de Janeiro, principalmente 
nas regiões em que a cidade foi pensada na escala do carro e não na 
escala do homem, como é o caso da Barra da Tijuca. Na verdade, no 
caso carioca, o próprio contexto paisagístico e turístico do Rio pa-
rece contribuir para que as vias de pedestres e ciclovias sejam mais 
intensamente usadas do que em São Paulo, seja por turistas, por 
moradores nos fins de semana ou no dia-a-dia. Os espaços públicos 
do Rio, principalmente as praias, espaços livres públicos realmente 
democráticos, parecem ser mais vivos que os paulistanos.

 



O Município do Rio de Janeiro está situado na Latitude 22,6° Sul  e 
Longitude 43,1°, com área urbanizada predominantemente em rele-
vo plano, próximo ao nível do mar. Estas condições determinam seu 
clima, Tropical Atlântico, ou Tropical Semi-úmido, caracterizado por 
verões quentes e chuvosos e invernos mais secos.

De modo técnico e preciso, com base em dados do Software Cli-
maticus, desenvolvido em 2005 pelo Labaut-Fauusp, a Temperatura 
Absoluta Máxima no Verão, em Novembro, é 38,2°C. A Temperatura 
Absoluta Mínima no Inverno, em Maio, é 11,1°C. Estas temperaturas 
são também as médias absolutas máximas e mínimas do ano. Estes 
valores permitem uma compreensão do clima, mas deve-se levar 
em conta o constante aumento de temperatura que vem ocorrendo 
em todo o Planeta, nos últimos anos.

A precipitação total varia de 50,5mm no mês de Agosto a 169mm em 
Dezembro. Isto mostra a variação das chuvas nos períodos extremos 
de inverno e verão, assim como se relaciona à umidade relativa do 
ar, que varia de 77% no inverno a 80% no verão. Isto não quer dizer 
que, em alguns momentos, ocorram picos inferiores ou superiores.

Os ventos, segundo a primeira predominância, possuem velocidade 
média de 3m/s e direção de 120° em relação ao norte. De acordo 
com a segunda predominância, o ventos possuem uma velocidade 
média de 3,5m/s e direção de 150° em relação ao norte. Estas ca-
racterísticas de vento são demasiado importantes para o projeto da

 Vila Olímpica, para que sejam evitados corredores de ventos, mas 
que esta ventilação permeie o tecido urbano proposto.

Com relação à insolação e acesso ao sol, subjetivamente, em con-
versas com cariocas, diferentemente do caso de São Paulo, unida-
des habitacionais voltadas para sul, por exemplo, não são tão desa-
gradáveis ambientalmente. O mais importante é garantir insolação 
a partir de Leste, durante a manhã, e oferecer varandas abertas e 
sombreadas nos quais os moradores da unidade passarão grande 
parte do tempo. No que diz respeito aos banheiros, assim como é 
em grande parte dos edifícios do Centro e da Zona Sul carioca, não 
há estrita necessidade de ventilação e iluminação natural. Esta al-
ternativa não é, todavia, condizente com a busca de um meio urba-
no mais sustentável.

De acordo com o Método Givoni de Diagnóstico Cilmático, o Mu-
nicípio do Rio de Janeiro está em Zona de Conforto Ambiental em 
apenas 2,8% do ano. Para atingir condições de conforto ambiental, 
o diagnóstico prevê que o uso de ventilação natural é suficiente para 
44,1% do ano, sendo que em outros 53,5% do ano é necessário uso 
de condicionamento artificial, passivo ou ativo. 

De forma resumida, simplificada e coloquial, para se atingir confor-
to ambiental no Rio de Janeiro é preciso, fundamentalmente, cores 
clara, sombreamento e ventilação.

CLIMA



O entendimento da vida carioca, sua cultura, sua música, suas fes-
tas, suas comidas, sua moda, sua literatura, seus lugares, etc, é de-
masiado importante para este processo de projeto, uma vez que 
quer se fazer um projeto de cidade para o Rio de Janeiro, e não um 

projeto qualquer, que possa estar em São Paulo, Nova Iorque, Lon-
dres ou Xangai. Este arcabouço será melhor aprofundado durante 
o TFG II, principalmente por meio de visitas ao Rio, e será inserida 
de forma dinâmica a este caderno, como uma sequência de apreen-
sões, sentidos.

RIO
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Assim como foi traçado para a cidade do Rio de Janei-
ro, é necessário tecer um panorama sintético acerca 
da Barra da Tijuca, para entendimento de suas ca-
racterísticas gerais, seu processo de estruturação  e, 
principalmente, o modo pelo qual é produzido seu 
espaço urbano.

Esta região carioca é especialmente abordada uma 
vez que mais de metade das instalações olímpicas 
para os Jogos de 2016 nela se concentram.

Barra da Tijuca é, ao mesmo tempo, a denominação 
de um bairro, de uma Região Administrativa (RA) e de 
um Área de Planejamento (AP) cariocas. A RA Barra 
da Tijuca é composta pelos Bairros de Vargem Gran-
de, Vargem Pequena, Camorim, Recreio dos Bandei-
rantes, Grumari, Barra da Tijuca, Itanhangá e Joá, to-
talizando uma população de 286.252 habitantes (Rio 
Como Vamos, 2009). A AP Barra da Tijuca é a soma 
de quatro Regiões Administrativas, de Jacarepaguá, 
Santa Cruz, Guaratiba e Realengo. Estas são meras 
subdivisões político-administrativas. Quando for usa-
do o termo Barra da Tijuca, não é feita referência es-
pecífica a um destes perímetros em especial.

BARRA DA TIJUCA
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O sistema viário da Barra da Tijuca é principalmente estruturado 
pelo cruzamento do eixo Norte-Sul, Avenida Ayrton Senna, com o 
eixo Leste-Oeste, Avenida das Américas, que organizam os princi-
pais fluxos internos à Barra da Tijuca, assim como permitem a cone-
xão viária deste trecho urbano ao resto da Cidade do Rio de Janeiro. 
A Av, Ayrton Senna, por meio da Linha Amarela conduz à Região 
Norte do Rio e a Avenida das Américas, assim como a Avenida Ser-
nambetiba, outro importante eixo Leste-Oeste junto à orla maríti-
ma, conduzem à Região Sul do Rio de Janeiro por meio da Estrada 
Lagoa-Barra. Estas vias podem ser denominadas arteriais, para a es-
cala da Barra da Tijuca.

Associada a estes eixos, a estrada dos Bandeirantes, assim como a 
Estrada da Barra da Tijuca e as avenidas Salvador Allende e Abelardo 
Bueno funcionam como vias coletoras, que descarregam seus fluxos 
nas vias arteriais da Barra.

Tanto as vias arteriais quanto as coletoras são dotadas de transporte 
público por ônibus. As demais vias são locais, embora algumas de-
sempenhem o papel de coletoras frente às outras.



A área da AP Barra da Tijuca é de 165,59km². Esta área é servida por 
oito parques e 104 praças e jardins. O número de praças é questio-
nável, pois, muitas vezes, simples rotatórias são assim classificadas. 
Os principais espaços livres públicos da Barra são o Bosque da Barra, 
com 56ha de área, o Parque Chico Mendes, com 40ha, o Parque 

Zoobotânico de Marapendi, com quase 195ha, Parque Ecológico da 
Prainha, com 145ha, Parque Municipal Fazenda da Restinga, com 
quase 4ha e Parque Ambiental Melo Barreto, com 4,2ha. Grande 
parte destes parques, apesar de públicos, têm acesso controlado.

Associados aos eixos viários, a Barra é estruturada, principalmente, 

por grandes glebas fechadas, sem articulação interna, por meio de 
sistema de espaços livres, caminhos de pedestres, ciclistas ou trans-
porte público.

Para entender melhor o espaço urbano da Barra hoje, 2011, é im-
portante visualizar, de forma sintética, seu processo de ocupação.

A urbanização da Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca é ini-
ciada na década de 1940, em grande parte como consequência do 
processo gradativo de esgotamento imobiliário das áreas Central, 
de Copacabana, Ipanema e Leblon.



Na década de 1960, a cidade do Rio de Janeiro perde o status de 
capital do país, que se desloca para a região central do Brasil, para 
a cidade planejada de Brasília, de acordo com Plano Piloto de Lucio 
Costa.

Ao final da mesma década, é encomendado ao arquiteto e urbanista 
Lucio Costa um Plano Piloto para a Barra da Tijuca e Baixada de Ja-
carepaguá, com o objetivo de regular e nortear o desenvolvimento 
urbano desta região, até então ocupada sem qualquer critério ur-
banístico.

A Barra da Tijuca é, em sua essência, assim como Brasília, uma ex

perimentação do urbanismo modernista brasileiro, com todas suas 
características de setorização funcional e de tipos.

Lucio Costa, inclusive, pensando de acordo com fundamentos mo-
dernistas, encara a arquitetura e o urbanismo como instrumentos 

racionais de transformação social.

É interessante ressaltar também que o Plano da Barra é proposto 
durante o denominado milagre econômico brasileiro, relacionado a 
crescente processo de concentração de renda e estímulo ao uso do 
automóvel como meio de transporte urbano.

FONTE_Panoramio



O Plano Piloto da Barra é estruturado por duas principais preocu-
pações, como a busca pela preservação das amenidades naturais, 
como lagoas, maciços vegetais e montanhas, além da proposição 
de um novo pólo metropolitano que pudesse interligar a cidade que 
se tem a norte e a sul. O princípio da preservação parece ter sido 
tão enfatizado que acabou transformando os elementos naturais da 
Barra em simples panos de fundo, sem qualquer função ou uso ur-
bano, em grande parte dos casos.

As  superquadras de Brasília são usadas como conceito na Barra da 
Tijuca, com a pretensão de que fossem apropriadas por diversos pa-
drões de ocupação, relacionados a diferentes grupos sociais. Este 
mix social não ocorre, todavia, na Barra, na qual se concentra uma 
Classe Média, Média-Alta, na medida que faixas de população de 
menor renda se concentram na periferia de Jacarepaguá, a norte.

Outros conceitos urbanos modernos são empregados no Plano da 
Barra, como o rechaço da rua tradicional; a segregação e hierarqui-
zação dos trajetos de pedestres e automóveis; estabelecimento de 
unidades de vizinhança dotadas de infra-estrutura local, embora 
desconexas entre si, no que diz respeito à escala do pedestre; edi-
fícios lâmina ou torre em meio a um térreo verde, recorrentes em 
projetos de Le Corbusier.

O Plano envolve três escalas distintas: Monumental; Cotidiana ou 
residencial; Concentrada ou gregária. As escalas monumental e 
concentrada talvez possam ser traduzidas pelos eixos da Avenida 
Ayrton Senna e Av. das Américas, respectivamente. As demais ruas 
caracterizam, em conjunto, a escala cotidiana. Esta hierarquização 

de escalas é interessante pois ordena e baliza a ocupação urbana. 

As principais diretrizes urbanísticas do Plano Piloto da Barra são:

_ traçado urbano cruciforme, semelhante ao de Brasília;

_ rechaço ao traçado quadricular da malha viária tradicional;
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_proposição de um centro metropolitano (centro cívico) e dois cen-
tros locais junto à orla, dotados de comércio, serviços, escritórios e 
atividades culturais;

_ organização dos usos residenciais em núcleos, a partir das super-
quadras já pensadas para Brasília. De acordo com a localização, os 
núcleos devem seguir diferentes padrões de ocupação. Na faixa re
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sidencial norte, os prédios residenciais deveriam ter 3 pavimentos, 
ou então de 8 a 10 pavimentos. Os blocos são articulados pelo tér-
reo, coberto por marquises e dotado de áreas comerciais e passeios 
públicos. As edificações unifamiliares poderiam ter até dois pavi-
mentos, com suas divisas de lote delimitadas por cercas-vivas. Para 
a área residencial ao sul, os núcleos urbanos seriam compostos por 
edifícios de 25 a 30 pavimentos, com afastamento de 1km, entre 
núcleos. 

_ concentração de áreas industriais ao longo de eixos rodoferrovi-
ários;

_ definição de áreas de proteção ambiental; 

_ eixos viários projetados como estruturadores urbanos.. É proposto 
um eixo transversal, atual Avenida Ayrton Senna, com concentração 
de equipamentos institucionais, a Universidade, a Expo, o Centro 
Metropolitano, o Centro Cívico. O eixo longitudinal, atual Avenida 
das Américas, concentraria os usos residenciais. O eixo litorâneo, da 
Avenida Lucio Costa, seria voltado à preservação da paisagem. 

_ o plano previa a ligação da zona norte da cidade com a Baixada de 
Jacarepaguá através de monotrilho e de metrô. 

FONTE_Campos, 2008



Observando-se todas estas diretrizes urbanísticas e olhando para a 
Barra hoje, 2011, é possível dizer que grande parte dos conceitos 
urbanos modernos inseridos na Barra, ao contrário do que se pre-
tendia, acabam trabalhando em favor do estabelecimento de uma 
ordem capitalista no espaço urbano, funcionalista e rodoviarista. 
Nesta medida, o Plano Piloto de Lucio Costa, em seus princípios, 
organiza o território para a ação do mercado imobiliário.

Aliás, ao longo de todo o território brasileiro e, especialmente na 
Barra da Tijuca, o principal agente envolvido na construção de cida-
de é justamente o Mercado Imobiliário, agente este que reproduz 
largamente a não-cidade, isto é, condomínios mono ou multifuncio-
nais, voltados para si mesmos, sem estabelecer relações com o en-
torno, nem ao menos acrescentar elementos ou estimular a criação 
de uma vida urbana, pensada na escala do homem.

As principais incorporadoras e construtoras do Rio de Janeiro e do 
Brasil estão atuando maciçamente na Barra da Tijuca, com grande 
número de empreendimentos já totalmente vendidos, ou em proje-
to e lançamento.

Como forma de ilustrar a produção imobiliária, são destacados al-
guns empreendimentos da Barra da Tijuca, o Península, Rio 2, Wa-
terways.

Empreendimento Rio 2. FONTE_Acervo Quapá



 Empreendimento Península. FONTE_Acervo pessoal



Empreendimento Water Ways. FONTE_Acervo Quapá



Centro Empresarial Barra Shopping. FONTE_Acervo Quapá Shopping DownTown. FONTE_Acervo pessoal
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Antes de qualquer consideração, é preciso desfazer um equívoco 
conceitual/terminológico recorrente acerca do tema olímpico.  Jo-
gos Olímpicos e Olimpíadas não são a mesma coisa. Os Jogos Olím-
picos dizem respeito ao evento esportivo em si, como, por exemplo, 
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Já as Olimpíadas são 
o intervalo entre duas edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, 
por exemplo, as Olimpíadas que vão desde os Jogos de Londres 
(2012) até os do Rio (2016). 

Os Jogos Olímpicos e as Olimpíadas são estruturados por uma série 
de ideologias, conceitos, símbolos, cerimoniais e órgãos a níveis na-
cional e internacional.

A instituição das Olimpíadas e dos Jogos Olímpicos é respaldada 
pelo Olimpismo, uma filosofia relativamente utópica, na medida em 
que o esporte é visto como estratégia de promoção da educação, 
do intercâmbio cultural, da compreensão internacional, do espírito 
coletivo, possibilitando a construção de um mundo mais unido, de-
mocrático, igualitário, pacifista, humanitário, saudável e ecológico.

Apesar de reconhecida a importância do esporte e, de modo espe-
cial, das Olimpíadas e dos Jogos Olímpicos, para a criação de uma 
atmosfera mundial diferenciada, mais harmônica, mais entusiasta, 
mais ideal, deve-se atentar ao fato de que, muitas vezes, para alcan-
çar estes objetivos, os Jogos Olímpicos, quando da instalação das 
cidades-sede, promovem desunião, conflitos, priorizando interesses

 de alguns em detrimento de outros, que chegam a ser expulsos de 
seus locais de origem durante os jogos, e, definitivamente, no pe-
ríodo pós-jogos, uma vez que a falta de incentivos governamentais 
e a valorização imobiliária decorrente dos investimentos público-
-privados, impossibilitam uma esfera de igualdade e humanidade 
no espaço urbano.

Todavia, não é intenção criticar ou menosprezar o poder do Olim-
pismo, que percorre a história da Humanidade. Pelo contrário, é 
necessário estudar e propor alternativas que contribuam para uma 
melhor concretização dos conceitos olímpicos.

O principal símbolo olímpico é aquele formado por cinco aros circu-
lares entrelaçados, cada um de uma cor, azul, amarelo, preto, verde 
e vermelho, sobre fundo branco. Este signo de comando foi propos-
to em 1914, representando a união dos cinco continentes, em uma 
competição aberta à participação igualitária de todos. 

Citius, Altius, Fortius (o mais rápido, o mais alto, o mais forte) é o 
Lema dos Jogos Olímpicos, indicando a meta de superação do atleta 
frente a si mesmo, sempre levando em conta os valores olímpicos 
da Excelência, Amizade e Respeito.

O Hino Olímpico e o Juramento constituem, junto ao lema e ao sím-
bolo olímpico, os principais elementos cerimoniais. O Hino foi com-
posto em 1896 e adotado pelos organizadores do evento em 1958, 

CONCEITOS OLÍMPICOS 
FONTE_Caderno da Candidatura Rio2016



sendo reproduzido em todas as cerimônias olímpicas oficiais, exal-
tando a união e o espírito olímpico:

Oh! arcaico espírito imortal, imaculado pai da
beleza, da grandeza e da veracidade,
desça, se faça presente e faça brilhar aqui e
mais além, na Glória de sua Terra e Céu.
Na corrida, na luta e no arremesso, faça
brilhar o ímpeto das nobres competições,
modelando com aço e dignidade o corpo,
coroando-o com a imperecível rama do louro.
Campos, montanhas e mares se vão contigo tal
como um alvi-rubro magno templo, para o
qual se conduz aqui como seu peregrino, oh!

arcaico espírito imortal, cada nação.

O atual Juramento (2011) sofreu modificações durante os Jogos 
Olímpicos de Sydney (2000), refletindo preocupações suscitadas 
principalmente a partir deste período:

Em nome de todos os competidores, prometo participar destes Jo-
gos Olímpicos, respeitando e cumprindo com as normas que os re-
gem, me comprometendo com um esporte sem doping e sem dro-
gas, no verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e em 
honra à nossas equipes. 

A Mascote Olímpica também pode ser encarada como um especial 

instrumento de promoção comercial e estabelecimento de um elo 
afetivo entre os jogos, seus participantes e espectadores.

Todas estas estratégias, todo este discurso, consolidam e permitem 
a continuação dos Jogos Olímpicos, que são, contudo, muito mais 
do que simples jogos. Este evento pode ser encarado como uma 
máquina, que por um lado promove o esporte, a união, a saúde, a 
igualdade, mas por outro, orquestra ou privilegia interesses, movi-
menta altíssimos capitais e pode impactar negativamente, de forma 
irreversível,  nas dinâmicas e apropriação do espaço urbano em que 
se instala.



Pautado pela definição de Olimpismo, junto aos Valores Olímpicos 
de Excelência, Amizade e Respeito, é fundamentado o Movimento 
Olímpico, estruturado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), os 
Comitês Olímpicos Nacionais (CON), as organizações esportivas e 
atletas, todos regulamentados pela Carta Olímpica.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), sediado em Lausanne, Suíça, 
é uma ONG, sem fins lucrativos, responsável pela organização dos 
Jogos Olímpicos de Verão e Inverno, além dos Jogos da Juventude, 

também de Verão e Inverno.

O COI, sob presidência do belga Jacques Rogge desde 2001, con-
grega 205 Comitês Olímpicos Nacionais, inclusive o brasileiro, e é 
composto por 110 membros, dois deles brasileiros, João Havelange 
(Presidente de Honra da FIFA e membro do COI desde 1963) e Ar-
thur Nuzman, eleito em 2000 como Presidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro. 

É interessante destacar que a escolha da cidade-sede se dá sete 
anos antes da realização dos jogos, por meio de votação envolvendo 
todos os membros do COI.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), fundado em 1914, apresenta 
múltiplas responsabilidades, em relação ao COI e ao esporte nacio-
nal em si. O COB representa o país frente ao COI, além de organizar 
as delegações brasileiras para os Jogos Sul-Americanos, Pan-ameri-
canos e Olímpicos, e fomentar o desenvolvimento do esporte nacio-
nal, sempre norteado pelos valores olímpicos.

Dentro do COB, opera a AOB, Academia Olímpica Brasileira, que, 
junto à Academia Olímpica Internacional (IOA), objetiva a produção 
e divulgação de conhecimento olímpico.

Os Jogos Paraolímpicos tiveram sua primeira edição em 1960, em 
Roma. Contudo, o Comitê Paraolímpico Internacional só foi real-
mente criado em 1989. A intenção em se criar estes jogos vem do
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 contexto histórico europeu do pós-Segunda Guerra Mundial, quan-
do a busca pelo esporte como forma de reabilitação físico/social de 
veteranos de Guerra foi testada pelo neurocirurgião alemão Ludwig 
Guttmann.

O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) foi fundado em 1995, com 
sede em Brasília.

A instituição dos Jogos Paraolímpicos constitui, hoje (2011), uma 
das tantas iniciativas relacionadas à inclusão do indivíduo com res-
trições físicas e/ou mentais na sociedade, como o estabelecimento 
de normas de acessibilidade urbana e edilícia e políticas de inserção 
no mercado de trabalho. Na verdade, os Jogos Paraolímpicos garan-
tem visibilidade a esta questão e incitam sua resolução.



Os registros mais antigos de Jogos Olímpicos datam de 776 a.C., re-
ferentes aos jogos realizados pelos gregos em Olímpia, homenage-
ando Zeus.

Os jogos já ocorriam a cada quatro anos, num período em que se 
proclamava trégua entre os povos, com cessar de guerras e con-
flitos. Eram excluídos dos jogos estrangeiros, escravos e mulheres, 
sendo que estas nem poderiam assistir às disputas. Aos vencedores 
eram oferecidas coroas de ramos de oliveira.

Os jogos gregos se desenvolvem até 393 d.C., quando a dominação 
do Imperador Romano Teodósio impôs o seu fim.

A prática dos Jogos Olímpicos só voltou 1.500 anos depois, por es-
pecial incentivo do Barão Pierre de Coubertin, pedagogo e esportis-
ta frânces, que lança mão do esporte e dos valores olímpicos como 
estratégia de aprimoramento do ensino educacional.

Coubertin defende a criação de um órgão que unificasse e promo-
vesse os jogos, fundado em 1894, com a denominação de Comitê 
Olímpico Internacional (COI). Já em 1896, ocorre a primeira edição 
dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas.  Em 1924, ocorre o 
desmembramento do evento em Jogos de Verão e de Inverno, a se-
rem realizados no mesmo ano. A partir de 1994, os Jogos de Verão e 
Inverno, continuam a ocorrer a cada quatro anos, embora de forma 
alternada. Por exemplo, os Jogos de Verão acontecerão em

 2012 em Londres, os de Inverno em 2014 em Sochi e o de Verão em 
2016 no Rio.

Até 1936, as cidades-sede dos Jogos Olímpicos se concentravam em 
países europeus e norte-americanos, devido, provavelmente, ao 
fato de que, até então, as cidades-sede eram localizada no país ven-
cedor dos jogos anteriores. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1940, o 
primeiro evento a ser sediado em Tóquio, foram cancelados devido 
à 2ª Guerra Mundial. Por fim, apenas em 1964, aconteceram os pri-
meiros jogos fora da Europa e EUA, em Tóquio.

Ao longo de mais de um século, contando com os Jogos de Londres, 
são 30 edições dos Jogos Olímpicos. Os Jogos do Rio serão o trigési-
mo primeiro.

A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, uma versão 
dos Jogos Olímpicos direcionada ao público jovem mundial (14 a 18 
anos), aconteceu em 2010 em Cingapura, reunindo cerca de 3.600 
atletas. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude ocor-
rerão em 2012, na Áustria.

HISTÓRICO OLÍMPICO



A história do Brasil nos Jogos Olímpicos começa em 1920, nos Jogos 
Olímpicos da Antuérpia, Bélgica. A partir de então, o Brasil já parti-
cipou de 20 das 21 edições, excetuando-se os Jogos Olímpicos de 
Verão de 1928, em Amsterdam, Holanda.

Nesta trajetória de quase 100 anos de participação, o saldo de me-
dalhas brasileiras é de 20 medalhas de ouro, 25 de prata e 46 de 
bronze, totalizando 91 medalhas. Mesmo levando-se em conta o ta-
manho reduzido das delegações olímpicas brasileiras, que em 2008, 
para as Olimpíadas de Beijing, era de 144 homens e 133 mulheres 
(277 atletas), o saldo total brasileiro de medalhas pode ser consi-
derado pouco expressivo se comparado ao quadro de medalhas da 
China apenas nos Jogos Olímpicos de Beijing, 51 de ouro, 21 de pra-
ta e 28 de bronze, totalizando 100 medalhas, quando contou com 
uma delegação de 639 atletas.

Estes dados são interessantes para mostrar o quanto o Brasil ain-
da tem de se desenvolver nos campos da educação e do esporte. 
Para tanto, torna-se demasiado importante pensar nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro como uma oportunidade de fazer com que 
as instalações esportivas não se tornem, no período pós-jogos, um 
simples amontoado de complexos de convenções e eventos, mas 
que permitam o efetivo desenvolvimento de atividades esportivas, 
recreativas e educacionais, acessíveis e direcionadas à sociedade 
como um todo. Esta intenção, contudo, depende desde a inserção 

dos equipamentos no espaço urbano até a modalidade de parceria 
entre agentes público/privados que possibilitou sua construção/re-
abilitação.

Além disso, o Brasil, em 2016, irá entrar definitivamente para a His-
tória dos Jogos Olímpicos, com a cidade-sede do Rio de Janeiro, a 
primeira sul-americana, a segunda latino-americana (a primeira foi 
a Cidade do México, em 1968) e a segunda representando um país 
do Terceiro Mundo (a primeira foi Beijng, na China, em 2008). Gran-
de é a carga de ansiedade e esperança depositada na realização dos 
Jogos Olímpicos do Rio. Por isso, esta problemática deve ser muito 
pensada e, a partir disto, muito bem projetada, para que este me-
gaevento venha a coroar os novos panoramas brasileiros que vêm 
sendo traçados, buscando minimizar impactos e otimizar o aprovei-
tamento das infra-estruturas como legado coletivo urbano.

BRASIL NOS JOGOS
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Uma vez que a meta final do TFG é propor projetos inseridos no con-
texto dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, nada mais coerente que 
buscar referências de projetos olímpicos anteriores que permitam 
a constituição de um arcabouço projetual, que contribua de forma 
efetiva com o processo de projeto.

A pesquisa referente às experiências de cidades-sede Olímpicas 
anteriores à do Rio de Janeiro é direcionada principalmente para 
o entendimento de suas respectivas Vilas Olímpicas. A discussão 
mais aprofundada das sucessivas candidaturas e Parques Olímpicos 
como um todo já foi realizada no TFG de Mariana Cenovicz Moro 
(junho de 2011), também da FAUUSP. As leituras de menor escala 
serão realizadas neste TFG, portanto, de forma sintética e buscando 
completar, se conveniente, o discurso de Mariana Moro.
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Seria inadmissível tratar de projetos de Vilas Olímpicas sem ao me-
nos citar o caso de Barcelona, referência para a maior parte das Vi-
las Olímpicas subseqüentes. Mas o que faz desta vila um projeto tão 
emblemático?

A Vila de Barcelona foi construída para os Jogos Olímpicos de 1992. 
Apesar do significativo distanciamento temporal, quase 20 anos, 
o projeto, já naquela época, traz questões e estratégias que, ain-
da hoje, estão em pauta ao redor do Mundo, ou sequer chegaram 
efetivamente ao contexto urbano brasileiro. Por isso, a leitura deste 
projeto é atual e necessária. A Vila Olímpica, por exemplo, conta 
com um sistema subterrâneo de manejo de resíduos que elimina a 
necessidade de coleta por caminhões de lixo no espaço intra-urba-
no. Esta estratégia ainda não foi empregada, em qualquer escala, no 
Brasil, mesmo depois de 20 anos.  <confirmar isto>

A Vila Olímpica faz parte de um projeto de revitalização de trecho 
urbano, que também integra um plano geral de requalificação urba-
na de Barcelona como um todo, em desenvolvimento desde a déca-
da de 1980. 

O projeto da Vila orquestra múltiplas gestões (públicas, público-pri-
vadas), em diversas escalas, permitindo uma real integração urbana 
entre as intervenções. Na verdade, o projeto da Barcelona cidade-
-sede Olímpica contribuiu para acelerar o processo de reestrutura-
ção urbana, já proposto.

O plano geral de Barcelona, de modo a evitar a concentração de ati-
vidades comerciais, de serviços e negócios, acompanhada pelo es-

vaziamento populacional da área do Ensanche, propõe 12 áreas de 
novas centralidades, articuladas por sistema viário perimetral, além 
dos sistemas de transporte público de ferrocarril e metrô. Destas 
12 novas centralidades, quatro são zonas voltadas especialmente à 
realização dos Jogos Olímpicos, apesar de ser enfatizada a apropria-
ção das áreas no período de legado.

A zona de Vall d’ Hebron constitui um dos vetores de crescimento de 
Barcelona, uma transição entre as montanhas e a área urbanizada. 
Esta região, antes dos jogos, é predominantemente configurada por 
vazios urbanos, com potencialidade para a criação de um parque 
urbano, com concentração de instalações de habitação e lazer.

A área da Diagonal, apesar da concentração de equipamentos des-
portivos, principalmente privados, não possuía uma estrutura urba-
na significativa, a qual o plano busca desenvolver.

A área de Monte Montjüic é pensada como continuidade ao eixo da 
Exposição Universal de 1929, abrigando quatro complexos esporti-
vos e culturais.

Por fim, o setor de Nova Icària, com requalificação da região de Po-
blenou, um distrito industrial obsoleto, localizado às margens do 
Mar Mediterrâneo. Este novo bairro é pensado, fundamentalmen-
te, para abrigar a Vila Olímpica de 1992 e transformar a relação da 
cidade de Barcelona com o mar.

As obras para os Jogos Olímpicos de 1992 são idealizadas em 1982 e 
a construção é iniciada em 1985.



A Vila Olímpica de Barcelona é inserida no bairro de Nova Icária. Na 
verdade, Nova Icària e a Vila Olímpica podem ser pensadas como 
um único projeto, fruto dos arquitetos Joseph Martorell, Oriol Bohi-
gas, David Mackay e Albert Puigdomènech.

A solução proposta busca responder à complexa problemática: ne-
cessidade de requalificar uma área industrial/portuária subutilizada 
e degradada, com cerca de 1,5km de extensão, que é segmentada 
do restante da cidade por eixos rodo-ferroviários, e que, ao mesmo 
tempo, funciona como barreira entre a cidade de Barcelona e o mar. 
É preciso portanto, inserir novos e múltiplos usos à área, que deve 
adquirir dinâmicas urbanas outras na medida em que se integrar ao 

tecido existente e servir como articulador entre meio urbano e ma-
rítimo, consequentemente, entre vida urbana e marítima.

O projeto propõe a continuidade do tecido urbano de Cerdá, inse-
rindo, contudo, um novo desenho urbano, respeitoso ao passado 
embora atento ao presente. O gabarito também é, em grande parte 
do conjunto, mantido.

Além disso, há intervenções em infra-estruturas de transporte, com 
encobrimento dos ramais ferroviários e das rodovias de alta veloci-
dade, de saneamento, buscando combater as enchentes recorren-
tes à área, e de mobilidade de pedestres e lazer, com estruturação 
de sistema de espaços livre públicos, englobando inclusive as praias, 
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até então utilizadas como depósitos de resíduos.

O projeto de Nova Icária é estruturado por cinco faixas de inter-
venção paralelas à orla marítima, além de um sistema de parques 
integrados. Estas faixas não podem ser interpretadas como inter-
venções desconexas, mas sim como partes específicas de um todo 
urbano requalificado.

A primeira destas faixas diz respeito à orla do Mar Mediterrâneo em 
si, com largura de 1km, abrangendo a praia e o sea wall. Esta faixa 
apresenta funções principalmente relacionadas a recreação e lazer, 
abrigando um porto com quebra-mares, garagem de barcos, escola 
de vela, lojas, restaurantes, porto de lazer, praça d’água. As estru-
turas construídas avançam sobre a linha d’água e permitem o real 
contato físico, visual, olfativo e sonoro, com o mar.

A segunda faixa se refere ao passeio público da orla, com cerca de 
30m de largura, conectando-se ao passeio da Barceloneta. Esta fai-
xa serve de transição entre as praias e as estruturas comumente 
urbanas, como avenidas, edifícios de vários pavimentos. Esta faixa é 
como um calçadão das praias brasileiras, um piso contínuo, junto a 
áreas de estacionamento de veículos, com trechos de vegetação de 
grande porte, embora com sombreamento esparso, como é o caso 
das palmeiras e coqueiros.

A terceira faixa destina-se a usos urbanos costeiros não-habitacio-
nais. São propostas duas torres de 100m de altura com lajes de 
625m², destinadas a escritórios e hotéis. Estes edifícios fogem ao 
gabarito estabelecido pelo Plano Cerdá, mas, acabam por emoldu-

rar as visuais entre a cidade e o oceano, marcando visualmente a 
intervenção urbana. Além disso, estas estruturas verticais fazem a 
vez de farol, elemento tão caro à arquitetura fluvial e marítima.

A quarta faixa corresponde à Avenida do Litoral, uma via-parque 
construída sobre vias expressas que atravessam a área. A via parque 
é constituída por uma faixa de rolagem paralela aos eixos do Plano 
Cerdá e outra à orla marítima, configurando no espaço intermediá-
rio um parque urbano, o Parque del Litoral.

A quinta faixa é o núcleo urbano predominantemente residencial, 
embora também estejam inseridos outros usos diversificados e su-
perpostos. 



A Vila Olímpica é pensada e projetada, desde o início, como um ver-
dadeiro trecho de cidade, que durante apenas alguns dias serviria 
de abrigo para atletas provenientes de todas as partes do Mundo. 
O projeto, para atender aos Jogos Olímpicos, não menospreza a im-
portância que suas intervenções representam para o meio urbano 
existente e para a cidade que se sonha para o futuro.

O sistema de espaços livres públicos de Nova Icària, onde se insere 
a Vila Olímpica de Barcelona, é composto fundamentalmente por 
quatro subsistemas, o Parque del Litoral, o Parque de Carles I, a Ave-
nida del Bogatell, além das ruas e praças.

O Parque del Litoral é implantado sobre as vias rápidas do Cinturón

del Litoral, como uma forma de integração entre a cidade e a orla 
marítima. Este espaço livre é, na verdade, estruturado por uma se-
quência de parques lineares, segmentados por vias de veículos, o 
Parque de las Cascadas, a Fuente Monumental, o Parque del Puerto, 
o Parque de Icária, o Parque del Poblenou e o Paseo Marítimo.

O Parque de las Cascadas marca o início do Parque do Litoral, a oeste, 
e orquestra os diferentes fluxos, sejam eles de pedestres, veículos 
com média ou alta velocidade, que se desenvolvem em diferentes 
níveis neste ponto. Este espaço livre também permite a articulação 
do Parque de La Barceloneta com o passeio de Carles I e com o res-
tante do Parque do Litoral.

FONTE_Martorell e Bohigis 



A Fuente Monumental é pensada como um dos pontos focais do 
projeto, ocupando o cruzamento do Paseo de Carles I, um dos prin-
cipais eixos que traz a cidade ao mar, com a avenida e Parque del 
Litoral. Na verdade, a fonte não passa de uma rotatória, com 56m de 
diâmetro, dotada de uma espelho d´água e um chafariz com jatos 
d’água de 12m de altura, que dialoga com a verticalidade das duas 
torres comerciais de 100m de altura, uma de cada lado do passeio 
de Carles I. 

O caráter simbólico da fonte fica evidenciado pela alusão que se 
faz dela dentro do túnel do Cinturão do Litoral. A intenção é fazer 
com que os veículos que passem pelas vias de alta velocidade, enco-
bertas pelo Parque do Litoral, tenham uma referência da estrutura 
urbana da superfície. É proposta, inclusive, uma fonte auxiliar sub-
terrânea, que interage com a Fonte Monumental pela descida de 
água e luz natural.

A tentativa de reduzir a alienação com relação ao que se passa na 
superfície é interessante. Nada se compara, entretanto, aos trechos 
em que o túnel é descoberto, permitindo-se a real compreensão do 
espaço urbano que se desenvolve no nível de cima. 

O próximo espaço livre do parque do Litoral é o Parque del Puerto, 
que se articula paralelamente ao tecido urbano, de um lado, e ao 
passeio marítimo e à orla, de outro. Este espaço é estruturado por 
um eixo central de piso, que conduz a espaços ajardinados, com ar-
bustos de variadas volumetrias e tendas para desenvolvimento de 
múltiplas atividades, principalmente recreacionais infantis, quando 
pensadas para os Jogos Olímpicos. Seguindo o eixo de uma das ruas 

que cruza o parque em direção à orla é projetada uma praça esca-
vada, dotada de um lago e acessada por meio de escadas e rampas.  
A oferta de espaços com caráter diverso, e visuais diversas, é muito 
interessante.

O Parque de Icària é um trecho do Parque del Litoral no qual as vias 
de alta velocidade, segregadas até então do espaço urbano da su-
perfície, tem o céu e a paisagem urbana descortinadas, mesmo que 
as vias continuem contidas em valas a níveis inferiores do restante 
dos espaços públicos. A opção em manter as vias rápidas encober-
tas durante toda a passagem pela orla foi desconsiderada, segundo 
a equipe de projeto, por fatores econômicos, sociais e de integração 
e compreensão do meio urbano.

A transposição das vias, agora destamponadas, se dá por meio de 
uma passarela para automóveis e quatro passarelas esbeltas de pe-
destres. Estas passarelas conectam, sem desníveis, os espaços livres 
públicos da Vila Olímpica ao sistema de espaços livres da orla marí-
tima. 

O Parque de Icària se articula ao sistema de espaços livres públicos 
do núcleo urbano principalmente por meio da Plaza Circular, uma 
das extremidades da avenida de pedestres de Bogatell, que atra-
vessa, diagonalmente, todo núcleo urbano. A priori, o Parque de 
Icària parece um importante meio de articulação entre meio urbano 
e marítimo, mesmo sendo atravessado pelas vias de alta velocidade, 
em cotas inferiores.

Contudo, até que ponto passarelas de pedestres com menos de 3m 



de largura, que vencem vãos de até 70m, sendo cerca de 25m sobre 
vias rápidas, proporcionam uma passagem confortável ao pedestre, 
e que incentivo seu uso?

Assim como a Fonte Monumental, o Parque de Icária é um nó de 
passagem tanto de pedestres, quanto de veículos em vias-parque 
ou vias rápidas. Deste modo, o espaço é dotado de equipamentos 
de serviço, como Centro de Geração de Energia Elétrica, Serviços de 
jardinagem e limpeza, além de bares, restaurantes e Centro Comer-
cial.

O Parque del Poblenou desenvolve-se sobre mais um trecho enclau-
surado das vias expressas, com os objetivos de conectar o antigo 
núcleo urbano de Poblenou ao mar e à Vila Olímpica.

Os arquitetos responsáveis pelo projeto não conseguem explicar ao 
certo a razão, mas a partir deste parque a seção do Cinturão do 

Litoral muda drasticamente, resultando num conjunto de estradas 
estreitas, que retornam a um status de barreira urbana. Tenta-se 
amenizar esta barreira, mas, segundo os próprios arquitetos, sua 
total resolução fica para intervenções posteriores.

O espaço do Parque do Poblenou varia desde um uso mais urbano 
junto a Poblenou, passando a áreas de cobertura vegetal, que vão 
rareando até se tornarem dunas de areia junto à orla. As massas ve-
getais e os caminhos lembram as formas ondulantes do mar e deno-
tam um parque voltado ao passeio de fim de semana junto à água. 

O Paseo Marítimo completa o Parque del Litoral, articulando o sis-
tema de espaços livres públicos abordado até então, à linha d’água, 
propriamente. Trata-se de um calçadão arborizado, com espaços 
para quiosques de serviços e estacionamento para veículos, que 
avança em direção ao mar por meio de piers e se articula com as 
praias por meio de rampas que atingem decks de madeira.
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Assim como o Parque del Litoral sobrepõe-se a uma barreira urbana, 
o Parque de Carles I, o segundo subsitema de espaços livres públicos 
de Icària, é projetado sobre os tramos da linha férrea, permitindo a 
integração entre as quadras da Vila Olímpica e o Parque de La Ciu-
tadella e deste com o Parque de La Barceloneta. O parque também 
transpõe avenidas e, para tanto, são empregadas passarelas de pe-
destres ladeadas por colunatas arbóreas. A própria disposição das 
massas vegetais de grande porte, em sua implantação, remete ao 
movimento dos trilhos que passam por debaixo deste espaço livre 
público.

A Avenida del Bogatell, o terceiro subsistema de espaços livres, é 
um eixo diagonal de pedestres que atravessa a quadrícula proposta 
para o núcleo urbano. Este eixo, apesar de atravessado pelas vias de 
automóveis, permite a articulação visual e física de pontos extremos 
do conjunto de Nova Icària. Além disso, o eixo articula um sistema 
de praças ao longo de seu trajeto, que se configuram como pontos 
de parada, acolhimento.

O sistema de ruas e calçadas proposto para o projeto da Vila Olímpi-
ca reflete configurações tradicionais de Barcelona, ao mesmo tem-
po em que busca compatibilidade com as novas tecnologias e a nor-
mativa relacionada às reformas impostas ao Ensanche. A principal 
modificação decorre da inserção de galerias técnicas de serviços nas 
calçadas, modificando o esquema compositivo dos pisos. 

São empregados apenas dois tipos de seção viária, uma inspirada 
na Rambla de Catalunya (duas calçadas com 5,10m, dois estaciona-
mentos de 2,10m, duas faixas de rolagem de 5,70m e um passeio 

central de 14,60m)  e outra no próprio Ensanche (duas calçadas de 
5,00m e um leito carroçável de 12m). Os projetos do Ensanche e de 
Nova Icària são muito generosos no que diz respeito ao dimensiona-
mento de calçadas, principalmente, se comparados a grande parte 
dos casos brasileiros construídos.

O sistema de espaços livres públicos de Nova Icária, onde se insere 
a Vila Olímpica, pode ser resumido por uma estrutura principal de 
três eixos, o Passeio de Carles I, a Avenida de Bogatell e a Avenida do 
Litoral. Estes eixos coletam e direcionam fluxos entre a área urbana 
e a orla marítima. Associados a estes eixos são propostos grandes 
parques, ruas, calçadas e pequenas praças que podem estar no des-
tino final ou no caminho dos usuários deste espaço urbano.

Enfim, o sistema de espaços livres públicos do projeto de Nova Icária 
contribui efetivamente para a construção de um novo bairro, bairro 
este vivo, interligado ao tecido urbano existente e à orla marítima. O 
sistema de espaços livres confere coesão ao conjunto, articulando-o 
por meio de parques, passeios de pedestres e de automóveis, ora 
segregados, ora contíguos, mas sempre projetados como espaços 
de vida urbana.

O núcleo urbano de Nova Icària, predominantemente residencial, 
com estruturas auxiliares de comércio e serviços, estrutura-se em 
superquadras que seguem a hierarquia de circulação e o gabarito 
do Ensanche Cerdà, embora sejam propostas, em meio às quadras-
-tipo, superquadras maiores. O interior das quadras é voltado a um 
uso mais livre, composto por unidades autônomas e coordenadas. 
Emblemáticos também são os edifícios-porta, que formalizam as 



ruas principais quando se cruzam às secundárias.

O núcleo foi divido em 35 unidades de projeto, distribuídas a dife-
rentes equipes de arquitetos, o que permite grande variedade de 
implantações, tipos habitacionais, mesmo que regulada por planos 
de projeto.

A Vila Olímpica em si corresponde a quatro superunidades, 5, 6, 7 e 
8, às quais se articulam os equipamentos propostos para o núcelo 
urbano, Centro Comercial, Centro Ecumênico, Centro Escolar, Corpo 
de Bombeiros, Centro de Assistência Primária e Centro Polidespor-
tivo.

Apesar da Vila de Barcelona e do bairro de Nova Icària seguirem 
uma série de conceitos e diretrizes já ditadas pelo Ensache Cerdà, 
o resultado final das intervenções é plural, explicitando um caráter 
inerente à cidade, a diversidade. Talvez este seja o ponto chave que 
faz da Vila Olímpica de Barcelona um projeto de tal forma emble-
mático.

A Vila Olímpica é composta por edifícios de planta quadrada, planta 
curva, planta retangular, planta em formato de L, residências em 
configuração de vila, que se articulam a espaços livres públicos di-
versificados, promovendo diferentes formas de apropriação e uso 
do meio urbano, sejam elas interiores ao edifício, interiores à qua-
dra, ou fora dela.

Por mais que a Vila tenha sido desenhada, em separado, por dife-
rentes equipes de projeto, não resulta numa simples justaposição 
de condomínios monofuncionais verticais ou horizontais, voltados 

para si mesmos, desconsiderando as dinâmicas do entorno. A in-
tervenção de cada grupo de projetistas explicita particularidades ao 
mesmo tempo em que busca se relacionar, aprimorar o todo.

Das quatro superunidades da Vila Olímpica, considera-se a de nú-
mero 5, Clos de Mig, a mais plural, merecendo especial leitura.

Clos de Mig é adjacente, a noroeste, ao Parque de Carles I, que per-
mite a interligação entre o núcleo urbano e o Parque da Le Ciuta-
della. Já a sudeste, articula-se à Avenida del Bogatell, que atravessa, 
diagonalmente, o núcleo urbano, conectando o tecido urbano pré-
-existente à Plaza Circular  e, a partir desta, ao Parque de Icària e, 
por fim, ao passeio marítimo e às praias. 

A volumetria do conjunto edilício delimita e articula os espaços li-
vres públicos internos e externos às superquadras. Os espaços livres 
internos às superunidades de Clos de Mig e Voltes d’en Rogent, por

 exemplo, mesmo que separados pela Avenida de Icària, que conduz 
desde o Parque de Carles I até o Cemitério de Poblenou, conectam-
-se por meio dos edifícios-porta, que se correspondem nos dois con-
juntos.

Apesar da ocupação urbana ser estruturada por superquadras de-
marcadas por perímetros construídos, cada uma destas superunida-
des é permeável ao trânsito de pedestres e veículos. 



Deste modo, o interior das quadras adquire real vida urbana. A su-
perquadra de Clos de Mig possui cerca de 160m de largura, por qua-
se 400m de comprimento. Para ser mais preciso, esta superquadra 
é composta, na verdade, por três quadras de 120x190m, aproxima-
damente. 

Clos de Mig subdivide-se em 8 unidades de projeto que, juntas, ofe-
recem 738 unidades habitacionais, com diferentes configurações 
espaciais internas e articulações entre si. Há unidades duplex, uni-
dades nos térreos dotadas de jardins privados, fileiras de casas ge-
minadas com três pavimentos.

É interessante a inserção de usos habitacionais de menor densidade 
no interior das quadras. Entretanto, as fileiras de casas, uma de cos-
tas para a outra não ajuda a configurar um espaço urbano coletivo 
agradável e que incentive seu uso. Mesmo assim, a inserção de usos 
que não apenas recreacionais ou de lazer, pode contribuir para a 
criação de um espaço urbano mais vivo.
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A cidade de São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes, e a Re-
gião Metropolitana de São Paulo, com seus 19 milhões (2011), além 
de todas as problemáticas de deficiência de transporte público, dé-
ficit habitacional, áreas degradadas, subutilizadas ou ocupadas irre-
gularmente, e desprezo ao sistema hidroviário urbano, com certeza 
constroem um panorama instigante para intervenções urbanas em 
macro-escala, como são as necessárias a um Megaevento, os Jogos 
Olímpicos por exemplo.

Apesar disto, a candidatura de São Paulo como cidade-sede Olímpi-
ca, em disputa nacional, perdeu para a candidatura do Rio, que tam-
bém não foi escolhida pelo COI para os Jogos Olímpicos de 2012, 
apenas em 2016. Mesmo assim, o estudo da Vila Olímpica paulista-
na, em especial, é interessante.

No projeto da São Paulo cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, 
as estruturas olímpicas são agrupadas em cinco núcleos, interliga-
dos, teoricamente, pelos eixos do Rio Pinheiros, Tietê e Tamandua-
teí: o Núcleo Tietê, para o desenvolvimento de atividades ligadas a 
remo; o Núcleo Anhembi, para beisebol, ginástica e complexo aquá-
tico; o Núcleo Água Branca, principalmente para Vila Olímpica; o 
Núcleo USP-Villa Lobos, com desenvolvimento de diversas práticas 
esportivas associadas ao Campus da USP e ao Parque Villa Lobos; o 
Núcleo Guarapiranga, com vôlei de praia e tiro.

A proposta de São Paulo como cidade-sede é, em partes, utópica, 
uma vez que parte do princípio de que os Eixos Pinheiros e Tietê, 
com seus rios poluídos e inutilizados, suas múltiplas faixas rodoviá-
rias e os galpões que, em grande parte os margeiam, poderiam, em 

sete anos, ser requalificados a ponto de se transformarem em ver-
dadeiras centralidades lineares de transportes, espaços livres pú-
blicos e equipamentos que dariam coesão e vida ao espaço urbano 
paulistano como um todo. 

Sete anos jamais seriam suficientes para: requalificar ambiental-
mente as águas e margens dos rios; incorporar aos eixos sistemas 
eficientes de transporte público, seja ele por metrô, trem, VLT, hi-
drovias, ciclovias, ou vias de pedestres; integrar os eixos a um sis-
tema de espaços livres públicos dotados de equipamentos, que 
promovam a circulação e uso destes múltiplos espaços; em suma, 
transformar, fisicamente e na mentalidade populacional, uma gran-
de barreira urbana em um espaço urbano qualificado ambiental-
mente, espacialmente, paisagisticamente e em termos de mobilida-
de e equipamentos.

Portanto, pensar no município de São Paulo como a sede dos Jogos 
Olímpicos neste momento (2011-2016) não é oportuno, apesar de 
que a movimentação gerada pelo processo olímpico talvez contribu-
ísse para a realização de um mínimo de mudanças no panorama ur-
bano paulistano. Por um lado, os Jogos Olímpicos poderiam funcio-
nar como um estalo que levasse a mudanças benéficas, por outro, 
poderia levar a um processo de produção de cidade pensada apenas 
para os jogos, mas que resultasse em grandes incongruências com 
as dinâmicas do espaço urbano no período pós-jogos. 



As Vilas Olímpica e de Mídia, distribuídas em núcleos diferentes, 
Água Branca e Anhembi, respectivamente, seguem um mesmo tipo 
de quadra, edifício e unidades habitacionais. O projeto tipo não se 
altera, em praticamente nada, dependendo do tecido urbano em 
que é inserido. Algumas conexões com vias principais são feitas, 
mas isso não altera as outras quadras, espaçamentos entre prédios, 
volumetria. Pode-se dizer, já, que esta proposição habitacional ca-
racteriza um carimbão CDHU com algumas idéias novas.

Vamos à caracterização dos tipos, unidades, edifícios, quadras.

São lançadas duas unidades habitacionais tipo, de 2 e 3 dormitórios, 
com xxm² e xxm², respectivamente. Apesar da diversidade de áreas 
não ser grande, as dimensões propostas permitem a apropriação 
destas unidades no período pós-jogos também por faixas de popu-
lação com menor renda, desde que incentivadas pelo poder público.

 As unidades apresentam duas fachadas paralelas, o que permite, a 
priori, desconsiderando por enquanto os fatores gabarito e distan-
ciamento entre edifícios, níveis de iluminação e ventilação natural 
favoráveis a um uso saudável, ecológico e confortável dos ambien-
tes. 

Os ambientes de estar, cozinha e lavanderia são pensados como um 
único espaço, apenas com um anteparo hidráulico separando a sala 
da cozinha, e um nicho recuado para a lavanderia, aproveitando um 
espaço residual da caixa de escadas enclausuradas no centro do edi-
fício. A escolha por ambientes integrados parece mais interessante, 
pois impede a criação de espaços confinados, escuros. Entretanto, 

pensando no uso destas unidades por uma família de 5 pessoas, que 
realmente vai lavar suas roupas e fazer sua comida, há um conflito 
entre as roupas secando na lavanderia, a gordura e o cheiro do bife 
sendo frito na cozinha e o sofá novo da sala. Além disso, apesar 
da impressão de espaço flexível, a cozinha não deixa de ser uma 
cozinha-corredor, com a lavanderia ao fim desta.

O banheiro ocupa o outro nicho junto à caixa de escada do edifício. À 
primeira vista, este ambiente parece bem iluminado, arejado. Con-
tudo, o esquema adotado de separação entre equipamentos sani-
tários faz com que chuveiro e vaso sanitário fiquem sem ventilação 
direta. A colocação da bancada separada do restante é interessante 
por permitir o uso simultâneo de diferentes equipamentos. Contu-
do, por questões sanitárias, talvez fosse necessária uma bancada 
interna também.

As unidades habitacionais podem ser utilizadas por famílias com di-
ferentes números de integrantes, além de poder variar ao longo do 
tempo, uma vez as duas unidades tipo apresentam um espaço extra, 
que pode ser apropriado como um dormitório adicional, como área 
de estudo, ou como área de trabalho.

No caso da unidade de dois dormitórios, a separação entre eles e o 
estar não é feita por paredes, mas por elementos como armários e 
bancadas, que permitem um uso mais flexível do espaço. Já a unida-
de de três dormitórios, apresenta uma mescla de delimitações fixas 
e flexíveis. 

Todavia, até certo ponto esta flexibilidade é puro desenho. Os fe
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chamentos de dormitórios sem portas e por meio de bancadas ou 
armários não funcionaria na realidade, principalmente pensando no 
caso de brasileiros, e brasileiros de baixa renda. 

Talvez o projeto analisado seja ainda um conjunto de idéias, em que 
se buscou, por exemplo, mostrar a intenção de flexibilidade de uso. 
Futuramente, todavia, deveria ser projetado o modo pelo qual os 
moradores se apropriam do espaço flexível e tornam ele um pouco 
mais fixo. 

As unidades habitacionais se organizam em edifícios-lâmina, com 
xxm de largura, por xxm de comprimento e 13 pavimentos (térreo, 
11 pavimentos e cobertura).

Cada pavimento contém 10 unidades habitacionais, 8 de três dormi-
tórios e 2 de dois dormitórios, correspondentes às duas extremida-
des da lâmina. As lâminas se organizam paralelamente, duas a duas, 
na quadra tipo, com xxm de largura, por xxm de comprimento.

As circulações vertical e horizontal principal se desenvolvem no es-
paçamento entre duas lâminas. Duas prumadas de circulação verti-
cal, compostas por dois elevadores e escadas de emergência, com 
paradas programas em apenas alguns pavimentos (1°, 4°, 9° e 12°), 
conduzem, por meio de passarelas, a pavimentos comunitários que 
dão acesso a prumadas de circulação vertical auxiliares que aten-
dem duas a duas unidades em até quatro pavimentos habitacionais. 
Estas prumadas auxiliares estão inseridas dentro do volume edilício.

Pensando que a Vila pode ser habitada por pessoas de faixas de 
rendas menores, o projeto lida muito bem com a questão dos ele

vadores e seu custo<fazer uma nota falando q elevador nem é tão 
vilão assim>, reduzindo o número de paradas e transformando um 
simples edifício de 12 pavimentos acessados por elevador, em um 
conjunto vertical de edifícios de 3 e 5 pavimentos, dentro dos quais 
a circulação vertical acontece por meio das escadas entre prumadas 
de duas unidades habitacionais.

Contudo, alguns pontos são questionáveis. Como funcionam estas 
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passarelas? A priori elas não possuem coberturas, será que inter-
venções posteriores buscarão sanar isto, ou a população não se in-
comodaria? E os espaços comunitários conectados às passarelas em 
quatro pavimentos, como seria sua gestão? Estes espaços não esta-
riam superdimensionados? Haveria uso ou ficariam vazios?

Para entender mais algumas questões do espaço intra-quadra, é in-
teressante entender a articulação entre as diversas quadras-tipo do 
conjunto. Elas são separadas por vias duplas com xxm de largura 
cada, e canteiro central de xxm de largura, com plantio de árvores 
e acesso à garagem subterrânea, abaixo da rua. Pelos cortes encon-
trados do projeto, não é possível entender o acesso entre a garagem 
subterrânea e os edifícios habitacionais. Especula-se, portanto, que 
os elevadores e escadas de emergência entre as lâminas atinjam o 
subsolo, conectando-se por meio de um túnel, abaixo dos edifícios, 
até chegar à garagem, abaixo da rua.

Este ponto também é questionável. Não foi pensada uma estratégia 
para fazer com que os moradores do edifício passem pelo térreo, 
uma vez que estes podem chegar pela garagem subterrânea e aces-
sar diretamente sua unidade, por meio do elevador ou pelas esca-
das auxiliares e pavimentos comunitários.

Portanto, qual é a qualidade do espaço entre as lâminas, a nível do 
pedestre? Haverá algum uso? Ou apenas algumas plantas para se-
rem contempladas a partir de dentro da unidade ou quando se pas-
sa correndo pelas passarelas? No térreo, parece haver a proposta 
de boxes de comércio. Tudo bem, o comércio ajuda a dar vida ao 
local, mas ele depende desta vida e, se todos chegam de carro e não 

passam por ele, o comércio não sobrevive. Pode-se falar que são 
padarias, açougues, comércio de bairro e tal. Tudo bem, mas será 
que há demanda para este tipo de comércio no térreo de todos os 
edifícios deste conjunto? 

A garagem subterrânea com acesso direto de elevador para as uni-
dades e a separação de pares de lâminas habitacionais em quadras 
idênticas delimitadas por uma traçado reticulado com canteiros 
centrais também não contribuem para o uso do espaço livre públi-
co. E este espaço não deve ser pensado como uma das quadras-tipo 
sem prédios, com uma quadra de vôlei, um quiosque, mesinhas de 
xadrez e palmeiras tropicais. Todo o espaço extra-edifício deve ser 
pensado e articulado de forma conjunta, criando um sistema de 
espaços livres públicos que possibilite múltiplos usos e formas de 
apropriação. 

O interessante do projeto desta Vila Olímpica é que apesar de tratar 
com a repetição de tipos em larga escala, proporcionando um am-
biente urbano/paisagístico mais monótono e de menor qualidade, 
quanto a convivência, promoção de encontros, desenvolvimento de 
atividades e recreação, o projeto busca a diversidade populacional, 
flexibilidade no uso e ocupação das unidades, lança estratégias inte-
ressantes de circulação vertical e, o mais importante, não faz da Vila 
Olímpica um simples produto imobiliário. Não que toda a produ-
ção do Mercado Imobiliário brasileiro deva ser taxada como ruim e 
maqueada pela propaganda e marketing, mas que no caso especial 
da Vila Olímpica, não é interessante pensar num produto já com o 
cliente determinado, como é o produto imobiliário.
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O projeto da candidatura de Paris como cidade-sede dos Jogos Olím-
picos de 2012, que concorreu com Londres, a escolhida, destaca-se 
pela proposição de reduzidas intervenções urbanas, com requalifi-
cação de áreas industriais e introdução de sistema de espaços livres 
como forma de alinhavar espaços residuais ou conflitantes da malha 
urbana, com ênfase na realização apenas de obras que sejam rele-
vantes à constituição do legado urbano parisiense.

Muitas das atividades esportivas são direcionadas a instalações es-
portivas existentes ao longo do espaço urbano de Paris. Esta disper-
são não seria um problema frente aos mais de 1.600 km de trans-
porte público, seja ele metrô, trem ou VLT. 

Apesar de não demarcar explicitamente um Parque Olímpico, são 
propostas três principais zonas de instalações olímpicas, ou como a 
própria candidatura denomina, três pólos, o Western e o Northern 
Clusters, além da Vila Olímpica.

Talvez o aspecto mais interessante da Vila Olímpica de Paris, dimen-
sionada para 17.100 atletas e técnicos, é que ela se desenvolve em 
dois agrupamentos habitacionais, em contextos espaciais diferentes 
e, portanto, características arquitetônico/paisagístico/urbanísticas 
diferentes.

A Vila Olímpica em si, localiza-se no noroeste de Paris, no distrito de 
Batignolles, em uma área de mais de 45ha com potencial de requa-
lificação urbana, entre os pólos de instalações olímpicas Western 
e Northern Cluster. Desta distribuição espacial entre os três pólos, 
vem o termo one village, two clusters, empregado no Caderno Olím-

pico. Já o outro pólo da Vila Olímpica, uma Ancillary Olympic Village, 
faz parte de projeto de requalificação da área suburbana parisiense 
de La Rochelle.

Assim como as outras Vilas Olímpicas, a de Paris é organizada em 
duas zonas principais, a Residencial e a Internacional, articuladas a 
outras zonas de Transporte e Logística.

A Zona Residencial se estende por 34,5 ha, em torno a um parque, 
associado a áreas de Refeições Casuais, além do Refeitório Princi-
pal próximo à estação de transporte, ginásio, pista de atletismo de 
400m, piscina de 50 m de comprimento, duas quadras de basquete 
e vôlei e quatro de tênis.

A Zona Internacional, com 6 ha de extensão, situa-se a nordeste da 
residencial, abrigando uma Praça para as Cerimônias de Boas-vin-
das, restaurantes e shopping Center. 

A Zona de Transporte e Logística, com 4 ha, inclui o Centro de Trans-
porte, além de áreas necessárias às operações de logística, com 
acesso independente e distanciamento em relação à Zona Residen-
cial. No Transport Mall, são previstas 45 paradas de ônibus, para o 
transporte entre a Vila Olímpica e as instalações de competição.

A Zona Residencial prevê a utilização de estruturas temporárias e 
existentes, além de já estabelecer a utilização de parte das unidades 
habitacionais como moradia para uma universidade, ainda em pla-
nejamento.  A Vila é, portanto, composta por abrigos temporários 
(7% do total), dois hotéis existentes, além de novos edifícios



Portanto, em torno a uma grande área pública, com instalações es-
portivas, recreacionais e de serviços, como alimentação e saúde, os 
edifícios novos da Vila Olímpica, com gabarito máximo de oito pavi-
mentos, conformam espaços livres públicos de menores dimensões 
que se articulam ao central.

Os volumes habitacionais, em grande parte com formato de Cs arti-
culados, são compostos pela justaposição de edifícios com lajes de 
até 282 m², com duas unidades habitacionais por pavimento. Deste 
modo, a cada duas unidades habitacionais, há um core de circulação 
vertical, composto por dois elevadores e uma escada helicoidal.

Ao que parece, através de estudo do Caderno da Candidatura de Pa-
ris 2012, não há, no período olímpico, diversas unidades tipo, com 
variação de número de dormitórios e/ou banheiros. As unidades 
apresentam 4 quatro dormitórios, com duas camas cada, dois ba-
nheiros, além de cozinha integrada à sala.

A configuração dos banheiros não é a habitual para o contexto bra-
sileiro, com separação em dois boxes sanitários, um deles com pia 
a chuveiro e o outro com vaso sanitário. Esta configuração é inte-
ressante, pois permite o uso simultâneo de equipamentos sanitá-
rios distintos, sem constrangimentos interpessoais, principalmen-
te pensando-se numa proporção de quatro pessoas por banheiro. 
Mais uma vez é ressaltada a inserção dos banheiros nas plantas ha-
bitacionais, sem qualquer acesso a iluminação e ventilação naturais. 

O espaço destinado a estar, refeições e cozinha, apesar de possi-
bilitar a área de giro de 360° do cadeirante, com certeza configura 

um espaço de conflitos funcionais, principalmente tendo em vista 
a ocupação por oito pessoas. No caso de Paris, diferentemente de 
Londres, estas funções são integradas num mesmo espaço, sem 
confinamento ou separação por meio de paredes e portas. 

Torna-se importante destacar que a simples indicação, em planta, 
das áreas de transferência e manobra necessárias a um cadeirante, 
não implica na criação de um espaço adequado à realização das ati-
vidades necessárias pelos seus usuários.

Alguns dos dormitórios, inclusive, parecem grandes demais para 
duas camas, mas pequenos demais para agregar mais usos. As Ca-
mas são encostadas às paredes, mas há um espaçamento de xxm 
entre as cabeceiras da cama e as janelas.

Assim como relatado no caso de Londres, falta no Caderno da Can-
didatura um pavimento tipo de um conjunto de edifícios. A planta 
com duas unidades parece não fazer referência a qualquer edifício 
do conjunto proposto da Vila Olímpica, uma vez que ele apresenta 
dimensões de 13 m por 21,70m e possui janelas em todas as quatro 
fachadas. Como este edifício se articula a outro para conformar os 
conjuntos edilícios propostos?

Frente à uniformidade de alternativas habitacionais no período dos 
jogos, o projeto da Vila Olímpica já traz a configuração do pavimen-
to habitacional na configuração de legado, que absorve a diversida-
de de áreas habitacionais.

São propostas unidades de um, dois e quatro dormitórios, sendo 
que o último apresenta dois banheiros, de configuração igual à do 



período do jogos. 

Na configuração de legado, o espaço interno às unidades habitacio-
nais é retalhado, transformando a área de estar, principalmente, em 
área de circulação. Restam também corredores estreitos e profun-
dos apenas para acesso ao banheiro.

No projeto são indicadas também as instalações habitacionais tem-
porárias. A distribuição interna às unidades com 6 dormitórios, qua-
tro banheiros, para um total de 10 atletas, é racionalizada, com mí-
nimo de circulação e máxima flexibilidade de uso na área comum. A 
justificativa pela necessidade de habitação temporária não é expli-
cada ou fornecida. Seria falta de demanda? Não.

As unidades dos CON/CPN apresentam diferentes áreas, com com-
partimentação do espaço segundo as diversas atividades às quais é 
relacionado.

O terreno para a instalação da Vila é de propriedade de três órgãos 
públicos, a Cidade de Paris, o Governo Francês e as Corporações do 
Transporte Público de Trilhos.

O custo total estimado para a construção da Vila Olímpica, excluin-
do-se gastos com terra e estruturas ferroviárias, é de 2.543,2 mi-
lhões de USD (2004). Este custo seria subsidiado pela Cidade de Pa-
ris, pela região Lle –de-France e pelo Governo Francês. No que diz 
respeito aos quase mil quartos de hotel utilizados como moradia 
olímpica além de outras instalações existentes, seria realizado um 
aluguel durante os jogos, ou provisão governamental sem custos.

O estudo da La Rochelle Ancillary Olympic Village é interessante 
principalmente devido à densidade populacional proposta, não ha-
bitual para vilas olímpicas.

A Ancillary O.V. localiza-se a 2 km do Centro de Paris e das instalações 
olímpicas de Vela. Trata-se de uma área de 12,5 hana região metro-
politana de La Rochelle, mais especificamente da City of Aytrè. O 
projeto possui a intenção de estender a área urbana de La Rochelle, 
sem deixar de preservar o meio ambiente local.

A Zona Internacional é estruturada por instalações temporárias, 
com Refeitório, Recepção, Shopping Center. Junto a ela há também 
a Zona de Transportes.

A Zona Residencial é composta por edifícios habitacionais, além de 
town houses, que configuram uma densidade populacional inferior 
à esperada ou almejada para uma Vila Olímpica. Durante os jogos, 
são usadas apenas as unidades do térreo, pelos atletas. Na configu-
ração de legado, as unidades seriam convertidas em social housing 
e residências privadas.

A vila é composta por três quadras habitacionais, com os edifícios 
agrupados na extremidade de uma delas, além das town houses, 
que ocupam quase 100 lotes, de xxm por xxm, geminadas lateral-
mente e com grandes recuos nos fundos.

Os edifícios são compostos por apenas dois pavimentos, cada um 
com duas unidades habitacionais de xxm², com dois dormitórios, 
um banheiro, estar e cozinha separados e uma área para os CON/
CPN. Provavelmente o acesso ao pavimento superior é realizado, na 



configuração pós-jogos, por meio de escada externa.

As town houses possuem quase 200m², em dois pavimentos, com 
cinco dormitórios, abrigando seis atletas, dois banheiros sem ilumi-
nação/ventilação naturais, estar e cozinha separados, além de uni-
dade de cerca de 20m² para os COM/CPN.

Parte das terras, 8ha, já é de propriedade metropolitana, e o restan-
te está em processo de negociação. O responsável pela construção 
também é a autoridade metropolitana de La Rochelle. O custo total 
estimado para a construção desta vila é 60,1 milhões de USD (2004).

Apesar do discurso, parece ser impossível inserir, de modo eficiente 
e sustentável, social housing neste contexto espacial. Entretanto, a 
adoção de lotes unifamiliares configura-se como uma alternativa in-
teressante para integração do projeto ao entorno, dependo do caso, 
além de atração de diversas classes sociais.

Athletes will be at the heart of the Games, and the Olympic Village 
is at the centre of the concept. The Village will provide a secure and 
green environment where athletes can relax and recover, optimising 
their training and performance. Segundo o Caderno da Candidatura 
de Paris 2012.
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O caso da cidade-sede de Londres, para os Jogos Olímpicos de 2012, 
é o mais recente. Deste modo, as preocupações e intenções do 
projeto londrino, com certeza, refletem o panorama mundial atual 
(2011) no que toca às questões e metas que regem projeto arquite-
tônico, urbano e paisagístico.  

O projeto olímpico de Londres vem relacionado ao Mayor of 
London’s Plan, indicando que as intervenções olímpicas são orques-
tradas por esferas ainda mais abrangentes e que articulam estas in-
tervenções ao existente e a outras estruturas a serem implantadas 
posteriormente. A existência do Plano de Londres, junto ao Projeto 
Olímpico permite uma melhor compreensão e planejamento do le-
gado urbano no período pós-jogos.

O Mayor of London’s Plan prioriza a reforma e requalificação de ins-
talações pré-existentes, ou o emprego de instalações temporárias, 
incentivando a construção de novas instalações definitivas apenas 
se atestada sua relevância para o conjunto urbano planejado.

Assim como este TFG propõe, Londres vê os Jogos Olímpicos como 
uma oportunidade de projetar cidade, de alavancar transformações 
já planejadas, como é o caso da expansão londrina em direção a 
leste, por meio da requalificação de antigas áreas industriais, atual-
mente obsoletas (2011), assim como aconteceu em Barcelona, com 
Nova Icária.

Apesar de reconhecida a importância da revitalização de áreas ur-
banas degradadas <por sua importância histórica, ou por sua loca-
lização frente à disponibilidade de infra-estrutura, ou por questões 

ambientais, ou para impedir o contínuo espraiamento urbano> , 
pode-se, talvez, dizer que usar os Jogos Olímpicos como meio para 
requalificar áreas obsoletas tenha virado modismo, com recorrência 
desde Barcelona.

Além de algumas instalações pré-existentes dispersas que são adap-
tadas aos fins olímpicos, o programa olímpico londrino distribui-se 
em três núcleos, o Central Zone, o River Zone e o Olympic Park.

O Olympic Park, com cerca de 200 ha, faz parte do vetor leste de 
requalificação urbana londrina, mais especificamente de Lea Valley 
e Statford. Este núcleo concentra mais da metade das atividades 
esportivas olímpicas, abrigando instalações novas como o Estádio 
Olímpico, Arenas de Esporte, Velódromo, Circuito BMX, Centro de 
Hóquei e o Centro Aquático. A leste do Olympic Park, integradas 
ao conjunto esportivo, localizam-se a Vila Olímpica e a Statford City 
(projeto de um novo complexo de compras e negócios ao sul da 
Vila). 

VILA OLÍMPICA

A Vila Olímpica, segundo o Caderno da Candidatura Inglesa aos Jo-
gos Olímpicos de 2012, assim como em diversas outras candidaturas 
(Rio, Pequim), encontra-se no coração do Parque Olímpico (Olympic 
Park).

A localização da Vila permite que, dos 16.000 ou mais atletas e téc-
nicos alojados no conjunto (são 17.320 camas), 80% alcance suas 
respectivas instalações de competição em menos de 20 minutos. No 
caso dos atletas paraolímpicos, a porcentagem esperada é de 95%.FONTE_Elaboração do autor



O Comitê Olímpico de Londres assinala a Vila Olímpica como uma 
landmark, um incentivo à realização de outros projetos de regene-
ração urbana que fomentem o desenvolvimento de comunidades 
sustentáveis e de múltiplos usos e classes sociais.

Athletes will live in a safe, secure, comfortable and harmonious en-
vironment – a perfect base that allows them to compete at their 
very best.  

O Conceito da Vila Olímpica leva em conta a acessibilidade universal 
a todos os equipamentos durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpi-
cos. Além disso, prevê uma adaptação eficiente entre as acomoda-
ções para os atletas Olímpicos e Paraolímpicos.

Como não poderia deixar de ser, a Vila Olímpica de Londres é pauta-
da pelos ditames da Sustentabilidade, refletindo-se principalmente 
na escolha de materiais, manejo de energia, dejetos e emissões de 
carbono.

Bem, este é o conceito geral da Vila londrina, segundo seus próprios 
olhos. A leitura de questões mais específicas e dos desenhos permi-
tirá a sucinta discussão da viabilidade e efetividade das intenções 
projetuais.

A Vila Olímpica ocupa uma área de 30 ha e organiza-se em quatro 
zonas, a Zona Operacional, a norte do conjunto, a Zona Internacio-
nal, a sul, a Zona Residencial, central e a Zona de Transportes.

A Zona de Operacional é formada por entrada de funcionários, Re-
feitório de Funcionários, Áreas de Logística com depósito de mobília 

e outros bens, Áreas de Transferência de Materiais, Áreas de Supor-
te Tecnológico, Manejo de Dejetos, Serviço de Lavanderia, Seguran-
ça ao Incêndio, Centro de Segurança.

A Zona Internacional atende às funções de lazer e entretenimento 
dos atletas, além de recepção de visitantes e realização de confe-
rências e reuniões. Há também instalações secundárias, como de 
bancos, telecomunicações, cabeleireiros, supermercado, jogos ele-
trônicos.

De forma mais específica, a Zona Internacional é composta por Cen-
tro de Boas-vindas aos Visitantes, Centro de Boas-vindas VIP, Me-
dia Sub-Centre, Área para a bandeira e Cerimônia de Boas-vindas, 
Refeitório dos Convidados, Bancos, Salões de Cabeleireiros, Centro 
de Telecomunicações, Internet Café, Lojas, Instalações de Lazer e 
Recreação, Museu Olímpico, 

A Zona Residencial, além das acomodações dos atletas, contém o 
Refeitório Principal e a Policlínica. Em meio a estas funções, peque-
nos edifícios auxiliares abrigam o NOC Center, o Chef Mission mee-
ting hall e estacionamentos dos NOC/NPC. Nesta Zona, são interes-
santes o Bulevar Aquático e dos Atletas, que concentram pequenas 
lojas, restaurantes, cafés, exposições, enchendo de vida o espaço da 
Vila Olímpica.

A Zona Residencial é formada, além das 17 Quadras Residenciais, 
o Refeitório Principal, as Áreas de Refeição Casual, o Hall de Reu-
niões do Chefe da Missão, Áreas Recreacionais, Centro de Fitness, 
Instalações de Massagem, Discoteca, Serviços de NOC/NPC, Centro 



Religioso, Policlínica.

São propostos dois centros de transporte. Um deles para a circula-
ção entre as instalações do Olympic Park e outro ligando o Parque 
Olímpico às outras instalações olímpicas e pontos turísticos londri-
nos. O transporte dentro da Vila é realizado por meio de ônibus com 
emissão zero de carbono, em intervalos de menos de 3 minutos, 
conectando os edifícios habitacionais, refeitórios e áreas de trans-
porte.

A Vila Olímpica é estruturada por uma hierarquia de espaços livres 
públicos, semi-públicos e privados. Todas as instalações estão inse-
ridas em uma área pública, com vias, calçadas e áreas arborizadas 
e permeadas por línguas d’água, traçadas a partir do Rio Lea. Numa 
escala maior, os edifícios habitacionais configuram em seu interior 
uma praça central semi-pública, além de pátios privativos de cada 
apartamento e varandas, para algumas das unidades.

A Zona de Transportes contém dois bolsões de estacionamento para 
os NOC/NPC, um com 200 vagas e outro com 400, além de 800 va-
gas para Rate Card Parking, T1, T2, T3.

É interessante esta escala de gestão de espaços livres, mas ela pode 
se tornar complicada ao longo do tempo, pois sempre há a intenção 
de interesses individuais se apropriarem de bens comuns, ou des-
prezarem o uso dos espaços coletivos, uma vez que possuem seu 
próprio espaço exclusivo. Talvez estas preocupações façam referên-
cia à cultura brasileira, e não londrina.

A configuração das quadras da Vila Olímpica, com dimensões mé-

dias de xxm por xxm, talvez já indique a transformação, no período 
pós-jogos, de cada uma das quadras em condomínios, com gestão 
própria.

A adoção dos edifícios-quadra, cercados por calçadas e delas distan-
ciados por rampas que levam a acessos controlados em direção ao 
miolo da quadra, talvez seja uma alternativa mais pragmática e real, 
entretanto, não permite, assim como em Nova Icária, a integração 
entre os espaços e as atividades desenvolvidas intra e extra-quadra. 
Neste ponto, a configuração arquitetônico/urbana da Vila Olímpica 
de Londres parece não enfatizar a criação de uma vida urbana. De 
nada adianta, fazer uma rua com lojas e cafés, conectada, entretan-
to a espaços mortos.

O cinturão edilício é composto, na verdade, pela justaposição de 
núcleos habitacionais verticalizados de diferentes tamanhos, aces-
sados a partir de rampas nas calçadas, que direcionam a um hall de 
entrada simples, que conduz ao jardim semi-público no miolo do 
conjunto e aos demais pavimentos habitacionais, por meio de um 
elevador, ou dois, e uma escada.

O térreo dos edifícios é voltado às delegações esportivas, os NOC e 
NPC, para o estabelecimento de suas sedes e realização de reuni-
ões, trabalhos administrativos e cuidados médicos. Algumas destas 
unidades também apresentam jardins privados. 

Estas unidades apresentam áreas significativamente grandes, se 
comparadas à de unidades habitacionais de interesse social no Bra-
sil. As unidades dos NOC e NPC variam de 100 m² até mais de 200 



m², compostas por Sala de Chefe da Missão, Escritório da Equipe, 
Sala de Reuniões, Gabinete Médico e Sala de Massagem. 

Observando-se a implantação das unidades no térreo dos edifícios, 
é possível notar três principais configurações, unidades com apenas 
uma fachada exterior, com duas fachadas paralelas e outras unida-
des, nas esquinas do conjunto, com duas fachadas concorrentes. Em 
todos os casos, apesar da área significativa das unidades, as insta-
lações sanitárias são confinadas, sem acesso direto a iluminação e 
ventilação naturais. Outrossim, as unidades com apenas uma facha-
da são acessadas por meio de um corredor de 2m de largura por 
até xxm de comprimento, com reduzidas iluminação e ventilação 
naturais por meio dos halls de entrada.Em Londres, assim como em 
outros países europeus, esta configuração é considerada comum.

A relativa uniformidade dos edifícios habitacionais em planta é com-
plementada pela diversidade volumétrica do conjunto, com gaba-
ritos variando de 4 a 13 pavimentos, embora as unidades habita-
cionais para os atletas não devam passar do oitavo andar. Acima 
deste pavimento, há unidades voltadas para integrantes extras das 
delegações oficiais. A área total ocupada pelas unidades dos atletas 
é de 247.210 m².

As unidades habitacionais tipo possuem de 2 a 5 dormitórios, com 
uma ou duas camas por dormitório, atendendo à proporção mínima 
de 1 banheiro a cada quatro atletas.

É grande a diversidade de tipos habitacionais. Isto é interessante, 
pois indica, já na fase de projeto, a intenção de transformar este 

conjunto edilício em legado habitacional acessível a diversas faixas 
de renda.

O Caderno da Candidatura não disponibiliza imagens de todas as 
unidades, principalmente as mais críticas, a de sete pessoas com 
dois banheiros (26% dos casos) e a de nove pessoas com três ba-
nheiros (11% dos casos). 

Mesmo assim, é válido observar as plantas das unidades fornecidas, 
respectivas às unidades com:

2 dormitórios, 1 banheiro (2 ou 3 atletas): 60m²;

3  dormitórios, 2 banheiros (4 ou 5 atletas): 76m²;

3 dormitórios, 2 banheiros (6 atletas): 88m²;

4 dormitórios, 3 banheiros (7 atletas): 110m²;

Apesar de não ser disponibilizada também uma planta do pavimen-
to tipo de um edifício-quadra sequer, observa-se que as plantas das 
unidades dos diversos pavimentos são determinadas, em partes, 
pelas unidades do térreo, seguindo as mesmas prumadas estrutu-
rais, hidráulicas e de divisórias entre ambientes.

O projeto da Vila Olímpica elimina a lavanderia do espaço interno à 
unidade. Desta forma, elimina também um dos elementos de confli-
to funcional no espaço habitacional. Contudo, o emprego de lavan-
derias comunitárias faz parte do modo de viver britânico. 

Pode-se notar que as características espaciais das unidades habita-



cionais londrinas são diferentes das paulistanas, por exemplo, prin-
cipalmente devido à segmentação funcional dos espaços no caso 
londrino, com a porta de entrada dando acesso a um corredor/hall 
com portas que conduzem aos dormitórios ou à sala, também se-
gregada em relação ao espaço de entrada. Isto é uma característica 
comum não só na Inglaterra, mas também na França e outros países 
europeus.

Nas unidades habitacionais dos atletas, os banheiros continuam 
confinados, sem acesso direto a iluminação e ventilação naturais. 
Isto era esperado, uma vez que todas as unidades, desde o térreo 
até o último pavimento seguem as mesmas prumadas hidráulicas.

São indicadas unidades habitacionais no modo de legado, embora 
não sejam mostradas as respectivas plantas no modo olímpico. Mas 
a principal adaptação relatada é a redução de um dormitório. Como 
é feita esta modificação, se com substituição de painéis, ou com pe-
quenas demolições, não se sabe.

No que diz respeito à Vila Paraolímpica, a Candidatura Londrina re-
lata apenas que as unidades extrapolam as exigências do IPC, mas 
não são explicitadas estratégias específicas, talvez porque todas as 
unidades fossem acessíveis, não havendo necessidade de adapta-
ção.

A Vila está sendo construída em terreno público, por meio de um 
consórcio de parceria público-privada para a construção de Statford 
City, na qual a Vila se insere.

O custo total estimado da Vila Olímpica, com suas instalações tem-

porárias e permanentes é de 1.101 milhões de libras. 

O cronograma de construção para as instalações permanentes vai 
de Junho de 2007 a Dezembro de 2011, já as instalações temporá-
rias, de Janeiro a Maio de 2012, para os Jogos a se realizarem de 27 
de Julho a 12 de Agosto de 2012.

O LOCOG (London Organising Committee of the Olympic Games) pa-
gará até 40 milhões de libras de aluguel para uso da Vila Olímpica 
durante os Jogos Olímpicos.

No período pós-jogos, articulado pelo Mayor of London’s Plan, será 
realizada a conversão do uso Olímpico das unidades, para a configu-
ração de lares permanentes, num total de 3.600 unidades, que, com 
certeza, além de possibilitar a vida neste trecho urbano de Londres 
até então degradado, ratificará o ideal de comunidade sustentável, 
multifuncional e com diversidade social. Ainda de acordo com o Pla-
no, até metade das unidades será alugada ou vendida por preços 
acessíveis e o restante será vendido pelo mercado imobiliário.

Os edifícios auxiliares da Zona Residencial serão apropriados na for-
ma de legado como pequenos equipamentos educacionais e de saú-
de que atendam à comunidade local. A Zona Internacional passará 
por adaptações, podendo abrigar um mix de usos residenciais. 
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A cidade russa de Sochi foi eleita a cidade-sede para os Jogos Olím-
picos de Inverno de 2014. A escolha desta experiência é pautada, na 
verdade, não pelas instalações olímpicas que estão em curso para 
a realização dos jogos, que não acrescentam nenhum elemento ou 
discussão pertinentes, mas sim de um projeto de Vila Olímpica que 
foi proposto pelo escritório A.Asadov.

O projeto é absolutamente questionável quanto à estética proposta, 
o esquema estrutural e o custo de implementação. Entretanto, é in-
teressante observar a divagação projetual de outros e, a partir dela, 
extrair conceitos e intenções que podem contribuir para o processo 
de projeto.

Pois então, o escritório A.Asadov propôs a construção de uma Vila 
Olímpica totalmente flutuante sobre o Mar Negro. Seria um trecho 
de bairro flutuante, conectado à orla marítima por meio de um úni-
co píer, além de transporte marítimo. 

Este núcleo urbano flutuante é composto por cinco sub-núcleos, 
interligados também por passarelas. Cada um dos núcleos é com-
posto por um edifício de 20 pavimentos, aproximadamente, sobre 
uma base circular com cinco pavimentos, concentrando atividades 
comuns de lazer e comércio.  Não existe um espaço livre comum a 
todos os núcleos flutuantes, apenas espaços externos e internos aos 
embasamentos de cada edifício, conectados por passarelas.

Para o contexto russo, seria justificável a busca da reprodução do 
solo urbano em direção ao mar? Seria esta uma forma de enfatizar 
sua importância e uso, ou isto apenas tornaria as cidades ainda mais 

espraiadas, isoladas, arrastando consigo seus problemas?

Provavelmente, este projeto busca repercussão do escritório em si e 
de uma nova ideologia: a ocupação da água por núcleos populacio-
nais flutuantes de alta densidade.

Apesar de parecer  absurda, a proposta permite reflexões de como 
seria uma cidade em que as águas fizessem parte das dinâmicas ur-
banas a tal ponto que seria comum o transporte aquático, maríti-
mo ou fluvial, interligando usos urbanos flutuantes, entre si, e deles 
com os desenvolvidos em terra firme.

Estas idéias, se pensadas de forma cautelosa, levando em conta o 
contexto temporal/espacial, o impacto ambiental, os custos e a rela-
ção que se quer entre cidade e águas, pode contribuir efetivamente 
para o processo de projeto.
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A cidade de Tóquio já abrigou Jogos Olímpicos em 1964, constituin-
do a primeira edição do evento fora da Europa e dos Estados Uni-
dos. Grande parte das instalações que permaneceram como legado 
destes jogos seria requalificada para a realização dos Jogos Olímpi-
cos de 2016 (70% das atividades olímpicas seriam desenvolvidas em 
edifícios ou equipamentos pré-existentes). 

O projeto de Tóquio aposta nas estratégias ambientais, enfatizan-
do a criação de uma Cidade-sede Olímpica compacta, servida por 
transporte público eficiente, que conecta instalações olímpicas, se-
jam elas novas ou requalificadas, todas elas, entretanto, levando em 
conta as novas alternativas de produção de energia e reutilização de 
águas pluviais.

Segundo Tadao Ando, arquiteto japonês responsável pelo Master 
Plan da Tóquio Olímpica, 97% das instalações olímpicas estão situ-
adas a, no máximo, 8km do centro dos Jogos, composto pela Vila e 
Estádio Olímpico. As únicas instalações olímpicas fora da área cen-
tral de Tóquio são os Estádios de Futebol na região de Tama, Osaka, 
Yokohama, Saitama City e Sapporo, além das instalações de tiro, em 
Saitama. 

Os equipamentos olímpicos se distribuem principalmente em duas 
Zonas, a Heritage Zone e a Tokyo Bay Zone. A Heritage Zone concen-
tra principalmente as instalações existentes, em grande parte lega-
do dos Jogos Olímpicos de 1964, como é o caso do Estádio Yoyogi, o 

Tokyo Dome, o Estádio de Sumô Kokugikan, o National Stadium, que 
abrigou as cerimônias de abertura e encerramento de 1964 e que 

serviria ao futebol em 2016.

A Tokyo Bay Zone é constituída pelos novos equipamentos, instala-
dos sobre ilhas artificiais na Baía de Tóquio. As principais instalações 
são o Olympic Stadium, com capacidade para 100.000 espectadores 
e total suprimento por energia solar e a Vila Olímpica.

Tadao Ando ainda afirma que busca, por meio deste projeto, abrir o 
Japão ao Mundo, um novo Japão.

A Vila Olímpica de Tóquio, ao levar em conta características do caso 
de Barcelona, assemelha-se à de Paris e Londres, no que diz respeito 
à implantação.

Do que é possível depreender das imagens encontradas, a Vila Olím-
pica de Tóquio é estruturada por um mínimo sistema viário de aces-
so de veículos, conformando quadras, talvez quatro ou cinco, em 
que os edifícios se articulam em ângulos retos ou não e criam um 
sistema de espaços livres. 

Os edifícios são, basicamente, lâminas com gabarito que varia de 
oito a dez pavimentos, e que se organizam criando, internamente 
ao conjunto, um sistema hierarquizado de espaços livres, desde pá-
tios, até parques lineares, dotados de vegetação arbórea, peque-
nos estares e caminhos sinuosos que, em alguns pontos, passam 
por debaixo dos edifícios conectando o espaço interno e externo ao 
conjunto.

Os edifícios não são, entretanto, lâminas habitacionais modernistas. 
Pelo contrário, as lâminas são compostas por diversos volumes que, 
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sensivelmente, recuam, se projetam ou variam de altura. Em alguns 
pontos, os volumes são vazios, configurando pátios ou estares inter-
nos ao edifício.

O ponto mais interessante do projeto de Tóquio com certeza é a 
criação de um sistema de espaços livres dentro do edifício, o qual se 
articula física e visualmente com os espaços livres do chão. O am-
biente interno coletivo do edifício, em especial halls de circulação 
vertical e corredores, ganha novas características e funções. Estes 
espaços proporcionam relações novas entre o espaço edilício coleti-
vo e seus habitantes, uma vez que adquirem melhor qualidade am-
biental (iluminação e ventilação naturais, acesso a sol) e estimulam 
a convivência, a parada, os encontros. 



CHICAGO 2016
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A Vila Olímpica de Chicago é projetada para uma área costeira da 
cidade, agregando-se ao projeto, portanto, a função de integrar o 
meio urbano à água.

A Vila é setorizada em Olympic Village Plaza, que corresponde, em 
grande medida, à Zona Internacional das outras experiências apon-
tadas, Zona Operacional e Zona Residencial.

A Olympic Village Plaza concentra a entrada e recepção dos convida-
dos, da família olímpica e imprensa, com serviços de recreação, an-
fiteatro, refeitórios casuais e para convidados, conectados por meio 
de um eixo construído até a orla marítima.

A Zona Operacional congrega o Centro de Transportes, os estacio-
namentos voltados aos Comitês Olímpicos Nacionais, Centro de 
Serviços, Área de transferência de materiais, Área de triagem e de 
Credenciamento dos atletas.

Na verdade, algumas das funções da comumente chamada Zona 
Internacional se distribuem entre a Olympic Village Plaza e a Zona 
Operacional.

A Zona Residencial provê cerca de 2.500 unidades habitacionais em 
edifícios de 10 a 14 pavimentos, que coexistem a equipamentos mé-
dicos, administrativos, além de comércio e lazer.

No caso de Chicago, apesar da delimitação de zonas funcionais, es-
tas se entrelaçam de modo mais enfático que em outras experiên-
cias. A Olympic Village Plaza atravessa a Zona Residencial e conecta 
o meio urbano existente e o proposto ao waterfront. Esta configura-

ção é mais interessante, pensando-se no uso multifuncional e vivo 
deste espaço no período de legado.

A Zona Residencial é composta por nove quadras com usos mistos, 
nas quais blocos verticais residenciais se articulam de modo a de-
marcar as esquinas e, principalmente, configurar espaços livres in-
ternos ao conjunto da quadra, a serem acessados a partir da calça-
da e de outras quadras. Alguns destes espaços livres são pensados 
como área de concentração de cafés e refeitórios, provavelmente 
incentivando a multifuncionalidade das quadras quando apropria-
das no período pós-jogos. O restante dos espaços é voltado para o 
uso de apreciação, lazer e recreação do dia-a-dia dos moradores da 
área e seu entorno. Parte destes espaços livres envolve e articula 
edifícios pré-existentes e que seriam requalificados para os Jogos de 
2016, com função de Policlínica, Segurança, Administração da Vila.

A inserção de múltiplos usos em quase todas as quadras habita-
cionais, junto ao sistema de espaços livres públicos, confere à Vila 
Olímpica um constante fluxo de circulação e parada, o que propor-
ciona vida ao local. Diferente de Londres e outras candidaturas, não 
é proposta apenas uma via, ou um boulevard com multiusos. Neste 
caso, a multifuncionalidade é pulverizada pelo tecido urbano. Con-
tudo, pode ser que apenas parte destas áreas propostas realmente 
vingasse, mas a intenção de projeto é, ainda assim, válida.

Este sistema de espaços livres públicos, associados a equipamentos 
privados, públicos, ou apenas como espaços de estar, delimitados, 
ou circunscritos, pelos edifícios e tecido viário, conecta-se, por meio 
de três transposições elevadas, a um parque marítimo. Este parque 



congrega funções esportivas e de recreação, com piscinas, quadras 
de vôlei e tênis, campo de futebol e pista de corrida e, provavelmen-
te, seria usado intensamente somente aos finais de semana, já que 
as necessidades cotidianas da população são supridas pelo sistema 
de espaços livres que entremeiam as quadras da Vila Olímpica.

Por isso mesmo, é interessante que a Vila não contenha ou circuns-
creva o espaço público de maior porte, o parque marítimo, uma vez 
que isto poderia dificultar ou inibir o uso destes equipamentos por 
um coletivo urbano. Talvez esta outra alternativa nem fosse possí-
vel, devido ao eixo viário que separa a malha urbana da orla maríti-
ma. O parque é, portanto, acessado a partir de localidades distantes 
por meio do eixo viário adjacente ao parque, ou a partir da área 
urbana próxima por meio das transposições elevadas sobre as vias.

Por outro lado, esta aparente integração entre os espaços livres da 
Vila e o parque, por meio de passarelas elevadas, parece desconsi-
derar o que se passa ao nível do chão entre estes dois equipamen-
tos. Esta cota parece ser destinada exclusivamente à passagem de 
veículos por vias de média e alta velocidade, entremeadas por can-
teiros ajardinados, sem uma real função paisagística, configurando 
um não-lugar, não-cidade.

O projeto, inclusive como forma de dar vida à Vila Olímpica, a em-
prega como instrumento de transposição de um obstáculo existen-
te, as faixas viárias e ferroviárias, mas desconsidera outros modos 
de transposição, por exemplo para pedestres de áreas habitacionais 
distantes da Vila Olímpica. O projeto da Vila, para realmente servir 
ao bem coletivo urbano, não pode se restringir ao projeto de uni-

dades habitacionais, um parque urbano e estruturas que conectam 
apenas estas duas estruturas propostas. É preciso projetar em ou-
tras escalas, é preciso projetar cidade.

No que diz respeito aos edifícios habitacionais, as Vilas de Chicago e 
Tóquio são semelhantes. São praticamente as mesmas articulações 
de blocos residenciais, compostos por jogos de volumes retangula-
res, com vazios e coberturas-jardim, que se configuram como es-
paços livres dentro do edifício. No caso de Chicago, entretanto, as 
alturas dos edifícios variam mais.

Muito interessante na Candidatura de Chicago é que, mesmo super-
ficialmente, são apontadas as intenções com relação à apropriação 
do legado da Vila Olímpica. 

O projeto original da Vila Olímpica era composto principalmente por 
condomínios residenciais privados, cerca de 90%. Devido à pressão 
das comunidades locais, foi acordado que até 30% das unidades de-
veriam servir à oferta de affordable housing (habitação econômica). 
O CHA (Chicago Housing Autorithy) considera a Vila Olímpica como 
uma oportunidade de prover habitação econômica em uma área 
dotada da infra-estrutura necessária. Desta forma, o órgão chegaria 
a comprar até 15% das unidades para este fim. 

Além disso, parte das unidades poderia servir de habitação para es-
tudantes das Instituições Rush University Medical Center, Columbia 
College Chicago e o Illinois Institute of Technology.

Por fim, decidiu-se a implantação da Vila Olímpica em duas fases. A 
primeira delas deveria prover a habitação necessária aos atletas du-



rante os jogos, seguindo o projeto já discutido e sendo uma parcela 
deste total direcionada a affordable housing depois dos jogos. Na 
segunda fase, os empreendedores imobiliários poderiam construir 
edifícios mais altos no limite norte do empreendimento, alcançan-
do uma maior densidade e possibilitando a venda de unidades ha-
bitacionais a valores de mercado. Realmente, os grandes projetos, 
que envolvem múltiplos agentes, interesses e capitais, só agradam 
a todas as partes envolvidas se negociações conduzirem a contra-
partidas. 

Além disso, o simples fato de existir uma discussão participativa, en-
tre governo, projetistas e comunidade, acerca de um Mega-projeto, 
seus impactos e forma de geração de oportunidades e benefícios 
coletivos, já torna este projeto positivo. 
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O interessante em estudar o projeto dos Jogos Pan-americanos e 
Parapan-americanos de 2007 no Rio de Janeiro, em especial de sua 
Vila Pan-americana, é que se configura como uma experiência mais 
próxima à realidade dos Jogos Olímpicos de 2016, quanto à localiza-
ção, contexto temporal e cultural.

Além disso, trata-se de um caso construído (diferente de São Pau-
lo 2012, Paris 2012, Londres 2012 ainda em construção), possibi-
litando a real visualização de como se processa a apropriação das 
instalações para os jogos e como os equipamentos permanentes se 
articulam e influenciam nas dinâmicas do espaço urbano carioca. 

Talvez esta seja a principal experiência da qual devam ser extraídos 
pontos positivos e negativos, que deverão ser levados em conta na 
hora de fazer projeto.

Os Jogos Pan-americanos de 2007 são estruturados por quatro pó-
los de concentração de instalações esportivas, a Zona do Maracanã, 
Deodoro, Pão-de-Açúcar e Barra da Tijuca.

A distribuição das instalações ao longo do território carioca segue 
principalmente a pré-existência de equipamentos que, requalifica-
dos, atendem aos requisitos estabelecidos para os jogos. A Região 
do Maracanã, por exemplo, é escolhida devido à pré-existência do 
Estádio do Maracanã, junto ao qual é implantado, em caráter per-
manente, o Estádio João Havelange.

A Região Deodoro é composta pelos Complexos Esportivos Miécimo 
da Silva e Deodoro, para o desenvolvimento de atividades como hó-
quei, futsal, tiro e hipismo.

A Região do Pão-de Açúcar concentra principalmente instalações 
temporárias de ciclismo, natação, remo, vôlei de praia, implantadas 
na Praia de Copacabana, no Aterro do Flamengo e na Lagoa Rodrigo 
de Freitas.

A maior concentração das instalações esportivas, além da Vila Pan-
-americana, se dá na Região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. 

As instalações esportivas da Barra se distribuem no Centro de Con-
venções Rio-Centro (para IBC/MPC, isto é, International Broadcast 
Centre/Main Press Center), no Clube Marapendi (tênis), Complexo 
Cidade dos Esportes (basquete, ginástica), Morro do Outeiro (moun-
tain bike), Cidade do Rock (basebaal, softball), Barra Bowling (no 
Barra Shopping) e Centro de Futebol Zico.

Para a realização dos Jogos Pan-americanos de 2007 no Rio, trechos 
urbanos da Barra da Tijuca tiveram sua Legislação modificada, com 
alteração de gabaritos máximos permitidos e coeficientes de apro-
veitamento. O terreno da Vila Pan-americana, por exemplo, com 
gabarito máximo original de três pavimentos, passou a 10 para a 
realização dos jogos. 

Observando-se a distribuição dos equipamentos pan-americanos 
no espaço urbano da Barra, em especial, percebe-se que não há a 
intenção de criar um parque olímpico que integre de forma efetiva 
as instalações para os jogos, entre elas e em relação ao meio urbano 
existente, assim como é proposto no Olympic Park de Londres 2012. 
O projeto pan-americano da Barra não é articulado por um sistema 
de espaços livres públicos e de transporte público de massa eficien-



te, como seria um sistema de Metrô ou VLT. 

Desta forma, as intervenções pan-americanas, talvez nem possam 
ser denominadas intervenções urbanas, uma vez que são ações iso-
ladas, sem inserção de novas dinâmicas ou situações ao meio urba-
no existente.

Assim como os diversos equipamentos pan-americanos, a Vila Pan-
-americana é inserida de modo isolado na malha urbana da Barra 
da Tijuca. Apesar de ser facilmente acessada por meio da Avenida 
Ayrton Senna, o principal eixo viário Norte-Sul da Barra da Tijuca, a 
Vila é, ainda hoje, 4 anos depois dos jogos de 2007 (2011), cercada 
por glebas vazias, esperando maior valorização imobiliária ou lança-
mentos residenciais, comerciais, mistos.

A Vila Pan-americana, portanto, desde a escolha do terreno, já não 
contribui para a criação de uma nova vida urbana na Barra, ou, ao 
menos, pequenas alterações em suas dinâmicas.

A Vila, neste contexto espacial, apresenta um público alvo pré-
-determinado, uma classe média, que busca uma moradia segura, 
cercada de verde, com playground para os filhos e a menos de x 
minutos do Shopping, de carro. 

Provavelmente, a Vila Pan-americana tenha sido projetada desde o 
início já como um produto imobiliário, a ser amplamente divulgado 
junto ao nome dos Jogos Pan-americanos e atrair olhares de com-
pradores e investidores imobiliários.

A Vila reproduz, fundamentalmente, a produção residencial imo-

biliária da Barra da Tijuca, muito próxima à produção imobiliária 
brasileira de um modo geral, no que diz respeito à criação de con-
domínios residenciais verticais desarticulados à cidade, repletos de 
espaços livres internos que, em grande parte, configuram-se como 
mero item de venda imobiliária, não sendo, na verdade, apropria-
do e usado pelos moradores do conjunto da forma pela qual foram 
projetados.

Não há intenção de diabolizar ingenuamente a atuação do Merca-
do Imobiliário na produção habitacional, principalmente. Apesar de 
apresentar pontos deficientes, esta produção possui também quali-
dade, em grande parte superior à produção habitacional de órgãos 
governamentais, como CDHU e COHAB.

A questão é: uma Vila Pan-americana ou Olímpica deveria, ideal-
mente, ser encarada como um caso de exceção, em que forças pú-
blicas e privadas deveriam se articular para proporcionar espaços de 
qualidade acessíveis a um leque populacional mais diverso.

Apesar de ser a atual realidade (2011), é triste pensar que um edi-
fício urbano de qualidade não possa ser produzido pelo governo ou 
que parcerias público-privadas não permitam o acesso de camadas 
populacionais de menor renda. 

Uma Vila Pan-americana ou Olímpica deve ser encarada como um 
projeto experimental, que sirva de exemplo, de modelo para a pro-
dução residencial nacional e internacional, seja ela pública, privada 
ou mista.

A Vila do Pan de 2007 foi construída pela Agenco, Engenharia e 



Construções S.A, que vendeu em apenas um dia 90% das unidades 
habitacionais, num total de 1480, segundo o Relatório Oficial do Jo-
gos Pan-americanos de 2007.

Esta empresa privada, ainda hoje (2011), em seu site, propagandeia 
o empreendimento, denominado de O Novo Bairro Referência da 
Cidade. 

Mas o que torna a Vila do Pan este projeto de referência? Em que 
medida não passa de puro marketing?

A Vila do Pan 2007 ocupa uma gleba de 34ha de área, dividida em 
três Zonas, Residencial, Internacional e Operacional, distribuídas em 
duas super-quadras, uma delas exclusivamente residencial e a outra, 
mais linear, mista, articuladas por avenidas com canteiro central.

As Zonas Internacional e Operacional ocupam a margem da gleba 
voltada para a Avenida Ayrton Senna, compostas, em grande parte, 
por estruturas temporárias, abrigando restaurante para 2.500 pes-
soas, academia, boate, lojas, Praça de Cerimônias, Policlínica. Atual-
mente (2011), esta área encontra-se desocupada, restando apenas 
um edifício permanente, sem uso determinado.

Possivelmente, o recuo da área Residencial em relação à Avenida 
Ayrton Senna é decorrente da desvalorização imobiliária devido ao 
elevado nível de ruídos sonoros e poluentes emitidos pelos automó-
veis. A desocupação da área lindeira à avenida consolida a impres-
são de isolamento e desconexão do empreendimento residencial.

Todavia, o traçado urbano da vila parece até indicar a intenção de 

dar continuidade à ocupação desta área, talvez de modo semelhan-
te ao Empreendimento Península, a sul da Vila do Pan.

A Zona Residencial é composta por 17 edifícios habitacionais, cada 
um com 10 pavimentos, totalizando 1.480 unidades habitacionais, 
para abrigar cerca de 7.500 atletas.

Cada uma das super-quadras é projetada como um condomínio-clu-
be, em que os edifícios são articulados por caminhos sinuosos de 
pedestres e ciclistas, que levam a áreas de piscina, lago, pomares, 
quiosques, mesas para piquenique, tendas zen, parques de medita-
ção, parques das babás, bares, fontes e chafarizes. 

A implantação dos edifícios é realizada, portanto, enfatizando visu-
ais para o interior do conjunto, que no caso da super-quadra leste 
possui um lago de 100m de comprimento, aproximadamente. 

O projeto explora pontos notáveis da Barra da Tijuca, a Pedra da Pa-
nela, as Lagoas de Jacarepaguá e Tijuca, apenas como panos de fun-
do. Entretanto, não é buscada uma efetiva relação entre os edifícios 
ou os espaços livres com a orla fluvial, sua vegetação, suas águas.

Das 17 torres residenciais, 4 são de unidades habitacionais com 1 
suíte, 6 são de unidades com 2 suítes, 4 com 3 suítes e 3 com 4 
suítes. A diversidade de unidades-tipo é grande, embora esta diver-
sidade ocorra apenas na escala do condomínio de prédios. Talvez a 
interação fosse mais interessante se começasse desde a escala do 
edifício.

Todos os edifícios habitacionais são compostos por 2, 3 ou 4 núcleos 



verticais habitacionais isolados, com 2 ou 4 unidades por pavimento 
cada, articulados por um sistema central de circulação horizontal e 
vertical. Esta planta permite a multiplicação das fachadas, absorven-
do maior número de unidades por pavimento, com maior acesso a 
visuais, insolação e ventilação. Entretanto, o distanciamento visual 
entre estes núcleos chega a ser insuficiente, cerca de 10m.

Os edifícios de uma suíte apresentam 16 unidades habitacionais por 
pavimento, 4  núcleos de quatro unidades, servidas por 4 elevado-
res e duas escadas de emergência, conectadas por meio de passare-
las, fechadas externamente, embora voltadas para um átrio central 
(10mx10m), que percorre o edifício ao longo de seus 10 pavimen-
tos. Este vazio interno torna-se interessante por permitir a interação 
visual entre os membros da vizinhança edilícia, em um espaço am-
plo visualmente, e iluminado zenitalmente. 

As unidades de 1 suíte possuem áreas de 33,15 e 33,54m². O ba-
nheiro da suíte segue as dimensões mínimas da produção imobiliá-
ria brasileira (1,2m por 3,0m) e, na unidade de 33,15m² possui ilu-
minação e ventilação naturais. Na unidade de 33,54m², o banheiro, 
com parede externa voltada para o core de circulação do edifício 
não apresenta aberturas. A cozinha é integrada ao estar e não há 
lavanderia. Junto às cozinhas, são associados shafts que, provavel-
mente, permitem a exaustão dos vapores produzidos no ambiente, 
diminuindo a interferência no uso da sala. 

Os edifícios de 2 suítes são compostos por 4 núcleos de duas unida-
des habitacionais por pavimento cada, articuladas pelo átrio central 
com passarelas, três elevadores e uma escada de emergência.

As unidades possuem área de 76,34m², desconsiderando as varan-
das que, neste caso, somam quase 16m², conectadas à sala de estar 
e as duas suítes. Apesar da área significativa, o seu parcelamento 
transforma as varandas em áreas residuais.

Neste caso, a unidade apresenta entrada social e de serviços, que 
conduz à cozinha, contígua à área de serviço, à qual se conectam 
as dependências de empregada, com dormitório de 6m² e banheiro 
sem ventilação e iluminação naturais. Além disso, a cozinha depen-
de da lavanderia para receber iluminação e ventilação naturais, con-
figurando o conflito bife acebolado versus toalha com amaciante. 

Desde a fase de projeto Preliminar da Vila do Pan, são especificadas 
as entradas hierarquizadas e as dependências de empregados, mos-
trando que o projeto é pensado para atender a um determinado 
publico alvo. 

Além das unidades de 76,34m², há unidades com duas suítes de 
69,52m². As principais diferenças em relação à unidade-tipo ante-
rior são a inexistência de dependências de empregados, cozinha e 
área de serviço mais largos, embora conectados, e varanda única 
com área mais relevante de quase 15m².

Os edifícios de 3 suítes são estruturados por 3 núcleos de duas uni-
dades habitacionais por pavimento cada, servidos por três eleva-
dores e uma escada de emergência. Neste caso, o átrio central é 
menor e com formato retangular. Mesmo assim, proporciona um 
espaço comum interno ao edifício de maior qualidade que um sim-
ples corredor enclausurado, como acontece em parte dos edifícios 



da Vila Olímpica de Londres 2012, no que diz respeito à oferta de 
iluminação natural e visuais internas dos pavimentos do edifício.

As unidades habitacionais possuem 111,54m², com acesso social e 
de serviço, cozinha-corredor integrada à área de serviço, adjacente 
ao dormitório de empregada. Assim como nos outros tipos, o quarto 
de empregados é reversível, sendo que o seu banheiro pode servir 
tanto para esta quarta suíte de empregada, quanto como banheiro 
social, integrado ao estar.

Todas as aberturas, seja dos banheiros ou dos dormitórios, seguem 
os padrões de mercado. O espaço interior à unidade com certeza 
apresentaria maior qualidade ambiental, além de visuais paisagís-
ticas, se as aberturas fossem projetadas com vãos maiores. Assim 
como em todo o Brasil e, de modo mais acentuado no Rio de Janei-
ro, a porcentagem de superfície envidraçada das fachadas deve ser 
limitada, se não estiver associada a sistema de controle flexível da 
incidência de radiação solar direta.

Como estas aberturas mais generosas fogem aos padrões estabe-
lecidos pela construção civil brasileira, o seu emprego em um em-
preendimento imobiliário residencial para classe média torna-se in-
viável. Entretanto, pensando nas Vilas Pan-americanas e Olímpicas 
como uma forma de propor ou impor mudanças ao status quo da 
arquitetura e construção civil brasileiras, a proposição de um novo 
sistema de aberturas poderia conduzir a produção industrial da 
construção a tomar este como novo padrão, com maior aproveita-
mento da ventilação e iluminação naturais, apreciação da paisagem 
construída e/ou natural.

Na Vila do Pan de 2007, além das dimensões das aberturas, poderia 
ser repensada a inserção das mesmas. A parede externa da cozinha 
poderia apresentar janelas que permitissem, por exemplo, apenas 
a evasão dos gases e vapores produzidos no ambiente. Ou então, as 
aberturas poderiam permitir a visualização das passarelas de acesso 
às unidades, também dotadas de aberturas. Talvez a restrição de 
contato visual entre a unidade habitacional e o interior do edifício 
a uma ou duas portas de entrada faça parte do ideário da produção 
habitacional brasileira, de modo a reduzir a interferência de um vi-
zinho na vida do outro. Desta forma, cada unidade se fecha, uma 
em relação à outra, e se abre apenas para o exterior. Contudo, no 
edifício de 1 suíte, a organização das unidades pode gerar constran-
gimento de seus moradores a partir das aberturas externas do estar 
e dormitório.

 O edifício com unidades habitacionais de 4 suítes, com área de 
135,42m², é organizado em dez pavimentos com quatro unidades 
cada, agrupadas duas a duas em torno a um elevador social e um 
core de elevador e escada de serviço comum às quatro unidades.

Até então, a hierarquização de acessos se restringia à entrada das 
unidades. Nestes edifícios, a circulação vertical já é restritiva, com 
elevador de serviço e social. Não existem mais as passarelas perifé-
ricas com átrio iluminado, sendo este reduzido a um núcleo central, 
sem qualquer abertura, que conduz à área de serviço das unidades.  
O elevador social conduz o morador da garagem ou térreo até um 
hall social comum a duas unidades. Nestes edifícios, a máxima inte-
ração de vizinhança ocorre com o vizinho de porta.



Realmente, estas características refletem as necessidades e anseios 
de uma classe média mais abastada que procura empreendimen-
tos residenciais verticais nos quais sinta-se morando em uma casa, 
isolada, com acesso controlado e hierarquizado. Esta é, em grande 
parte, a realidade da produção imobiliária brasileira atual (2011).

A proposição de elevadores de serviço é interessante, por exemplo, 
para o caso de mudanças e transporte de cargas pesadas ou volumo-
sas, que entraria em conflito com o acesso rotineiro de moradores.

Entretanto, a separação entre serviço e social, nestes edifícios da 
Vila do Pan, impede qualquer relação de vizinhança. Pode-se dizer 
que ela não ocorre no edifício, mas ocorre no térreo, junto aos equi-
pamentos e espaços livres do condomínio. Todavia, por que não 
pensar que os espaços livres do térreo se articulam a espaços livres 
de caráter distinto ao longo da altura do edifício?

Em suma, o projeto reflete a produção imobiliária brasileira, com a 
proposição de quadras-condomínio-clube, que enfatizam o a visu-
alização e uso dos espaços livres internos ao conjunto que, apesar 
da qualidade espacial, contêm espaços residuais maquiados por no-
mes e funções, com simples função propagandística. A planta dos 
edifícios busca o isolamento das unidades habitacionais, com a mul-
tiplicação de suas fachadas externas, que não são exploradas ao má-
ximo no que diz respeito a visuais paisagísticas e questões ambien-
tais. O sistema de circulação horizontal e vertical é melhor do que 
grande parte do que se produz no Brasil, embora não se configure 
ainda como um local efetivo de parada, encontro. A diversidade de 
tipos habitacionais, desde 33m² até 135m², é interessante, apesar 

de não ser pulverizada dentro de um mesmo edifício.
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Por fim, o estudo do projeto do Rio de Janeiro como cidade-sede 
olímpica de 2016, em especial da Vila Olímpica proposta, é impor-
tante, pois configura uma alternativa existente para o projeto que 
buscar-se-á desenvolver durantes os TFGs I e II.

Apesar das intervenções não estarem concluídas até então (2011), a 
leitura das intenções projetuais já constitui uma base de repertório 
e/ou discussão sintética.

Estes estudos tomam por base as definições e desenhos veiculados 
pelo Caderno Oficial da Candidatura do Rio 2016. Provavelmente, 
os projetos a serem efetivamente construídos são, em partes, di-
vergentes do proposto no caderno. Todavia, os projetos executivos 
finais não são, por políticas de sigilo e direitos autorais, divulgados. 

Em primeiro lugar, é necessário enfatizar a importância da escolha 
do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. 
Esta é uma oportunidade do Brasil, como um todo, assim como fez 
a China em 2008, mostrar como é, o que pensa, o que pretende e 
o que consegue fazer. A busca por um perfeito marketing mundial 
não pode, entretanto, permitir que sejam impostas diretrizes ou 
intervenções que sejam nulas ou maléficas ao contexto brasileiro, 
econômico, político, social, cultural, ambiental e urbano. 

A distribuição do programa olímpico no espaço urbano carioca se-
gue, em grande medida, a mesma do Pan de 2007. Assim como as 
instalações do Pan aproveitaram equipamentos pré-existentes, os 
Jogos Olímpicos utilizam instalações que foram requalificadas ou 
construídas pelo Pan. Contudo, apesar do discurso pan-americano 

de reforma e construção de equipamentos já atendendo a padrões 
olímpicos, grande parte das instalações do Pan precisam ser reade-
quadas para, realmente, serem usadas durante os Jogos Olímpicos. 

As instalações olímpicas organizam-se, portanto, em quatro zonas, 
as Regiões do Maracanã, Deodoro, Copacabana e Barra da Tijuca. 
Pensando já na fase posterior de projeto, é interessante observar 
como são agrupadas as funções esportivas olímpicas, além das áre-
as necessárias a cada uma delas. É preciso compreender esta escala 
olímpica e pensar como apropriá-la a uma escala humana no perío-
do pós-jogos.

Na Região do Maracanã concentram-se as atividades esportivas 
olímpicas de futebol, voleibol, atletismo (maratona) e tiro com arco, 
e as atividades paraolímpicas de tiro com arco e atletismo. 

O futebol olímpico, além das Cerimônias de Abertura e Encerramen-
to dos Jogos, é desenvolvido no Estádio do Maracanã, com capaci-
dade para 90.000 espectadores. O estádio, já usado no Pan, será 
requalificado, contando com projeto paisagístico de Sergio Santana. 
O Ginásio do Maracanãzinho, com lugares para 12.000 espectado-
res, dá espaço ao voleibol.

O Estádio João Havelange, construído para o Pan de 2007, hoje em 
concessão para o Clube de Futebol Botafogo, com capacidade para 
60.000 espectadores, é voltado para o atletismo olímpico e parao-
límpico.

Apesar de não ter sido incluído nos jogos do Pan, o Sambódromo 
do Rio, cenário do Carnaval, abre espaço para as competições de 



tiro com arco olímpico e paraolímpico (6.000 espectadores), além 
da maratona (30.000 espectadores).

A Região de Deodoro, por meio de sete instalações, prevê o desen-
volvimento de diversas atividades jovens e radicais. Estes equipa-
mentos, na forma de legado, devem incentivar a prática de espor-
tes, principalmente voltados à juventude carioca.

As atividades de Hipismo Olímpico e Paraolímpico ocorrem no Cen-
tro Nacional de Hipismo, com 8,2ha, para 14.000 espectadores sen-
tados. 

O Tiro Esportivo Olímpico e Paraolímpico desenvolve-se no Centro 
Nacional de Tiro, com espaço para 6.850 espectadores.

A Arena de Deodoro é voltada para o desenvolvimento da Esgrima 
Olímpica e Paraolímpica, com cadeiras para 5.000 espectadores.

O Parque do Tentatlo Moderno de Deodoro, para as competições de 
Tentatlo, conta com 15.000 lugares temporários.

Da mesma forma, o Parque Olímpico de Mountain Bike, o Estádio 
Olímpico de Canoagem Slalom e o Centro Olímpico de Ciclismo 
BMX, abrigam grandes contingentes de espectadores, embora em 
caráter temporário. Respectivamente, 5.000 espectadores sentados 
e 20.000 em pé, 8.000 e 7.000 espectadores. A escolha de arqui-
bancadas e platéias temporárias indica que estes equipamentos, no 
período de legado, serão desativados ou servirão como centro de 
treinamento e prática dos esportes, embora sem a necessidade de 
abrigar permanentemente tal montante de espectadores. Segundo 

o Caderno de Encargos, nenhum dos equipamentos será desativa-
do, mas tendo por base a experiência do Pan de 2007, isso pode não 
acontecer na realidade.

A Região de Copacabana é, basicamente, a Região do Pão-de-Açúcar 
do Pan, distribuindo as atividades esportivas, assim como no Pan, na 
Praia de Copacabana, Aterro do Flamengo, Lagoa Rodrigo de Freitas.

O Estádio de Copacabana é voltado ao Vôlei de Praia, e o Forte de 
Copacabana para a Maratona Aquática e Triatlo. O Parque do Fla-
mengo, para as competições Olímpica e Paraolímpica de Vela, na 
Marina da Glória, além do Ciclismo e Atletismo Olímpicos e Para-
olímpicos. Na Lagoa, é projetado um píer temporário para 10.000 
espectadores das provas de Remo Olímpico e Paraolímpico.

Todas as instalações são temporárias, desenvolvidas nestes locais 
principalmente por sua notável importância paisagística e emble-
mática, como imagem que se quer mostrar do Rio de Janeiro e do 
Brasil, de modo geral.

Assim como nos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos de 
2007, a maior concentração de instalações esportivas, além de Vila 
dos Atletas, dos Jogos Olímpicos de 2016 ocorre na Barra da Tijuca.

De modo semelhante ao Pan de 2007, os pavilhões do RioCentro  
são empregados para o desenvolvimento de algumas modalidades 
esportivas, com competições de Boxe (Pavilhão 2, com 13.000m²), 
Tênis de Mesa (Pavilhão 3, com 25.000m²), Badminton (Pavilhão 4, 
com 25.000m²) e levantamento de Peso Olímpico e Halterofilismo 
Paraolímpico (Pavilhão 6, com 14.000m²).





Os Pavilhões 2, 3 e 4 são estruturas pré-existentes. Já o Pavilhão 6 
do RioCentro será construído para os Jogos Olímpicos de 2016.

 Outra nova estrutura a ser construída para os Jogos de 2016 
é o Centro Olímpico de Treinamento (COT), no atual terreno do Au-
tódromo de Jacarepaguá, Nelson Piquet. O Centro é composto por 
quatro Halls, cada qual com uma área de 40.000m². 

O COT – Hall 1 abriga as competições de Basquete Olímpico, Basque-
te em Cadeira de Rodas e Rugby em Cadeira de Rodas, com 5.000 
assentos permanentes e 11.000 temporários.

O COT – Hall 2 é voltado para o desenvolvimento de lutas como Judô 
e Taekwondo Olímpicos e Judô e Bocha Paraolímpicos, para um pú-
blico de 10.000 pessoas.

O COT – Hall 3 contém as demais Lutas, além de Voleibol Paraolím-
pico, para 10.000 espectadores.

O COT – Hall 4 abriga o Handebol Olímpico e o GoalBall Paraolímpi-
co, com capacidade para 12.000 espectadores.

Na mesma península do Centro Olímpico de Treinamento (COT), as 
competições se distribuem pelo Centro Olímpico de Hóquei,  Centro 
Olímpico de Tênis (com 10 quadras, a maior para 10.000 espectado-
res), Velódromo Olímpico do Rio (Ciclismo de Pista Olímpico e Para-
olímpico, para 5.000 espectadores), Estádio Olímpico de Desportos 
Aquáticos (Natação e Nado Sincronizado Olímpicos e Natação Para-
olímpica, para 18.000 espectadores temporários), Arena Olímpica 
do Rio (Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim e Handebol em Ca-

deira de Rodas) e Centro Aquático Maria Lenk (Saltos Ornamentais 
e Pólo Aquático, para 6.500 espectadores).

Destes locais de competição, o Velódromo, a Arena e o Centro Aquá-
tico Maria Lenk aproveitam instalações pré-existentes, construídas, 
ou não, para o Pan.

 Ainda nesta península, há um Centro de Imprensa, o IBC/
MPC (International Broadcast Centre/Main Press Centre), que se 
articula, por meio de uma passarela elevada sobre as Avenidas 
Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno, com a Vila de Mí-
dia, direcionada à acomodação e trabalho das imprensas nacional 
e internacional. A priori a Vila de Mídia seria na Barra. Entretanto, 
seu verdadeiro destino é desconhecido, assim como de outras Vilas 
Olímpicas auxiliares para as Regiões Deodoro, Maracanã e Copaca-
bana.

Junto à Lagoa de Jacarepaguá e ao RioCentro, é locada a Vila Olímpi-
ca dos atletas e delegações técnicas, à qual se articulam o Parque da 
Vila Olímpica e o Centro de Treinamento da Vila Olímpica.

Antes de tratar da Vila Olímpica da Barra de modo específico, é pre-
ciso abordar uma quinta Região Olímpica, não descrita no Caderno 
da Candidatura, o Projeto Porto Maravilha, iniciativa da cidade do 
Rio de Janeiro de usar os Jogos Olímpicos como catalisador de re-
qualificação de zona portuária, a ser reinserida nas dinâmicas urba-
nas cariocas.

Esta iniciativa reflete projetos internacionais de requalificação de 
áreas urbanas obsoletas assim como preocupações de grande parte 





das metrópoles brasileiras, como São Paulo, cujas antigas áreas in-
dustriais estão sendo reabsorvidas ao uso urbano por meio dos con-
domínios-quadra produzidos pelo Mercado Imobiliário, e cuja área 
Central é alvo de tentativas e iniciativas latentes de revitalização.

A Região Portuária, compreende uma área de 500ha, abrangendo 
três bairros inteiros, Santo Cristo, Gamboa e Saúde, além de parte 
dos bairros de São Cristóvão, Centro e Cidade Nova, atingindo uma 
população de aproximadamente 22 mil habitantes (IPP, 2000). 

A área concentra em seu interior e entorno, importantes empresas, 
como Embratel, Socicam, Cia das Docas do Rio, e nós de transporte, 
como a Central do Brasil, Terminal de Ônibus, Rodoviária Novo Rio, 
Terminal Marítimo de Passageiros, Aeroporto Santos Dumont, Futu-
ras Estações do Metrô e Trem de Alta Velocidade.

Além disso, são pontos de interesse na região portuária, o Píer 
Mauá, o Mosteiro de São Bento, o Edifício A Noite, o primeiro arra-
nha-céu da América Latina.

São referências ao projeto as áreas portuárias de San Francisco, 
Buenos Aires e Barcelona.

A Revitalização da área é pensada em duas fases, a primeira delas 
financiada por recursos públicos e a segunda por recursos privados, 
através de Operação Urbana Consorciada.

A requalificação prevê recuperação de infra-estrutura de transpor-
tes e meio ambiente, recuperação do Patrimônio Histórico e Artísti-
co, articulado a novos equipamentos culturais e de entretenimento, 

inserção de aproximadamente mais 80 mil habitantes, além de in-
centivo a instalação de empresas de tecnologia e inovação. Existe 
inclusive a intenção de trazer para a Zona Portuária, a Vila de Mídia, 
originalmente pensada na Barra da Tijuca.

Embora não seja este o objetivo do trabalho, talvez seja possível 
lançar uma sintética comparação entre o Projeto Porto Maravilha, 
no Rio de Janeiro, e o Projeto Urbano Nova Luz, em São Paulo, para 
refletir sobre o destino destes projetos e sua capacidade de, efetiva-
mente, contribuir para a criação de um espaço com todas as qualida-
des de vida, diversidade e coletividade que são por eles enfatizadas, 
ao menos em forma de discurso. Os dois casos tratam da requalifica-
ção/revitalização de áreas urbanas que já foram muito importantes 
na história da cidade e que, apesar de concentrarem, mesmo que 
de forma desarticulada, equipamentos de transporte público e de 
cultura/lazer, passam por um período de esquecimento, com altos 
índices de vacância e áreas degradadas. Entretanto, é ingenuidade 
pensar, para o caso de São Paulo pelo menos, que a área Central é 
desabitada e que a infra-estrutura instalada, de águas, esgoto, da-
dos, transporte, seria suficiente para um incremento populacional, 
sem necessidade de renovação. Os dois projetos são pensados por 
meio de parceiras público-privadas, inclusive com instalação de em-
presas tecnológicas. De modo semelhante ao que se discute para a 
Nova Luz, o que garantirá que a população original da área perma-
neça no local? Os dois projetos não conduziriam facilmente à gen-
trificação da área? 

O Projeto Porto Maravilha não indica ainda, claramente, instrumen-



tos que regulassem este processo. O projeto se encontra agora, 
abril de 2011, em escolha de projeto de intervenção, por meio de 
Concurso de Arquitetura, lançado em 2010 para todos os arquitetos 
brasileiros. 

Além destas cinco regiões de concentração olímpica, são propos-
tas as Cidades do Futebol, Belo Horizonte, com o Estádio do Mi-
neirão (74.000 espectadores), Brasília, com o Estádio Mané Garrin-
cha (76.000 espectadores), Salvador, com o Estádio da Fonte Nova 
(60.000 espectadores) e São Paulo, com o Estádio do Morumbi 
(66.000 espectadores).

A iniciativa de dispersão das competições de futebol, esporte tão re-
lacionado à realidade brasileira, pelas principais capitais estaduais, 
com certeza permite, ao visitante ou às delegações participantes, 
uma visão mais geral e plural do Brasil como um todo. É uma forma 
também de, mesmo em pequena escala, irradiar o reconhecimento, 
os investimentos e os lucros dos Jogos Olímpicos, centralizados na 
cidade do Rio de Janeiro.

 A principal estrutura olímpica de acomodação de atletas e 
comissões técnicas é a Vila Olímpica da Barra. Em paralelo, embora 
sejam especificadas de modo superficial pela Candidatura do Rio 
2016, são propostas Vilas Olímpicas auxiliares, de menores propor-
ções, junto a cada uma das Regiões Olímpicas, Deodoro, Maracanã, 
Copacabana e até Porto Maravilha. 

Outra grande estrutura habitacional e operacional dos Jogos Olímpi-
cos é a Vila de Mídia, cujo projeto não é enfatizado pelas Candidatu-

ras das Cidades-sede Olímpicas. Talvez, em alguns casos, as equipes 
de Mídia e Imprensa sejam alojadas em hotéis ou estruturas tem-
porárias.

No caso do Rio 2016, a Vila de Mídia é originalmente pensada para 
área da Barra da Tijuca, sendo composta por mais de 70 edifícios. 
Contudo, a vila foi re-inserida na região portuária do Rio pelo Edital 
do Concurso de Arquitetura do Porto Maravilha. 

A Vila Olímpica da Barra será construída em terreno de 75ha, aos 
pés do Parque Nacional da Pedra Branca e às margens da Lagoa de 
Jacarepaguá, entre a Estrada dos Bandeirantes e a Avenida Salvador 
Allende.

O terreno é de propriedade da Construtora Carvalho Hosken, res-
ponsável por muitos dos projetos de condomínios residenciais ver-
ticais na Barra da Tijuca, como os condomínios Península, Rio 2 e 
Cidade Jardim.

Talvez por coincidência, a responsável pelo empreendimento da Vila 
Olímpica de 2016, contando com Financiamento pela Caixa Econô-
mica Federal com taxas de juros preferenciais, é a Construtora Carva-
lho Hosken. As intervenções relativas à infra-estrutura de transpor-
tes, serviços e recuperação ambiental (das Lagoas de Jacarepaguá e 
da Barra, em especial) serão custeadas por capitais públicos.

A construtora estabelece um contrato de locação da Vila Olímpica 
para o Comitê Olímpico Nacional, durante o período dos jogos, por 
um valor de até 18,9 milhões de dólares. Passados os Jogos, as uni-
dades serão comercializadas pela construtora para quem puder pa-





gar. A expectativa é de vendas relâmpago, assim como ocorreu com 
a Vila do Pan de 2007, concretizada pela Construtora Agenco.

O custo total aproximado das instalações permanentes da Vila Olím-
pica é 427 milhões de dólares, e 139,7 milhões de dólares para as 
instalações temporárias. O custo da Vila Olímpica é equivalente a 
mais de duas vezes o custo estimado para a construção do Estádio 
João Havelange, para o Pan de 2007.

Não foi calculado ou divulgado ainda o VGV do empreendimento. 
Entretanto, fazendo uma estimativa com os 391.968m² de área 
construída, a um preço de R$ 6.405,00/m² na Barra da Tijuca (Ibiubi, 
2011), o Valor Geral de Vendas deve chegar a 2,5 bilhões de reais. 

Fazendo alguns cálculos, com investimento de quase 500 milhões 
de dólares, equivalentes a mais de 800 milhões de reais <1 dólar = 
1,9 reais, cotação do dólar de agosto de 2007, segundo portalbrasil.
net>, a construtora receberá mais de 35 milhões de reais pela loca-
ção da Vila para os Jogos e mais 2,5 bilhões pela venda das unida-
des. O saldo positivo estimado para a construtora é de mais de 1,7 
bilhão de reais. Que maravilha!! Não há intenção de fazer um le-
vantamento de custos e valores imobiliários estritamente preciso. A 
intenção é, por meio de aproximações um tanto simplificadas, sentir 
a escala do capital envolvido.

Realmente, com tanto capital em jogo, as Vilas Olímpicas deveriam 
buscar, mostrar e fomentar novas alternativas, ao invés de apenas 
reproduzir o que tanto já se fez e o que vai, com certeza, continuar 
a ser feito nos próximos anos, na construção das cidades brasileiras.

É importante ter em mente que há algum tempo e ainda hoje, 2011, 
a cidade é produzida, em grande parte, pelo Mercado Imobiliário, 
seguindo uma receita para o sucesso de vendas, deixando de lado 
questões urbanas, sociais e ambientais.

No que diz respeito à inserção urbana da Vila Olímpica, valem os 
mesmos apontamentos traçados para a Vila do Pan de 2007. A Vila 
Olímpica está entre a Lagoa de Jacarepaguá, a Sul, o Maciço da Pe-
dra Branca, a Norte, os Pavilhões do Rio Centro à direita, os Morros 
do Cantagalo e Amorim em meio a áreas de preservação e de urba-
nização incipiente, a esquerda. Portanto, a Vila em nada se articula 
com o tecido urbano existente. Ela simplesmente ocupa uma gleba 
entre duas vias estruturais. O traçado urbano viário interno à Vila 
restringe-se ao acesso periférico para as garagens dos edifícios, sec-
cionando a gleba de 75ha em quatro sub-glebas.

Assim como em todas as outras experiências de Vilas Olímpicas es-
tudadas, o espaço da Vila é ordenado em pelo menos três setores. 
A subdivisão funcionalista com certeza facilita a operação da Vila 
no período dos jogos, com forte hierarquização de acessos e flu-
xos, que não devem, ou não podem, compartilhar o mesmo espa-
ço. Além disso, as zonas não residenciais podem ser compostas por 
estruturas temporárias, que ao fim dos jogos deixam livre o espaço 
para desenvolvimento de atividades mais afins ou necessárias ao 
meio urbano local, como acontece na Vila do Pan de 2007, embora 
o espaço esteja ainda desocupado.

É interessante desde já, começar a questionar por que não mesclar 
as diversas funções ao longo de toda a vila, visando principalmente 



uma configuração urbana multifuncional e viva para o período pós-
-jogos, em que uma população diferente da dos jovens atletas de 
diferentes culturas vem se apropriar do local.

A Vila Olímpica do Rio 2016 é composta pela Zona Internacional, 
Zona de Serviços, Zona de Transportes e Zona Residencial.

A Zona Internacional ocupa uma área de 8ha, junto à Estrada dos 
Bandeirantes. A principal função da área é receber visitantes, que 
devem ser recepcionados, entretidos e alimentados. Para tanto, é 
prevista uma Praça de Cerimônia de Boas-Vindas, além de Espaço 
de Exposições, Cafés, Restaurante de até 1.500m², atividades co-
merciais, Centro de Imprensa e estacionamento para 250 veículos.

A Zona de Operações, com uma área de 13ha, adjacente à Zona In-
ternacional, concentra as funções de Logística, Governança, Limpe-
za e Manejo de Resíduos. É composta, portanto, por depósitos, Cen-
tro de Tecnologia e Segurança, Áreas de Gerenciamento da Vila, de 
Manejo do Lixo, estacionamentos de Logística, de Serviços e Emer-
gência.

A Zona de Transportes possui uma área de 6ha, abrigando estacio-
namentos e terminais de transporte. A Zona concentra o estacio-
namento do Centro de Boas-Vindas, dos visitantes (250 vagas), dos 
COM/CPN (1.000 vagas). O Terminal de transportes é estruturado 
por 45 baias de ônibus, além de áreas de espera. Segundo o Cader-
no da Candidatura, o sistema de transporte interno é de emissão 
zero de carbono. 

A Zona Residencial possui uma área de 48ha, nos quais são distribu-

ídos 34 blocos habitacionais, junto a outros equipamentos, relacio-
nados a alimentação, entretenimento e serviços.

É proposto um Refeitório Principal, junto a Museu Olímpico, com 
área de 24.000m² e capacidade para 5.500 pessoas sentadas. Adja-
cente ao Refeitório Principal, embora com acesso diferenciado, há 
um Refeitório adicional, para 1.500 funcionários envolvidos em ati-
vidades principalmente na Zona Operacional.

A Zona Residencial conta ainda com Centro de Entretenimento, 
Centro de Serviços aos Comitês Olímpicos e Paraolímpicos Nacio-
nais (COM/CPN), Auditórios de Chefe de Missão, Centros Religiosos, 
Academia. Grande parte dos usos não residenciais é articulada pela 
Rua Carioca, que concentra também lojas, cafés e pequenos restau-
rantes.

O projeto da Vila Olímpica disponível no Caderno da Candidatura 
Oficial do Rio 2016 indica a implantação dos edifícios e a propos-
ta conceitual dos espaços livres. O projeto definitivo não poder ser 
ainda divulgado, entretanto, sabe-se que o projeto paisagístico re-
toma, em grande medida, o projeto do Pan de 2007. Uma perspec-
tiva divulgada quando do lançamento da pedra fundamental da Vila 
Olímpica confirma a semelhança entre o projeto do Pan e dos Jogos 
Olímpicos.

A leitura do projeto será, portanto, uma mescla das informações do 
Caderno da Candidatura e das imagens do projeto final que vaza-
ram.

A Zona Residencial da Vila Olímpica do Rio 2016 é pensada como 



uma quadra-condomínio, e, por agregar múltiplas funções de recre-
ação e lazer em seus espaços livres internos, pode ser também cha-
mada de condomínio-clube. 

O fluxo de automóveis é, desta forma, limitado a uma via perimetral 
ao conjunto, que permite o acesso direto à garagem semi-enterrada 
de cada edifício habitacional. O espaço livre delimitado pelo conjun-
to de torres residenciais é acessado e explorado apenas por pedes-
tres, através de caminhos sinuosos que conduzem a espaços de pis-
cinas, bosques e, provavelmente, uma série de outros itens de lazer. 

Pensando no modo de legado da vila, provavelmente o espaço livre 
interno ao conjunto será usado de forma intensiva somente durante 
férias e fins de semana. No dia-a-dia, cada morador chega de car-
ro, acessa a garagem por meio da via perimetral e, a partir do sofá 
de ratã de sua varanda, observa os jardins do térreo. Portanto, em 
grande medida, os espaços livres do conjunto desempenham ape-
nas funções contemplativas. Não há nada que force o morador a 
pisar ou tocar na grama dos jardins. Pode-se dizer, contudo, que os 
caminhos de pedestres articulam, não de modo expresso, os fluxos 
desde os cul-de-sacs, passando por todos os térreos dos edifícios, e 
estares secundários, conduzindo finalmente ao ponto paisagístico 
focal do conjunto, o grande lago, assim como na Vila do Pan. En-
tretanto, na Vila de 2016, o lago apresenta uma extensão dez vezes 
maior, cerca de 1,2km. 

Realmente é preciso entender, com minúcia, a escala da Vila Olím-
pica, pois ela se distancia, pelos números de unidades e decorrente 
população, da produção imobiliária nacional atual (2011).

A Vila Olímpica do Rio é composta por 34 edifícios habitacionais. 
Cada um deles possui um pavimento semi-enterrado, térreo e 12 
pavimentos habitacionais tipo, com 6 unidades habitacionais por 
andar. Dos 34 edifícios, 11 possuem unidades habitacionais de três 
dormitórios e 21, de quatro dormitórios. A Vila Olímpica, portanto, 
é formada por 2.248 unidade habitacionais. A capacidade habitacio-
nal estimada para a Vila é de 17.700 pessoas.

Os edifícios da Vila Olímpica, segundo o Caderno de Encargos, se-
guem a estrutura geral dos blocos habitacionais da Vila do Pan. A 
circulação vertical central dá acesso às seis unidades habitacionais 
de cada pavimento, agrupadas duas a duas, por meio de passarelas 
periféricas a um átrio central iluminado que percorre todos os an-
dares do edifício.

A diversidade de unidades habitacionais na Vila de 2016 é menor 
que na do Pan, com apenas duas unidades-tipo, de três dormitórios 
com 149m² e de quatro dormitórios com 167m², que conformam 
dois edifícios-tipo, frente aos quatro do Pan.

A preferência por unidades com áreas maiores com certeza refle-
te a busca por um público alvo de maior renda, ou talvez indique 
também o que mais se procura ou mais se vende na Barra da Tijuca. 
Como a Vila Olímpica é pensada, desde o princípio como um produ-
to imobiliário, nada mais coerente.

O próprio layout das plantas segue o que comumente é comercia-
lizado pelo Mercado Imobiliário. As unidades apresentam cozinha-
-corredor, com ventilação e iluminação natural por meio da área de 



serviço. Há banheiro e quarto extras, possibilitando a criação de de-
pendências de empregados ou depósito. Os ambientes de jantar e 
estar se conectam a varanda e hall de acesso aos dormitórios que, 
na configuração olímpica, são suítes. Os ambientes de estar e varan-
da possuem área equivalente, cerca de 25 m².

O térreo dos edifícios é destinado ao uso dos CON/CPN (Comitês 
Olímpicos e Paraolímpicos Nacionais), para atividades administra-
tiva e médica de apoio às delegações, Centros de Residentes, com-
postos por balcão de informações, Cyber Cafés, Salas de Reunião, 
Salas de Repouso, Banheiros, além de Business Center, equipados 
com telefones, computadores, impressoras, conexão de internet 
sem fio, e Lavanderias a cada dois edifícios.

A Vila Olímpica do Rio, portanto, reproduz o que os engenheiros e 
arquitetos brasileiros estão acostumados a construir e vender. A Vila 
Olímpica do Rio pode ser encarada como uma simples ampliação do 
projeto da Vila do Pan, seguindo sua estrutura geral, sem adicionar 
grandes modificações que contribuam para a criação de habitação 
de qualidade num meio urbano eficiente, confortável, bonito e vivo.

Junto à estrutura principal da Vila Olímpica (Z. Internacional, Z. Ope-
racional, Z. de Transportes, Z. Residencial), são propostas estrutu-
ras auxiliares, como o Centro de Treinamento da Vila Olímpica, para 
treinamento de 11 esportes olímpicos e 8 paraolímpicos, o Parque 
da Vila Olímpica e a Praia Olímpica.

O Parque da Vila Olímpica ocupa uma península entre os pavilhões 
do Rio Centro e a Lagoa de Jacarepaguá, com uma área de aproxi-

madamente 15ha. No extremo da península há um Hospital da Rede 
Sarah, projetado por Lelé. 

Até então, de acordo com o Caderno da Candidatura do Rio 2016, 
o Parque Olímpico não teria uma temática ou função específicas, 
seria um parque com quadras esportivas, lagos, caminhos bucólicos, 
estares, distribuídos entre clareiras e maciços vegetais. Entretanto, 
em agosto de 2010, foi lançado o Parque Olímpico Cidade do Rock, 
com o objetivo de antecipar a construção do parque a ser usado 
durante os Jogos Olímpicos, para hospedar, inicialmente, o evento 
de música Rock in Rio 2011, a se repetir a cada dois anos, nos meses 
de setembro ou outubro. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é 
responsável pelas obras de urbanização, com custo estimado de 40 
milhões de reais, e o Rock in Rio, organizado por Roberto Medina, 
instala as infra-estruturas para realização de grandes eventos.

A principal diferença entre o Parque da Vila Olímpica original e o 
Parque Olímpico Cidade do Rock é a inserção de grandes estruturas 
construídas, temporárias ou permanentes, além da redução enfá-
tica da cobertura vegetal de grande porte. O Parque Olímpico Ci-
dade do Rock, se observado sem suas construções, é um grande 
piso desenhado, com um cluster de quadras amontoadas, circunda-
do por uma faixa costeira de vegetação. Parece não ser compatível 
o uso corriqueiro, cotidiano, deste espaço público, tanto por parte 
dos atletas, quanto para a população residente na Vila Olímpica no 
modo de legado.

Apesar de compreendida a importância, principalmente econômica 
e de marketing, para o Rio de Janeiro e para a Barra, em sediar gran-



des eventos, é necessário que a criação de espaços voltados para 
estas grandes convenções, grandes reuniões, grandes eventos, não 
se multiplique de forma descontrolada, proporcionando espaços ur-
banos inutilizados a maior parte do tempo, sem apropriação pela 
população local, principalmente.

Para os Jogos Olímpicos serão construídas muitas estruturas. Se não 
for comprovada a possibilidade de apropriação destes espaços pela 
população a ser instalada no local, é preferível que estas estrutu-
ras sejam temporárias, permitindo, futuramente a proposição de 
instalações ou equipamentos que reflitam as reais necessidades da 
região.

A Praia Olímpica é um trecho de praia fechada para os atletas duran-
te os jogos, com espaço para shows e acompanhamentos das com-
petições, por meio de sistema de internet, denominado Live Site. A 
localização deste espaço não é definida pelo Caderno da Candidatu-
ra, apesar de um ponto Live Site ser pensado na ponta da península 
do atual Autódromo Nelson Piquet.
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PROBLEMA





A partir do tema lançado, Rio 2016, e na medida em que os pano-
ramas dos Cadernos Carioca e Olímpico são traçados, o problema 
foco de projeto é definido, gradativamente, com maior clareza.

Desde o princípio, é recortado, dentro do universo de discussões 
e intervenções olímpicas, o projeto da Vila Olímpica Rio 2016. En-
tretanto, é preciso determinar com exatidão quais os pressupostos 
que estão por trás da Vila Olímpica que se pretende e a quais pro-
blemáticas esta busca, fundamentalmente, responder.

Em primeiro lugar, pressupõe-se o projeto de uma Vila OIímpica 
como um projeto de exceção. 

A Vila Olímpica não deve ser projetada como um simples Conjunto 
Habitacional promovido por agentes públicos, nem um mero pro-
duto imobiliário, uma geladeira, produzida em larga escala, e ven-
dida ao longo de todo o território por meio de propagandas em 
revistas, internet ou televisão. A Vila Olímpica é, antes de tudo, um 
projeto de cidade, que seja acessível e usável por todos, ou, ao me-
nos, por muitos.

Deste modo, a Vila Olímpica foge às restrições e padrões estabeleci-
dos pela produção arquitetônico-paisagística-urbanística brasileira 
atual (2011), seja ela governamental, por meio de órgãos como Co-
hab e CDHU, ou do Mercado Imobiliário. A Vila Olímpica não preci-
sa ser, para os padrões do Brasil de hoje, completamente vendável 
ou viável no que diz respeito a orçamentos, tecnologias, sistemas, 
legislação e gestões ou parcerias para construção.

Pelo contrário, a Vila Olímpica é um instrumento de questionamen-
to às estruturas vigentes e de experimentação de novas alternati-
vas, que sirvam de modelo e fomentem a gradativa absorção e mu-
dança das práticas arquitetônico-paisagístico-urbanísticas no país.

Isto posto, é preciso determinar o que é, realmente, uma Vila Olím-
pica. A priori, pode-se pensar que é semelhante, em escala, a qual-
quer empreendimento residencial vertical no Brasil. Isto não é ver-
dade, com relação à área ocupada e, principalmente, à população 
que deve ser absorvida. O entendimento das proporções da Vila 
Olímpica é fundamental para a etapa de projeto.

A área total destinada à Zona Residencial da Vila Olímpica do Rio 
em 2016 é de 48ha, que corresponde a, aproximadamente, cinco 
Parques da Luz, em São Paulo, ou sete Estádios do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. 

Os condomínios residenciais verticais em franca proliferação na 
Barra da Tijuca variam de 2 a 7 ha. A Vila Olímpica congrega, portan-
to, aproximadamente, uma área equivalente de 7 a 24 condomínios 
isolados. Na Barra da Tijuca, três grandes empreendimentos, com-
postos por uma série de condomínios residenciais verticais articu-
lados por parques, promovidos pela Construtora Carvalho Hosken, 
rivalizam, em área, com a Vila Olímpica. O Empreendimento Rio 2 
chega a cerca de 35ha, o Cidade Jardim, a 50ha, equivalente à Vila, 
e o Península, a 60ha.

A Vila Olímpica deve ter capacidade para 17.700 pessoas. Este nú-
mero pode ser superior ou equiparado a populações de bairros do 
Município do Rio de Janeiro, ou até mesmo a pequenos municípios 
do Estado.

O Censo Demográfico do IBGE de 2000 mostra alguns bairros ca-
riocas com população equivalente à da Vila Olímpica, como Ben-
fica (19.017 hab), Caju (17.679 hab), Gávea (17.475 hab), Humaitá 
(15.186 hab). Há também os extremos populacionais, como os Bair-
ros do Joá (971 hab), Grumari (136 hab), Copacabana (147.021) e 
Campo Grande (297.494 hab).

O Censo de 2010 traz dados populacionais por município carioca, 
muitos deles equivalentes ou inferiores à demanda da Vila, como 
o Município do Carmo (17.434 hab), Engenheiro Paulo Frontin 
(13.237 hab), Italva (14.073 hab), Mendes (17.935 hab), Sapucaia 
(17.525), São José de Ubá (7.003 hab), Macuco (5.259 hab).

Não cabe, neste momento, uma leitura de cada um destes casos, 
com especificação dos motivos que levam a estes valores popula-
cionais, se são decorrentes da ocupação inicial, da extensão das 
áreas, ou da concentração de determinadas faixas de renda. O im-
portante é notar que, assim como já ressaltado, a Vila Olímpica é, 
efetivamente, um Projeto Urbano, no que diz respeito à sua escala, 
suas dimensões e demandas.

Além disso, é inerente à Vila Olímpica sua capacidade de atender às 
necessidades e anseios de diferentes públicos em momentos dife-
rentes ou simultâneos, desde os jovens atletas olímpicos e parao-
límpicos que habitam a vila por cerca de uma quinzena, até a popu-
lação que virá a residir a Vila permanentemente, sendo composta 
também por jovens, além de jovens casais, famílias, velhinhos.

Outra importante questão a ser respondida para a definição do pro-
blema de projeto é onde se propõe que seja instalada a Vila Olímpi-

ca de 2016, se na Barra da Tijuca, como prevê o Caderno da Candi-
datura do Rio 2016, ou em outra localidade carioca.

Especula-se que a decisão do Comitê Olímpico, desde o Pan de 2007 
e agora com os Jogos Olímpicos de 2016, em centralizar na Barra 
da Tijuca grande parte das instalações esportivas (50% no caso de 
2016), além da Vila dos Atletas, é resultado de acordos que visam 
interesses de alguns agentes envolvidos. Com certeza, a ênfase pa-
namericana e olímpica à Barra da Tijuca conferiu e confere à região 
uma série de investimentos públicos e a elevam a um novo status. 
Este clima de transformação, investimentos e relevância mundial, 
definitivamente são apropriados principalmente pelo Mercado 
Imobiliário, que passa a vender as unidades habitacionais olímpi-
cas, ou as que estão próximas a determinado estádio, embutindo 
em seu preço estes fatores. 

Antes do Pan, mas ainda hoje, 2011, a Barra da Tijuca  já era uma 
área urbana bem localizada, desde que focado o transporte indivi-
dual, distante da vida movimentada da área Central, com grandes 
glebas vazias, em meio a cadeias montanhosas cobertas de vege-
tação e lagoas.  Esta região, já fortemente explorada pelo Merca-
do Imobiliário, se torna o manjar dos deuses das incorporadoras, 
construtoras e agentes imobiliários, na medida em que passa a ser 
alvo de elevados investimentos públicos e atenção nacional/inter-
nacional. A Barra é, portanto, atualmente, a menina dos olhos do 
Mercado Imobiliário Carioca, com crescente procura, lançamentos 
e valorização. A Barra é a oportunidade do Mercado de gerar gran-
des lucros, sem grandes esforços ou investimentos.

Manter a Vila Olímpica na Barra da Tijuca parece indicar conivência 
com este processo, aliando-se às tendências e interesses de mer-
cado.

Mas não é assim. Em primeiro lugar, apesar da crítica à atuação do 
Mercado Imobiliário, este não pode ser encarado como um demô-
nio. Seu modo de atuação e seus projetos, principalmente por não 
pensarem na escala humana e na vida urbana como um todo, são 
ruins. Entretanto, mesmo assim, estes projetos possuem qualida-
des projetuais superiores a qualquer projeto habitacional governa-
mental, que repete a décadas um mesmo carimbão, cheio de vícios 
e preconceitos.

Além disso, os agentes imobiliários atuam ao longo de todo o es-
paço urbano. Qualquer área que possua originalmente ou venha a 
adquirir elementos que atraiam o Mercado, serão alvo intensivo de 



sua ação. 

Uma alternativa à Barra da Tijuca poderia ser a Região Portuária do 
Rio, com inserção da Vila Olímpica no Projeto Porto Maravilha, que 
busca requalificar esta área degradada da cidade, assim como fez 
Barcelona e está fazendo Londres.

Existe o discurso de que a Região Portuária é dotada de infra-es-
trutura, ferrovias, metrô, equipamentos, mas que está subutilizada 
e deteriorada. Até que ponto este discurso não é o mesmo que se 
prega para o Centro de São Paulo?

É interessante pensar em adensar as áreas centrais e desestimular 
a ocupação das periferias, em busca de cidades mais compactas e 
sustentáveis, com redução dos impactos de grandes deslocamentos 
e criação de comunidades coesas social, econômica e ambiental-
mente, frente ao urban sprawl, de Phoenix, Las Vegas e Los Ange-
les, por exemplo.

Entretanto, pensar na transformação dos núcleos centrais de São 
Paulo ou do Rio de Janeiro em núcleos compactos e sustentáveis re-
quer profundas transformações. Perceberia-se, inclusive, que esta 
infra-estrutura subutilizada, na verdade, praticamente inexiste, é 
ultrapassada, ou insuficiente. O Metrô de São Paulo, por exemplo, a 
melhor infra-estrutura instalada atualmente no Centro, já não aten-
de de modo eficiente um centro vacante.

Isto não quer dizer que as áreas centrais devam ser deixadas de 
lado. Não. Talvez o interessante seja pensar em cidades policêntri-
cas, compostas por múltiplos centros compactos, articulados por 
infra-estruturas sustentáveis e eficientes. É preciso pensar o Centro 
e a Periferia, juntos.

Os problemas periféricos são tão graves, se não maiores, que os 
centrais, uma vez que estes são resultado de intervenções minima-
mente pensadas ao longo dos anos. Já as áreas periféricas são, em 
grande parte, fruto de ocupações mais recentes, últimos 30 anos, 
coordenadas, contudo, principalmente pelos agentes imobiliários 
e/ou por parcelas da população que invadem e se instalam em as-
sentamentos irregulares.

As Áreas Centrais carecem de uma requalificação, uma readequação 
à vida e às demandas de hoje. Já as Áreas Periféricas apresentam 
problemas mais profundos, intrínsecos ao início de sua ocupação.

Para o TFG é eleita a Área Periférica como objeto especial de estudo 

e projeto, mais especificamente a Barra da Tijuca.

A Barra da Tijuca, como área periférica, não-central, aproxima-se 
da configuração suburbana norte-americana, com predomínio de 
classe média e média alta, em condomínios verticais ou horizon-
tais, conectados ao restante da cidade por vias expressas voltadas 
ao uso do transporte individual. Além disso, trata-se de um subúr-
bio planejado, de acordo com Plano Urbanístico de Lucio Costa. A 
existência de uma plano não isenta a Barra de problemas urbanos, 
como barreiras, descontinuidade e falta de articulação do tecido 
urbano. O Plano também não impede a construção da não-cidade, 
pelo Mercado Imobiliário, por meio da proliferação de condomínios 
residenciais, comerciais ou mistos.

A Barra da Tijuca foi pensada e construída, com algumas alterações 
ao plano, pautada pelas dinâmicas do automóvel, desprezando o 
homem e a água. 

Este panorama se agrava na medida que aos agentes imobiliários 
foi delegada a efetiva construção da Barra, um trecho de cidade 
composta por glebas fechadas justapostas, interligadas por sistema 
viário expresso e por esparsas áreas públicas, com acesso contro-
lado. Cada uma das glebas é pensada, em grande medida, por si 
só, voltada para o seu interior, desprezando e desestimulando qual-
quer relação com o meio ambiente natural ou urbano da Barra.

Este é, por fim, o problema eleito para o desenvolvimento do TFG:

Encarar a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro 
como uma oportunidade de projetar cidade, mais especificamente 
de projetar a Vila Olímpica dos Atletas na Barra da Tijuca, como ins-
trumento experimental de inserção de uma nova urbanidade.



CADERNO DE PROJETOS I





Todo este percurso relatado até então constitui parte fundamental 
do processo de projeto, uma vez que é a este inerente um constan-
te movimento de vai e volta, de uma escala a outra, do desenho à 
pesquisa, ou vice-e-versa. A partir deste ponto, tomando por base 
os panoramas traçados e o problema de projeto já definido, é esbo-
çado um partido geral de projeto. 

Como ainda não existe um projeto final, definitivo, o partido é ex-
plicitado como intenções de projeto, que foram sendo alcançadas 
ao longo da experimentação do TFG I ou serão melhor articuladas 
apenas no TFG II.

Para o efetivo entendimento do processo é essencial ressaltar a 
preocupação em fazer estudos, leituras e proposições em diversas 
escalas, cada uma delas contribuindo com suas especificidades.

Torna-se interessante também enfatizar que a Vila Olímpica a ser 
construída na Barra da Tijuca para os Jogos Olímpicos do Rio em 
2016 é encarada como um projeto urbano de exceção, que deve 
questionar o status quo e experimentar novas alternativas que pos-
sam vir a ser absorvidas, gradativamente, pela produção urbana, 
paisagística e arquitetônica brasileira.

Este TFG pede permissão para experimentar, para testar e avaliar, 
para sonhar.

É preciso estabelecer na Barra da Tijuca uma nova urbanidade, por 
meio do projeto da Vila Olímpica. Para tanto, fundamentalmente, o 
espaço urbano deve ser pensado e projetado levando em conta as 
diversas escalas envolvidas nas dinâmicas e na vida urbana, a escala 
do pedestre, do ciclista, do transporte público, seja este um sistema 
de ônibus, metrô, veículos leves como VLT, navegação fluvial, ou 
até mesmo o transporte individual. Cada um destes layers urbanos 
atende a diferentes públicos em diferentes circunstâncias. De modo 
a permitir a criação de um espaço urbano vivo, diverso e plural, é 
importante a coexistência de todas estas escalas. Portanto, todos 
eles devem ser articulados de modo que um otimize o outro, não 
configurando barreiras ou entraves aos demais.

O sistema rodoviário voltado principalmente ao transporte indivi-
dual merece especial discussão. É reconhecida a importância deste

 meio de transporte urbano no presente e ainda no futuro, princi-
palmente na Barra. Entretanto, a intenção de projeto é restringi-
-lo, controlando seu acesso a alguns pontos principais e até mesmo 
limitando o número de vagas para veículos particulares nas gara-
gens, priorizando estacionamentos e acessos apenas para veículos 
públicos, caminhão de bombeiros, ambulâncias, etc.

Ao contrário do que se vê na Barra, o espaço urbano deve ser arti-
culado não por um simples sistema viário, mas sim por um Sistema 
de Espaços Livres Públicos, e a este sistema estão entrelaçados os 
caminhos de pedestre, ciclovias, transporte público e até mesmo as 
vias para veículos públicos ou particulares. Não se pode esquecer 
de que as ruas são, em sua essência, espaços públicos, embora em 
grande parte dos casos, estas vias não são projetadas como tal. De-
terminar o Sistema de Espaços Livres Públicos, portanto, o primeiro 
passo de um desenho urbano, após leituras do local , suas especifi-
cidades e demandas.

Os espaços livres públicos, que abrangem desde Parques de Con-
servação Ambiental com mais de 10ha, Parques Urbanos voltados 
para o uso recreativo aos fins de semana, Parques Lineares, Praças 
de bairro, até calçadas e ruas mais estreitas ou com alargamentos 
e pocket parks, possuem uma especial capacidade de costurar bre-
chas e barreiras urbanas, articulando o novo ao velho, o urbano ao 
natural, e os mais diversos usos, transporte, equipamentos, comér-
cio, habitação, conferindo vida ao espaço urbano.

O Sistema de Espaços Livres Públicos a ser proposto para a Bar-
ra apresenta como importante papel, além de articular o tecido 
urbano, voltá-lo e conectá-lo à água, de modo mais específico, às 
lagoas, como as de Jacarepaguá, da Tijuca e Marapendi. É, então, 
fundamental a este sistema o projeto do waterfront, que deve ser 
pensado por si só como uma sequência hierarquizada de espaços 
livres públicos de caráter diverso.

A Barra da Tijuca tem de ser projetada tendo em vista também a 
criação de um espaço urbano mais sustentável. Vale lembrar que 
sustentabilidade não é um simples objetivo a ser alcançado, não 
é garantida por um selo, não significa auto-suficiência e não existe 
qualquer projeto que seja completamente sustentável, mas sim

 projetos que, por meio de algumas alternativas adotadas, se tor-
nam mais sustentáveis. Em busca desta maior sustentabilidade, 
é pensado um meio urbano mais compacto, de maior densidade, 
com sistema de manejo de resíduos, geração de energia, tratamen-
to e reuso de águas pluviais e esgoto, agricultura urbana, propor-
cionando um maior fechamento do ciclo.

No que diz respeito ao conjunto construído, tenciona-se  uma di-
versidade de tipos, em implantação, em forma, volumetria, articu-
lação, usos, de modo a refletir e permitir a apropriação destes es-
paços por múltiplos públicos, com diferentes demandas e anseios. 
São propostas residências unifamiliares justapostas, vilas urbanas, 
vilas flutuantes, edifícios lâmina articulados, crescentes, edifícios-
-quadra, torres isoladas.  A implantação e o gabarito devem explo-
rar e/ou enfatizar visuais para pontos notáveis da Barra, espaços 
livres, waterfront, ao mesmo tempo em que respeitam e dialogam 
com o tecido urbano existente.

A articulação entre espaços livres públicos, tipos edilícios e usos/
funções urbanas deve ser realizada de modo que não sejam confor-
mados clusters homogêneos que desestimulem a interação social e 
a vida urbana.

É interessante também pensar nos mecanismos internacionais para 
promoção da habitação social, denominada como affordable hou-
sing.

Além disso, a Barra carece de um símbolo, seja ele um elemento 
natural de sua paisagem, um elemento construído, um espaço livre 
público, uma vegetação nativa, uma paginação de calçada. Este ca-
ráter simbólico é interessante pois proporciona identidade ao local, 
além de sentimento de pertencimento, o que contribui para a con-
solidação de uma nova Barra da Tijuca frente ao restante do Rio de 
Janeiro e aos seus próprios habitantes.

A partir deste ponto, começam os primeiros desenhos, em uma 
progressão de escalas, e a partir desses surgem nova inquietações, 
novas pesquisas, novas diretrizes.

 

PROJETO EM SI



Os primeiros desenhos começam na escala 1:5.000. Para esta es-
cala é definido como recorte o entorno da Lagoa de Jacarepaguá, 
na Barra da Tijuca. Tal recorte concentra toda a área alvo de in-
tervenções olímpicas na Barra, inclusive a Vila Olímpica proposta 
para 2016. Esta escala permite a compreensão e proposição  de um 
Sistema de Espaços Livres Públicos e Sistema Viário que venha a 
constituir um Parque Olímpico da Barra que distribua as instalações 
olímpicas e as articule com o tecido urbano existente e à lagoa.

Plotada a base cartográfica e com auxílio do Google Earth e dos 
panoramas traçados acerca da Barra da Tijuca, são destacados os 
pontos de interesse contidos no recorte, como orientação do Nor-
te, direção predominante dos ventos, visuais paisagísticas, sistema 
viário principal e delimitação de glebas vazias ou ocupadas, com 
estimativa de suas respectivas áreas. O levantamento de vegetação 
existente não é relevante por sua inexpressividade nas áreas planas.

Esta prancha evidencia a conformação dos grandes empreendimen-
tos imobiliários, principalmente, como obstáculos intransponíveis 
entre a malha urbana e a água. Restam apenas algumas frestas ur-
banas, ocupadas por assentamentos irregulares ou simples áreas 
baldias, que possibilitam contato visual e/ou físico com a Lagoa de 
Jacarepaguá.

Há glebas que estão ocupadas, mas serão consideradas, a título de 
projeto, vazias.

 Algumas destas glebas estão ainda hoje (2011) sem uso, mas já com 
projeto aprovado ou até em fase de construção. É o caso das glebas 
da Vila Olímpica de 2016 (ainda em projeto), do Parque Olímpico 
Cidade do Rock (em início de implantação) e do Condomínio Alpha-
ville Barra (com a infra-estrutura geral instalada e 100% dos lotes 
vendidos). A localização da Vila e do Parque Olímpico é questio-
nável e provavelmente sofrerá mudanças ao longo do projeto. O 
Condomínio da Alphaville Urbanismo apresenta uma infra estrutu-
ra tacanha, composta basicamente por muros, sistema viário, insta-
lações hidráulicas, de esgoto e elétrica, além de espaços residuais 
com pergolados de madeira. Este condomínio vai contra quase tudo 
o que este TFG busca e ainda não está consolidado, nem sequer 
possui residências, por isso, será considerado como área vazia. 

A retirada do Autódromo de Jacarepaguá, assim como do Clube 
CEU de aviação esportiva, desta área da Barra da Tijuca, já é um 
pressuposto de projeto estabelecido pelo Projeto do Parque Olím-
pico da Barra. O TFG segue este pressuposto e mantém na gleba 
apenas as instalações esportivas do Centro Aquático Maria Lenk, a 
Arena Olímpica, o Velódromo, além da Vila Militar de Oficiais Supe-
riores da Aeronáutica. 

1:5.000





A partir da leitura do recorte e tendo em vista o problema de pro-
jeto, são estabelecidos eixos de articulação, por meio de espaços 
livres públicos, entre a malha urbana existente e a lagoa, configu-
rando, ao mesmo tempo, áreas de expansão multifuncionais. 

A Lagoa e sua orla são pensadas como o principal espaço livre públi-
co, articulado aos demais espaços livres em meio ao tecido urbano 
proposto ou existente. Tudo vem ou tudo leva à lagoa.

O principal eixo proposto, na direção norte-sul, interliga os micro-
-núcleos urbanos mais significativos do entorno da Lagoa de Jacare-
paguá, o aglomerado de condomínios residenciais verticais a norte 
do Autódromo e a malha urbana  sinuosa ocupada por residências 
unifamiliares a norte da Avenida das Américas. Para tanto, este eixo 
transpõe a gleba do Autódromo, a gleba do Loteamento Fechado 
Alphaville Barra e a própria Lagoa.

O Sistema de Transporte Fluvial de Passageiros permite a efetiva 
conexão entre meio urbano e as águas, que adquirem múltiplos 
usos e não se configuram mais como barreira urbana. É propos-
ta uma linha de navegação fluvial que atravessa toda a extensão 
das Lagoas de Jacarepaguá e da Tijuca, com portos de parada em 
apenas uma de suas margens, de modo a evitar o movimento de 
zigue-zague que retarda o trajeto. Junto a esta linha mais expressa 
de navegação, que pode ser usada para deslocamentos populacio-
nais no dia-a-dia, são propostos sistemas de balsas de pedestres, 
com movimento de vai-e-volta, interligando os portos de parada à 
margem oposta, transpondo a lagoa. Em paralelo a este sistema de 
navegação cotidiano, é proposto um sistema de navegação de turis-
mo, que se movimenta de modo circular pelas lagoas, passando por 
todos os portos propostos.

1:5.000





A próxima etapa transforma as leituras e diretrizes em desenho, de-
talhado de modo compatível com a escala. 

Esta prancha é composta pela sobreposição de três layers, sistema 
de espaços livres públicos, águas e sistema viário principal. Apesar 
da privalia dos espaços livres frente às demais camadas, todas elas 
são pensadas e articuladas de forma conjunta, para que uma não se 
configure como barreira à outra.

A orla da Lagoa de Jacarepaguá é projetada como o principal siste-
ma de espaços livres públicos, com trechos ora mais estreitos, qua-
se lineares, ora mais largos ou diretamente associados a parques 
de fundo de braço. Este waterfront é o que define a relação entre a 
cidade e água e deve ser projetado como ponto de recepção a par-
tir da água, assim como destino final, em direção à água.

Associado ao waterfront, há o sistema de espaços livres públicos 
que permeia o tecido urbano proposto, articulando-o também à 
malha urbana existente, com seus próprios espaços livres públicos, 
pré-existentes, rearticulados ou convertidos em espaços públicos. 
Este sistema varia desde configurações mais sinuosas até eixos 
enfáticos, com alteração de largura, tratamento vegetal, funções 
específicas associadas e articulação a espaços livres secundários, 
como praças ou pocket parks.

As águas são exploradas principalmente como balizadores de tra-
jetos que conduzem o usuário deste espaço à lagoa, a visuais es-
pecíficas ou equipamentos de interesse. A sinuosidade das línguas 
d’água desenham também uma série de penínsulas e fundos de 
braço que proporcionam uma multiplicidade de espaços livres, em 
um encadeamento que ora dá ao transeunte a sensação do todo, 

ora levam a elementos surpresa.

O sistema viário proposto se articula ao existente, que é em gran-
de parte expresso, como a Estrada dos Bandeirantes e as Avenidas 
Salvador Allende e Abelardo Bueno, fragmentado, como a Avenida 
Célia Ribeiro da Lima Mendes, ou então de caráter local e contro-
lado, como as vias de acesso aos condomínios verticais a norte da 
Lagoa. Trechos destas vias são redesenhados e articulados a novo 
sistema viário, que em alguns pontos segue o sistema de espaços 
livres e em outros propõe novas rotas.

Não são projetadas para a orla da lagoa vias de alta velocidade, pois 
a área já é suficientemente bem servida de viário estrutural e esta 
configuração com certeza funcionaria como barreira entre a cidade 
e a água.

Mesmo assim, é importante que o sistema viário se aproxime da 
água e chegue até a avançar sobre ela, por meio de ilhas naturais, 
artificiais ou vilas flutuantes.  No restante da orla, o sistema viário 
está recuado ou parcialmente tamponado, para facilitar a transpo-
sição de pedestres e ciclistas em direção ao waterfront.

Todo o sistema viário parte do pressuposto de que a rua é um espa-
ço livre público. Para tanto, é preciso refinar o desenho e pesquisar 
alternativas projetuais que contribuam para a concretização deste 
objetivo.

O traçado viário varia de trechos retilíneos, que permitem um aces-
so mais rápido a trechos urbanos ou à lagoa, e outros mais sinuosos 
associados a ruas com cull-de-sac, que desaceleram os veículos e 
configuram ruas mais interessantes no que diz respeito à articula-

ção com espaços livres públicos e sequências de visuais.

Nesta etapa do processo, ainda não é delimitada a Vila Olímpica, 
Vila de Mídia ou qualquer instalação esportiva.

A intenção é que as Vilas Olímpica e de Mídia fossem como qual-
quer outro trecho urbano proposto por este Master Plan na escala 
1:5.000. É esperado que as questões a serem discutidas e os tipos 
edilícios e de espaços livres a serem propostos para as vilas estejam 
articuladas em todo o entorno da Lagoa de Jacarepaguá, permitin-
do uma real costura entre o novo, o existente e a lagoa.

No que toca aos equipamentos esportivos e de suporte olímpico, 
propõe-se que estejam pulverizados ao longo do sistema de espa-
ços livres propostos, articulados por linhas de pedestres, ciclistas, 
transporte público e automóveis, evitando a criação, no período 
pós jogos, de clusters esportivos, que se configuram como barreiras 
e permanecem grande parte do tempo sem uso, e estimulando o 
uso de sistema de espaços livres públicos, em especial do water-
front.

Este projeto da escala 1:5.000 é demasiado extenso. Portanto, deve 
ser viabilizado em fases. A primeira das fases deve contemplar as 
intervenções necessárias para a realização dos Jogos Olímpicos, isto 
é, Vilas, instalações esportivas e as infra-estruturas de espaços li-
vres e viário necessárias à sua articulação.

As Vilas devem ser pensadas, portanto, para áreas que consigam ao 
mesmo tempo articular o tecido existente e a lagoa. As próximas 
etapas contribuirão para esta decisão.

1:5.000





O próximo passo é passar da escala 1:5.000 para a escala 1:500, de 
modo a entender e experimentar detalhadamente como são confi-
gurados os espaços livres públicos, na orla fluvial e no meio urbano.

A partir de extensa pesquisa, é simulado o detalhamento de trecho 
de um sistema de espaços livres públicos em um tecido urbano ar-
bitrário, inventado, de frente para a água. Trata-se de uma pesquisa 
e experiência de tipos.

Enfatizando o waterfront, é buscada uma diversidade espacial.

O waterfront possui trechos mais urbanos, em que os edifícios che-
gam até a água e são articulados por piers e marinas; trechos próxi-
mos à área urbana e que são voltados ao lazer, concentram equipa-
mentos, elementos e espaços de recreação, configurando-se como 
áreas de parque; por fim, trechos de parque de conservação, mais 
controlados, com predominância de bosques e manguezais, per-
meados por trilhas estreitas para caminhada. A articulação entre 
os espaços livres e o sistema viário, que ora recua ou se aproxima, 
consolida esta pluraridade de espaços.

As massas vegetais de grande porte podem estar junto ao sistema 
viário, na divisa com a água, ou então isolada no meio do espaço 
livre. O mesmo é pensado para maciços de palmeiras e coqueiros, 
e clareiras. 

O uso de clareiras é muito interessante, pois elas se configuram 
como um espaço delimitado e o usuário do espaço sente isso. Se 
a clareira for bem grande, de 100 a 500 metros, guardadas as rela-
ções de proporção com o parque todo, o usuário irá sentir a ampli-
tude do espaço, deste vazio. Se a clareira for pequena, menos de 
50m, o usuário vai se sentir resguardado, protegido, aconchegado.

Além disso, a sequência determinada por bosque fechado e depois 
clareira, ou o contrário, gera no usuário do espaço uma sensação de 
surpresa, semelhante à passagem por túneis confinados que con-
duzem a espaços abertos.

Pensando no waterfront, não é necessário, nem desejável, que a 
água seja visível a todo momento, a partir de todos os pontos. É 
interessante esconder ou dissimular para depois revelar. Além das 
sequências de bosques e clareiras, outras estratégias que produ-
zem este efeito são arbustos altos ou painéis construídos, que, por 
exemplo, bloqueiam a passagem e levam a pessoa a outros percur-
sos.

A linha d´água é um elemento muito importante e pode ser orques-
trada de diferentes formas. Há trechos de divisa terra/água com 
vegetação de manguezal, com vegetação lacustre espontânea, com 
clareiras, ou então com pedras brutas amontoadas, ou então uma 
praia de areia, um deck de madeira que conduz a um pier ou mari-
na, um caminho de pedestres de concreto ou pedras aparelhadas, 
rampas ou degraus que entram na água e podem ser acessados até 
diferentes pontos, dependendo do nível da água da lagoa.

Esta mesma diversidade pode ser extrapolada para o sistema de 
espaços livres públicos em meio ao tecido urbano. Mudam os ele-
mentos e materiais empregados, mas as clareias, áreas confinadas, 
anteparos e túneis também são possíveis.

Em suma, o sistema de espaços livres públicos deve ser projeta-
do como uma sequência de situações alternadas, que conduzem o 
usuário em direção a múltiplos percursos, que lhe despertam dife-
rentes sensações.
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Depois das escalas 1:500, 1:200 e 1:100, o processo de projeto volta 
à escala 1:5.000 para a definição da localização das Vilas Olímpica 
e de Mídia. Uma vez que estas vilas fazem parte da primeira fase 
de implantação do Master Plan da Lagoa de Jacarepaguá, é inte-
ressante inseri-las no principal eixo norte-sul do Plano de Massas, 
de modo a buscar resolver, já para os Jogos de 2016, o cerne do 
problema lançado.

Deste modo, é projetada a Vila Olímpica dos Atletas na Gleba do 
Autódromo e a Vila de Mídia na Gleba do Alphaville Barra, que se 
articulam ao tecido urbano existente, entre si e com a Lagoa, por 
meio do sistema de espaços livres públicos e do sistema de trans-
portes, principalmente o fluvial, de pedestres, ciclistas e VLT.

Surgiu a hipótese de, assim como é pensado para as instalações es-
portivas ao longo da Lagoa de Jacarepaguá, pulverizar as Vilas Olím-
picas. Esta hipótese foi logo rechaçada uma vez que inviabilizaria 
ou dificultaria a gestão e controle de segurança dos atletas durante 
os Jogos. Além disso, a curto e médio prazo, estes trechos urbanos 
permaneceriam desconexos, desestimulando a vida urbana, e pos-
sibilitando apropriação de espaços públicos para fins particulares, 
com constituição de fechamentos de ruas, cercamentos.

Definida a inserção das Vilas, o projeto passa à escala 1:2.000, já 

para o desenho da gleba em que é proposta a Vila Olímpica, com 
seu sistema de espaços livres públicos, sistema viário e edilício.

O primeiro desenho não chega, ainda, a uma proposição dos edi-
fícios, mas busca, por meio de um sistema de vias de pedestres e 
de veículos, criar percursos ora pautados por eixos visuais, ora por 
constantes mudanças de direção, estreitamentos/alargamentos, 
com expectativas e surpresas. 

Houve intenção de manter o viário principal da pista do autódromo 
e, a partir dele, os percursos de pedestres e veículos que articulam 
toda a gleba ao tecido existente e ao waterfront.

Entretanto, muitos dos prolongamentos viários, desenhados a par-
tir do sistema existente, determinam ângulos de curva inadequa-
dos. Além disso, os percursos de pedestre carecem de maior cone-
xão, uma vez que conduzem a pontos finais, que não se articulam 
a mais nada e configuram, em grande parte, ruas sem saída. Este 
traçado ainda não conseguia orquestrar com maestria a proporção 
entre cheios e vazios, isto é, entre edifícios e espaços livres.

Além disso, o uso da água, avançando por mais de 1km adentro 
da gleba e conformando lagos de quase 600m de comprimento, 
parece exagerado, se observado por olhos técnicos, que pesem a 
viabilidade e impactos econômico-ambientais para tal intervenção. 
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A segunda proposta para a gleba da Vila Olímpica, na escala 1:2.000, 
mantém parte do sistema viário do Autódromo e o articula de modo 
mais funcional e dinâmico ao tecido proposto, viário e de espaços 
livres. 

O sistema viário é claramente hierarquizado, estruturado pelo cru-
zamento de um eixo norte-sul, reto, e um leste-oeste, curvado. Es-
tes dois eixos interceptam o restante do sistema viário, de traçado 
sinuoso, que desacelera os automóveis, proporciona uma sequên-
cia dinâmica de visuais do conjunto ao longo do percurso e estimula 
a percepção, apropriação e articulação da rua como um espaço li-
vre público. Parte das ruas termina em cull-de-sacs, que restringem 
ainda mais o automóvel.

O emprego das águas, nesta proposta, é mais controlado, embora 
ainda seja suficiente para sugerir percursos, delimitar ou configurar 
espaços livres públicos.

O sistema de espaços livres públicos é pensado como uma sucessão 
de praças ou parques entre os edifícios, ou entre os edifícios e a 
rua, conectados por túneis que permeiam os térreos edilícios. Estes 
espaços livres se distribuem desde a Avenida Abelardo Bueno até o 
principal espaço livre público, o waterfront.

Os edifícios e os espaços livres estabelecem uma relação em que 
um constrói, ao mesmo tempo em que é construído pelo outro.

A simples disposição de torres isoladas, como é comum na prática 
imobiliária da Barra, dificilmente configura espaços livres de quali-
dade, que não sejam meros jardins decorativos entremeados por 
itens de lazer que buscam dar uso e justificar o espaço. O emprego 
de edifícios-quadra, lâminas articuladas, crescentes e algumas tor-
res que partem destes edifícios, contribui para a criação de espaços 
livres plurais, diversos e articulados.
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Nas propostas anteriores, apesar de serem pensados espaços livres 
diversos articulados, o projeto destes espaços é, em grande medi-
da, decorrência de formalismos do sistema viário ou edilício.

Além disso, o sistema de espaços livres carece de conceito e hie-
rarquia. As implantações resultantes são homogêneas, no que diz 
respeito a espaços livres e edificações. 

A terceira proposta na escala 1:2.000 começa por uma prancha de 
partido, com a intenção de organizar e espacializar diretrizes proje-
tuais, antes de começar a desenhar, propriamente. Talvez esta eta-
pa tenha faltado nas propostas anteriores. Mesmo assim, a visuali-
zação das etapas anteriores evidencia o percurso de projeto e sua 
gradativa evolução em diferentes aspectos.

A ocupação da gleba do Autódromo é estruturada por três eixos, 
Eixo Esportivo, Eixo Comercial/Negócios, Eixo da Vila Olímpica.

Estes eixos funcionais parecem até Urbanismo Modernista, com se-
torização funcional, mas não é isso que se quer dizer ou isso que se 
tenciona. Na verdade, todos estes eixos são de uso misto, embora 
tenham usos preferenciais. Portanto, são eixos voltados principal-
mente ao desenvolvimento de uma função, apesar de possuírem 
uma essência multifuncional.

A propósito, a questão da multifuncionalidade é complexa e merece 
uma sintética discussão. É impossível pensar e projetar um trecho 
urbano, na Barra da Tijuca, de mais de 100ha de área em que todos 
os pavimentos térreos de todos os edifícios tenham usos comer-
ciais. Haja padarias e farmácias... Não, neste contexto de projeto, 
densidade populacional suficiente para viabilizar, ou sustentar uma 
profusão de multiusos em toda a extensão do projeto.

A vida urbana não deve ser pensada restrita a um edifício ou a uma 
quadra, mas a uma área urbana equivalente a um raio de 300 a 
500m, por exemplo, se for considerada a acessibilidade do pedes-
tre. Para ser mais claro, para existir vida urbana, não é vantajoso 
buscar, sempre, a multifuncionalidade na escala do edifício ou do 
lote. Deste modo, podem existir quadras ou ruas com usos e fun-
ções preferenciais, que, em conjunto, conformam uma urbanidade 
viva, efervescente, durante o dia e a noite. É necessário criar deslo-
camentos, enfatizando, contudo as calçadas, ciclovias e o transpor-
te público.

É interessante pensar num trecho urbano no qual a velhinha pos-
sa dormir tranquila à noite, longe de uma boate, e o jovem possa 
dormir tranquilo até a hora do almoço, longe de um mercado, uma 
agência dos correios. Deste modo, são interessantes os Centros Co-
merciais, Centros Empresariais, Centros de Lazer.

Os eixos propostos têm como principal função estruturar o tecido 
urbano existente ao waterfront. Por isso mesmo é empregado o 
termo eixo.

O Eixo Esportivo articula os três equipamentos esportivos existen-
tes na área, Centro Aquático Maria Lenk, Arena Olímpica (atual Are-
na HSBC) e Velódromo do Rio, a uma quarta instalação olímpica a 
ser implantada na Barra para os Jogos de 2016, o Centro de Des-
portos Aquáticos, no limite entre terra e água. Durante os Jogos, 
este eixo concentrará as instalações temporárias, como Centros de 
Treinamento, Praça de Boas-Vindas, etc. Em caráter permanente, 
são pensados pequenos pólos de lazer e prática de esportes, com 
piscinas públicas, quadras poliesportivas, áreas de alongamento, 
além de pequenos centros comercias, cafés, restaurantes. Este co-

mércio pode ser especializado, por exemplo, em artigos esportivos, 
ou produtos naturais, orgânicos. Estes usos são articulados por sis-
tema de espaços livres públicos que privilegia o pedestre, ciclista e 
usuário de transporte público que não precisa de vias segregadas, 
como é o caso do VLT.

O Eixo Comercial se conecta às Avenidas Salvador Allende e Embai-
xador Abelardo Bueno, vias estruturais da Barra. Este eixo, devido 
à sua função prioritária, prevê vias de maior calibre, para absorver 
um maior acesso de veículos. Entretanto, este eixo é pensado para 
que seja diferente da Avenida da Américas, por exemplo. Este eixo, 
apesar da importância do sistema rodoviário é também pensado 
para a escala do homem. A sinuosidade do sistema viário deste eixo 
proporciona, de modo alternado, espaços livres alargados, associa-
dos a água, enfatizando a apropriação deste espaço não só pelo 
carro.

Por fim, o eixo da Vila Olímpica é pensado de modo quase que li-
near de modo a responder ao problema de projeto, estruturar a 
cidade existente à água, por meio de um novo tecido urbano.

Estes eixos balizam a ocupação do restante da gleba, a ser ocupada 
em fases simultâneas ou posteriores de implantação.

A intersecção dos eixos determinam os principais espaços livres do 
sistema. O cruzamento entre os eixos propostos e o sistema viário 
expresso existente, por exemplo, configura espaços livres de recep-
ção, que indicam uma nova situação urbana e convidam à entrada. 
O principal espaço livre público da gleba está situado na ponta da 
península, ao fim do Eixo da Vila Olímpica.
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As diretrizes projetuais esboçadas por meio dos eixos são, enfim, 
transpostas, em forma de desenho, na escala 1:2.000. Toda a gleba 
é projetada no que diz respeito ao sistema viário e de espaços livres 
principais. Apenas o Eixo da Vila Olímpica é detalhado, com espaços 
livres secundários e terciários, além de edificações.

A Vila Olímpica, no que toca a todos os seus layers, não pode pa-
recer o projeto urbano de qualquer cidade ao redor do Mundo. 
Não. O Conceito da Vila Olímpica deve beber das fontes cariocas, 
enfatizar visuais, dar noções de amplitude do espaço, ao mesmo 
tempo em que esconde para depois revelar. A Vila deve ser essen-
cialmente tropical, mostrando a vivacidade de um espaço urbano 
multifuncional, diversificado, voltado para a água e pensado para a 
escala humana.

Apesar disso, a Vila retoma tipos, de implantação, de espaços livres, 
de edifícios, a partir de experiências do passado, presente, e das 
mais diversas localidades. Só o estudo das Vilas Olímpicas mostra 
como a busca por referências é plural e estas pesquisas tem de es-
tar aqui, na forma de projeto, evidenciadas.

A falta de hierarquia dos espaços livres públicos é, nesta proposta, 
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melhor orquestrada, assim como sua relação com o sistema viário 
e edilício.

O sistema de espaços livres primário se desenvolve em torno da 
orla fluvial e interliga-se à ocupação urbana proposta e existente, 
por meio de eixos invioláveis de pedestres, ciclistas e VLT, que, por 
sua vez, conduzem a espaços livres secundários entre as edificações 
e sistema viário.

Os espaços livres secundários, diferentemente das propostas an-
teriores, seguem diversos tipos, propondo diferentes compreen-
sões e apropriações do espaço. Há espaços livres, por exemplo, de 
80x80m totalmente confinados por um perímetro edilício de oito 
pavimentos; espaços livres de 40x40m que permeiam os edifícios-
-lâmina articulados, de quatro a oito pavimentos, através de pas-
sagens livres em seus térreos; ou então com dimensões inferiores 
a 20x20m permeando edifícios de três pavimentos; espaços livres 
sinuosos entre lâminas curvas, conectadas pelo térreo e passarelas 
aéreas; espaços livres de forma irregular entre lâminas implanta-
das angulosamente de modo a organizar percursos; espaço livre em 
cima da água, mais ou menos contidos por edificações de dois e 
três pavimentos.





Nesta etapa, começam as primeiras preocupações mais aprofunda-
das com os edifícios enquanto arquitetura volumétrica e de visuais/
obstruções.

A Vila Olímpica é projetada com trechos em que o usuário do es-
paço tem noção de amplitude, suas visuais, seus pontos de interes-
se. Em outros pontos, tenciona-se que o usuário perca a noção do 
todo, sinta-se perdido, para então, de repente, adentrar um espaço 
que revele outras escalas espaciais. Mesmo este espaço deve con-
ter eixos mais expressos, que permitam um percurso mais racional.

Outra questão de grande relevância com relação às edificações é: 
edifícios lineares x edifícios torre. Os edifícios lineares são vantajo-
sos por efetivamente conformarem espaços e permitirem sua arti-
culação de formas diversas, com passagens estreitas, monumen-
tais, retilíneas, sinuosas, o que dificilmente seria alcançado com 
edifícios torre isolados. Entretanto, os gabaritos elevados que são 
facilmente atingidos pelas torres edilícias são, em grande parte, 
inapropriados aos edifícios lineares, na medida em que confinam 
demasiadamente o espaço e bloqueiam visuais, ventos, insolação e 
entendimento do conjunto urbano.

Para estas inquietações, são experimentadas duas alternativas, me-
lhor explicitadas pela volumetria e cortes.

Para o caso dos trechos urbanos que remetem a tecidos medievais, 
com espaçamentos edilícios estreitos e percursos mais confusos, é 
proposta a criação de passarelas metálicas vazadas que conectam, 
de forma aérea, os volumes construídos, e que em um ponto cen-
tral do conjunto se articulam a um mirante, acessado por escadas 
e elevadores, que apesar da altura, não impacta negativamente no 
uso do espaço livre a nível do chão. Este elemento permite a noção 
de amplitude, em meio a um tecido urbano mais confinado.

No que diz respeito ao impasse entre edifícios lineares e edifícios 
torre, são propostos edifícios que misturam as duas configurações, 
de modo a permitir maiores alturas, embora com manutenção ou 
ênfase à permeabilidade visual, de ventos e iluminação. Estes edifí-
cios podem ser vistos tanto como conjuntos de torres isoladas en-
trelaçadas por passarelas construídas, ou então edifícios lineares 
com grandes vazios, de fachada a fachada.

Estes vazios edilícios permitem, a partir do chão ou de diferentes 
níveis de outros edifícios, a sensação de amplitude do espaço. Estes 
edifícios emolduram visuais, para as Lagoas de Jacarepaguá e da Ti-
juca, para o Maciço da Pedra Branca, o Morro dois Irmãos, o Maciço 
da Tijuca, a Pedra da Gávea, a Pedra da Panela, a volumetria edilícia 
da Barra, até mesmo para o próprio conjunto proposto.
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PARQUE DO OUTEIRO
_práticas radicais integradas à natureza;
_zoo, circuito de tirolesas, arborismo, trilha e motocross;
_restauração e conservação da vegetação tropical
(arbórea de grande porte e manguezal);
_principal recepção da V.O. e Waterfront;
_microclima de de vegetação densa para dissimular
o entroncamento das avenidas S. Allende e A. Bueno;

_restauração e conservação da vegetação
de mangue;
_trilha de areia;
_decks para visuais e pesca;
_clareiras e bancos de areia;
_ilha com bambuzal;

_uso do solo misto;
_térreo com predomínio comercial/serviços;
_pav. superiores habitacionais;
_refeitório principal de atletas e funcionários
pulverizado;
_local do agito diurno e noturno;
_visuais da Lagoa e da Barra;
_eixos de circulação, enclaves, pátios, surpresas.

PARQUE DO MANGUE

ATIVIDADES
_práticas esportivas, recreação e lazer;
_cenário, visuais, contemplação;
_atividades infantis;
_convívio social;
_estares sombreados;
_estares ensolarados;
_circulação;
PROGRAMA
_praça seca;
_área de pedras;
_decks flutuantes;
_marina;
_morrotes;
_poças d’água;
_quadras poliestportivas;

PARQUE JACAREPAGUÁ

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS:
_Centro Aquático Maria Lenk (existente), para
saltos ornamentaise pólo aquático;
_Arena Olímpica do Rio (existente), para
ginástica e basquetebol em cadeira de rodas;
_Velódromo Olímpico do Rio (existente), 
ciclismo em pista;
_Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos 
(proposição), para natação, nado sincronizado,
aquário  e porto lacustre de transporte de 
passageiros;

CENTRO DE TREINAMENTO (temporário), para 11
esportes olímpicos e 8 paraolímpicos;

_montanha-russa com mergulhão (proposição
para os jogos);
_áreas poliesportivas ao longo do Rio2
e Cidade Jardim;

CIRCUITO ESPORTIVO

_recepção de visitantes, centro de Boas-Vindas;
_credenciamento e passes;
_restaurantes, cafés, áreas de exposição;
_estacionamento CON/CPN;
_no Legado, Centro Cívico;

INTERNACIONAL

_17.700 hab;
_unidades habitacionais;
_térreo com Centro dos Residentes, 
Centro de Serviços CON/CPN, 
Auditórios dos Chefes da Missão, 
Business Center (requisitos olímpicos
apropriados no legado como área 
para cooperativas,condomínios, comércio, 
unidades habitacionais;

RESIDENCIAL

_gerenciamento V.O.;
_segurança;
_serviços de emergência (pequeno
hospital, bombeiros e polícia);
_depósitos, limpeza, estacionamentos;
_logística, manutenção e energia;
_no Legado, Centro de apoio funcional;

OPERAÇÕES

VILA

_espaço de representação;
_marca o fim de um eixo que conduz desde a Av. A. Bueno,
 o Centro de Boas-vindas até o Waterfront;
_espelho d’água com fundo infinito junto à Lagoa;
_espelho d´água sobre entroncamento de alamedas rebaixadas
(parede diafragma, lajes de supressão e jet grouting);
_cerimônias de premiação olímpica;
_articulador de eixos de espaços livres ao pedestre e ciclista;
_visuais da Lagoa e da Barra;

PRAÇA DAS MEDALHAS
_é uma praia lacustre com elementos que remetem à litorânea;
_elementos litorâneos: calçadão, quiosques, areia, coqueiros;
_elementos lacustres: bosque denso, sombras esparsas,
brincadeiras na água;
_perímetro de segurança;
_demarcação de piscinas flutuantes;
_projeção de imagens em painel de água projetada;
_live site, para acompanhar os jogos;
_quadras poliesportivas e vôlei de praia;

PRAIA OLÍMPICA

VILA OLÍMPICA

_trecho urbano multifuncional e diversificado quanto a
população, implantação, espaços públicos, seguindo
conceitos da Vila Olímpica;
_implantação junto à Vila Olímpica já para os jogos, pela
iniciativa privada, de acordo com o Mater Plan (implantação,
volumetria, espaços livres, conexões urbana);
_intenção de promover o contato físico, visual e cultural entre
atletas internacionais e povo carioca;
_a cidade interpenetra a Vila Olímpica (V.O);

CIDADE

17.700 hab

ATLETA

FAMÍLIA

VELHINHOS

+
+

VILA OLÍMPICA

TODA VILA OLÍMPICA É CIDADE
TODA CIDADE É VILA OLÍMPICA

[temporária] [permanente]

[V]
[F]

CIDADE

CIDADE
VILA OLÍMPICA 
+

ALAMEDA
OLÍMPICA

ALAMEDA
AZUL

ALAMEDA DAS
MEDALHAS

PERCURSOS PRINCIPAIS
DE PEDESTRES E VISUAIS

CHEIOS X VAZIOS
PRIVADO X PÚBLICO

A PROPORÇÃO
EDIFÍCIO X ESPAÇO LIVRE
NÃO SEGUE A COMUMENTE
APLICADA AOS DEMAIS 
CASOS BRASILEIROS

[V.O.]

UTOPIA
PROJETO DE EXCEÇÃO
NOVA URBANIDADE

BRASILIDADE
ANTROPOFAGIA

CIDADE_30ha
VILA OLÍMPICA_70ha
GLEBA AUTÓDROMO_100ha
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PARQUE DO OUTEIRO
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_decks para visuais e pesca;
_clareiras e bancos de areia;
_ilha com bambuzal;

_uso do solo misto;
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PARQUE DO MANGUE

ATIVIDADES
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_cenário, visuais, contemplação;
_atividades infantis;
_convívio social;
_estares sombreados;
_estares ensolarados;
_circulação;
PROGRAMA
_praça seca;
_área de pedras;
_decks flutuantes;
_marina;
_morrotes;
_poças d’água;
_quadras poliestportivas;

PARQUE JACAREPAGUÁ
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_Velódromo Olímpico do Rio (existente), 
ciclismo em pista;
_Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos 
(proposição), para natação, nado sincronizado,
aquário  e porto lacustre de transporte de 
passageiros;

CENTRO DE TREINAMENTO (temporário), para 11
esportes olímpicos e 8 paraolímpicos;

_montanha-russa com mergulhão (proposição
para os jogos);
_áreas poliesportivas ao longo do Rio2
e Cidade Jardim;

CIRCUITO ESPORTIVO

_recepção de visitantes, centro de Boas-Vindas;
_credenciamento e passes;
_restaurantes, cafés, áreas de exposição;
_estacionamento CON/CPN;
_no Legado, Centro Cívico;

INTERNACIONAL

_17.700 hab;
_unidades habitacionais;
_térreo com Centro dos Residentes, 
Centro de Serviços CON/CPN, 
Auditórios dos Chefes da Missão, 
Business Center (requisitos olímpicos
apropriados no legado como área 
para cooperativas,condomínios, comércio, 
unidades habitacionais;

RESIDENCIAL

_gerenciamento V.O.;
_segurança;
_serviços de emergência (pequeno
hospital, bombeiros e polícia);
_depósitos, limpeza, estacionamentos;
_logística, manutenção e energia;
_no Legado, Centro de apoio funcional;

OPERAÇÕES

VILA

_espaço de representação;
_marca o fim de um eixo que conduz desde a Av. A. Bueno,
 o Centro de Boas-vindas até o Waterfront;
_espelho d’água com fundo infinito junto à Lagoa;
_espelho d´água sobre entroncamento de alamedas rebaixadas
(parede diafragma, lajes de supressão e jet grouting);
_cerimônias de premiação olímpica;
_articulador de eixos de espaços livres ao pedestre e ciclista;
_visuais da Lagoa e da Barra;

PRAÇA DAS MEDALHAS
_é uma praia lacustre com elementos que remetem à litorânea;
_elementos litorâneos: calçadão, quiosques, areia, coqueiros;
_elementos lacustres: bosque denso, sombras esparsas,
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_implantação junto à Vila Olímpica já para os jogos, pela
iniciativa privada, de acordo com o Mater Plan (implantação,
volumetria, espaços livres, conexões urbana);
_intenção de promover o contato físico, visual e cultural entre
atletas internacionais e povo carioca;
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PARQUES 0       10       20       30 m   1:1000

_restauração e conservação da
 vegetação de mangue;
_trilha de areia;
_decks para visuais e pesca;
_clareiras e bancos de areia;
_ilha com bambuzal;

PARQUE DO MANGUE

PARQUE DO MANGUE

ATIVIDADES
_práticas esportivas, recreação 
e lazer;
_cenário, visuais, contemplação;
_atividades infantis;
_convívio social;
_estares sombreados;
_estares ensolarados;
_circulação;

PROGRAMA
_praça seca;
_área de pedras;
_decks flutuantes;
_marina;
_morrotes;
_poças d’água;
_quadras poliestportivas;

PARQUE JACAREPAGUÁ

PARQUE JACAREPAGUÁ
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PRAIA OLÍMPICA 0       10       20       30 m   1:1000

_é uma praia lacustre com elementos que remetem à litorânea;
_elementos litorâneos: calçadão, quiosques, areia, coqueiros;

_elementos lacustres: bosque denso, sombras esparsas,
brincadeiras na água;

_perímetro de segurança;
_demarcação de piscinas flutuantes;

_projeção de imagens em painel de água projetada;
_live site, para acompanhar os jogos;

_quadras poliesportivas e vôlei de praia;

PRAIA OLÍMPICA

PRAIA OLÍMPICA

_espaço de representação;
_marca o fim de um eixo que conduz desde a Av. A. Bueno,

 o Centro de Boas-vindas até o Waterfront;
_espelho d’água com fundo infinito junto à Lagoa;

_espelho d´água sobre entroncamento de alamedas rebaixadas
(parede diafragma, lajes de supressão e jet grouting);

_cerimônias de premiação olímpica;
_articulador de eixos de espaços livres ao pedestre e ciclista;

_visuais da Lagoa e da Barra;

PRAÇA DAS MEDALHAS

PRAÇA DAS MEDALHAS
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ARMÁRIOS

EDIFÍCIO EDIFÍCIO X 

EDIFÍCIO RUA X 
EDIFÍCIO CLIMA X 

U.H. CIRCULAÇÃO X 

DORMITÓRIO +
BANHEIRO +
LAVANDERIA +
VARANDA

XLAVANDERIA
COZINHA +

VARANDA +
ESTAR +
COZINHA

ESPAÇO INTEGRADO DE USO FLEXÍVEL:
_DENTRO + FORA;
_SOL + SOMBRA;
_SOCIABILIDADE + PRIVACIDADE;
_PÚBLICO + PRIVADO
_PAINÉIS MÓVEIS PERMITEM SEPARAÇÃO

_U.H. COMO CASA

_JARDIM DE ENTRADA

_EDIFÍCIO COMO EXTENSÃO DA RUA;
_U.H. COMO CASA;
_CLIMA;
_JARDIM DE ENTRADA;
_VIZINHANÇA, COMUNIDADE;
_VARANDA;
_VISUAIS;
_OLHOS DA RUA;
_COZINHA COMO CONVIVÊNCIA;
_ESPAÇO PARA TRABALHAR;
_ESPAÇO PARA ARMAZENAR;
_FUNCIONALIDADE;
_FLEXIBILIDADE;
_DIVERSIDADE POPULACIONAL;

_CLIMA

_VARANDA
_VISUAIS
_COZINHA COMO CONVIVÊNCIA
_ESPAÇO PARA TRABALHAR;
_ESPAÇO PARA ARMAZENAR;
_DIVERSIDADE
POPULACIONAL

CONCEITO EDILÍCIO volumetria_UNIDADES TIPO
unidades habitacionais (módulo 4,5x4,5m|6,0x6,0m)

1:500

corte_VILA

0          2,5        5,0       7,5 m     1:200

planta_3º PAVIMENTO VILA

0          2,5        5,0       7,5 m     1:200

ED. PONTES 

4,5 X 
4,5 m

4,5x4,5m|6x6m

60,75m²|108m²

81m²|144m²

81m²|144m²

101,25m²|180m²

ED. ALTERNADO

ED. PONTES

MÓDULO
VILINHA

ED. ESCALONADO

ED. 180°

ED. PONTES

ED. ALTERNADO

volumetria_UNIDADES TIPO
varanda|estar|cozinha

dormitórios+banheiros+lavanderia

6,0 X 
6,0m

4,5 X 
4,5 m

conceito volumétrico
circulação edilícia

varanda+estar+cozinha

dormitórios+banheiros+lavanderia
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Livros e teses voltados para a discussão da cidade do Rio de Janeiro 
em suas diversas escalas, inserção regional, município e subdivisão, 
com ênfase na Barra da Tijuca, “coração dos jogos de 2016”, inclu-
sive da Vila Olímpica:

ABREU, Maurício de A. Evolução urbana do Rio de Janeiro.   3.ed.  
Rio de Janeiro, IPLANRIO, 1997;

CAMPOS, Ana Cecília Mattei de Arruda, Silvio Soares Macedo 
(orient). Alphaville-Tamboré e Barra da Tijuca: as ações programa-
das e a estruturação do sistema de espaços livres. São Paulo, 2008;

TÂNGARI, Vera Regina. Macedo, Silvio Soares (orient). Um outro 
lado do Rio.  São Paulo, 1999;

Livros e artigos voltados para o debate acerca do modo pelo qual 
são realizados os jogos olímpicos, como lidar com seus impactos e 
pensar na estruturação de um legado:

MARICATO, Ermínia. BONDUKI, Nabil Georges. De olho nas Olimpí-
adas. [Depoimento a Heloisa Fávaro].  São Paulo, 2010. p. 7.  Jornal 
do Campus. Em Pauta, São Paulo, 15 abr. 2010. p. 7.

ROLNIK, Raquel. Olimpíadas truculentas. Minha Cidade, São Paulo, 
11.126, Vitruvius, jan 2011 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/minhacidade/11.126/3728>. 

Livros e artigos que tratam de referências de projeto, relacionados 
aos jogos ou não, mas que de alguma forma tratam de questões 
pertinentes a qualquer projeto de arquitetura e cidade:

GUIMARAENS, Ceca de (coord). Segawa, Hugo (recomp). Luis paulo 
conde un arquitecto carioca.  Santafe de Bogota, Escala, 1994;

CHACEL, Fernando Magalhães. Paisagismo e ecogênese. Rio de Ja-
neiro, Fraiha, 2004;

Sites e documentos relacionados às Olimpíadas e cidades-sede, 
como referenciais de projetos anteriores ou do Rio 2016:

www.olympic.org;

en.beijing2008.cn;

www.london2012.com;

www.rio2016.org.br;

http://www.imtl.org/montreal/building/Village-Olympique-1.php

http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf;

BIBLIOGRAFIA

Dossiê de Candidatura do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos 
de 2016. Agradecimento à Profa. Raquel Rolnik.

BINGHAM-HALL, Patrick. Olympic Architexture Building Sydney 
2000;

BEIJING INSTITUTE OF ARCHITECTURE, Oly,mpic Architecture: Bei-
jing 2008;

Jogos Olimpicos(18. : 1964 : Tokyo). Official bulletin n.7 and n.8.  
Tokyo, Committee for the Games Xviii Olympiad, 1964. 2v;

THOMSOM, Graham (trad). La villa olimpica. Barcelona 92 arquite-
tura, parques, puerto deportivo.  Barcelona, Gili, 1991;

Sites acerca do Rio de Janeiro, com informações e imagens da ci-
dade em si, além de legislação, programas habitacionais, planos de 
legado:

www.rio.rj.gov.br

mapas.rio.rj.gov.br/?frame=1

Sites dos agentes envolvidos nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em ten-
tativa de entrar em contato e conseguir informações e desenhos 
necessários para a compreensão dos projetos:

www.carvalhohosken.com.br;

www.bcmfarquitetos.com;

www.sergiosantana.com.br;

www.planesporte.com.br;

www.alphaville.com.br;

Sites para pesquisa de artigos e revistas, fontes interessantes para 
adquirir referências, principalmente projetuais:

riba.sirsidynix.net.uk;

www.vpn.usp.br;

Sites de discussão acerca dos megaeventos, para estar à par dos 
acontecimentos relacionados à realização das obras no Rio e seus 
respectivos impactos:

raquelrolnik.wordpress.com;

direitoamoradia.org/pt/noticias/blog/megaeventos/rio-de-janei-
ro/;

www.iabrj.org.br;


