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Apresentação 

Este Memorial Descritivo apresenta os aspectos arquitetônicos, urbanísticos e ambientais que 

nortearam a elaboração da proposta preliminar para a delimitação das áreas a serem objeto de 

regularização cadastral da Comunidade do Horto e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, como parte do Projeto de Regularização Cadastral, Fundiária e Urbanística do 

Assentamento Horto/Jardim Botânico.1  

Este Projeto está referenciado nas diretrizes estabelecidas pela Secretaria do Patrimônio da 

União e na sua missão institucional, qual seja, “conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da 

União cumpra sua função socioambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio 

aos programas estratégicos para a Nação”, nutridas pelos princípios constitucionais, pela Lei n.º 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e demais institutos legais afetos às questões urbanísticas, 

ambientais e de proteção do patrimônio histórico. 

A presente proposta preliminar tem por objetivo apresentar informações que possam subsidiar 

os entendimentos entre os atores sociais e institucionais envolvidos na delimitação da área 

para o desenvolvimento do projeto de regularização fundiária e urbanística da comunidade do 

Horto, integrando-a ao contexto urbano formal, e da área a ser destinada ao Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento e consolidação das suas 

atividades. 

Para tanto, leva-se em consideração as necessidades habitacionais da população residente no 

local, no contexto da demanda por moradia existente no município do Rio de Janeiro, em 

consonância com as diretrizes e estratégias expressas pela Política Nacional de Habitação de 

Interesse Social, pelo Sistema Nacional de Habitação e pelo Programa de Regularização 

Fundiária empreendido pelo Ministério das Cidades.   

Da mesma forma, as necessidades expressas pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro são devidamente consideradas, seja para a consolidação e potencialização da área 

atualmente utilizada pela instituição, seja para a ampliação do seu território, de modo a 

oferecer as condições necessárias ao desenvolvimento e expansão das suas atividades.  

                                                

1 Este Projeto, Processo 04905.007319/2009-70, da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, executado em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
engloba ainda a comunidade de Guaratiba, no município do Rio de Janeiro, e a comunidade de Aldeia 
Imbuhy, no município de Niterói, ambas no Estado do Rio de Janeiro. 
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1 Metodologia e Pressupostos para a Elaboração da Proposta Preliminar 

A delimitação das áreas mencionadas implica em estabelecer e sistematizar os parâmetros que 

possam nortear a tomada de decisão por parte dos atores sociais e institucionais envolvidos na 

questão. Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Vistorias e visitas técnicas na área; 

• Levantamento socioeconômico e habitacional da comunidade residente; 

• Levantamento planialtimétrico e cadastral das áreas do assentamento; 

• Análise dos aspectos urbanos e ambientais da área e do seu entorno; 

• Análise da legislação edilícia, urbanística, ambiental e do patrimônio histórico e cultural, 

incidentes na área e no seu entorno;  

• Reuniões com os atores envolvidos na questão, ou seja, a comunidade local, o Instituto 

de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IJBRJ), as instituições e órgãos 

governamentais, em conformidade com as diretrizes previstas no Termo de Referência 

do Projeto de Regularização, para a identificação das necessidades manifestadas pelos 

principais demandantes: moradores locais e IJBRJ. 

Quanto às referências cartográficas e documentais básicas utilizadas nesta proposta preliminar 

e que ancoram o desenvolvimento de todas as etapas do Projeto, destacam-se: 

• Levantamento Topográfico realizado pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do 

Rio de Janeiro (ITERJ), de julho de 2009, intitulado “Planta de Localização da Área”, 

identificada neste documento como “Levantamento ITERJ”; 

• Proposta do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IJBRJ), de junho de 

2009, intitulada “Proposta – JBRJ”; e 

• Adequação do Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Caderno 1: 

Documentos principais e Anexos. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Rio de Janeiro: IBAM, 2009. 

2 Área do Projeto 

A área objeto do estudo compreende a porção de terra de propriedade da União Federal 

circunscrita na denominada área da antiga Fazenda Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

conforme indicada no Mapa 1, a seguir. 
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Mapa 1 – Perímetros da Fazenda Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas 

e na Área do Projeto 

Fonte: SPU; LabHab, 2010. 

Ressalta-se que a área objeto de estudo não se confunde, no todo, com a área historicamente 

ocupada pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas comporta um 

conjunto de instituições, empresas, aglomerados habitacionais e o próprio Instituto, conforme 

indicam os Mapas 1 e 2, dentre os quais se destacam:  

a) Aglomerados Habitacionais - Comunidade do Horto e Condomínio Canto e Mello 
(parcial);  

b) Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro: arboreto (conservação ex-situ), 
Horto (viveiros), Escola Nacional de Botânica Tropical (Solar da Imperatriz), e demais 
instalações administrativas, de pesquisa e de visitação;  

c) Área Florestada (conservação in-situ);  

d) Escola Municipal Julia Kubitscheck; 

e) Instalações do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); 

f) Subestação da Light S.A. e Linhas de Transmissão; 

g) Sistemas e subsistemas de captação e de distribuição de água da Companhia Estadual 
de Águas e Esgoto (Cedae); 

h) Instalações do Clube Dezessete (ex-Clube dos Macacos); 

i) Instalações do Clube Caxinguelê; 

j) Instalações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ).  

 

Perímetro da Fazenda Nacional da 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

Perímetro da Área 

do Projeto 
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Mapa 2 – Localização de Instituições na Área do Projeto e no Entorno 

Fonte: LabHab, 2010. 

 

 

Mapa 3 – Aspecto geral da malha urbana 

Fonte: LabHab, 2010. 

Observa-se, portanto, que a Área do Estudo abriga diversas atividades plenamente inseridas e 

articuladas com o contexto urbano-ambiental circundante, dos bairros Jardim Botânico e Gávea, 

do Parque Nacional da Tijuca, da Área de Proteção do Ambiente Cultural da Vila do Algodão, 

dentre outros. 

As características locais indicam a necessidade de adoção do pressuposto de que as dimensões 

urbanas e ambientais do território objeto de estudo e as propostas de intervenção devam estar 

intrinsecamente articuladas entre si, de modo a possibilitar a elaboração e a implementação de 

políticas públicas sociais, especialmente de habitação de interesse social, de proteção e 

preservação do patrimônio ambiental e do patrimônio histórico e cultural, no cumprimento da 
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função socioambiental da propriedade pública, de acordo com os preceitos constitucionais e a 

legislação vigente. 

Trata-se, portanto, de buscar a promoção do direito à moradia, no contexto do direito à cidade 

saudável, e do direito ao meio ambiente saudável, reconhecendo a indissociabilidade, a 

interdependência e a indivisibilidade de ambos, uma vez que não há como promover o 

desenvolvimento urbano sustentável sem levar em conta as questões afetas ao meio biótico, 

tanto quanto não é possível proteger e preservar este último sem considerar as demandas dos 

assentamentos humanos, principalmente quando levamos em consideração a inserção deste 

meio numa grande metrópole, como o Rio de Janeiro. 

Neste contexto, observa-se que a Comunidade do Horto/Jardim Botânico, que abriga cerca de 

2000 moradores, configura um território consolidado; física e funcionalmente integrado ao 

contexto urbano local. Provido de serviços públicos e de infraestrutura urbana (como serviços 

de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, fornecimento de energia elétrica, atendendo 

todos os setores da Comunidade), este aglomerado é parte integrante da formação histórica 

desta região da Cidade do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, o Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro constitui um patrimônio histórico e cientifico, de reconhecido valor 

internacional, que faz parte da vida cultural da Cidade, estando também integrado ao contexto 

urbano local de forma indissociável. 

3 Análise e Proposta Preliminar para as Poligonais 

A seguir são apresentados, para cada um dos setores físicos, os aspectos mais relevantes que 

ensejaram a elaboração desta Proposta Preliminar das Poligonais da Comunidade do 

Horto/Jardim Botânico e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

O reconhecimento da importância da proteção da área, como bem tombado, implica em 

atender adequadamente ao que determina a legislação urbanística do Município, uma vez que 

esta incorpora os parâmetros ditados pela Portaria do Iphan 104/2000, que estabelece 

restrições de ocupação do solo nas áreas de entorno ao bem tombado.  

Os limites de gabarito adotados pela legislação municipal para o entorno do bem tombado –  

para obras novas ou obras de reforma e acréscimo em edificações existentes, servem para ditar 

os padrões a serem adotados no interior da área reurbanizável, sujeita à consolidação. Há 

diversos exemplos de sítios tombados por sua significativa importância histórica e cultural e 

que possuem no seu interior núcleos habitacionais, mesmo que tais núcleos não apresentem 

sinais evidentes de valor histórico e cultural; que, entretanto, seguem as normativas 

consonantes com aquelas da área tombada, como é o caso, por exemplo, da Cidade de Paraty 

no Estado do Rio de Janeiro. 
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A proposta de reurbanização de parte da área do Projeto, objetiva qualificar o território 

destinado ao uso habitacional, de modo a consolidar a sua integração ao contexto urbano 

formal, mitigando, os impactos nocivos ao ambiente natural e ao patrimônio histórico e cultural 

existente na área. Os valores ambientais, nas duas dimensões citadas anteriormente, 

patrimônio natural e histórico e cultural, são considerados como bens a serem protegidos e 

preservados pelo poder público e pela sociedade. Assim, a configuração das áreas destinadas à 

moradia possui potencial para que se estabeleçam relações positivas com os bens 

mencionados, ao desempenhar a função de barreira física e funcional entre as áreas 

urbanizadas (formais e informais) e a área destinada às atividades inerentes às funções do 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Ressalta-se que, de acordo com a proposta de delimitação da zona de amortecimento do 

Parque Nacional da Tijuca (PARNA Tijuca), a totalidade da área está inserida nesta faixa de 

terras que, por definição legal, deve possuir atributos que atenuem os impactos negativos 

sobre esta unidade de conservação, no sentido de proteger as suas áreas periféricas contíguas 

às áreas urbanizadas.  

Embora tal delimitação não tenha sido ainda regulamentada por instrumento legal, foram aqui 

consideradas as propostas que compõem o Plano de Manejo do PARNA Tijuca, assim como a 

legislação que regula, de forma geral, as zonas de amortecimento, tais como a Resolução 

CONAMA n.º 428/2010, que trata do licenciamento ambiental e a Instrução Normativa ICMBio 

n.º 01/2007 que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a elaboração de Plano 

de Manejo. É sob essa lógica de articulação das dimensões ambientais e urbanas que se 

estrutura a presente proposta preliminar de poligonais, que tem o objetivo promover o 

reordenamento territorial através das ações de regularização fundiária que incluem os 

processos de reurbanização de área existente. 

A presente proposta preliminar considerou ainda os dispositivos legais que tratam das Áreas de 

Proteção Permanente, a exemplo do Rio dos Macacos. 

A proteção da mata ciliar existente, a sua recuperação, sempre que possível, e a criação de 

áreas permeáveis, mesmo que no interior das unidades imobiliárias constituem referências para 

a delimitação dos limites das áreas de uso habitacional e uso urbano (infraestrutura e serviços 

urbanos). Como áreas “non aedificandi”, as faixas de proteção dos corpos d’água, sejam aquela 

não urbanizadas e, principalmente, aquelas urbanizadas devem ter seu uso e ocupação 

rigidamente determinados, de modo a garantir a máxima permeabilidade do solo e a 

recomposição da cobertura vegetal. Tais restrições de uso e ocupação, ao contribuem para 

garantir a permeabiliade do solo, possibilita a realimentação dos lençóis freáticos e reduz o 

volume de águas pluviais que contribuem para a elevação dos níveis dos cursos d’água, assim 

como evita a ocorrência de processos erosivos das margens, o assoreando dos leitos e, de 

outro lado, impede a ocorrência de desestabilização das moradias assentes nessas áreas 



 

10 

 

limítrofes, dentre outros aspectos. Portanto, apesar de antropizadas, tendo perdido as suas 

principais características ou atributos naturais, a perda relativa da sua função ambiental, essas 

aéreas podem ter resgatados atributos importantes no sentido de contribuírem para os 

processos de recuperação e proteção dos corpos hídricos existentes no local. 

3.1 Delimitação das Poligonais por Setores Físicos da Comunidade do Horto 

A presente proposta preliminar para a delimitação das poligonais que circunscrevem os 

aglomerados habitacionais está baseada na análise de um conjunto de fatores que configuram 

o território nas suas dimensões social, econômica, cultural, urbanística e ambiental. A 

sistematização desses fatores, dada a complexidade e as suas relações de interdependência 

existentes entre eles, objetiva possibilitar uma visão de conjunto do território, sem perder de 

vista as peculiaridades e especificidades inerentes à configuração socioespacial de cada um dos 

setores físicos da Comunidade. 

Esta abordagem enfatiza a importância em serem consideradas as relações desses aglomerados 

com o contexto urbano do qual é parte integrante, notadamente as áreas urbanizadas dos 

bairros Jardim Botânico e Gávea, com as áreas utilizadas pelo Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, bem como as suas relações com meio biótico circundante, 

especialmente o Parque Nacional da Tijuca. 

A seguir, são apresentados resumidamente os conteúdos dos itens que compõem a análise de 

cada setor físico da Comunidade do Horto. 

a) Dados Gerais 

Indica a localização geográfica do Setor Físico em relação ao Polígono da área total objeto de 

estudo. Apresenta ainda a área total do Setor e as áreas apresentadas pelo IJBRJ e pela Proposta 

Preliminar, além de, quando for o caso, a área disponível com potencial para reasssentamento. 

São indicadas as quantidades de unidades imobiliárias (UIs) identificadas e efetivamente 

cadastradas em cada Setor e a estimativa do número de UIs passíveis de relocação. Apresenta 

ainda informações sobre a população total do Setor residente nas UIs cadastradas, as faixas de 

renda familiar apuradas e o percentual relativo ao tempo de moradia inferior a cinco anos, 

todos referenciados a cada UI cadastrada. 

b) Salubridade 

Os fatores que compõem o item salubridade dizem respeito às condições de habitabilidade do 

imóvel – terreno e benfeitoria, referenciada no conceito de moradia saudável, o que implica 

considerar desde as dimensões e características tipológicas das edificações, até a influência 

nociva do sítio sobre a qualidade de vida dos moradores, considerando os diversos fatores que 

concorrem para a geração de agravos em saúde da população.   
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c) Acessibilidade 

Indica o nível de mobilidade dos usuários em relação da configuração física e funcional do 

sistema viário, tanto dos elementos destinados a pedestres, quanto a veículos motorizados e 

não-motorizados. Neste sentido, são considerados diversos aspectos da topografia local, como 

a declividade do terreno, morfologia do parcelamento do solo, adensamento construtivo, vazios 

urbanos, qualidade das vias, etc., que incidem positiva ou negativamente no nível de 

trafegabilidade das vias, sejam ruas, passeios, servidões, escadarias, rampas. 

d) Morfologia 

Trata da configuração espacial do Setor quanto ao parcelamento do solo, às formas e 

dimensões das edificações, as relações de distância e proximidade entre edificações, as 

relações dimensionais e funcionais entre os espaços livres públicos e privados, a existência de 

áreas subutilizadas, não utilizadas, ou utilizadas inadequadamente. Considera ainda a relação 

entre o Setor e os demais setores físicos do assentamento e o contexto urbano do qual faz 

parte, sejam as áreas formais (cidade legal), sejam as áreas informais (a comunidade do Horto), 

considerando os níveis de conectividade física e funcional do território. 

e) Infraestrutura 

Abrange os sistemas e subsistemas componentes da infraestrutura urbana que oferecem 

condições adequadas de funcionamento e fruição do meio por parte da população local, quanto 

ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta e a destinação final de 

resíduos sólidos, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, comunicação. 

f) Precariedade Construtiva 

Considera os aspectos construtivos do imóvel, especialmente da benfeitoria, observando a 

ocorrência de patologias construtivas que interferem nos níveis de desempenho da edificação 

para o atendimento das funções habitacionais. São considerados tanto os fatores intrínsecos da 

construção, como aqueles decorrentes de vícios de construção, quanto fatores externos, tais 

como unidade do solo, instabilidade do solo, proximidade de cobertura vegetal densa, 

proximidade de cursos d’água.  

g) Ambientais 

Trata dos aspectos relacionados ao meio biótico e as suas relações com as áreas antropizadas. 

São considerados os fatores de incidem positiva ou negativamente na qualidade de vida da 

população local e, de outro lado, fatores geradores de danos potenciais ou efetivos ao 

ambiente natural e ao patrimônio histórico e cultural. Os sistemas de infraestrutura urbana 

existentes na área são também considerados como fatores relevantes, a exemplo dos sistemas 
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de energia elétrica, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, no que se refere aos 

seus impactos ao ambiente natural. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Neste item são apresentados os resultados preliminares da análise, indicando a necessidade de 

relocação de unidades imobiliárias (UIs), o que implica na sua demolição para a liberação do 

solo, além de indicar a existência ou não de área com potencial para reassentamento de UIs 

sujeitas à relocação. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Setor indica a poligonal proposta e seu entorno imediato, localizando as Unidades 

Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus respectivos 

números do selo SPU, bem como as benfeitorias passíveis de relocação e as áreas com 

potencial para reassentamento. Ressalta-se que foram utilizadas como referências as áreas 

indicadas no Levantamento Iterj e na Proposta – JBRJ, de modo guardar coerência entre esses 

dados e informações topográficas e permitir a avaliação criteriosas das propostas 

apresentadas.2  

4 Setores Habitacionais da Comunidade do Horto/Jardim Botânico 

Para efeito de apresentação desta proposta preliminar, foi mantida a subdivisão física da 

comunidade do Horto/Jardim Botânico em 11 (onze) setores, indicados na relação abaixo, 

conforme adotado para a realização do cadastramento socieconômico e habitacional: 

Setor 01 – Dona Castorina;  

Setor 02 – Pacheco Leão I; 

Setor 03 – Solar da Imperatriz; 

Setor 04 – Pacheco Leão II, III e IV; 

Setor 05 – Pacheco Leão V; 

Setor 06 – Grotão I; 

Setor 07 – Morro das Margaridas; 

Setor 08 – Caxinguelê; 

Setor 09 – Grotão II; 

Setor 10 – Vila 64; e  

Setor 11 – Vila da Major.   

                                                

2 Após a definição dos polígonos, por parte dos atores sociais e institucionais, será providenciada a 
delimitação pormenorizada e respectivos memoriais descritos das áreas destinadas à Comunidade do 
Horto e ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 



 

13 

 

 

Mapa 4 – Setores físicos da Comunidade do Horto/Jardim Botânico 

Fonte: LabHab, 2010.  

Esta setorização física do território que abriga a Comunidade não implica em considerar o 

assentamento um conjunto de núcleos habitacionais fragmentados, dispersos e desconectados 

entre si, mas visa permitir a análise das suas peculiaridades de forma mais precisa e 

pormenorizada. 

Deste modo, é indispensável considerar que tais setores físicos configuram um todo articulado 

entre si e com a cidade formal, o contexto urbano circunvizinho à área do projeto, cujas 

relações de interdependência e inter-relação inerentes a uma área urbana consolidada, se 

manifestam, não apenas pela proximidade física espacial, mas também pela dinâmica da vida 

urbana. 

 

Mapa 5 – Sistema viário da Área do Projeto e do entorno urbano 

Fonte: LabHab, 2010. 
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Observa-se que mesmo nos casos dos setores 10 e 11, respectivamente, Vila 64 e Vila da 

Major, localizados na porção sudeste da área do projeto, não estarem conectados fisicamente 

aos demais setores pelo sistema viário interno ao polígono dessa área, os mesmos estão 

plenamente conectados ao contexto urbano local através da Rua Jardim Botânico e Rua Major 

Rubens Vaz. Além disso, tais aglomerados são, como os demais, expressões materiais e 

simbólicas da constituição histórica do território urbano como um todo, não circunscrito 

apenas pela poligonal que delimita a área do projeto.  

A seguir, são apresentadas as informações básicas e a análise de cada um dos setores físicos 

da Comunidade, complementadas pelos seus respectivos mapas anexos ao presente 

documento. 

4.1 Setor 01 – Dona Castorina 

a) Dados Gerais 

Localização: porção noroeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 20.559 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área total 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): manutenção da área total 

Unidades Imobiliárias (UIs) identificadas: 101 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 96 

Número de moradores das UIs cadastradas: 294  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: nenhuma 

Área com potencial para reassentamento: não disponível 

Renda: 71% de até 5 SM; 22% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 3,0% do total de UIs cadastradas. 

b) Salubridade 

Observou-se a ocorrência de umidade em algumas moradias localizadas nas proximidades dos 

três cursos d’água que cortam a área, indicando a necessidade de intervenções físicas nos 

imóveis, bem como em trechos do sistema viário objetivando a sua adequação e a 

desobstrução dos corpos d’água de modo a permitir os níveis de  vazão adequados. 

c) Acessibilidade 

Os principais acessos à maior parte das moradias são feitos adequadamente através da Rua 

Pacheco Leão e da Rua Dona Castorina. Quanto às moradias situadas no interior no Setor, os 

acessos se fazem em parte por vias carroçáveis e através de servidões, rampas e escadarias, 

algumas cruzando os cursos d’água existentes (Córrego Xaxim, Rio do Ouriço e Riacho Sete 
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Quedas), o que impõe a necessidade de obras de retificação de trechos desses elementos 

objetivando ampliar a capacidade de vazão das águas e a adequação das vias de circulação e 

dos acessos às unidades habitacionais. 

d) Morfologia 

Conjunto heterogêneo, típico de ocupações informais, implantado em topografia acidentada, 

caracterizando um aglomerado consolidado e integrado ao contexto urbano formal. Apresenta 

um padrão de parcelamento do solo com geometria variada e irregular, permeado de cursos 

d’água. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Ocorrência de patologias construtivas decorrentes de níveis variados de umidade em moradias 

localizadas junto aos cursos d’água, demandando obras e/ou serviços de recuperação física 

nesses imóveis.  

g) Ambientais 

Em determinados trechos dos corpos d’água são observados pontos de estrangulamento e/ou 

de desvio parcial dos seus cursos por parte das edificações, especialmente de elementos de 

acesso e vedação de terrenos, indicando a necessidade de recuperação da vazão dos mesmos 

através de obras nas benfeitorias.   

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Não há necessidade de relocação de unidades imobiliárias, mas de obras e serviços 

anteriormente mencionados. Constatou-se a indisponibilidade de áreas para recepcionar novas 

unidades imobiliárias. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 02 apresenta o Setor 01 – Dona Castorina e seu entorno imediato, indicando 

as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico. 
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4.2 Setor 02 – Pacheco Leão I 

a) Dados Gerais 

Localização: porção noroeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 10.337 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área total 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): supressão de parte da área 

Unidades Imobiliárias identificadas: 76 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 74 

Número de moradores das UIs cadastradas: 266  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 07 (sete)3 

Área com potencial para reassentamento: não disponível 

Renda: 80% de até 5 SM; 19% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 4,0% 

b) Salubridade 

Presença de umidade excessiva em moradias situadas junto ao Rio dos Macacos, indicando a 

necessidade de reasssentamento e, em outros casos, de obras de recuperação das condições de 

habitabilidade, sem a necessidade de relocação. 

c) Acessibilidade 

Adequada para as moradias com testada para a Rua Pacheco Leão, e parcialmente inadequada e 

sujeitas a readequação os acessos por servidões e escadarias da maior parte das moradias 

situadas no interior do aglomerado. 

d) Morfologia 

Conjunto consolidado em sua maior parte, especialmente junto à Rua Pacheco Leão e unidades 

imobiliárias isoladas, principalmente nas proximidades do Rio dos Macacos, constituindo um 

conjunto heterogêneo, com lotes e edificações com formas e dimensões variadas. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. Observa-se a ocorrência de 

lançamento de águas servidas diretamente no curso d’água provenientes de unidades situadas 

às margens, implicando em obras para a provisão de sistema de esgotamento sanitário. 

                                                

3 Além destas sete UIs, são passíveis de relocação outras unidades isoladas situadas às margens do Rio 
dos Macacos, sujeitas a uma análise pormenorizada. 
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f) Precariedade Construtiva 

Ocorrência de patologias construtivas decorrentes de níveis variados de umidade em moradias 

localizadas às margens do Rio dos Macacos, nas áreas com cotas de níveis inferiores ao 

logradouro público, demandando obras e/ou serviços de recuperação física nesses imóveis.  

g) Ambientais 

Existência de edificações nas proximidades do Rio dos Macacos e ao curso d’água que 

atravessa a Rua Pacheco Leão, indicando a necessidade de relocação, especialmente daquelas 

localizadas ao sul do aglomerado, de modo a permitir a vazão adequada do referido rio e a 

recuperação da vegetal ciliar. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Necessidade de relocação de unidades imobiliárias localizadas nas proximidades do Rio dos 

Macacos, conforme mencionado no item anterior. Existência de área com potencial para 

reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 02 apresenta o Setor 02 – Pacheco Leão e seu entorno imediato, indicando as 

Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU, bem como as benfeitorias passíveis de relocação.  

4.3 Setor 03 – Solar da Imperatriz 

a) Dados Gerais 

Localização: porção oeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 18.493 m² 

Área da Proposta IJBRJ: relocação integral 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): supressão de parte da área original e incremento de área 

para reassentamento 

Unidades Imobiliárias identificadas: 63 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 61 

Número de moradores das UIs cadastradas: 223  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 244 

Área com potencial para reassentamento: disponível 

                                                

4 Não incluídas as UIs localizadas no galpão próximo ao Solar da Imperatriz, também passíveis de 
reassentamento. 
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Renda: 57% de até 5 SM; 28% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 5,0% 

b) Salubridade 

Existência de moradias abaixo da linha de transmissão, no extremo sudoeste do aglomerado, 

indicando a necessidade de relocação. Agrupamento de moradias localizadas a nordeste do 

Setor apresenta elevado grau de insalubridade decorrente, principalmente, do adensamento 

excessivo e às reduzidas dimensões de UIs. Também, neste caso, impõem-se a necessidade de 

relocação. 

c) Acessibilidade 

Acesso principal adequado pela Rua Pacheco Leão, via portal do Solar da Imperatriz. O acesso 

secundário, através da Estrada do Grotão, nas proximidades do Horto, encontra-se em 

condições precárias. Observa-se a desarticulação de parte do sistema viário, além da existência 

de vazios (desflorestados) entre subnúcleos do aglomerado, indicando a sua potencial 

utilização para reassentamento. 

d) Morfologia 

Constata-se a existência de fragmentação e dispersão espacial em parte do aglomerado, de um 

lado, e, de outro lado, a existência de três conjuntos de moradias consolidados e articulados, a 

exemplo daqueles situados nas proximidades do Solar da Imperatriz. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido adequadamente, em sua maior parte, dos sistemas de abastecimento 

d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Observa-se a predominância de precariedade construtiva no grupamento localizado no 

subnúcleo localizado a nordeste do aglomerado e casos isolados, a exemplo da moradia isolada 

situada às margens do Rio dos Macacos, indicando a necessidade de relocação, como 

mencionado no item salubridade. 

g) Ambientais 

As moradias localizadas na direção do talvegue, abaixo da linha de transmissão, e limítrofes à 

área com importante cobertura arbórea, demandam a necessidade de relocação visando à 

recomposição do solo e o reflorestamento. O grupamento de UIs localizado no platô a 

nordeste, mencionado no item b, além das duas unidades localizadas em área contígua às 
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instalações do Horto Florestal, são passíveis de relocação, liberando um amplo espaço frontal 

ao Solar da Imperatriz, que inclui as instalações do Horto, visando a integração e articulação 

física, funcional e ambiental de ambos os equipamentos e destes com o conjunto das 

instalações do IJBRJ, através da requalificação da via de acesso interno ao Horto.    

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Existência de unidades imobiliárias sujeitas à relocação e de áreas com potencial para 

reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 03 apresenta o Setor 03 – Solar da Imperatriz e seu entorno imediato, 

identificando as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico 

pelos seus respectivos números do selo SPU, bem como as benfeitorias passíveis de relocação e 

áreas com potencial para reassentamento.  

4.4 Setor 04 – Pacheco Leão II, III e IV 

a) Dados Gerais 

Localização: porção norte da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 9.050 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): manutenção da área, com relocação / reassenta-mento 

parcial 

Unidades Imobiliárias identificadas: 28 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 26 

Número de moradores das UIs cadastradas: 72  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 06 

Área com potencial para reassentamento: sim 

Renda: 73% de até 5 SM; 19% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: nenhum caso registrado 

b) Salubridade 

Observa-se a ocorrência de umidade em moradias do Subsetor Pacheco Leão II, devido à 

proximidade com o Rio dos Macacos e às características do terreno, indicando a necessidade de 

relocação das mesmas. Nos demais subsetores não foi verificada situação de insalubridade 

expressiva. 
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c) Acessibilidade 

No Subsetor Pacheco Leão II há unidades imobiliárias localizadas em platô situado em nível 

inferior ao meio-fio da via de acesso, gerando dificuldades de acesso a essas moradias. Verifica-

se um grau de acessibilidade adequada nos demais Subsetores III e IV. 

d) Morfologia 

Subsetor Pacheco Leão II constitui um conjunto homogêneo mais isolado dos demais 

subsetores em decorrência da sua localização e topografia do terreno. Os Subsetores Pacheco 

Leão III e IV constituem conjuntos homogêneos com terrenos regulares e integrados à malha 

urbana formal. Os lotes do Subsetor III, em sua maioria possuem dimensões maiores que a 

verificada nos demais, possuindo áreas livres na parte dos fundos, nas proximidades do Rio 

dos Macacos.  

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, sendo 

parcialmente lançado “in natura” no curso d’água no caso do Subsetor Pacheco Leão II, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Predominância de unidades imobiliárias com elevado grau de precariedade no Subsetor Pacheco 

Leão II e ausência de sinais relevantes de precariedade nas unidades imobiliárias dos demais 

subsetores. 

g) Ambientais 

As edificações dos Subsetores Pacheco Leão II e IV encontram-se, em sua maioria, localizadas 

nas proximidades do Rio dos Macacos. As benfeitorias do Subsetor Pacheco Leão II estão 

situadas em lotes de maiores dimensões e encontram-se afastadas da margem do referido rio. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Existência de unidades imobiliárias sujeitas à relocação e de áreas com potencial para 

reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 04 apresenta o Setor 04 – Pacheco Leão II, III e IV e seu entorno imediato, 

identificando as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico 

pelos seus respectivos números do selo SPU, bem como as benfeitorias passíveis de relocação e 

áreas com potencial para reassentamento.  
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4.5 Setor 05 – Pacheco Leão V 

a) Dados Gerais 

Localização: porção nordeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 12.103 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área, exceto 02 UIs localizadas no interior do arboreto 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): manutenção da área, com relocação das duas unidades 

localizadas no interior do arboreto 

Unidades Imobiliárias identificadas: 68 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 66 

Número de moradores das UIs cadastradas: 210  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 02 

Área com potencial para reassentamento: não disponível 

Renda: 68% de até 5 SM; 18% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 2,0%  

b) Salubridade 

Inexistência de sinais de insalubridade relevante. 

c) Acessibilidade 

Acesso adequado pela Rua Pacheco Leão e circulação interna típicas das vilas locais. 

d) Morfologia 

Grupamento homogêneo com lotes lindeiros à Rua Pacheco Leão e integrado ao contexto 

urbano, observando-se a existência de duas unidades imobiliárias isoladas do conjunto 

localizadas no arboreto, também com acesso pela mesma via. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Inexistência de sinais relevantes de precariedade. 

g) Ambientais 

Observa-se que parte das benfeitorias situam-se nas proximidades do Rio dos Macacos e duas 

estão situadas nos limites do arboreto com a Rua Pacheco Leão. 
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h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Indicada a relocação das duas unidades isoladas do aglomerado, localizadas na testada da área 

na Rua Pacheco Leão. Verifica-se a indisponibilidade de áreas para reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 05 apresenta o Setor 04 – Pacheco Leão V e seu entorno imediato, 

identificando as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico 

pelos seus respectivos números do selo SPU, bem como as benfeitorias passíveis de relocação.  

4.6 Setor 06 – Grotão I 

a) Dados Gerais 

Localização: porção central da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 6.046 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): reconfiguração e alteração de área  

Unidades Imobiliárias identificadas: 26 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 26 

Número de moradores das UIs cadastradas: 81  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: nenhuma 

Área com potencial para reassentamento: disponível em lotes de maiores dimensões 

Renda: 65% de até 5 SM; 23% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 4,0% 

b) Salubridade 

Inexistência de sinais de insalubridade relevante. 

c) Acessibilidade 

Adequada a todas as unidades imobiliárias pela Estrada do Grotão. 

d) Morfologia 

Conjunto formado por terrenos com testadas para a Estrada do Grotão, com dimensões 

generosas em alguns casos, apresentando áreas internas a lotes com potencial para 

reassentamento. 
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e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Inexistência de sinais relevantes de precariedade. 

g) Ambientais 

Proximidade dos fundos dos lotes e, em alguns casos, de benfeitorias com o Rio dos Macacos. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Áreas com potencial para reassentamento no interior de lotes e na parte esquerda do núcleo. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 06 apresenta o Setor 06 – Grotão I e seu entorno imediato, identificando as 

Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU.  

4.7 Setor 07 – Morro das Margaridas 

a) Dados Gerais 

Localização: porção central da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 13.569 m² 

Área da Proposta IJBRJ: reconfiguração e alteração de área 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): reconfiguração com acréscimo de área 

Unidades Imobiliárias identificadas: 40 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 39 

Número de moradores das UIs cadastradas: 123  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 035  

Área com potencial para reassentamento: disponível 

Renda: 95% de até 5 SM; 2% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: nenhum caso registrado 

                                                

5 Observar indicações constantes dos itens salubridade, morfologia e precariedade. 
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b) Salubridade 

Insalubridade observada em unidades localizadas no extremo sudeste do aglomerado, devido à 

linha de transmissão, indicando a necessidade de relocação. 

c) Acessibilidade 

Sistema viário de traçado irregular e difuso aliado ao acentuado aclive do sítio, 

comprometendo, em algumas áreas, a mobilidade no interior do aglomerado. 

d) Morfologia 

Terrenos amplos com formato irregular e edificações com formas e dimensões variadas. 

Observa-se também um grau elevado de dispersão, além de lotes subutilizados, gerando áreas 

com potencial para reassentamento. 

e) Infraestrutura 

Sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública 

e coleta de resíduos sólidos, esta última concentrada em área aberta em contenedores 

localizados na divisa com o Setor 8 – Caxinguelê. 

f) Precariedade Construtiva 

Observa-se um reduzido número de imóveis com sinais evidentes de precariedade. 

g) Ambientais 

Pontos de erosão causada pelas águas pluviais na via de acesso ao aglomerado. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Relocação das unidades imobiliárias localizadas na faixa de segurança da linha de transmissão. 

Constata-se a existência de áreas com potencial para reassentamento em áreas subutilizadas e 

em áreas de baixa densidade construtiva. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 06 apresenta o Setor 07 – Morro das Margaridas e seu entorno imediato, 

identificando as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico 

pelos seus respectivos números do selo SPU, as unidades sujeitas a relocação e áreas com 

potencial para reassentamento.  
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4.8 Setor 08 – Caxinguelê 

a) Dados Gerais 

Localização: porção central da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 19.879 m² 

Área da Proposta IJBRJ: reconfiguração com alteração de área 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): reconfiguração com alteração de área 

Unidades Imobiliárias identificadas: 60 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 59 

Número de moradores das UIs cadastradas: 194  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 02 

Área com potencial para reassentamento: disponível 

Renda: 59% de até 5 SM; 37% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: nenhum caso registrado 

b) Salubridade 

Inexistência de sinais de insalubridade relevante. 

c) Acessibilidade 

Acesso principal adequado pela Estrada do Grotão e circulação interna por sistema viário 

regular. 

d) Morfologia 

Conjunto homogêneo de quadras regulares com tipologia de vila, constituindo conjunto 

arquitetônico consolidado nas proximidades do Clube Caxinguelê, exceto as duas UIs 

geminadas localizadas nas proximidades do Aqueduto da Levada, estas sujeitas a relocação, de 

modo a possibilitar o rearranjo das funções do entorno do referido equipamento e sua 

integração com o conjunto da área de visitação do IJBRJ. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Inexistência de sinais relevantes de precariedade. 
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g) Ambientais 

Inexistência de fatores relevantes, exceto a interferência inadequada na ambiência e na 

articulação funcional do Aqueduto da Levada gerada pelas duas UIs localizadas nas suas 

proximidades. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Indisponibilidade de áreas para reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 06 apresenta o Setor 08 – Caxinguelê e seu entorno imediato, identificando 

as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU. 

4.9 Setor 09 – Grotão II 

a) Dados Gerais 

Localização: porção sudoeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 22.115 m² 

Área da Proposta IJBRJ: manutenção da área 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): redução da área 

Unidades Imobiliárias identificadas: 95 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 95 

Número de moradores das UIs cadastradas: 301  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 23 

Área com potencial para reassentamento: disponível 

Renda: 81% de até 5 SM; 17% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 1,0% 

b) Salubridade 

Observou-se a ocorrência de umidade em unidades imobiliárias em decorrência da proximidade 

com a mata semi-fechada, em unidades localizadas nas proximidades do Riacho Iglesias e em 

unidades localizadas ao sul do aglomerado, limítrofes ao sistema de dreno de superfície.  

c) Acessibilidade 

Adequada na área próxima ao Serpro e comprometida no interior do núcleo em razão da 

topografia e da dispersão de parte das unidades imobiliárias, gerando um traçado viário 

irregular e inadequado. 
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d) Morfologia 

Diversificada com padrão heterogêneo de parcelamento e ocupação do solo, observando-se 

uma acentuada variedade de formas e dimensões das unidades imobiliárias, além vazios e de 

áreas subutilizadas. 

e) Infraestrutura 

Setor atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Pequena incidência de imóveis com sinais evidentes de precariedade. 

g) Ambientais 

Moradias em situação de risco localizadas nas proximidades do Serpro, na margem esquerda 

do Riacho Iglesias e no extremo sudoeste do aglomerado, a jusante do Condomínio Canto e 

Melo, este localizado em cota elevada ao sul do aglomerado. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Constata-se a necessidade de relocação de unidades imobiliárias nas áreas citadas no item 

anterior, e verifica-se a existência de áreas com potencial para reassentamento, especialmente 

nas áreas de dispersão e nos vazios existentes. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 07 apresenta o Setor 09 – Grotão II e seu entorno imediato, identificando as 

Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU, as UIs passíveis de relocação e as área com potencial para 

reassentamento. 

4.10 Setor 10 – Vila 64 

a) Dados Gerais 

Localização: porção sudeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 10.534 m² 

Área da Proposta IJBRJ: relocação total 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): manutenção da área 

Unidades Imobiliárias identificadas: 40 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 39 



 

28 

 

Número de moradores das UIs cadastradas: 137  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: nenhuma 

Área com potencial para reassentamento: não disponível 

Renda: 46% de até 5 SM; 28% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: 3,0% 

b) Salubridade 

Inexistência de sinais de insalubridade relevante. 

c) Acessibilidade 

Condições de acesso adequado pela Rua Major Rubens Vaz e por servidão pela Rua Jardim 

Botânico. 

d) Morfologia 

Conjunto homogêneo consolidado e integrado à malha urbana local, constituído de lotes 

regulares em sua maior parte. 

e) Infraestrutura 

Aglomerado atendido pelos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos. 

f) Precariedade Construtiva 

Inexistência de sinais relevantes de precariedade construtiva. 

g) Ambientais 

Inexistência de fatores relevantes. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Indisponibilidade de áreas para reassentamento. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 08 apresenta o Setor 10 – Vila 64 e seu entorno imediato, identificando as 

Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU. 
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4.11 Setor 11 – Vila da Major 

a) Dados Gerais 

Localização: porção sudeste da área de estudo 

Área do Levantamento ITERJ: 9.222 m² 

Área da Proposta IJBRJ: relocação total 

Área da Proposta Preliminar (LabHab): relocação total, exceto de uma unidade imobiliária 

Unidades Imobiliárias identificadas: 24 

Unidades Imobiliárias cadastradas: 24 

Número de moradores das UIs cadastradas: 92  

Unidades Imobiliárias passíveis de relocação: 23 

Área com potencial para reassentamento: não disponível 

Renda: 75% de até 5 SM; 25% mais de 5 e até 10 SM 

Tempo de moradia inferior a 5 anos: nenhum caso registrado  

b) Salubridade 

Insalubridade na maior parte do aglomerado em decorrência da proximidade com a mata semi-

fechada, da orientação ao sul, da presença de cursos d’água e de águas superficiais. 

c) Acessibilidade 

Acesso pela Rua Major Rubens Vaz, através de servidão de pedestres, configurando um quadro 

de inadequação, agravado pela topografia acidentada e grande declividade, exceto para uma 

unidade imobiliária localizada ao nível do mencionado logradouro. 

d) Morfologia 

Aglomerado apresenta dispersão acentuada entre as unidades imobiliárias e desconexão com o 

tecido urbano formal do entorno.  

e) Infraestrutura 

Sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública 

e coleta de resíduos sólidos em contenedores localizados na servidão de acesso. 

f) Precariedade Construtiva 

Observou-se um elevado grau de precariedade na maior parte das unidades imobiliárias que 

constituem o aglomerado, em parte decorrente das características do local, conforme 

mencionado em itens anteriores. 
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g) Ambientais 

Constatou-se um elevado grau de vulnerabilidade ambiental em decorrência do tipo de 

ocupação em encosta íngreme, com unidades assentes em afloramentos rochosos. 

h) Relocação de Unidades Imobiliárias 

Reassentamento do conjunto de unidades imobiliárias, excetuando-se a unidade localizada ao 

final da servidão, no nível da Rua Major Rubens Vaz. 

i) Mapa do Setor 

O Mapa do Anexo 08 apresenta o Setor 11 – Vila da Major e seu entorno imediato, identificando 

as Unidades Imobiliárias cadastradas e indicadas no levantamento topográfico pelos seus 

respectivos números do selo SPU, as unidades passíveis de relocação e a unidade a ser mantida 

no local. 
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5 Considerações Finais 

A previsão de unidades imobiliárias passíveis de relocação, de acordo com os critérios 

anteriormente apresentados, totaliza 88 UIs, enquanto a Proposta JBRJ implica no 

reassentamento de 142 UIs.  Esta estimativa, de caráter preliminar, levou em conta apenas as 

unidades imobiliárias cadastradas (605 UIs), de modo a permitir a análise da presente proposta, 

sem a interferência de fatores, tais como, a ocorrência de coabitação e demais critérios 

socioeconômicos de enquadramento do potencial beneficiário no processo de titulação (renda 

familiar, tempo de moradia, posse ou propriedade de outro imóvel, etc.), que serão utilizados 

em etapa posterior. 

RELAÇÃO DE ÁREAS POR SETOR DA COMUNIDADE DO HORTO 
DE ACORDO COM AS POLIGONAIS PROPOSTAS 

ÁREAS (m²) 

SETORES 
ITERJ IPJB 

Proposta 
Preliminar 
(LabHab) 

DONA CASTORINA 20.559 

PACHECO LEÃO I 10.337 34.995 

PACHECO LEÃO II 2.487 

PACHECO LEÃO III 3.200 

PACHECO LEÃO IV 3.363 

PACHECO LEÃO V 12.103 28.912 

GROTÃO I 6.046 
              

125.754  

MORRO DAS MARGARIDAS 13.569 

CAXINGUELÊ 19.879 
                

36.253  55.756 

SOLAR DA IMPERATRIZ 18.493   22.071 

GROTÃO II 22.115 
                

29.739  23.682 

VILA da MAJOR 9.221   806 

VILA 64 10.534   10.534 

TOTAIS (M²) 151.906 191.746  176.756 

ÁREA TOTAL DA POLIGONAL SPU (m²) 1.401.325 

% da área total destinada à comunidade  11% 14% 13% 

% da área total destinada ao IPJB 89% 86% 87% 

Obs. 1: a poligonal proposta pelo IPJB considera áreas de ligação entre os setores e o Clube 17. 
Obs. 2: a poligonal da Proposta Preliminar (LabHab) considera áreas de ligação entre os setores e não 
considera o Clube 17. 

Quadro 1 – Relação de Áreas por Setor da Comunidade do Horto de acordo com as Poligonais propostas 
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Observa-se, em resumo, que a Proposta ora apresentada redunda na utilização de  

176.756 m², o que equivale a 13% da superfície da Área de Estudo. Estas informações 

encontram-se espacializadas nos Mapas dos Setores (Anexos 02 a 08), permitindo visualizar, 

com base nos setores físicos da Comunidade Horto/JB, as relações entre os dados relativos ao 

Levantamento ITERJ, à Proposta IJBRJ e esta Proposta Preliminar. 

Impõe-se aos atores sociais e institucionais envolvidos neste Projeto o desafio de compatibilizar 

as necessidades inerentes ao desenvolvimento das atividades humanas, seja no âmbito da 

comunidade do Horto, seja no âmbito do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Compatibilizar as dimensões dos assentamentos humanos e da preservação do 

ambiente natural constitui um dos objetivos fundamentais deste estudo. 

 

Rio de Janeiro, 01 de março de 2011. 

 

 

Ubiratan da S. R. de Souza 
Coordenador do Projeto 

LabHab/FAU/UFRJ 
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Anexos 

Anexo 01 – Prancha: Poligonais, Mapas Temáticos e Dados Socioeconômicos, elaborada em 

14/12/2010, revisada em 01/03/2011 

Anexo 02 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 01 – Dona Castorina e Setor 02 – Pacheco 

Leão I 

Anexo 03 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 03 – Solar da Imperatriz 

Anexo 04 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 04 – Pacheco Leão II, III e IV 

Anexo 05 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 05 – Pacheco Leão V 

Anexo 06 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 06 – Grotão I, Setor 07 – Morro das 

Margaridas e Setor 08 – Caxinguelê 

Anexo 07 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 09 – Grotão II 

Anexo 08 – Prancha: Proposta das Poligonais – Setor 10 – Vila 64 e Setor 11 – Vila da Major 

Anexo 09 – Prancha: Poligonais ITERJ 

Anexo 10 – Prancha: Poligonal IPJB 

Anexo 11 – Prancha: Poligonal Proposta Preliminar (LabHab) 

Anexo 12 – Prancha: Sobreposição das Poligonais IPJB e Poligonal Proposta Preliminar (LabHab) 

 


