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Área de Planejamento 2
Região de Planejamento 2.2

Bairros: Alto da Boa Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, 
Praça da Bandeira, Tijuca e Vila Isabel.
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Legislação vigente e proposta do PLC 44/2021

Alto da Boa Vista



IAT vigente CAM proposto

Alto da Boa Vista - Potencial construtivo
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Pela legislação vigente, o IAT máximo no Alto da Boa Vista é de 1,0, podendo ser menor em áreas 
protegidas. O PLC 44/2021 mantém o índice 1,0 em pequenas áreas e limita o potencial construtivo 
em quase todo o bairro. Institui Zonas de Conservação Ambiental, sem possibilidade de construção 
quando se trata de Unidades de Conservação de Proteção Integral e parâmetros muito baixos 
quando se tratar de Unidades de Conservação de Uso Sustentável ou outros ativos ambientais a 
serem protegidos. 
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Alto da Boa Vista - Gabarito

Na legislação vigente:

 Permite de 2 ou 3 pavimentos

No PLC 44/2021

 Predomina 2 pavimentos/8m

 Em pequenas áreas classificadas como 
ZRM1, 3 pavimentos/11m
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Alto da Boa Vista - Usos

No PLC 44/2021: 

ZCA1 – Corresponde a áreas de proteção integral, no 
caso do Alto da Boa Vista,  o Parque Nacional da 
Tijuca;

ZCA2 – Ocupação de baixa densidade, desde que 
compatível com a preservação ambiental 

ZRU 2 – Permite grupamentos de residências uni ou 
bifamiliares e comércio varejista local e de 
atendimento à população em geral, podendo estar 
sujeito a avaliação de impacto;

ZRM 1 – Permite edificações multifamiliares, mas 
não pode uso comercial;

 Restringe o uso comercial, mantendo usos 

de serviços.
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Legislação vigente e proposta do PLC 44/2021

Tijuca



IAT vigente CAM proposto

Tijuca - Potencial construtivo

Pela legislação vigente, o IAT máximo no Tijuca é de 3,5, o que é predominante no bairro. O PLC 
44/2021 mantém o CAM predominante de 3,5, mas eleva para 5,0 em algumas áreas – em torno da 
Praça Saens Peña e na Rua Conde de Bonfim. Em alguns trechos – em torno da Rua José Higino; da 
rua Carlos Vasconcelos e trecho entre a Rua Barão de Mesquita e Av. Maracanã, o CAM é reduzido 
para 3,0 e até 2,5. As vertentes dos morros são classificadas com Zona de Conservação Ambiental, 
onde o potencial construtivo é de 0,1 e as grandes favelas são classificadas como ZEIS.
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Tijuca - Gabarito

Na legislação vigente:
 O gabarito vigente é determinado pelo Decreto 

6462/87 e Decreto 9726/90, variando de 3 a 12 
pavimentos de qualquer natureza

No PLC 44/2021
 Predomina a faixa de 8 a 11 pavimentos / 24 a 31 

metros (com ruas menores fora dessa faixa)
 Nas vias de interligação com Andaraí e Vila Isabel, o 

gabarito pode ser um pouco mais alto, até 34/35m
 É mais elevado em torno da Praça Saens Peña e 

parte da Rua Conde de Bonfim, com até 13 
pavimentos/40m

 Em grande parte do bairro, o gabarito é variável em 
função da cota do terreno – de 6 a 15 pavimentos

 Junto às encostas, gabarito de 2 pavimentos/8m



Tijuca - Usos

ZCA2

No PLC 44/2021: 

ZCA1 – Corresponde a áreas de proteção integral

ZCA2 – Ocupação de baixa densidade, desde que compatível com a 
preservação ambiental 

ZRM 1 – Permite edificações multifamiliares, mas não pode uso 
comercial;

ZRM 2 – Permite todos os tipos de uso residencial, comércio local 
de vizinhança e serviços de baixo impacto e indústria não 
impactante

ZRM 3 – Permite também comércio varejista de atendimento ao 
público em geral e indústria de baixo impacto

ZCS – Permite todos os tipos de uso residencial, comercial e de 
serviços e indústria de baixo impacto

 De modo geral, O PLC 44/2021 propõe maior 
diversidade de usos, onde a legislação vigente já 
indicava essa possibilidade e restringe mais onde 
já havia restrições.
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Legislação vigente e proposta do PLC 44/2021

Maracanã
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Maracanã- Potencial Construtivo

IAT Vigente CAM  Proposto
COMPLEXO EXPORTIVO DO MARACANÃ

O PLC 44/2021 eleva os índices de aproveitamento 
passando uma grande zona de IAT= 3 para CAM=5, 
sendo a predominância de 4. Os principais 
logradouros tiveram os índices reduzidos de 4 para 
3,5. O PLC 44/2021 estabelece Taxa de Ocupação para 
a região, que hoje não tem limitação.

O IAT vigente é determinado pelo Decr. 6977/1987 e 
é relacionado ao gabarito. O índice predominante é 
3, e o máximo é 4, presente  apenas nos principais 
logradouros do bairro.

COMPLEXO EXPORTIVO DO MARACANÃ
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Maracanã- Gabarito

• Houve elevação do gabarito em algumas zonas do bairro passando do máximo 

de 9 pavimentos para 10 pavimentos na maioria das zonas chegando a 11 e até 14 
pavimentos em ZUM-E.

PLC 44/2021

10 pav /31m
6pav/19m*

6pav/19m*

14 pav /43m

10 pav /31m

10 pav / 31m

6pav/19m*

6pav/19m*
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6 pav /19m

6 pav /19m

3 pav / 11m

10 pav / 31m

No PLC 44/2021: 

• O gabarito máximo predominante é 31 
metros afastados na divisa. 

• Edificações coladas na divisa só são 
permitidas em ZUM  (C e E),  ZRM – G, ZRM 
3 (F e G) e ZCS- C. 

Na legislação vigente

• No gabarito atual ao nº máximo de 
pavimentos se acrescenta 1 PUC na 
cobertura.

* No anexo 22 há um erro, pois o valor indicado é para as situações de exceção.



Maracanã- Usos

No PLC 44/2021: 

• O PLC 44/2021  cria uma diversidade maior de zonas, intensificando os usos não residenciais, 

com destaque para a Zona de Uso Misto no entorno do complexo esportivo do Maracanã. Porém com 
a revogação do Decr. 6997/1987 não há mais definição das atividades permitidas.

ZRM 2 – Permite todos os tipos de uso residencial, comércio local de 
vizinhança e serviços de baixo impacto e indústria não impactante

ZRM 3 – Permite também comércio varejista de atendimento ao 
público em geral e indústria de baixo impacto

ZCS – Permite todos os tipos de uso residencial, comercial e de 
serviços e indústria de baixo impacto.

ZUM: permite usos residencial, comercial, de serviços e industrial 
podem ocorrer sem predominância, ressalvadas as situações de 
impacto pertinentes à convivência entre os diferentes usos;

PLC 44/2021

ZUM

ZRM 2

ZRM 3

ZRM 2

ZRM 2



Exemplo em terreno no Maracanã

Terreno na Rua Ibituruna: 

O potencial construtivo passa de 3 para 4. 



Exemplo em terreno no Maracanã

Terreno na Rua Ibituruna: 

Em terrenos maiores, atualmente, para realizar os 7 
pavimentos possíveis, seria necessário reduzir a 
projeção da edificação, reduzindo também a ATE. 



Exemplo em terreno no Maracanã

Terreno na Rua Ibituruna: 

Seria mais vantajoso, a construções de dois blocos, 
ocupando cerca de 75% do terreno, em 4 pavimentos, 
atingindo praticamente o potencial construtivo máximo 
de 18.900m2.



Exemplo em terreno no Maracanã

Terreno na Rua Ibituruna: 

Pelo PLC 44/2021 o potencial construtivo sobe para 
25.200m2 neste caso.

Com projeção da edificação até menor, ocupando 
66,66% do terreno, mas realizando os 6 pavimentos 
admitidos se atingiria o potencial construtivo máximo.



Legislação vigente e proposta do PLC 44/2021

Vila Isabel



IAT Vigente CAM  Proposto

Vila Isabel- Potencial Construtivo

O IAT vigente é determinado pelo Decr. 6977/1987 e é 
relacionado ao gabarito. O índice predominante e 

máximo é 3. O Decr. 6997/1987 será revogado,  e a 
restrição que determina que  na APA só permite-se o 
remembramento de lotes quando o maior lote resultante 
apresentar testada de 15m  e área de 600m²  não foi 
replicada no PLC 44/2021.

O PLC 44/2021 elevou os índices de aproveitamento 

passando uma grande parte de IAT= 3 para CAM=4. 
Os principais logradouros têm um índice menor (3,5).  O 
PLC 44/2021 estabelece Taxa de Ocupação para a região, 
que hoje não tem limitação. A área dos novos lotes 
crescerão de 125m² para 360m².  
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Vila Isabel- Gabarito

• No gabarito atual ao nº máximo de 
pavimentos se acrescenta 1 PUC na 
cobertura. 

• A altura máxima inclui todos os 
elementos construtivos situados acima 
do nível do meio fio  logradouro e será 
medida a partir do ponto médio da 
testada do lote.

Na legislação vigente

6 pav/ 19m

2 pav/8m
ZEIS 2 –

Morro dos 
Macacos

11 pav/34m

11 pav/34m

8 pav/
25m

6pav/19m*

11 pav/
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9 pav/31m
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3 pav/ 
11m
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25m

No PLC 44/2021:
• Houve elevação do gabarito em algumas 

zonas do bairro passando do máximo de 7 
para 11 pavimentos. Porém o gabarito 
permanece mais restrito do que os 
vizinhos Maracanã e Tijuca.

ZEIS 2 –
Parque Vila 

Isabel

6 pav/ 19m*

* No anexo 22 há um erro, pois o valor indicado é para as situações de exceção.



Vila Isabel- Usos

O PLC 44/2021  cria uma diversidade maior de zonas, 
intensificando os usos não residenciais. Porém, com a 
revogação do Decr. 6997/1987, não há mais definição das 
atividades permitidas. O Parque Recanto do Trovador foi 
incluído em ZRM 2. 

No PLC 44/2021: 

ZRM 2 – Uso comercial apenas I (comércio 
varejista, de atendimento cotidiano ou vicinal, 
que não gere impactos ao seu entorno)

ZRM 3 – Uso comercial I e II (comércio 
varejista, de atendimento à população em 
geral, cuja implantação poderá estar sujeita a 
avaliação de impactos)

ZCS – permitida atividades comerciais e de 
prestação de serviços de alcance regional ou 
municipal, localizadas preferencialmente junto 
aos eixos de transportes
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Exemplo em terreno no Vila Isabel

Terreno na Rua Souza Franco: 

O potencial construtivo passa de 2,5 para 4. O 
incremento pode estimular a renovação da área.



Exemplo em terreno no Vila Isabel

Terreno na Rua Souza Franco: 

Com a ocupação colada nas divisas, pela legislação 
atual, não seria mais vantajoso realizar o gabarito 
admitido



Exemplo em terreno no Vila Isabel

Terreno na Rua Souza Franco (legislação vigente):

Realizando 5 pavimentos, a projeção da edificação teria 
que ser 50% do terreno para alcançar 1.400m2 (80% do 
potencial construtivo)



Exemplo em terreno no Vila Isabel

Construindo em 4 pavimentos, a projeção da edificação 
poderia chegar a 62,5% e atingir 100% do potencial 
construtivo (1.750m2), o que seria mais vantajoso.

Terreno na Rua Souza Franco (legislação vigente):



Exemplo em terreno no Vila Isabel

Com elevação do potencial construtivo (4) e do gabarito 
(9) mais soluções de aproveitamento no terreno são 
possíveis.

Ocupando entre 50% ou 57% do terreno, semelhante a 
às situações anteriores, poderia se atingir 8 ou 7 
pavimentos, atingindo 100% do potencial construtivo 
(agora elevado a 2.800m2)

Terreno na Rua Souza Franco (PLC 44/2021):



Legislação vigente e proposta do PLC 44/2021

Grajaú



Grajau - Potencial construtivo

IAT vigente CAM proposto

O IAT Vigente é determinado pelo Decreto 6997/87
Variando de 2 a 3 de acordo com o gabarito. 

O IAT proposto varia de 0 a 4

Para edificação afastada das divisas – Lei 969/87 - 5 pavimentos 
+ puc + cob. + 1 pavto. Garagem
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Área de restrição a ocupação ZCA 1 onde a 
legislação vigente prevê ZE1 com ocupação e 
aproveitamento restrito 



Grajaú - Gabarito

No PLC 44/2021: 

 Prevê gabarito de 6 pavimentos na Av. 
Engenheiro Richard e de elevação para 11 
pavimentos afastado das divisas na José do 
Patrocínio.

* No anexo 22 há um erro, pois o valor indicado é para as 
situações de exceção.

11pav/34m

4pav/14m

2pav/8m

• Em geral, permite de 2 a 4 pavimentos, 
podendo em algumas áreas chegar a 5 
pavimentos + PUC + COB. + 1  pav. 
garagem nas edificações afastada das 
divisas (Lei 969/1987)

Na legislação vigente

6pav/19m*



Grajaú- Zoneamento

ZCA 1

ZCA 2

ZRM 1

ZRM 2

ZRM 2

No PLC 44/2021: 

ZCA1 – Corresponde a áreas de proteção integral

ZCA2 – Ocupação de baixa densidade, desde que 
compatível com a preservação ambiental 

ZRM 1 – Permite edificações multifamiliares, mas não 
pode uso comercial;

ZRM 2 – Permite todos os tipos de uso residencial, 
comércio local de vizinhança e serviços de baixo 
impacto e indústria não impactante

ZRM 3 – Permite também comércio varejista de 
atendimento ao público em geral e indústria de baixo 
impacto



OUTROS DESTAQUES NOS BAIRROS DA RP2.2

Maior CAM da Região: 

Na área da Estação Leolpodina é previsto maior 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo da Região: 
CAM 7,0 e também o maior gabarito: 30 pavimentos/ 
91 metros.



ACOMPANHE O ANDAMENTO DA DISCUSSÃO DO PROJETO 
DE LEI PLC 44/2021. 

ACESSE: 

www.camara.rio/plano-diretor


