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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II

Apresentação

Esta publicação é o resultado de um conjunto de artigos científicos apresentados no XXVII 

Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI) 

SALVADOR - BAHIA, no GT “DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II”. 

Vale registrar que esses eventos vêm se convertendo em momentos fundamentais na difusão 

de trabalhos de grande polêmica, das correntes jurisprudenciais, de conhecimentos técnicos, 

tradicionais e científicos e também de experiências no âmbito jusambientalista, merecendo 

destaque o rigor acadêmico de todos os que participam da coletânea.

Os trabalhos defendidos no GT “DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II” 

mostraram-se conectados por um fio condutor: a busca pela sustentabilidade com as posturas 

impostas pelos tempos atuais, com o objetivo de transformação de institutos jurídicos 

amoldados e sintonizados com as necessidades atuais de defesa do ambiente.

Os trabalhos aprovados exploraram temas relevantes que ocorrem na atualidade e os desafios 

do Estado Democrático de Direito em face da cidadania e do desenvolvimento sustentável. 

Considerando a extensão do tema, o grupo de trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalistmo II, ao qual participamos como coordenadores da mesa, concentrou sua 

abordagem em aspectos relacionados à sustentabilidade, à biodiversidade, da função social 

da propriedade e como pode servir aos propósitos e aos reflexos jurídicos e sociais que dele 

se emanam.

Nessa perspectiva, foram contemplados, sob a ótica do Grupo de Trabalhos, temas referentes 

à sustentabilidade, na suas mais distintas acepções, aos refugiados ambientais, aos 

conhecimentos tradicionais e seus marcos regulatórios, o princípio da sustentabilidade nas 

licitações travadas pela Administração Pública, a questão dos danos extrapatrimoniais 

coletivos durante as eleições e a responsabilização civil ambiental dos sujeitos eleitorais, 

problemas sobre a crise hídrica no País, a biodiversidade sustentável e o desenvolvimento 

sustentável como meio de proteção à paisagem, e, ainda, uma análise acerca dos vinte anos 

de Lei de Crimes Ambientais e sua aplicação como fórmula de proteção e repressão aos 

danos ambientais.

Representado o maior evento de pesquisa jurídica do Brasil, o CONPEDI objetiva estimular a 

temas controversos e a quebra de paradigmas relacionados aos mais diversos assuntos entre 



especialistas, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores com a oportunidade para que 

todos manifestem suas reflexões e opiniões.

Observa-se, assim, que os artigos versam sobre assuntos que se relacionam à própria 

existência das presentes e futuras gerações, tal como preconiza o art. 225 de nossa 

Constituição, demonstrando a importância das produções científicas aqui apresentadas e, 

sobretudo, do debate acerca de demandas diretamente relacionadas à vida humana, 

sustentabilidade e todos os mecanismos dispostos na lei para a proteção do ambiente.

Desejamos uma ótima leitura a todos/as!

Profa. Dra. Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros – UNILASALLE

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/UNIVALI

Prof. Dr. Edson Ricardo Saleme - UNISANTOS

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Professor de Direito Ambiental do Instituto Federal do Rio de Janeiro IFRJ. Doutor em Meio Ambiente pela 
UERJ.
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DIVERSIDADE BIOCULTURAL E DIREITO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 
INOVAÇÕES E DINÂMICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR.

BIOCULTURAL DIVERSITY AND LAW IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO: 
MASTER PLAN INNOVATIONS AND DYNAMICS OF IMPLEMENTATION.

Guilherme Cruz de Mendonca 1

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a diversidade biocultural, expressa em paisagens culturais, 

seu quadro legal e ações de implementação do Plano Diretor do Rio de Janeiro. Os dados 

foram obtidos a partir de diferentes fontes e foram analisados à luz da literatura do Direito 

Ambiental. Na comparação entre legislação, discurso e prática, observa-se que a legislação 

estabelece regras inovadoras de proteção da diversidade biocultural na cidade, o discurso, 

indica a valorização das paisagens culturais, e a prática de remoções, de privatização de 

espaços públicos, evidenciam o contrário. Não há coerência entre Legislação, discurso e 

práticas, caracterizando o Estado Teatral.

Palavras-chave: Diversidade biocultural, Paisagens culturais, Cidades, Plano diretor

Abstract/Resumen/Résumé

This article aims to analyze the biocultural diversity, expressed in cultural landscapes, its 

legal framework and the actions of implementation of the Master Plan of Rio de Janeiro. The 

data were obtained from different sources and were analyzed in light of the Environmental 

Law literature. Comparing legislation, discourse and practice, it is observed that legislation 

establishes innovative rules for the protection of biocultural diversity in the city, discourse, 

indicates the appropriation of cultural landscapes, and the practice of removals, privatization 

of public spaces, evidence the contrary. There is no coherence between Legislation, discourse 

and practices characterizing the Theatrical State.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Biocultural diversity, Cultural landscapes, Cities, 
Master plan
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1 Introdução  

 

Este artigo tem por objetivo analisar a diversidade biocultural, expressa no 

conceito de paisagens culturais, seu quadro legal e as ações de implementação do Plano 

Diretor do Município do Rio de Janeiro.  O conceito de Diversidade Biocultural exprime 

múltiplas formas e dimensões das relações entre natureza e cultura. A paisagem cultural 

da cidade é uma das características marcantes do Rio, que singulariza a cidade no cenário 

nacional e internacional. 

Três razões principais justificam a escolha de analisar a diversidade biocultural no 

Rio de Janeiro, seu marco legal e as dinâmicas de implementação do marco. A primeira 

delas é que nesta cidade é possível visualizar as múltiplas relações entre natureza e 

cultura. Parte significativa da literatura como Leff (2006, 2001); Gonçalves (2006); Marés, 

(2002); Santilli, (2005); Diegues, (2004, 2000); Cunha e Almeida, (2001) visualiza tais 

relações em contextos não urbanos. Entretanto, o Rio de Janeiro, bem com outras cidades, 

também abrigam relações entre natureza e cultura (Mendonça, 2014). Esta característica 

da cidade foi reconhecida pela UNESCO, ao ser aprovada a candidatura do sítio “Rio 

Paisagem Cultural: entre o mar e a montanha” ao título de Patrimônio Mundial. Pela 

primeira vez a categoria de paisagem cultural foi aplicada ao contexto urbano de uma 

grande cidade. A segunda razão da escolha do Rio como estudo de caso diz respeito aos 

avanços e inovações que vieram com o novo Plano Diretor da Cidade. Tais inovações 

colocam o Plano Diretor em destaque e impõem o desafio de sua implementação. A 

terceira razão é constituída pelos grandes eventos esportivos internacionais, Copa do 

Mundo de Futebol FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. A realização destes eventos 

se inseriu num contexto de modificações da cidade, gerando a possibilidade de pressões 

e oportunismos que colocam em risco a diversidade biocultural da cidade.  

No que se refere à metodologia, os dados coletados foram obtidos a partir de 

diferentes fontes: legislação específica, websites dos governos federal e municipal e 

jornalísticos. Os dados foram analisados à luz da literatura e do referencial teórico do 

Direito Ambiental.  

Do ponto de vista da estrutura textual, este artigo irá, primeiramente, abordar a 

diversidade biocultural no Rio de Janeiro por meio de duas áreas protegidas relacionadas 

às expressões das relações natureza e cultura. A primeira delas é o sítio Patrimônio 

Mundial, enquanto o segundo é o Parque Natural Municipal da Paisagem Cultural Carioca. 
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Em seguida, será analisado o Plano Diretor municipal e suas inovadoras políticas públicas, 

referentes a diversidade biocultural. Por fim, serão abordadas as dinâmicas de 

implementação do marco legal e a caracterização do Estado Teatral e os processos de 

captura do Estado. 

 

2 Rio Patrimônio Mundial: a Paisagem Cultural entre o Mar e a Montanha.   

 

A cidade do Rio de Janeiro possui mais de 6 milhões de pessoas. Está localizada 

dentro do Bioma Mata Atlântica. Tem como uma de suas características uma geografia 

recortada, marcada pelo diálogo entre montanhas, florestas e águas tanto do oceano 

Atlântico quanto da Baía de Guanabara, com a cultura local. Homem e natureza  se 

entrelaçam e produziram uma cidade única.  

Estas características da cidade foram reconhecidas pela UNESCO, com a inclusão 

na Lista de Patrimônio Mundial o sítio Rio Paisagem Cultural: entre o mar e a montanha. 

Os tópicos a seguir irão tratar de duas áreas protegidas, onde a paisagem é utilizada como 

elemento central que justifica a proteção legal. A primeira delas é o sítio Patrimônio 

Mundial e a segunda é o Parque Natural Municipal da Paisagem Cultural. Após a 

abordagem das áreas protegidas, será analisada a legislação municipal e suas políticas 

públicas para a paisagem.  

Em junho de 2012, durante a 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Patrimônio 

Mundial da UNESCO, houve a aprovação da candidatura do sítio “Rio Paisagem Cultural: 

entre o mar e a montanha”, ao título de patrimônio mundial da UNESCO. Trata-se de feito 

inédito. Pela primeira vez, a categoria da paisagem cultural foi aplicada ao contexto 

urbano de uma grande cidade. As demais paisagens culturais que são Patrimônio Mundial 

são todas em contextos rurais, tais como as plantações de café na Colombia, os campos de 

arroz nas Filipinas, ou ainda áreas que contemplam pequenas vilas e cidades como 

Vegaøyan e Arquipélago de Vega na Noruega. O sítio Rio Paisagem Cultural é o primeiro 

em uma cidade, cuja população está na faixa dos milhões de habitantes, em um país em 

desenvolvimento. O caso do Rio de Janeiro é único no mundo, seja pela singularidade do 

sítio, seja pelos desafios da proteção de uma paisagem cultural num contexto urbano em 

um país em desenvolvimento. 

A primeira candidatura ao título de patrimônio mundial foi submetida em 2002.  A 

proposta foi incluir o Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico e o Pão de Açúcar, na 

categoria de sítio misto, natural e cultural. Esta candidatura foi coordenada pelo 
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Ministério do Meio Ambiente. Contudo, tanto o ICOMOS quanto a IUCN recomendaram  

que a inscrição fosse realizada na categoria de paisagem cultural. (Batista et al, 2009) 

Foram feitos novos estudos e análises e a nova candidatura, desta vez para o título de 

paisagem cultural, foi lançada publicamente em 2008, em evento realizado no Forte de 

Copacabana.  

A proposta teve por objetivo destacar as relações entre natureza e cultura na 

construção da cidade e de sua paisagem urbana. Neste sentido, também foi valorizada a 

perspectiva de mútuas contribuições, isto é, ao longo do tempo o Homem imprimiu sua 

marca e valores na forma e, inclusive, na construção da paisagem e, por outro lado, a 

paisagem influenciou a produção de culturas locais únicas e singulares, que se expressam 

nas múltiplas identidades locais. O dossiê de candidatura do Rio foca nas relações da 

cidade com as montanhas, da cidade com o mar, da cidade com os seus parques e jardins.   

O território da cidade é, portanto, o espaço onde natureza e cultura se entrelaçam e se 

expressam, principalmente na paisagem cultural.  

É a esta síntese que se atribui o valor excepcional universal. O enquadramento das 

paisagens culturais nas categorias da UNESCO foi assim realizado:   

 

(i)Paisagem desenhada intencionalmente – representada 
pelo Jardim Botânico, Passeio Público, Parque do Flamengo e Orla de 
Copacabana 

(ii)Paisagem organicamente em evolução, na subcategoria  
paisagem contínua – representada pelos elementos naturais, 
principalmente o Parque Nacional da Tijuca e suas florestas 
replantadas (nas serras da Carioca e da Tijuca), que se regeneram ao 
longo dos anos 
     (iii)Paisagem Associativa – representada pelos 
diversos elementos que receberam a mão do homem e cujas 
imagens, retratadas desde os primeiros anos da colonização, 
projetam a cidade e a cultura do Rio de Janeiro no Brasil e no mundo. 
Fazem parte do imaginário social sobre a paisagem da cidade 
representações literárias, musicais e pictóricas realizadas por 
brasileiros e estrangeiros que valorizaram a relação entre as curvas 
das montanhas, a borda do mar e as populações que ali se 
estabeleceram. Destacam-se as escarpas do Corcovado e do Pão de 
Açúcar, que receberam respectivamente a estátua do Cristo 
Redentor e o bondinho; a entrada da Baía de Guanabara, com as 
fortalezas projetadas para a defesa da cidade no passado; e no 
período moderno, o paisagismo excepcional do Parque do Flamengo 
e da Praia de Copacabana, obras do consagrado artista brasileiro 
Roberto Burle Marx (Batista et. al, 2009). 
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A área incluída na Lista de Patrimônio Mundial é detalhada no mapa abaixo.  

 

 
Figura 01 - Área de Patrimônio Mundial Rio de Janeiro. Em vermelho a área do sítio Patrimônio Mundial. Em 

azul, área de entorno. Setas direcionam o olhar a partir de mirantes da paisagem. Fonte: UNESCO, 2012. 

 

 No que tange à autenticidade do bem, sua composição é feita com base nos 

atributos de forma, uso, função, concepção, significado e localidade que compõe o sítio 

patrimônio mundial. Dentre estes, o uso público e os significados do sítio se destacam.  

Do ponto de vista da integridade, a área já se encontrava sob proteção legal nas 

esferas federal, estadual e municipal. Unidades de Conservação, tombamento e áreas de 

proteção ambiental cultural (APACs) são instrumentos que compõem o quadro jurídico 

de proteção e que foram utilizados anteriormente ao reconhecimento do “valor 

excepcional universal” pela UNESCO. 

A candidatura do Rio é um caso interessante de interplay e coordenação entre 

diferentes atores. Para a submissão da candidatura, foi criado três Comitês. Um, de 
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natureza institucional, composto pelo Ministro da Cultura, o Presidente do IPHAN, o 

Governador e o Prefeito do Rio de Janeiro, além da Associação de Amigos 

Empreendedores da UNESCO e da Fundação Roberto Marinho. O Segundo Comitê teve 

caráter Executivo, formado pelos representantes das organizações acima citadas, mais o 

Parque Nacional da Tijuca. O terceiro foi o Comitê Técnico, composto por representantes 

técnicos das organizações acima, mais o Jardim Botânico. O IPHAN foi responsável pela 

coordenação entre todos os atores.  

Após a inscrição na Lista de Patrimônio Mundial, a arquitetura institucional para a 

gestão do sítio se arrastou por vários anos. A idéia era manter os Comitês Institucional, 

Executivo e Técnico e criar um quarto Comitê, de natureza consultiva, com a presença de 

organizações da sociedade civil relacionadas às áreas protegidas incluídas no sítio 

patrimônio mundial. Foi discutida a criação de um Fundo que irá dar suporte à gestão, 

proteção e manutenção do sítio. O objetivo é trazer o Estado, em todos os níveis, o 

Mercado e a sociedade civil para a governança do sítio. O plano de gestão do sítio só foi 

aprovado em 2015, contudo seu Conselho Gestor foi instalado apenas em dezembro de 

2016. 

 

 

3 Parque Natural Municipal da Paisagem Cultural 

 

Em junho de 2013, o Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca foi criado pelo 

Decreto Municipal 37.231, de 05 de junho de 2013. Segundo a Prefeitura,  

Em 2009, a partir de uma iniciativa da Prefeitura e com apoio 
da sociedade, foram iniciados os estudos para regulamentação da 
APARU do Complexo Cotunduba – São João. Estes estudos 
apontaram a possibilidade de criação de uma Unidade Conservação 
de Proteção Integral, cujo objetivo básico é a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico. Com o recente reconhecimento, pela UNESCO, 
da paisagem carioca como Patrimônio Mundial da Humanidade, na 
categoria Paisagem Cultural, englobando os Morros do Leme e dos 
Urubus e da Babilônia e São João, foi ratificada a necessidade de uma 
maior proteção ambiental e paisagística da região. Tais condições, 
associadas a nova mobilização da sociedade local, levaram o Poder 
Público a criar o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca 
(Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013). 
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Figura 02 - PNM da Paisagem Cultural. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013. 

 

O PNM da Paisagem Carioca veio consolidar as áreas protegidas já existentes na 

área. O Morro da Chacrinha é um Parque Estadual, o qual desde 2007 possui gestão 

compartilhada com a Prefeitura. Há na área também a Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana (APARU) do Complexo Cotunduba-São João. Além disso, a área já 

havia sido declarada como Sítios de Relevante Interesse Paisagístico e Ambiental, pelo 

Plano Diretor. O Morro da Babilônia, por sua vez, já havia sido tombado a nível federal. 

Embora não incluído no PNM da Paisagem Carioca, o Pão de Açúcar é uma Unidade de 

Conservação municipal, na categoria Monumento Natural. Tratava-se de área que já 

contava com ampla proteção legal.  

Contudo, a proteção legal da APA, por ser uma unidade de conservação de uso 

sustentável, não é tão restritiva quanto as unidades de proteção integral. A necessidade 

de criação de uma unidade de proteção integral já havia sido apontada pelos moradores 

e por órgãos da própria Prefeitura. Em 2009, com a intenção de se levar adiante o projeto 

original de ligação do Morro da Babilônia (tombado pelo IPHAN e parte da APARU) ao 

Complexo do Pão de Açúcar por teleférico, foi desencadeado um processo de mobilização 

dos moradores dos bairros do Leme e Urca e da região da Rua Lauro Muller, que se 
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manifestaram contrários ao novo empreendimento. Os moradores pressionaram a 

Prefeitura para a criação de uma unidade de conservação de proteção integral, na 

modalidade parque. A Prefeitura, aproveitando o contexto da inclusão do sítio patrimônio 

mundial, criou, mediante Decreto Municipal, o Parque Natural Municipal da Paisagem 

Cultural.  

Ambas áreas protegidas estão inseridas no tecido urbano e, por isso, sofrem 

pressões decorrentes da sua própria localização. Daí a necessidade de se investigar o 

quadro jurídico local, principalmente o Plano Diretor por se tratar do instrumento básico 

da política urbana.   

  

 

4 Plano Diretor: inovações e políticas locais para a paisagem cultural.  

 

 

No que se refere ao nível local, vale lembrar que os Municípios possuem autonomia 

política, financeira e legal. A Constituição de 1988 confere vários poderes aos Municípios. 

Dentre estes poderes, está a competência legislativa concorrente e administrativa comum 

sobre meio ambiente, urbanismo e cultura, exceto quando a Constituição reserva matérias 

exclusivas para a União e/ou Estados. Deste modo, os municípios possuem um papel 

importante para a conservação da diversidade biocultural, especialmente no que tange à 

sua relação com a gestão territorial.  

Para uma análise mais profunda, será selecionado o Plano Diretor do Rio de 

Janeiro. De acordo com a Constituição de 1988, o Plano Diretor das Cidades é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, a qual possui o objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem estar 

aos seus cidadãos.  

O Rio de Janeiro possui um quadro jurídico local de proteção da paisagem, 

composto por diferentes atos normativos vindo dos setores ambiental, cultural e 

urbanístico. O Plano Diretor do Rio de Janeiro foi aprovado em 2011, após um longo e 

polêmico processo legislativo. O Plano anterior era de 1992 e em 2001 foi iniciado o 

processo de revisão.  

O Plano consolidou diversas políticas, sendo três de interesse para o presente 

trabalho. O Plano instituiu uma Política Urbana, outra Ambiental, além de uma Política 
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Cultural. Ademais, inseridas no contexto da Política Ambiental, o Plano criou Políticas 

específicas para a Biodiversidade e para a Paisagem.  Para cada uma destas políticas, o 

Plano estabeleceu princípios, objetivos, metas, diretrizes, instrumentos e ações 

estruturais para se alcançar o desenvolvimento urbano sustentável da Cidade.  

O Plano Diretor inovou ao estabelecer uma política específica para a paisagem. No 

Plano anterior, a paisagem estava presente apenas como um elemento da política 

ambiental. Pela primeira vez, a paisagem conta com uma política específica para lidar com 

a complexidade e os desafios de sua proteção e gestão. A Política Local para a Paisagem 

estabeleceu conceitos, direitos, obrigações, deveres, objetivos, diretrizes e ações 

estruturais para a identificação, proteção, gestão e conservação da Paisagem do Rio de 

Janeiro.  

No que se refere aos conceitos, o Plano Diretor afirma que a paisagem da Cidade 

do Rio de Janeiro “representa o mais valioso bem da Cidade, responsável pela sua 

consagração como um ícone mundial e por sua inserção na economia turística do país, 

gerando emprego e renda” (art. 2 §3º).  

Nesta linha, a Paisagem é definida como “a interação entre o ambiente natural e a 

cultura, expressa na configuração espacial resultante da relação entre elementos naturais, 

sociais e culturais, e nas marcas das ações, manifestações e formas de expressão humanas” 

(art. 2º § 4º).  

Neste conceito de paisagem, integram o patrimônio paisagístico da Cidade do Rio 

de Janeiro tanto as paisagens com atributos excepcionais, como as paisagens decorrentes 

das manifestações e expressões populares (art. 2º § 5º).  

 Trata-se de um conceito amplo de paisagem. Nele, a interação do natural com o 

cultural é chave. Ademais, ao considerar amplamente o cultural como expressões 

culturais, modos de viver, sentir, fazer, pensar, agir, o Plano Diretor também inova se 

comparado com os planos anteriores. A paisagem cultural é, portanto, a síntese do natural, 

do cultural, do tangível, do intangível e de suas múltiplas relações.  

 Outra inovação do Plano Diretor, foi o estabelecimento de um direito à paisagem. A 

adoção da abordagem baseada em direitos (rights based approach) é um ganho para a 

cidade. O Plano Diretor reconhece expressamente que todos os cidadãos têm o direito de 

usufruir da paisagem. Embora haja o reconhecimento deste direito, a Lei não especifica 

seus elementos e limites.  

Para a garantia deste direito, foram estabelecidas várias obrigações para as 
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organizações relacionadas ao Sistema Municipal de Planejamento e gestão ambiental. Tais 

obrigações podem ser categorizadas em 5 dimensões, demonstradas na tabela abaixo.  

 

Tabela 1 - Obrigações do Plano Diretor referentes à Política de Paisagem. 

Dimensão Obrigações 

Abordagem baseada em Direitos 

Rights-based approach  

Assegurar aos cidadãos o direito de 

usufruir a paisagem.  

Identificação 
Identificação dos elementos que 

constituem as paisagens.  

Medidas de Conservação e 

Gestão.   

Criar medidas que preservem a 

paisagem no planejamento especial e outras 

políticas setoriais que podem evitar 

impactos diretos e indiretos na paisagem; 

 

Criar medidas de conservação e 

monitoramento;  

 

Assegurar a harmonização entre os 

vários elementos que compõem a paisagem; 

Qualidade 
  Melhoria da qualidade dos espaços 

públicos.  

Promoção   
Encorajar a preservação do 

patrimônio cultural e do ambiente urbano.  

 

    Fonte: O autor, 2014.  

 

  

No tocante à participação, a Municipalidade deve estabelecer procedimentos para 

a participação da sociedade civil e de representantes de entidades, instituições e agências 
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públicas de diferentes níveis de governos interessados na implementação da política de 

paisagem. A participação da comunidade deve ser promovida, principalmente, na 

identificação, avaliação, preservação e conservação de elementos significantes da 

paisagem. Neste sentido, devem ser estabelecidos processos de negociação que realizem 

a mediação dos diferentes interesses e valores de grupos sociais que vivenciam e 

interagem na configuração da paisagem. 

O Município deve prevenir qualquer ação que possa ocasionar dano à paisagem 

natural e construída. Assim, é obrigatório estabelecer mecanismos efetivos que as várias 

intervenções na paisagem urbana. Qualquer mudança de parâmetro que possa afetar a 

paisagem deve ser objeto de análise e deliberação conjunta ente os órgãos centrais de 

urbanismo, meio ambiente e patrimônio. Ademais, a Política de Paisagem estabeleceu seis 

objetivos e princípios que direcionam os atores e nove ações estruturais. 

A mesma lógica foi encontrada na Política Ambiental, a qual igualmente foi 

estabelecida e consolidada pelo Plano Diretor. Os objetivos e diretrizes para a Política 

Ambiental são, dentre outros, assegurar a proteção e integridade do patrimônio ecológico, 

paisagístico e genético da Cidade, incorporando a proteção do patrimônio no processo 

permanente de planejamento e gestão da cidade, equilibrando o desenvolvimento 

econômico e social com a proteção, conservação, valorização e recuperação do patrimônio 

natural, cultural e paisagístico da Cidade. Assim, o Plano Diretor considera o a paisagem 

como patrimônio a ser protegido e a sua integridade é um dos objetivos e diretrizes da 

Política Ambiental, o que significa que todos os instrumentos, programas, planos e 

projetos relacionados à política ambiental e devem ter em mente estes objetivos e 

diretrizes.  

Portanto, o Plano Diretor do Rio de Janeiro inovou ao trazer uma política específica 

para a paisagem e ao estabelecer um direito de usufruto à paisagem. Para a concretização 

deste direito, foram fixadas obrigações, diretrizes e ações estruturais. Deste forma, o 

Plano Diretor não está apenas alinhado com as obrigações internacionais e nacionais, 

como vai além destas obrigações.   

Outra inovação diz respeito à integração de políticas públicas. Integração 

(Mainstreaming) pode ser definido como “as the informed inclusion of relevant 

environmental concerns into the decisions of institutions that drive national, local and 

sectoral development policy, rules, plans, investment and action” (Dalal-Clayton and Bass 

2009). Tendo por base este conceito, será descrito o tratamento dispensado pelo Plano 
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Diretor à integração da política de paisagem à política de desenvolvimento urbano.  

A escolha da política de desenvolvimento urbano reside no fato de que a cidade 

está sobre pressões do desenvolvimento decorrentes de inúmeros projetos que estão 

alterando a configuração sócio-espacial e a paisagem da cidade. A Política de 

Desenvolvimento Urbano aprovada por Lei (Plano Diretor) é o instrumento jurídico local 

legalmente vinculante que regula o desenvolvimento espacial de atividades econômicas e 

sociais na cidade11 e, portanto, possui grande relevância como instrumento jurídico de 

gestão territorial.  

Deste modo, o principal objetivo da política urbana é promover o desenvolvimento 

das funções sociais da cidade. A política urbana foi formulada e deve ser implementada 

com base em 12 princípios. Dentre eles, o desenvolvimento sustentável e a função social 

da cidade. Ademais, foram igualmente considerados princípios fundamentais da política 

urbana a valorização, proteção e uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio natural, cultural, histórico e arqueológico da cidade no processo de 

desenvolvimento.  

O Plano Diretor reconhece a importância da conservação da paisagem. O artigo 2º 

do Plano Diretor é claro na necessidade de integração da proteção da paisagem, no 

particular, e do meio ambiente, no geral, à política de desenvolvimento urbano:  

 Art. 2º §1º A ocupação urbana é condicionada à preservação 
dos maciços e morros; das florestas e demais áreas com cobertura 
vegetal; da orla marítima e sua vegetação de restinga; dos corpos  
hídricos, complexos lagunares e suas faixas marginais; dos 
manguezais; dos marcos referenciais e da paisagem da Cidade.  
   
 § 2º Todas as diretrizes, objetivos, instrumentos, políticas 
públicas, bem como suas metas e ações, no âmbito deste plano 
diretor, devem contemplar o entrecruzamento de forma matricial  
da variável ambiental e paisagística nos diversos processos de 
planejamento vinculados ao sistema integrado de planejamento e 
gestão urbana,  objetivando garantir o desenvolvimento 
sustentável da Cidade.  

   

Portanto, conforme o Plano Diretor atesta, o processo de urbanização não deve 

apenas considerar a proteção do meio ambiente e da paisagem. Estes constituem 

princípios e diretrizes que funcionam como norte e, ao mesmo tempo, o ponto de partida 

para o processo de desenvolvimento urbano. Todo o desenho e implementação das 

políticas públicas, planos, programas, projetos e normas devem ser baseados, 
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fundamentados pelo princípio da conservação e proteção do meio ambiente, da 

diversidade e da paisagem, incluídos o elemento humano e suas expressões culturais.  

Assim sendo, a Política Urbana do Rio de Janeiro, aprovada por Lei Municipal, 

expressamente reconhece a proteção da paisagem cultural da cidade como elemento 

chave no processo de ocupação urbana. Levando-se em conta que a existência da política 

municipal de paisagem, pode-se afirmar que, em tese e “no papel”, há a integração 

(mainstream) da política de paisagem à política de desenvolvimento urbano, como 

determinam as Convenções Internacionais sobre a diversidade biocultural.  

 

5 Dinâmicas de Implementação do marco legal: Estado Teatral e a captura do Estado.  

 

O estabelecimento de uma política pública específica para a paisagem foi um 

avanço para a cidade, pois reconhece não só a importância da proteção da paisagem para 

a realização da sustentabilidade, mas reconhece também que há forças que causam as 

pressões sobre o bem juridicamente tutelado, de modo que foi necessária a criação de 

políticas públicas para a neutralização das pressões.  

Mencionado algumas vezes pelo Plano Diretor, o direito à paisagem é uma 

inovação, a qual merece maiores atenções tanto da academia quanto do Judiciário. Este 

direito, embora seja expresso no Plano, não conta com clareza acerca do seu conteúdo e 

dos seus limites. Métodos interpretativos são necessários para que haja a interpretação 

adequada e alinhada a outros diplomas legais, buscando, desta forma, o fortalecimento 

deste direito. É preciso também clarificar os mecanismos sancionatórios e de atribuição 

de responsabilidades para os casos de violação do direito de usufruir a paisagem.   

Além do reconhecimento da paisagem e do direito a usufruí-la, o Plano Diretor 

inova ao estabelecer que toda a política de desenvolvimento urbano, seus planos, 

programas e projetos devem respeitar e proteger a Paisagem da cidade e, no caso do sítio 

Patrimônio Mundial, os valores que justificaram a inscrição na Lista de Patrimônio 

Mundial. 

As inovações no Direito, tais como o estabelecimento de políticas específicas para 

a biodiversidade, diversidade cultural e paisagem, e novas instituições foram criadas para 

lidar com a proteção e gestão de tais bens, do ponto de vista legal, é possível afirmar que 

o regime jurídico da diversidade biocultural está sendo implementado no âmbito local.   

Contudo, a abordagem jurídica à teoria da implementação e eficácia de acordos 
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internacionais possui suas limitações, como reconhecem. Isto se deve ao fato de que a 

implementação das obrigações assumidas internacionalmente e positivadas nas 

legislações nacional e local não é garantia de que haverá o cumprimento da norma. Ter 

um Plano Diretor que conta com os avanços é, sem dúvidas, um relevante, contudo não é 

suficiente para que haja a alteração do comportamento de indivíduos, do Mercado e do 

próprio Estado.   

A literatura sobre implementação e eficácia dos regimes internacionais possui seu 

valor ao analisar os fatores que influenciam na mudança de comportamento. Contudo, 

como ressalta Brand e Görg (2013, p.1), a categoria “poder” não é bem dimensionada na 

literatura: 

We argue that institutionalist approaches have their merits 
but they are nevertheless inadequate because they do not seriously 
address questions concerning the root causes of problems, power, 
and domination. Furthermore, they do not critically scrutinise how 
the political institutions of current global environmental 
governance may in fact support broader socio-economic and 
political developments. This could effectively undermine the 
supposed goals of global environmental governance institutions and 
could seriously threaten other social or ecological processes. 

 

Quando se compara a legislação, o discurso e a prática, observa-se, o que Benjamin 

denominou de Estado Teatral, que é justamente caracterizado pela distância entre as 

normas, discursos e práticas. Para Benjamim (2010, p. 7), 

Infelizmente, nem sempre o Estado conjuga, com igual ênfase, 

atuação legislativa e implementadora. É comum o Poder Público 

legislar, não para aplicar, mas simplesmente para aplacar, sem resolver, 

a insatisfação social. É o Estado teatral, aquele que, ao regular a 

proteção do meio ambiente, mantém uma situação de vácuo entre a lei 

e a implementação. Um Poder Público que, na letra fria do texto 

normativo, não se importa em bravejar, mas que fácil e rapidamente 

amansa diante das dificuldades da realidade político-administrativa e de 

poderosos interesses econômicos, exatamente os maiores responsáveis 

pela degradação ambiental. A teatralidade estatal é a marca dessa 

separação entre lei e implementação, entre a norma escrita e a norma 

praticada. O resultado é uma Ordem Pública Ambiental incompleta. 

Não raro esquecemos que a obra legislativa do Estado teatral – a 

lei simbólica – nunca passará, por mais eloqüente e promissora que seja, 

de um gesto político levado às últimas consequências. Em nações como 

o Brasil, esse simbolismo legal, fruto de uma implementação deficiente 

ou inexistente, nem sempre decorre somente da forma ou conteúdo da 

norma. É no contexto, no entorno, que vamos encontrar a explicação 

300



 

 

para o que temos e o veredicto final sobre a relevância e a prestabilidade 

social da manifestação legislativa. 

  

No caso do Rio de Janeiro, evidências sustentam o argumento de que há, no plano 

municipal, um Estado Teatral no tocante às políticas para paisagem. Estas evidências 

podem ser classificadas em 3 categorias: institucional-administrativa, financeira e 

política. 

Considerando a transversalidade da diversidade biocultural, foram investigados os 

Programas e Projetos existentes na segunda gestão Eduardo Paes (2013-2016), com o 

objetivo de se observar o tratamento organizacional para a diversidade biocultural no 

âmbito da Prefeitura. Observou-se que na lista de programas não há um tratamento 

holístico ou, ao mesmo tempo, uma especificidade para a diversidade biocultural. O 

tratamento dado é via alguns elementos que compõem a diversidade. 

 Do ponto de vista institucional, as evidências ora analisadas indicam que embora 

haja a presença de uma paisagem, diversidade, meio ambiente e cultura, enfim de bens e 

valores protegidos por lei e que a legislação traz avanços e inovações, estes não 

conseguiram ser totalmente traduzidos no nível do planejamento, dos programas e 

projetos municipais.    

 Esta tradução parcial, se reflete nas questões orçamentárias. Em relação ao 

orçamento, foram obtidos os valores e percentuais das despesas por função, segundo a 

origem dos recursos, no período 2008 a 2013. A segunda categoria de evidências é a 

financeira. Em primeiro lugar, é preciso investigar o orçamento municipal para saber qual 

o volume de recursos disponíveis para a execução das obrigações legalmente instituídas. 

Desta forma, foi investigada a estrutura orçamentária do Município: Plano Plurianual no 

período 2010-2013; Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento do período 2008-

2013. Observou-se que as despesas no setor de cultura e meio ambiente ao longo dos anos 

possuem uma variação pequena. No total, os volumes orçamentários para o setor giram 

na faixa de 0.60 a pouco mais de 1% do o orçamento municipal. Tais volumes são baixos 

para setores que possuem obrigações legais e grandes desafios. 

Observa-se, mais uma vez, que urbanismo, meio ambiente e cultura não são 

assuntos prioritários para o Poder Público municipal, ainda que tenha ocorrido inovações 

no campo legal, o estabelecimento de novos direitos, obrigações, instituições e políticas 

públicas. O “mainstream” da paisagem e da conservação da diversidade biocultural, ao 

que tudo indica, seguirá no papel. Esta assertiva é relativizada parcialmente quando são 
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analisadas evidências relacionadas a dimensão política, que constitui a terceira categoria 

de evidências do Estado Teatral, no caso do Rio de Janeiro e a proteção de sua diversidade 

biocultural.   

o Rio de Janeiro está enfrentando um forte processo de privatização dos espaços 

públicos e gentrificação. (Rabello, 2013, 2013; O Globo 2013, Folha, 2013. Para Paraty, 

Bloomberg, 2012). Os atuais projetos de “revitalização” e “requalificação” visam não ao 

interesse público sobre a cidade, mas fazem parte das estratégias de reprodução 

metabólica do capitalismo, no contexto da competição internacional de cidades pela 

atração dos fluxos de capitais. A paisagem, o espaço e outros elementos urbanos de 

caráter público são utilizados como vetores de desenvolvimento econômico, que 

privilegia o privado, beneficiando os grupos detentores de poder econômico. Estes 

projetos possuem duas características. Em primeiro lugar, consistem na demolição de 

elementos urbanos e remoção de populações economicamente desfavorecidas. A segunda 

é a entrada do Estado para dotar a área de infra-estrutura e obras necessárias para a 

chegada de novos empreendimentos, construções e novos usos privados. Alguns destes 

empreendimentos estão previstos dentro de áreas protegidas, inclusive, dentro do sítio 

patrimônio mundial.  

Ademais, algumas falas do então Prefeito Eduardo Paes, a seguir transcritas, se 

encaixam de tal maneira que evidenciam a adoção do modelo privado, empresarial e 

corporativo de gestão da cidade. As idéias expostas pelo Prefeito de que “o privado serve 

para pagar a conta daquilo que a Prefeitura não pode pagar”; “temos que tirar o máximo 

de proveito da Copa, senão, para que Copa do Mundo” e “as Olimpíadas são uma desculpa 

fantástica para mudar o Rio” (BBC Brasil, 2012) são bem significativas e representativas 

do oportunismo urbanístico. É caracterizado pela utilização dos mega eventos como 

justificativa para as transformações na cidade, que não necessariamente irão atender o 

interesse público, mas sim os interesses privados dos investidores. Estas transformações, 

que são “elevadas” a título de legado positivo para a cidade, constituem, na verdade, um 

legado positivo para o capitalismo neoliberal que enxerga a cidade e seus bens públicos, 

como mercadoria. Os mega eventos são uma “oportunidade” para que haja a concretização 

do capitalismo neoliberal especulativo-imobiliário na cidade, através da privatização dos 

“commons” urbanos e da ocupação de espaços públicos. Este “oportunismo urbanístico” 

ameaça, portanto, a diversidade biocultural da cidade.  

O oportunismo urbanístico também é caracterizado por três frentes. A primeira é 
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a da expansão, que é a procura de novos espaços para o surgimento de novos 

empreendimentos imobiliários. A segunda é a pressão sobre o patrimônio edificado, 

tombado ou APACs, com vistas a novos usos. E na mesma linha, a busca de imóveis que 

não são protegidos por lei, geralmente de caráter residencial, para a “requalificação” para 

usos corporativos. As três frentes pressionam não só as dinâmicas da cidade, mas também 

buscam a flexibilização da legislação. O oportunismo urbanístico leva a percepção de que 

o Rio de Janeiro está numa grande “liquidação”. A cidade, definitivamente, está à venda. 

Os bônus vão para os detentores de poder econômico, enquanto os ônus são arcados pelos 

moradores e a população.  

Neste sentido, considerando quando o poder econômico coopta o poder político, 

as intervenções urbanísticas que vem ocorrendo na cidade são, neste contexto, definidas 

e pautadas a partir dos interesses do mercado imobiliário e não pelo interesse público. A 

ocupação urbana  da cidade não tem sido feita necessariamente a partir da proteção do 

meio ambiente e da paisagem cultural, conforme estabelece o Plano Diretor, mas de 

acordo com os interesses do mercado. Deste modo, as ações de planejamento e 

organização da cidade ou são excluídas do processo ou são ressignificadas para atender 

os interesses do mercado. Além de não haver a cultura do Plano Diretor, o planejamento 

urbano da cidade e a legislação são muitas vezes afastados do processos políticos 

decisórios, que foram cooptados pelo poder econômico.   

Nesta linha, cabe ressaltar que as intervenções urbanas de interesse do mercado 

são colocadas, no discurso oficial, como soluções para os problemas da cidade.  A questão 

da mobilidade urbana é um bom exemplo. Para solucionar a falta de mobilidade, são 

realizadas inúmeras alterações na estrutura e na paisagem da cidade. A demolição da 

Perimetral é representativa deste fenômeno. Ao justificar e defender as “intervenções-

soluções”, a Prefeitura adota um discurso que exime a sua responsabilidade como 

estratégia de neutralização das críticas. Quando do fechamento da Perimetral, o Prefeito 

e o Secretário de Transportes reiteradamente solicitaram a “colaboração da população”, 

“que as pessoas evitassem o centro” e “que a população use o transporte público”. Claro 

que a sociedade civil é um ator relevante, mas não pode ser a única responsabilizada pelo 

caos no qual o Rio de Janeiro se encontra.  

Ademais, as intervenções e projetos ganham nomes e adjetivos como “Porto 

Maravilha”,  “Golfe Olímpico” e “Rio Capital Verde”, dentre outros, sendo parte de ações 

de marketing para blindar os projetos com fachadas aparentemente positivas. 
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“Maravilha” para quem? Estas ações de marketing urbano vão além da qualificação e da 

legitimação das ações da Prefeitura, se inserem também nas estratégias de competição 

para atrair investimentos. Há, portanto, a percepção de que na gestão da cidade existe um 

discurso falso, que “vende as maravilhas” da cidade maravilhosa como se fossem 

acessíveis a todos. 

No Rio de Janeiro, o Estado Teatral se caracteriza, portanto, pelas evidências acima 

mencionadas. Do ponto de vista institucional, as obrigações e inovações do Plano Diretor 

foram, parcialmente traduzidas em programas e projetos. Em relação às questões 

orçamentárias, os valores destinados a concretização das obrigações são ínfimos. Na 

perspectiva política, o discurso é o da década de ouro da cidade com os mega-eventos. O 

processo legislativo do Plano Diretor e as entrevistas do Prefeito revelam a adoção de um 

modelo empresarial e corporativo de gestão da cidade, que privilegia o privado em 

detrimento do público, onde vige o oportunismo urbanístico, a inobservância do Direito, 

como um todo, e do quadro jurídico de proteção da diversidade biocultural, no particular. 

A falta de planejamento adequado nas intervenções urbanas mediante os “projetos-

soluções” “maravilhas” só aumenta as desigualdades. Logo, o discurso ilusório de cidade 

maravilhosa, sustentável, de proteção e do momento de “ouro” é desconstruído pela 

realidade da praxis e dá lugar a cidade realizadora do capitalismo neoliberal do mercado 

imobiliário. 

Aqui cabe compartilhar uma reflexão. Se as forças do poder econômico são tão 

poderosas na cidade, como o Plano Diretor pode ter sido aprovado com inovações 

importantes desde o ponto de vista do interesse público (proteção das paisagens 

culturais, direito à paisagem e “mainstream” das políticas socioambientais à política 

urbana)? Com efeito, as críticas ao Plano Diretor são procedentes e pertinentes, no que 

toca às questões de valorização do mercado e seus agentes. Não seria um paradoxo 

aprovar um Plano Diretor que traz estas inovações? Uma hipótese bastante plausível é a 

certeza de que o Plano não seria implementado, tratando-se mais uma vez do “para inglês 

ver”. Mais uma evidência de que estamos diante do Estado Teatral. Benjamim (2010, p. 7) 

nos lembra que o Estado Teatral é caracterizado por “um Poder Público que, na letra fria 

do texto normativo, não se importa em bravejar, mas que fácil e rapidamente amansa 

diante das dificuldades da realidade político-administrativa e de poderosos interesses 

econômicos”. Para Benjamim (2010, p. 53): 
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A prioridade de todos, mais ainda do Poder Público, deve ser o 

cumprimento da legislação sem privilégios, fazendo-a valer contra 

todos, desde o mais humilde caçador ao mais poderoso industrial. Isso 

é essencial à democracia. O problema é que o Poder Público, muitas 

vezes, fica refém de projetos econômicos particulares, principalmente 

em áreas pobres, mesmo que signifiquem a violação da legislação e 

possam acarretar sérios prejuízos às gerações futuras. A peregrinação 

de políticos nos gabinetes oficiais, é do conhecimento geral, não se faz 

para pedir medidas de proteção da natureza, mas para demandar 

licenciamento de obras de legalidade duvidosa, sob o argumento 

habitual da geração de renda e empregos. 

Precisamos, sem dúvida, de melhor implementação, mas, até com 

mais urgência, de um novo modelo de Estado de Direito Ambiental, 

onde o Poder Público coopte o agente econômico, levando-o a adaptar 

seu projeto à legislação e a entender que a transgressão das normas não 

é forma de desenvolver o país, se o queremos fazer em bases 

sustentáveis     

 
6 Conclusões  
 

Quando se compara a legislação, o discurso e a prática, observa-se que a legislação 

estabelece regras inovadoras de proteção da diversidade biocultural na cidade. O 

discurso, por sua vez, foi no sentido de que as intervenções urbanas são benéficas para a 

população, de que a cidade está em ascensão, vivendo sua “década de ouro”, com a 

realização de mega eventos e que a “valorização da cidade é um ganho para todos”. 

Contudo, a prática de remoções, de privatização de espaços públicos, encarecimento da 

cidade só atendem aos interesses dos poderes econômicos e políticos que lucram com a 

“valorização” da cidade.   

Neste cenário, a paisagem cultural da cidade só é apropriada e valorada quando é 

útil para os projetos que se apropriam dos commons urbanos. Quando a paisagem cultural 

não é necessária para este processo de legitimação apropriação, ela e as outras dimensões 

da diversidade biocultural da cidade são excluídas e gentrificadas. Não há coerência entre 

Legislação, discurso e práticas. A captura do Estado pelo poder econômico, que com 

objetivo de regular positivamente os próprios interesses, coloca no papel normas que se 

sabe que não serão cumpridas, caracteriza o Estado Teatral. Como mudar este cenário? 
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