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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Contexto de re-surgimento do GT- Assuntos Urbanos de Niterói

Concepção de GT: Entendemos que os Grupos de Trabalho 
dialogam acerca de atividades que partem de demandas sociais, 
onde, a partir de planejamento e pesquisa no âmbito da Geografia, 
em parceria com atores sociais, se busca a transformação da 
realidade. Em essência, é uma atividade de fim POLÍTICO, uma 
forma de militância e transformação social através das ferramentas e 
escopo analítico da Geografia.

As frentes iniciais de atuação:
   - A remoção da comunidade de caranguejeiros de Itambi – Distrito 
de Itaboraí/RJ – localizada no mangue da APA de Guapimirim;
   - CPI dos ônibus em Niterói
   - Operação Urbana Consorciada Centro (“OUC-CENTRO”)



OPERAÇÃO URBANA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA CENTRO CONSORCIADA CENTRO 

(“OUC-CENTRO”)(“OUC-CENTRO”)



POLÍTICAS PÚBLICAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS 
LUTAS URBANASLUTAS URBANAS

 Históricas reivindicações populares quanto ao direito de todos os 
cidadãos à cidade – especialmente articuladas no movimento pela 
Reforma Urbana;

 As políticas de desenvolvimento urbano foram tratadas pela 
primeira vez na Constituição Federal de 1988, que nasceu com o 
intuito de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade “fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social”;



 
 O Art. 182 estabeleceu que a política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo que o 
instrumento básico desta política é o Plano Diretor.



 O Art. 183, fixou que todo aquele que possuir, como sua, área 
urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Este 
artigo abriu a possibilidade de regularização de extensas 
áreas de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas, 
alagados ou invasões, bem como loteamentos clandestinos 
espalhados pelas periferias urbanas, transpondo estas 
formas de moradia para a cidade denominada formal.



 Contudo, só será a Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001 
(“Estatuto da cidade”) quem irá regulamentar os artigos 182-
183 da Constituição Federal de 1988, no que concerne à 
Política Urbana.

“O Estatuto da Cidade ao regulamentar as exigências 
constitucionais reúne normas relativas a ação do poder 

público na regulamentação do uso da propriedade 
urbana em prol do interesse público, da segurança e do bem 
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Além 

disso, fixa importantes princípios básicos que irão 
nortear estas ações.” (OLIVEIRA, 2001).



IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO 
DA CIDADEDA CIDADE

 O Estatuto da cidade prevê um compromisso com a gestão 
democrática da cidade; 

 Ressalta a importância dos municípios, onde ocorre grande parte 
das disputas e tensões;

 Nele se estabelece que a propriedade urbana precisa cumprir 
uma função social, ou seja, asseguraria  um  uso  não  
individualista  do  fundiário  e consequentemente,  daquilo  que  a  
cidade  pode  oferecer

 Obrigação de um planejamento urbano por medidas como os planos 
diretores;

 



Principais Instrumentos da Principais Instrumentos da 
Política Urbana no Estatuto da Política Urbana no Estatuto da 

CidadeCidade



“Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 



IV – institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – 

IPTU [“IPTU progressivo no tempo”]; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 
a) desapropriação [“desapropriação com pagamento em títulos” 

e “parcelamento, edificação ou utilização compulsórios”]; 
b) servidão administrativa; 
c) limitações administrativas; 
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 
e) instituição de unidades de conservação; 
f) instituição de zonas especiais de interesse social; 
g) concessão de direito real de uso; 
h) concessão de uso especial para fins de moradia; 
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 



j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 
sociais menos favorecidos; 

s) referendo popular e plebiscito [“gestão democrática da cidade”]; 

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; 
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 
de vizinhança (EIV).”



Principais Instrumentos Principais Instrumentos 
Acionados nas Operações Acionados nas Operações 

Urbanas Consorciadas Urbanas Consorciadas 



III – planejamento municipal, em especial”: 
a) plano diretor; 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
 g) planos, programas e projetos setoriais;

IV – institutos tributários e financeiros”: 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

V – institutos jurídicos e políticos”: 
e) instituição de unidades de conservação; 
f) instituição de zonas especiais de interesse social;
l) direito de superfície; 
m) direito de preempção; 
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 
p) operações urbanas consorciadas; 
s) referendo popular e plebiscito;

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 
de vizinhança (EIV).



Operações Urbanas Consorciadas Operações Urbanas Consorciadas 
(OUC)(OUC)

  



O QUE É?O QUE É?
“Um instrumento legal (aprovada pela Câmara dos 

Vereadores e sancionada pelo Prefeito) aplicado 
numa região da cidade, com perímetro definido 

[Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU)], para 
a qual se desenvolve um plano de intervenções do 

Poder Público visando dotar e/ou aprimorar a 
infra-estrutura e equipamentos urbanos adequados 
ao adensamento urbano desejado pelo projeto em 
voga. (...) “Com base no conceito de 'solo criado', o Estado obtém 

recursos financeiros a partir da outorga onerosa do direito de 
construir [contrapartida] à iniciativa privada do direito de construir 

adicionalmente às restrições impostas pela Plano Diretor para a área. (...)



(…) Os recursos só podem ser utilizados no interior do perímetro 
que delimita a área onde se realizará a operação, financiando 
atividades de: 

(1) regularização territorial; 

(2) execução de programas e projetos de Habitações de Interesse 
Social (HIS); 

(3) constituição de reservas de terras; 

(4) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

(5) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

(6) criação de espaços públicos e áreas verdes; 

(7) criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de 
interesse ambiental; 

(8) proteção de áreas de interesse histórico, cultural e 
paisagístico.” (SANDRONI, 2003). 



FUNDAMENTO LEGAL: FUNDAMENTO LEGAL: 
Estatuto da Cidade, Art. 32-34.Estatuto da Cidade, Art. 32-34.



“Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área 
para aplicação de operações consorciadas.
§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com 
o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental.
§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 
medidas:

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente;

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas 
em desacordo com a legislação vigente.

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam 
tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a 
utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que 
reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as 
modalidades de design e de obras a serem contempladas. 
(Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013)”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12836.htm


“Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o 
plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:

I – definição da área a ser atingida;
II – programa básico de ocupação da área;
III – programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação;
IV – finalidades da operação;
V – estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II 
e III do § 2o do art. 32 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.836, de 2013)

VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil.

VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, 
usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 
III do § 2o do art. 32 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013)

§ 1o Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do 
inciso VI deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana 
consorciada.

§ 2o A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as 
licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo 
com o plano de operação urbana consorciada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12836.htm


“Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada 
poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada 
de certificados de potencial adicional de construção, que serão 
alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras 
necessárias à própria operação. 

§ 1 o Os certificados de potencial adicional de construção 
[CEPACs] serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de 
construir unicamente na área objeto da operação. 

§ 2o Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de 
potencial adicional será utilizado no pagamento da área de 
construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso 
e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar 
a operação urbana consorciada.”



 

MAS O QUE SÃO AS CEPACS?



“Foi criado basicamente para separar a contrapartida econômica da 
realização do projeto que lhe deu origem. Seriam negociados através de 

leilões eletrônicos e permitiriam que empreendedores particulares 
obtivessem por meio deles direitos de construir em cada terreno além 

do determinado pela Lei de Zoneamento, mas dentro dos limites 
fixados em cada Operação Urbana. Os recursos assim obtidos seriam 

aplicados pela prefeitura no perímetro de uma Operação Urbana que, 
desta forma, não necessitaria realizar desembolsos prévios se ali desejasse 

realizar obras viárias ou de outra natureza.” (SANDRONI, 2003). 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 34.



 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
FUNDANTES



 I - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
(OODC):

“Consiste na definição da cobrança de uma contrapartida pelo 
exercício do direito de construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico adotado pelos municípios para os terrenos 
urbanos, até o limite máximo de aproveitamento. (...) A 

possibilidade do exercício de direitos de construção adicionais ao 
definido pelo coeficiente de aproveitamento básico aumenta a 

densidade construtiva das áreas onde esses direitos adicionais sejam 
expressamente autorizados e, por isso, depende da capacidade de 
infraestrutura instalada ou prevista nessas áreas.”(MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2012). 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 28.



 III - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (OOAU):

“A OOAU oferece a possibilidade de recuperar para a coletividade a 
valorização originada por uma atuação pública normativa, que neste 

caso está vinculada à atribuição de usos mais rentáveis para os 
terrenos urbanos. Além da possibilidade da implementação da 

OOAU para alterações de uso de forma mais geral, uma forma 
interessante de utilização da OOAU está relacionada à 

cobrança de contrapartidas nos processos de formação de novas 
centralidades em áreas anteriormente residenciais; outra está 

associada à transformação de uso rural para urbano, sobretudo 
nas áreas sujeitas a desmembramento (por oposição ao 

parcelamento) ”. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 29.



 

CONCEITOS E NOÇÕES 
FUNDAMENTAIS



 a) DIREITO DE SUPERFÍCIE: 

“Separação do direito de propriedade do direito de construir. 
Desta forma, reconhece-se que o direito de construir tem um valor 

em si mesmo, independentemente do valor da propriedade, podendo 
agregar ou subtrair valor a esta.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2012) 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 21-24



◦ b) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO DO TERRENO: 

“É a relação entre a área edificável e a área do terreno. (...) A soma 
da área dos diversos pisos da edificação deve ser, neste caso, no 

máximo igual à área do terreno” (Ibid., 2012). 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 28, § 1º.



◦ c) LIMITES MÁXIMOS DE APROVEITAMENTO: 

“Parâmetro de controle do adensamento populacional e construtivo. 
(...) Podem não ser atingidos e são buscados em maior ou menor grau 
em função da dinâmica urbana, mas não podem ser ultrapassados. 

(...) . Portanto, cada município deve qualificar esta proporcionalidade 
desejada entre infraestrutura urbana e densidade populacional de 

acordo com a dinâmica do seu desenvolvimento local.” (Ibid., 2012). 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 28, § 3º.



 e) “SOLO CRIADO”: 

“De um ponto de vista puramente técnico, toda vez que uma 
construção proporcionar uma área utilizável, maior do que a 
área do terreno, haverá  criação de solo” (AZEVEDO NETTO 

ET AL, 1975). 

“Toda edificação acima do coeficiente único é considerada solo 
criado, quer envolva ocupação de espaço aéreo, quer a de 

subsolo.” (CARTA DO EMBU, 1976). 

“Será sempre um acréscimo ao direito de construir além do 
coeficiente básico de aproveitamento estabelecido pela lei; acima 

desse coeficiente, até o limite que as normas edilícias admitirem, o 
proprietário não terá o direito originário de construir, mas poderá 

adquiri-lo do Município.” (MEIRELLES, 1986).



A OPERAÇÃO URBANA A OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA (OUC) AINDA CONSORCIADA (OUC) AINDA 

PREVÊ...PREVÊ...



I - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV): 

“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 
incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental.” 

FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto da Cidade, Art. 36-38.



II - REFERENDO POPULAR E PLEBISCITO:

“Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis 
nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, 
nos níveis nacional, estadual e municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

V – referendo popular e plebiscito (VETADO). 



 Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de 
que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização 
de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do 
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 
Municipal.

 Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa 
participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas 
atividades e o pleno exercício da cidadania.” FUNDAMENTO LEGAL: 
Estatuto da Cidade, Art. 43-45



O QUE ESTÁ EM JOGO?!O QUE ESTÁ EM JOGO?!



DISPARO 1: DISPARO 1: 
“No caso dos CEPACs, a “mina” só renderá se os “No caso dos CEPACs, a “mina” só renderá se os 

investimentos públicos urbanos forem condicionados pelos investimentos públicos urbanos forem condicionados pelos 
interesses do mercado imobiliário. Pelos interesses sobre interesses do mercado imobiliário. Pelos interesses sobre 
uma pequena parte da cidade, pois 70% de São Paulo é uma pequena parte da cidade, pois 70% de São Paulo é 
economicamente excluída e não faz parte do mercado.” economicamente excluída e não faz parte do mercado.” 

(João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix em “A (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix em “A 
urbanização e o falso milagre do CEPAC”)urbanização e o falso milagre do CEPAC”)





DISPARO 2:DISPARO 2:
“Um primeiro problema dos CEPACs é a desvinculação “Um primeiro problema dos CEPACs é a desvinculação 

que o título cria entre a compra do potencial construtivo e a que o título cria entre a compra do potencial construtivo e a 
posse do lote. Como qualquer um pode comprar o título, posse do lote. Como qualquer um pode comprar o título, 

tendo ou não lote na região, e seu valor – como com tendo ou não lote na região, e seu valor – como com 
qualquer título financeiro – pode variar, gera-se um novo qualquer título financeiro – pode variar, gera-se um novo 
tipo de especulação imobiliária, “financeirizada”.” (João tipo de especulação imobiliária, “financeirizada”.” (João 

Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix em “A urbanização e Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix em “A urbanização e 
o falso milagre do CEPAC”)o falso milagre do CEPAC”)





DISPARO 3: DISPARO 3: 
“Como a Prefeitura precisa de dinheiro, buscará multiplicar “Como a Prefeitura precisa de dinheiro, buscará multiplicar 

ao máximo as operações urbanas. Nesse caso, ao máximo as operações urbanas. Nesse caso, 
institucionaliza-se a especulação imobiliária como institucionaliza-se a especulação imobiliária como 

elemento motivador  da renovação urbana na cidade. A elemento motivador  da renovação urbana na cidade. A 
conformação de seu desenho não se dá em função da ação conformação de seu desenho não se dá em função da ação 
planejada do Poder Público e das prioridades urbanas que planejada do Poder Público e das prioridades urbanas que 

ele estabeleça a partir da  demanda participativa da ele estabeleça a partir da  demanda participativa da 
população (sobretudo dos 70% excluídos), mas se população (sobretudo dos 70% excluídos), mas se 

subordina ao interesse do mercado, que justificará ou não subordina ao interesse do mercado, que justificará ou não 
as operações.” (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix as operações.” (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix 

em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)





DISPARO 4: “Quanto aos recursos arrecadados com os DISPARO 4: “Quanto aos recursos arrecadados com os 
CEPACs, eles servirão para investimentos públicos CEPACs, eles servirão para investimentos públicos 

essencialmente nas áreas de interesse do mercado, em essencialmente nas áreas de interesse do mercado, em 
detrimento da periferia. Essa já é a lógica das operações detrimento da periferia. Essa já é a lógica das operações 

urbanas: fazer a iniciativa privada financiar a recuperação urbanas: fazer a iniciativa privada financiar a recuperação 
da própria área da operação, vendendo-lhe o direito da própria área da operação, vendendo-lhe o direito 

adicional de construção. É evidente que o mercado só se adicional de construção. É evidente que o mercado só se 
interessa por áreas nas quais vislumbrem certa valorização interessa por áreas nas quais vislumbrem certa valorização 

que justifique a compra do potencial construtivo que justifique a compra do potencial construtivo 
adicional.”adicional.” (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix  (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix 

em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)  





DISPARO 5: “As Operações Urbanas Faria Lima (que DISPARO 5: “As Operações Urbanas Faria Lima (que 
tentou lançar os CEPACs) e Água Espraiada são exemplos tentou lançar os CEPACs) e Água Espraiada são exemplos 

do que falamos acima. (...) A área se transformou no do que falamos acima. (...) A área se transformou no 
símbolo da São Paulo globalizada, enquanto as periferias símbolo da São Paulo globalizada, enquanto as periferias 

esquecidas pelos investimentos públicos continuaram esquecidas pelos investimentos públicos continuaram 
crescendo aceleradamente. Nenhuma contrapartida foi crescendo aceleradamente. Nenhuma contrapartida foi 

oferecida à sociedade: na Faria Lima, não há notícias das oferecida à sociedade: na Faria Lima, não há notícias das 
habitações de interesse social e do terminal de ônibus habitações de interesse social e do terminal de ônibus 

prometidos.” (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix prometidos.” (João Sette Whitaker Ferreira e Mariana Fix 
em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)em “A urbanização e o falso milagre do CEPAC”)





DISPARO 6: “É uma brincadeira!! Convocam muitas DISPARO 6: “É uma brincadeira!! Convocam muitas 
audiências públicas, mas não alteram o projeto. Nossas audiências públicas, mas não alteram o projeto. Nossas 
falas e presença só servem para a burocracia, para dar falas e presença só servem para a burocracia, para dar 
legitimidade “popular” a um projeto autoritariamente legitimidade “popular” a um projeto autoritariamente 

imposto!!”  (Maria Laura, moradora do bairro do Centro, imposto!!”  (Maria Laura, moradora do bairro do Centro, 
Niterói/RJ)Niterói/RJ)





OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA PARA A ÁREA 

CENTRAL DE NITERÓI
 (“OUC – CENTRO”)



 Segundo o Projeto de Lei 00193/2013, que autoriza a “OUC-Centro”:

“Como  de  conhecimento  dessa Casa  Legislativa,  o  Município  de  
Niterói  possui, atualmente,  cerca  de  487.562  habitantes  (IBGE,  
2010)  e  integra  a  região  metropolitana  do  Rio  de Janeiro.  Todavia, 
sua  área  central  encontra-se  degradada,  subutilizada  e  
desconectada  das  demais áreas da cidade, necessitando se revitalizar 
e sofrer melhorias e intervenções, (...) evocando o caráter vocacional 
da área central  como  centro  de  negócios,  lazer,  cultura  e  
moradia.

(...) O  Projeto  de  Lei  tem  como  objetivo  permitir  a  
permeabilidade  entre  a  frente marítima  e  as  demais  áreas  da  
cidade. (...) Além  disso,  observa-se  a  necessidade  de  Niterói se  
coadunar  com  as  demandas  visando  a  atender  à  agenda  de  
desenvolvimento  econômico  do Município  do  Rio  de  Janeiro  e  
do  Estado,  ao  potencial  turístico  e  aos  importantes  eventos 
internacionais,  a  exemplo  da  Copa  do  Mundo  de  2014  e  dos  Jogos 
 Olímpicos  e  Paraolímpicos  de 2016.”

 



(...) a  economia  do  Município  será  beneficiada  como  um  todo,  pois  
ganhará  mais uma  importante  área  de  dinamismo  econômico. 
(...) A previsão é de que todas as ações estejam concluídas em um prazo 
máximo previsto de até 20 (vinte) anos.

(...) A  operação  urbana  consorciada demandará a necessidade de 
parcerias entre os setores público e privado para a realização de 
ações de  maior  porte  e  de  forma  global,  em  substituição  às  ações 
 pontuais  que  ocorreram  ao  longo  de anos  e  que  ficaram  a  cargo  
somente  do  Poder  Público,  as  quais  não  cumpriram  seu  objetivo  de 
garantir uma manutenção espacial de qualidade. (...) [A OUC] permitirá  
a  captação  da  maior  parte  dos  recursos  necessários  junto  à  
iniciativa  privada,  com  a captação  mediante  a  venda  de  
Certificados  de  Potencial  Adicional  de  Construção  -  CEPAC. (...) 
O  total  de  CEPAC  a  ser  emitido  pelo  Município  será  da  ordem  de  
2.003.858  (dois milhões,  três  mil  e  oitocentos  e  cinquenta  e oito)  

títulos. 





PERÍMETRO DA OUC-CENTROPERÍMETRO DA OUC-CENTRO

 A OUC-Centro incorpora os bairro: Centro; Ponta D’Areia; São 
Lourenço; Bairro de Fátima; Gragoatá; São Domingos; Boa 
Viagem; Morro do Estado.

 Novos gabaritos de 12 a 40 pavimentos.

 A OUC-Centro extingue as legislações específicas de Especial 
Interesse, previstos no Plano Diretor (Legislação Municipal 
1.157/92).
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Fonte: 
EIV/RIV 
(ANEXO II)



Fonte: 
NEPHU/UFF



PRINCIPAIS EIXOS DE AÇÃOPRINCIPAIS EIXOS DE AÇÃO

 Mobilidade:

◦ Passagens subterrâneas em 4 pontos;

◦ Vias consideradas como adequadas ao tráfego;

◦ “Organiza” o trânsito nas ruas, separando faixas para bicicletas, carros 
e ônibus.

 Infra-estrutura:

◦ Aporte e adequação de infra-estrutura de drenagem, limpeza urbana, 
abastecimento de água, esgotamento sanitário.

◦ Aterramento dos serviços de energia, internet e telefonia.



Fonte: 
SMU - Niterói



OUTRAS PROPOSTASOUTRAS PROPOSTAS

 Aterro na baia de Guanabara e criação de marinas;

 Deslocamento do Mercado do Peixe (área privada) para a Ponta d’Areia;

 Deslocamento da estação das barcas para junto do terminal e futura 
estação do Metrô;

 Remoção compulsória de vila de pescadores (Rua da Lama);

 Companhia de Desenvolvimento Urbano de Niterói (NIT-URB) – 
administração da operação e serviços.



Fonte: 
SMU - Niterói



EIV/RIV
(REVISADO)

- IMPACTOS ESPERADO -



a) Adensamento populacional: 

“Com um elevado contingente populacional, observou-se um alto grau de concentração de 
pessoas em todos os bairros. (...) A densidade populacional existente na área de estudo era 
quase quatro vezes à identificada no município. Niterói tinha 3,6 mil hab/km², já os bairros da 
área de vizinhança, conjuntamente analisados, totalizavam 12,7 mil hab/km².”

-Se prevê um aumento populacional de 100 mil habitantes, o equivalente a 3x a população 
atual, acarretando uma mudança na densidade populacional de 12,7 mil hab/km² para 33,2 mil 
hab/km²

“A construção de edifícios de gabarito superior aos atuais alterará a morfologia urbana, 
uma vez que serão impostas obstruções às vistas da orla e, consequentemente, à Baía de 
Guanabara. É possível ainda que a visualização de franjas de morros fique mais restrita com a 
construção dos novos edifícios. De acordo com a Portaria Nº 35/95, da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente de Niterói, tais obstruções a vistas públicas notáveis constituem um 
impacto sobre a morfologia urbana”



“Muitos bairros sofrerão acréscimos vultosos de sua população, que são 
totalmente incompatíveis com a oferta de comércio e serviços existente. 
Outro efeito sobre o setor de comércio e serviço se dará na supressão de 
alguns tipos de estabelecimentos que não se adequarem mais ao 
perfil dos residenciais dos novos bairros e do custo do aluguel e dos 
impostos territoriais nas áreas impactadas. Dificilmente o setor de 
comércio atacadista permanecerá na área de intervenção, assim 
como outros tipos de comércios e serviços que buscam condições mais 
baratas de instalação e está direcionada a outro tipo de público 
consumidor. 

(...) A solução desse impacto caminha em conjunto com o aumento 
da demanda para o setor terciário. O aumento de moradores trará o 
interesse de empresários pequenos, médios e grandes em investir em 
novos estabelecimentos para atender a crescente demanda. ”

Classificação do Impacto no EIV: O impacto se caracterizará como 
negativo, indireto, permanente, de médio prazo e reversível. Sua 
magnitude é média e a importância é pequena. Sendo assim, o impacto é 
pouco significativo.



b) Aumento do tráfego e do número de acidentes viários:

“O OUC produzirá os dois efeitos sobre a área estudada: aumentará o 
número e a densidade de moradores; e intensificará a circulação de 
pessoas e veículos.”

-Soluções apresentadas seguindo o imperativo da opção pelos 
automóveis e suas vias expressas, passando pela proposta de elaboração 
de ciclovias sem um projeto estabelecido e de compartilhamento de vias 
(faixas exclusivas pintadas no asfalto) e por último em projetos de 
mobilidade urbana pela reestruturação das linhas de ônibus (sem 
qualquer correspondência a realidade dos conteúdos da CPI dos 
Transportes de Niterói) ou fora da alçada municipal (linha 3 do metrô).

Classificação do impacto no EIV: O impacto do aumento dos acidentes 
viários com a população se caracterizará como negativo, indireto, 
permanente, de longo prazo e reversível. Sua magnitude é pequena e a 
importância é grande, sendo assim o impacto é significativo.



c) Impactos sobre a Infra-estrutura:

“Interrupção das infra-estruturas relativas ao abastecimento de água, esgoto, 
telefonia, energia elétrica, gás e coleta de lixo. (...) As obras para enterrar a 
fiação aérea são as que mais terão a possibilidade de causarem interrupções 
da infra-estrutura, por manusearem as redes condutoras destes serviços. 
Consequentemente, essa ação sobre os serviços públicos poderá resultar na 
interrupção temporária da oferta e/ou na possibilidade de acidentes sobre esses 
serviços causando transtorno e eventualmente algumas perdas à população e 
às atividades econômicas dos bairros da área de vizinhança.” 

- O começo da expulsão dos atuais moradores e comerciantes locais, uma 
violação direta ao(s) cotidiano(s) da cidade e dos serviços essenciais para a 
população atualmente instalada. Mas disseram que vão avisar com antecedência.

Classificação no EIV: O impacto de interferência sobre os serviços de utilidade 
pública se caracteriza como negativo, direto, local, de curto prazo, temporário e 
reversível. Apresentando média magnitude e média importância, e sendo assim 
significativo. 



PONDERAÇÕESPONDERAÇÕES



 Alteração total da ambiência urbana 

 Valorização fundiária acentuada;

 Mudança no perfil socioeconômico e gentrificação  com expulsão da 
população de renda mais baixa e média baixa. 

“Com isso, a população mais carente tenderá a deixar esses bairros em busca de 
outros locais de moradia, onde o custo de vida seja compatível com seu 

rendimento mensal. A segregação social acaba se reproduzindo dentro no 
tecido urbano da cidade, impedindo a reprodução social das camadas 
mais pobres da população nos bairros que sofrerão as intervenções.

As comunidades de baixa renda, habitantes desses bairros, serão as 
principais afetadas com o aumento do custo de vida da região e com a 

especulação imobiliária. Destacam‐se, dentre as principais comunidades a 
serem afetadas pelo Projeto, os pescadores situados no Centro, a comunidade 
Via 100 no Gragoatá e, também, os moradores do Morro do Estado – além de 
outras comunidades que vivem na mesma situação como o Morro do Arroz, 

Palácio, Lara Vilela e Sabão”.



 Agudização dos problemas de trânsito e transporte, sem uma proposta que enfrente o 
crescimento previsto da população;

 Expulsão branca do comércio popular e atacadista;

 Deslocamento do comércio informal para mercado popular.

“A incapacidade de absorção da totalidade dos trabalhadores informais, ligados ao 
comércio ambulante pelo novo projeto poderá resultar em futuro retorno desta atividade às 

áreas do centro da cidade”.



CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS



 O Projeto promove a completa descaracterização da área Centro; 

 Mudança de gabarito se antecipa e não está condicionada à 
implantação da infraestrutura; 

 Solução de mobilidade está baseada em mudanças culturais e de 
hábito (bicicleta como meio de transporte, abandono do automóvel) 
e em projetos a serem implantados por outros níveis de governo 
(Linha 3 do Metro); 

 Desrespeita a população local, que não é considerada e escutada;

 Acirra a exclusão socio-espacial (o projeto declara como natural e 
inexorável o processo de gentrificação esperado, ainda que forçado 
e resultante do próprio projeto).



E O GEÓGRAFO COM ISSO?E O GEÓGRAFO COM ISSO?
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