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Resumo: o artigo problematiza o desenvolvimento urbano da região portuária do Rio de 
Janeiro. Analisa a centralidade da política urbana e do Estado para a produção social do 
espaço urbano e para a dinâmica de acumulação capitalista. Discute a subordinação do uso 
da terra para fins de moradia social frente a transformação da terra urbana em mercadoria e 
em finança, e a apropriação privada dos recursos do fundo público e da terra pública. 
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Abstract:  The article discusses the urban development of port area of Rio de Janeiro. 

Analyze the centrality of urban policies and state for the social production of urban space and 
for the contemporary dynamic of accumulation by dispossession. Discusses the 
subordination of land use for purposes of social housing against transformation of urban land 
into merchandise and finance and the private appropriation of public funds and of public land. 
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1 - INTRODUÇÂO 

O trabalho analisa resultados da pesquisa “Trajetórias urbanas do trabalho e da cidade: o 

Projeto ‘Porto Maravilha’1 e as transformações do desenvolvimento capitalista da cidade do 

                                                 
1 O projeto, iniciado em 2011, integra as ações de pesquisa do Programa de Estudos de Trabalho e Política da 

FSS/UERJ e encontra-se em fase final de sistematização. A investigação emprega a metodologia de pesquisa 
participante, através da participação no Fórum Comunitário do Porto e acompanhamento das lutas sociais pela 
direito à moradia na região, associada ao levantamento de fontes documentais escritas e orais. Quanto às fontes 
orais o projeto emprega a técnica de descrição e análise de trajetórias urbanas de moradores/trabalhadores da 
região a fim de flagrar a forma como o tempo biográfico do sujeito e o tempo social das transformações urbanas 
se conectam produzindo a experiência cotidiana deste processo de desenvolvimento desigual no território da 
cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos do projeto são:  1) analisar a concepção de desenvolvimento 
que fundamenta a Operação Urbana Consorciada da Região Portuária do Rio de Janeiro (OUC-RPRJ); 
2)identificar quais são os principais sujeitos políticos e econômicos que dão sustentação a tal concepção;  
3)investigar como a OUC-RPRJ se articula às políticas de empreendedorismo urbano em curso, na Cidade, 
desde os anos 90; 4)analisar como a dinâmica de produçaõ social do espaço na região portuária, a partir da 
OUC-RPRJ,  se articula às condições de reprodução ampliada do capital; 5)compreender se esta política de 
desenvolvimento é potencializadora de  institucionalidades e práticas democráticas no que diz respeito à criação 
de esferas públicas de debate e controle social sobre os sentidos e rumos do desenvolvimento; 6)analisar como 
no plano da vida cotidiana são percebidas e vividas as consequências de tal estratégia de desenvolvimento em 
termos das novas formas de uso e ocupação incentivadas para este território da cidade e as formas de uso e 
ocupação anteriormente existentes do ponto de vista do trabalho e da moradia. Os cinco primeiros objetivos já 
foram alcançados pela pesquisa e os resultados sistematizados. O presente trabalho expõe parte dos referidos 
resultados. 
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Rio de Janeiro”, com destaque para os resultados já sistematizados e que integram o 

relatório da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no final do ano de 2014.  

O objetivo do trabalho é analisar o processo de subordinação da função social da 

propriedade e da cidade, na região portuária do Rio de Janeiro, ao processo de valorização 

da terra e do capital imobiliário a partir da criação e do desenvolvimento da Operação 

Urbana Consorciada (OUC) da Região do Porto do Rio de Janeiro, vulgo “Porto Maravilha”. 

Tal subordinação impacta diretamente a definição pública do uso da terra urbana para a 

garantia do direito humano e social à moradia.  Da mesma forma, pretende-se demostrar 

que a defesa e garantia da moradia digna na região portuária depende: 1) da demarcação 

legal da terra e dos imóveis  existentes na região, enquanto área de especial interesse 

social (AEIS) para fins de produção de moradia social; 2) da destinação de recurso da OUC 

da Região do Porto do Rio para a produção de habitação de interesse social; 3) da 

elaboração e cumprimento do correspondente plano de urbanização para cada AEIS 

localizada na área de abrangência do Projeto Porto Maravilha (tanto as futuras áreas, 

quanto as existentes, como a AEIS do Morro da Providência e a AEIS da Pedra Lisa) que 

garanta o direito à moradia com urbanidade e proteja os moradores das práticas de 

remoção, gentrificação e/ou especulação imobiliária decorrentes das transformações das 

formas de uso e ocupação da terra, a partir da OUC; 4) do rompimento com as práticas de 

invisibilização e banimento social e urbano do bairro do Caju frente à dinâmica de 

desenvolvimento da cidade e, em especial, da OUC do Porto.  

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

2.1 - O Projeto Porto Maravilha e a Subordinação da Terra à Lógica Mercantil e Financeira. 

 

Decorrido mais de um século após as reformas urbanas de Pereira Passos e de Rodrigues 

Alves, foi recriada na cidade do Rio de Janeiro uma nova e profunda política de 

reestruturação urbana da região portuária, através da Operação Urbana Consorciada (OUC) 

da Região do Porto do Rio de Janeiro, vulgarmente batizada de “Porto Maravilha”. A OUC 

foi criada pela Lei Complementar nº101, de 23 de novembro de 2009, e tem seu território 

delimitado pela Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) que abrange a totalidade dos 

bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo e parte dos bairros do Centro, São Cristóvão e 

Cidade Nova. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 

(CDURP), criada pela referida lei, tem a responsabilidade de promover todo o 

desenvolvimento urbano da AEIU do Porto do Rio; coordenar, viabilizar ou executar ações 

de concessão e parcerias; gerir ativos patrimoniais, dentre outras funções. 
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Tal operação urbana, com um prazo máximo de realização de trinta anos e custo estimado 

em oito bilhões de reais, conforme Prospecto de Registro da OUC na Comissão de Valores 

Mobiliários do Rio de Janeiro, pretende seguir o exemplo internacional de outras “cidades 

globais” que trilharam o caminho das políticas de empreendedorismo urbano 

(HARVEY,2005), articuladas ao processo de acumulação por espoliação, conforme 

conceituação de Harvey (2004), e reestruturaram suas antigas zonas portuárias 

vocacionando-as para a cadeia produtiva do turismo e do lazer, com claros conteúdos de 

gentrificação/aburguesamento da dinâmica população/moradia/território e consequente 

segregação social (VILLAÇA, 2009). 

Um dos principais pilares de sustentação financeira da OUC da Região do Porto é a 

emissão de Certificados de Potencial de Construção pelo município do Rio de Janeiro, na 

quantidade de até 6.436.722 (seis milhões quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte 

e dois) certificados, correspondentes a 4.089.502 m² (quatro milhões, oitenta e nove mil 

quinhentos e dois metros quadrados)adicionais de construção.Contudo, a realização da 

OUC já conta com os recursos necessários à realização das duas fases da OUC que estão 

em andamento. A primeira fase, concluída, teve orçamento aproximado de R$350 milhões 

de reais, desembolsado pela Prefeitura e pelo Ministério do Turismo e executada pelo 

Consórcio Saúde – Gamboa, formado pelas empresas Construtora OAS Ltda., Empresa 

Industrial Técnica S.A. e Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

A segunda fase, licitada para formação de uma Parceria Público-Privada2 através da 

modalidade de concessão administrativa, está sob a responsabilidade do consórcio 

vencedor chamado Porto Novo, composto pelas empresas Construtora OAS Ltda., 

Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A. 

Essa etapa da OUC do Porto do Rio conta com recursos do FGTS aportados pela Caixa 

Econômica Federal. O anúncio da entrada de tais recursos, a partir de meados de 2010, 

significou a mudança da “modelagem financeira” do fundo de investimento imobiliário 

inicialmente pensado para a OUC, passando o mesmo a possuir apenas dois cotistas: o 

FGTS, o que significa dizer a CEF enquanto agente operador do fundo, e a própria CDURP. 

Contudo, em dezembro de 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou contrato com o 

Governo Federal, através da CEF, para transferência de um montante final de recursos na 

ordem de R$7,6 bilhões para as obras e serviços da segunda fase da OUC3 que viabilizaram 

                                                 
2Em 23 de dezembro de 2009 foi instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas–PROPAR-RIO 

através da Lei Complementar nº 105.  
3Segundo o então secretário de desenvolvimento da Cidade do Rio de Janeiro, a segunda etapa da OUC do 

Porto “tem como objetivo a requalificação urbana e ambiental para toda a região Portuária. Para isso, segundo o 
secretário Felipe Góes, serão trabalhadas três frentes: a realização da operação urbana consorciada, que 
consiste em vender potencial construtivo e captar recursos para as intervenções necessárias; contratação de 
uma Parceria Público-Privada (PPP), cujo edital será lançado até o fim deste mês; e constituição de um Fundo 
de Investimentos Imobiliários, que vai receber os Cepacs (Certificados de Potencial Adicional Construtivo), os 
terrenos públicos e os investimentos de terceiros. Nessa ação, entrará a parceria do FGTS e da Caixa 
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o edital de licitação pública nº 001/2010 para implantação da Parceria Público Privada. O 

contrato possui a vigência pelo prazo de 15 anos, sendo prevista a possibilidade de 

prorrogação por mais 15 anos.  

Após a venda dos CEPACS na bolsa de valores foi constituído o Fundo de Investimento 

Imobiliário Porto Maravilha (FII PM), administrado pela CEF. O valor adquirido com as 

vendas de CEPACS será transferido à CDURP, ao longo de 15 anos, para pagamento dos 

custos da OUC do Porto do Rio referentes, centralmente, ao pagamento do contrato da 

PPP. O resultado do leilão dos CEPACS trouxe direitos e obrigações ao referido Fundo, a 

saber: 

1)Aquisição de terrenos públicos que podem consumir cerca de 60% do estoque de CEPACs emitidos; 2) 
Pagamento de todas as despesas relacionadas à Operação Urbana Consorciada, cujo valor total é de cerca de 
R$ 8 bilhões (e não R$ 3,508 bilhões, valor do lance vencedor); 3) O pagamento do montante acima será 
realizado na medida em que obras e serviços do contrato de PPP forem realizados (cerca de R$ 4,5 bi em 5 
anos e o restante em 10 anos). 4) Do compromisso total assumido pelo FII PM, cerca de R$ 7,123 (sic)estão 

condicionados à compra de terrenos públicos. (Disponível em 
http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=47311. Acesso em 27 de agosto de 2012). 
 

É importante compreender a transferência de recursos do FGTS, de um lado, como uma 

brutal redução de riscos para os investidores privados que passam a ter, desde já, um 

cenário favorável aos investimentos mediante a aceleração da execução das obras e dos 

serviços de infraestrutura urbana, uma condição fundamental para que se estabeleça o que 

Villaça (2009) chama de articulação entre valor do espaço e o sentido de localização. Ou 

seja, dotar o espaço urbano da região portuária de sentido de localização é condição para 

que se extraiam maiores rendas fundiárias e se transforme a terra em um ativo financeiro 

valorizado. De outro lado, a participação do FGTS na OUC do Porto deve ser compreendida 

como uma fenomenal transferência de recursos públicos, oriundos do trabalho, para 

valorização da terra urbana através das obras e investimentos urbanos necessários, 

valorização essa que será apropriada privadamente pelos próprios capitais interessados na 

compra/venda de CEPACS. Dessa forma, a partir da experiência em curso com a OUC 

pode-se afirmar, junto com Fix (2001, p. 118-119), que a OUC “funciona como um 

mecanismo para que apenas uma parte da cidade continue a resolver seus problemas, 

utilizando o Estado como instrumento privado de acumulação, como sempre o fez.”. 

A apropriação do fundo público e o papel do Estado, nesse processo, são condições 

fundamentais da transformação da cidade em uma “máquina de crescimento urbano” 

                                                                                                                                                         
Econômica Federal. O FGTS irá aplicar os R$ 3,5 bilhões no projeto, investindo recursos nesse fundo, e a Caixa 
será administradora e gestora do fundo. Com a aplicação dos recursos do FGTS, a Prefeitura do Rio, por meio 
da PPP, poderá dar início às obras previstas nessa segunda fase do projeto Porto Maravilha, como a 
reurbanização de 40 km de vias (pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação, arborização de calçadas e 
canteiros), construção de ciclovias, implantação de novas vias (como a de mão dupla paralela à Avenida 
Rodrigues Alves - o Binário do Porto), demolição do Elevado da Perimetral - no trecho entre a Praça Mauá e a 
Avenida Francisco Bicalho - e a construção de túneis entre a Praça Mauá e a Avenida Rodrigues Alves com 1 km 
de comprimento cada, além de duas rampas, ligando o Viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo. Será ainda 
ampliado o atual túnel ferroviário sob o Morro da Providência para receber tráfego de automóveis. (disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=957518, Acesso em 20 de agosto de 2010). 

http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=47311
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=957518
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(FERREIRA, 2007). Essa dinâmica de privatização do fundo público, particularmente dos 

recursos oriundos do trabalho, não se encerra ao FGTS. O anúncio de participação 

financeira da prefeitura da cidade em alguns dos empreendimentos imobiliários do Porto 

Olímpico4, através da utilização de recursos do fundo de previdência dos funcionários 

públicos municipais (PREVI-RIO), com posterior venda preferencial das unidades 

habitacionais para os funcionários públicos municipais, atesta isso.  

A OUC do Porto do Rio é, assim, uma operação complexa que transforma a terra - 

precisamente 4 milhões de m² de área adicional de construção - em título mobiliário a ser 

comprado na bolsa de valores, com dinheiro do FGTS, que, ao final, remunera o próprio 

capital das grandes empreiteiras do consórcio Porto Novo responsável pela PPP. Aliás, uma 

das obrigações do FII do Porto do Rio é o pagamento da PPP.Os recurso necessários para 

o cumprimento dessa obrigação, na ordem de 8 bilhões de reais, não foram aportados, 

ainda, integralmente no FII. Os recursos vindos do FGTS para compra dos CPACS, 3,5 

bilhões de reais, garantem alguns anos de obras e serviços previstos no contrato da PPP, 

mas não a sua totalidade. O restante dos recursos, ainda que garantidos pelo FGTS, 

deverão vir da venda dos CEPACS e dos terrenos públicos integralizados pelo FII do Porto 

do Rio e o resultado dessas operações financeiras e comerciais tem ainda que remunerar o 

próprio FII. Afinal, o retorno que o Conselho Gestor do FGTS espera ter dos investimentos 

autorizados à OUC tem que ser superior ao montante do financiamento. Por definição, os 

recursos do FGTS são onerosos e a garantia da rentabilidade dos recursos do FGTS é 

condição de retorno dos próprios investimentos feitos. O problema é que, de acordo com o 

último balanço trimenstral da CDURP, mais de 90% dos CEPACS ainda não foram 

vendidos. Isso pode significar um horizonte de remuneração do capital com a dilapidação do 

fundo público, que pode não conseguir ser remunerado, de acordo com as previsões 

financeiras da OUC.  

Não obstante o fato da terra se financeirizar e se comprar na bolsa de valores e, agora, junto 

aos gestores do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII PM) que detém a 

totalidade dos CEPACS, como os certificados dizem respeito apenas a uma “terra virtual”, a 

realização destes potenciais adicionais de construção demanda a apropriação privada da 

terra urbana realmente existente e disponível na região que é, na sua grande maioria, terra 

pública (85%)5. Por isso, os terrenos públicos e os recursos obtidos pela venda dos mesmos 

                                                 
4
A partir da alteração do projeto olímpico “Rio 2016” a Região Portuária foi incluída como parte da área de 

abrangência dos equipamentos olímpicos como vilas, hotéis e apart-hotéis, integrando o chamado “Porto 
Olímpico”. A partir de março de 2014, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro anunciou que a região portuária 
não receberá mais as instalações olímpicas previstas. Contudo, a transferência dos recursos do PREVI-Rio 
permanece financiando o capital privado.  
5A situação fundiária dos terrenos disponíveis na área plana da OUC do Porto se divide da seguinte forma: 6% 
do estado, 6% do município e 63% da União, e 25% privado.  Ou seja, 85% dos terrenos disponíveis, edificados 
ou não, na referida área plana da OUC são terrenos públicos. Cabe destacar que, desse universo, os  terrenos 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

integralizam o FII Porto Maravilha junto com os CEPACS. Ou seja, ao final, a expropriação 

fecha o seu circuito sobre a terra urbana e, em especial, sobre a expulsão da população 

pobre que ocupa os cortiços, favelas e imóveis abandonados/vazios da região. 

 

2.2 - A Dimensão Fundiária do Direito à Moradia na Região Portuária: desatando o nó da 

terra. 

Dentre os princípios que fundamentam a lei nº 101/2009, de criação do Projeto Porto 

Maravilha, é importante destacar o atendimento econômico e social da população 

diretamente afetada; a promoção do adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou 

terrenos subutilizados ou ociosos; e o apoiamento da regularização fundiária urbana nos 

imóveis de interesse social. O Estatuto da Cidade define que qualquer plano de operação 

urbana consorciada no país deve prever tal programa de atendimento econômico e social 

como componente obrigatório de uma OUC.  

Segundo definição da Lei nº101/2009 o Programa de Atendimento Econômico e Social da 

População Afetada da OUC do Porto destina-se a população de baixa renda e prevê: 1) a 

produção de habitação de interesse social em qualquer setor da OUC,  inclusive os mais 

valorizados pelo consumo de CEPACS, desde que previsto o uso residencial; 2) ações de 

reassentamento para população removida pelas intervenções da própria operação urbana ; 

3) alocação de recursos da OUC e outras formas de financiamento de recursos – é bom 

lembrar que as transações financeiras  através da venda e/ou permuta dos Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (CEPACS), representam a principal fonte de recursos da 

OUC do Porto o que significa dizer que essa é também a fonte que deve custear o referido 

programa ; e 4) a previsão de participação social da população na definição de planos de 

desenvolvimento sustentáveis locais.  

Se por um lado é possível encontrar princípios e diretrizes, no texto da lei que criou o 

Projeto Porto Maravilha, que dialogam com o estatuto da cidade, tais conteúdos não 

encontram equivalência prática e observância legal no programa básico da OUC do Porto. O 

referido programa apenas define um conjunto de intervenções físicas de obras e projetos 

viários e de insfraestrutura urbana sem qualquer previsão de componente ou programa 

claramente definido e orientado para a produção de habitação de interesse social, através 

do aproveitamento dos vazios urbanos existentes na área de intervenção, notadamente dos 

imóveis e terrenos públicos. Da mesma forma não são previstas ações de recuperação e 

regularização de imóveis ocupados por população de baixa renda na região. Fora do 

programa básico, em materiais de divulgação da OUC, como boletins informativos e/ou 

                                                                                                                                                         
públicos previstos para compra pelo FII PM consumirão 60% dos CEPACS, restando ainda os terrenos públicos 
que irão a mercado e que possuem a previsão de consumo de 15% dos CEPACS, e os terrenos privados com 
previsão de consumo de 25%. do estoque final de CEPACS. (Disponível em 
http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=47311, acesso em 27 de agosto de 2012). 

http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=47311
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produção de materiais de apresentação audiovisual, há a divulgação da produção de 

aproximadamente 500 unidades habitacionais através do Programa Novas Alternativas da 

Prefeitura do Rio. Nada mais além disso.  

No final do ano de 2013, a prefeitura do Rio anunciou a produção de 2.200 unidades 

habitacionais na Região Portuária através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

a partir da desapropriação “de imóveis em situação fundiária irregular, degradadas ou 

abandonados ou, ainda, imóveis públicos da União, do Estado ou do Município” (disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/09/prefeitura-do-rio-anuncia-incentivos-para-

habitacao-na-zona-portuaria.html) 

Mais recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Complementar nº 5.780 de julho 

de 2014,  que incentiva a produção habitacional no Porto Maravilha, através, de diferentes 

modalidades de renúncia fiscal do município, e a Lei complementar nº143 de agosto de 

2014, que flexibiliza os padrões construtivos para incentivo da produção habitacional nas 

áreas de consumo de CEPAC e na Área de Preservação do Ambiente Cultural (Apac) 

SAGAS.  

Se por um lado o número previsto de unidades habitacionais parece impressionar, é 

necessário cotejá-lo com os dados oficiais do licenciamento da produção habitacional do 

PMCMV, no município do Rio, no período de 2009-2013 (disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?id=4257827) . Quando se analisam os 

dados produzidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo sobre as unidades habitacionais 

do MCMV licenciadas na cidade, até o ano de 2013, verifica-se o total de 73.321 u/h. Ao se 

desagregar a produção imobiliária do PMCMV na Região Administrativa da Zona Portuária, 

constata-se o licenciamento de apenas 600u/h que representa menos de 1% da produção 

total do MCMV na cidade. Tal valor torna-se ainda mais insignificante quando veirifca-se 

que, desse universo, apenas 182u/h, ou seja, menos de 0.3% do total das u/h do PMCMV 

licenciadas na cidade, enquadram-se na faixa de rendimento de 0 a 3 salários.  

Os dados expostos devem ainda ser considerados a partir dos custos do financiamento e da 

manutenção dos antigos casarios da área do SAGAS (tanto sob o ponto de vista da 

manutenção física, quanto dos encargos financeiros que incidirão sobre os imóveis) que 

serão reformados e transformados em empreendimentos do antigo programa municipal 

“Novas Alternativas” ou do PMCMV. Tais custos afastam os segmentos de mais baixa renda 

desse perfil de habitação.  

Outro elemento que também deve ser destacada é o fato do referido lecenciamento na Zona 

Portuária ser extremamente fragmentado em diversos endereços, com reduzido nº de 

unidades habitacionais por empreendimento licenciado. Tal perfil está diretamente 

associado às características dos imóveis antigos existentes nos bairros da APAC-SAGAS e 

a limitada capaciadde de produção habitacional dos mesmos em termos de área edificável. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/09/prefeitura-do-rio-anuncia-incentivos-para-habitacao-na-zona-portuaria.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/09/prefeitura-do-rio-anuncia-incentivos-para-habitacao-na-zona-portuaria.html
http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?id=4257827
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Tal fato, mesmo considerando-se a nova legislação municipal do ano de 2014, continuará a 

oferecer limites à produção de moradia popular para os segmentos sociais de mais baixa 

renda, onde se concentra a faixa mais significativa do déficit habitacional.   Por isso, é 

fundamental enfatizar que a produção significativa de habitação de interesse social na 

região portuária da cidade depende da demarcação e destinação das terras públicas, lá 

existentes, para o cumprimento dessa finalidade. Tal é o desafio fundiário do direito à 

moradia na região, pois os terrenos mais valorizados, onde está prevista a maior capacidade 

de consumo de CEPACS, são terrenos públicos, em grande parte da união. Sem a definição 

de política pública nessa direção, a criação de incentivos fiscais e urbanísticos pelo poder 

público municipal deixará ao mercado a tarefa de imprimir a direção da produção de 

moradia. O que significa que o valor de uso da terra e da propriedade - que fundamenta a 

própria concepção da moradia como  direito humano e direito social -  estará novamente 

subordinado ao valor de troca.  

Por outro lado, os dados estatísticos e jurídicos anteriormente expostos, revelam a total 

ausência de demarcação de terras públicas que garanta um estoque fundiário relevante 

para a produção de moradia popular na área de influência do Projeto Porto Maravilha. Não 

há, por exemplo, a partir das novas leis de incentivo à produção de moradia nessa região da 

cidade, a demarcação de AEIS que estabeleçam quais áreas se destinarão a política 

habitacional de interesse social. Todas as duas possibilidades de AEIS previstas no Plano 

Diretor, tanto a que se volta para áreas ocupadas por população de baixa renda, quanto a 

que se destina à áreas com predominância de terrenos e/ou imóveis vazios ou subutilizados, 

são possíveis de aplicação na região portuária. Ao não enfrentar a questão do acesso à 

terra, não se produz política habitacional no Brasil, nem se faz valer o direito à moradia 

digna no centro da cidade do Rio de Janeiro.   

Sem a previsão e indução de um eixo habitacional popular, o Projeto Porto Maravilha 

aprofunda a reprodução do histórico processo de segregação social, conforme conceituação 

de Lefebvre (2201), dos segmentos sociais mais espoliados e vulneráveis social e 

economicamente (KOWARICK, 2000), situados na faixa de 0 a 3 salários mínimos, que já 

habitam a região Portuária e demais bairros da área de planejamento nº 1 (AP1)6,  aos 

efeitos da gentrificação do espaço urbano com a consequente expulsão desses segmentos 

a curto e médio prazos. 

Cabe também destacar que o chamado legado urbano e ambiental das Olimpíadas 2016 

define o Programa Morar Carioca de urbanização de favelas do município do Rio, lançado 

em julho de 2010, como um dos seus principais expoentes. Segundo o portal da 

transparência olímpica, as favelas inseridas nas fases 1 e 2 do programa constituirão o 

                                                 
6 A AP1 é composta por seis regiões administrativas, dentre essas a região administrativa Portuária formada 
pelos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju.  
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referido legado de urbanização e integração dos serviços públicos nas favelas da cidade. 

Até o ano de 2012 estão previstos  dois bilhões de reais a serem desembolsados  entre 

Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo Federal e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). Até o ano de 2020, prazo final para a urbanização de todas as favelas do município, 

os recursos deverão alcançar o valor de oito bilhões de reais. Contudo, o que se verifica, na 

atualidade, é a significativa paralisia do programa, com suspensão de cotratos com ONGs e 

escritórios de arquitetura e/ou engenharia selecionados para a implementação da 

metodologia  de urbanização do programa que é herdeira das experiências anteriores do 

poder público com o programa de urbanização de assentamentos precrários, “Favela 

Bairro”, iniciado nos anos 907. 

Na Região Portuária, já está em andamento o Morar Carioca da Favela da Providência. 

Contudo, cabe evidenciar alguns elementos desse processo que corroboram os vetores de 

expropriação e segregação aqui analisados:1) a produção insipiente de informações sobre o 

projeto de urbanização do Morro da Providência em termos das escalas de intervenção, dos 

tipos e conteúdos da ação, dos impactos do projeto para a população da Providência e 

Pedra Lisa, incluindo informações sobre as 832 moradias previstas para remoção8; 2) a 

característica de não participação dos moradores na definição e negociação da proposta de 

urbanização que possui alto impacto de desapropriação de moradias; 3) a previsão de 

grandes intervenções urbanas com impacto social sobre o direito à moradia da população - 

como é o caso das intervenções de transporte e mobilidade, através da instalação de 

teleférico e de plano inclinado, e das intervenções culturais, como a criação de uma 

ambiência fake inspirada nas casas coloniais de Parati, na porção mais alta da Providência 

conhecida como Cruzeiro, a partir da instalação de infraestrutura turística e da remoção do 

conjunto de moradias e famílias lá instaladas, há décadas; 4) produção de discurso de risco 

geotécnico das áreas de edificação das moradias e conseguente justificativa para remoção 

                                                 
7 O programa Morar Carioca prevê diferenças urbanísticas significativas quanto a escala de intervenção e aos 
conteúdos das ações. Importa aqui destacar o incentivo a implantação de estruturas e soluções de maior valor 
financeiro e de alto impacto sobre o reassentamento de moradores, como a implantação de teleféricos e planos 
inclinados além de ações de desadensamento significativo das favelas e a consequente construção de conjuntos 
habitacionais verticalizados financiados pelos programas federais “Minha Casa Minha Vida” (PMCMV) e/ou 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
8 Encontra-se em andamento, desde o ano de 2012, uma Ação Civil Pública em defesa dos moradores do Morro 

da Providência, movida pela Defensoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, através do Núcleo de Terras e 

Habitação, contra o  poder público municipal devido aos impactos sociais advindos do Programa Morar Carioca 

Providência e pelo descumprimento de medidas como a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança e 

Estudo de Impacto Ambiental. O histórico de mobilização e organização dos moradores sobre o Programa Morar 

Carioca remonta ao ano de 2011 e já obteve conquistas importantes como a redução significativa do número de 

moradia previsto para remoção (das 832 moradias para pouco mais de 70 moradias). Esse processo de 

negociação ainda está em andamento e é permeado por  inúmeros conflitos e refluxos. O projeto de pesquisa 

que dá sustentação teórica e empírica ao presente texto, está articulado ao projeto de extensão “Direito à 

Cidade, Política Urbana e Serviço Social”, coordenado pela autora. A partir das ações extensionistas, na região 

portuária, o projeto tem atuado em difrentes frentes, como a de apoio e  assessoramento aos moradores do 

Morro da Providência.  
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de famílias, levando a “ambientalização” dos conflitos sociais. No lugar do risco associado 

às condições higiêncas das moradias, passa-se à noção de risco indiferenciado localizado, 

agora, na natureza. Dai a predominância da razão técnica sobre a construção social das 

situações e noções de risco. 

O relatório da CDDHC do ano de 2013 ressaltou o processo de remoção na localidade, a 

partir de 2011, quando da implantação do Programa de Urbanização Morar Carioca – 

Providência,  e da disseminação das práticas de valorização e especulação imobiliárias a 

partir da criação do Porto Maravilha. Cabe destacar que, tanto o Morro da Providência, 

quanto a área da Pedra Lisa, são AEIS. Frente a tal condição o art. nº 206 do Plano Diretor 

estabelece parâmetros a serem seguidos no caso de AEIS em área delimitada por uma 

OUC. O objetivo é prevenir e/ou mitigar os impactos negativos decorrentes do processo de 

valorização fundiária e transformação das formas de uso e ocupação do espaço urbano. Ou 

seja, de acordo com o Plano Diretor, devería-se esperar a proteção dos moradores e não a 

remoção dos mesmos, bem como a melhoria dos padrões de urbanidade da moradia. 

Não obstante o anúncio formal da Prefeitura do Rio, no final do ano de 2013, sobre a revisão 

do número previsto de remoções de moradores (redução para aproximadamente 70 

moradias), a situação atual ainda é de impasse, pois as negociações com a Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro encontram-se suspensas e sem uma garantia legal de que o 

Programa Morar Carioca não produzirá mais remoções, especialmente aquelas previstas a 

partir da instalação de um plano inclinado na escadaria da Ladeira do Barroso e da 

demarcação  da totalidade das moradias da Pedra Lisa  como “área de risco”. 

Após acordo comum entre a Procuradoria Geral do Município (PGM), o Núcleo de Terras e 

Habitação (NUTH) da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério 

Público Estadual (MPE), construído em junho de 2014, a aprtir da Ação Civil impetrada pelo 

NUTH contra a municipalidade e em defesa dos moradores da Providência, foi liberada a 

continuidade das obras do Conjunto Habitacional situado na Rua Nabuco de Freitas, bairro 

de Santo Cristo, integrante do PMCMV e previsto pelo Morar Carioca da Providência para 

reassentamento dos moradores removidos. Não obstante tal acordo, até o presente 

momento não há qualquer movimentação de retomada das obras no conjunto habitacional. 

Além desse fato, cabe destacar que, segundo informação da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, tanto o licenciamento quanto o habite-se do conjunto habitacional enquadram o 

empreendimento do MCMV na faixa de renda de 3 a 6 salários mínimos. Faixa essa que 

está longe de abarcar o perfil da população já removida da Providência que situa-se na 

chamada faixa 1 do PMCMV, destinada a população entre 0 e 3 salários.  

Aliás, o próprio Programa Morar Carioca é uma incógnita para os moradores. O mesmo se 

encontra paralisado, com a permanência de problemas de saneamento não solucionados, 

notadamente na área da Pedra Lisa, e sem esclarecimento aos moradores quanto ao 



 

11 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

planejamento das ações do poder público. A partir de tal quadro a vida parece voltar à sua 

dinâmica cotidiana e já há um movimento de ocupação pelos moradores de áreas 

anteriormente demolidas, após processo de remoção desencadeado pelo Morar Carioca, 

voltando tais espaços à função da moradia. O teleférico  que foi o principal e mais oneroso 

componente de infraestrtura urbana do Morar Carioca para a favela, além de ter destruído a 

principal área de lazer da Providência, a antiga Praça Américo Brum, funciona, até hoje, em 

horários limitados, desde junho de 2014, quando de sua inauguração, e de forma 

intermitente ao longo do dia, não atendendo às necessidades de tranporte e mobilidade da 

população local. A previsão de funcionamento pleno era de dois meses após a inauguração 

(ou seja, agosto de 2014). Contudo, o teleférico  é saudado pela CDURP, atual responsável 

pela operação do equipamento, como um exemplo de cidadania pois em suas instalações 

funcionam uma Clínica da Família e uma unidade do programa farmácia popular. Mas seria 

necessário construir um teleférico, equipamento de infraestrutura de transporte com alto 

impacto ambiental e urbano no território da favela,  para prestar tais serviços públicos de 

saúde à população ? É claro que não. Fica então a palavra dos moradores da Providência 

que sempre perguntaram: teleférico para quem? 

Por último, cabe destacar o aprofundamento do processo de segregação do bairro do Caju 

frente ao desenvolvimento urbano da região portuária. Tal situação aprofunda  a situação de 

invisibilização e banimento social e urbano do bairro Caju e de seus moradores pelo poder 

público, nas suas diferentes escalas da federação, ao longo de décadas, em especial pelo 

poder municipal, e também pelo Projeto Porto Maravilha que “virou as costas” ao bairro, 

expurgando-o das melhorias e investimentos previstos pela OUC e da própria representação 

de quais territórios constituem a região portuária da Cidade. 

O bairro Caju integra a I Região Administrativa (I RA) do município, denominada de Zona 

Portuária,  junto com os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Foi excluído do território 

de abrangência da AEIU, sem qualquer justificativa, uma vez que existia a previsão de 

inclusão do bairro quando da tramitação do projeto de lei na Câmara Municipal de 

Vereadores do Rio de Janeiro. Tal fato veio aprofundar ainda mais o ciclo de abandono 

urbano e degradação sócioambiental desse que é o mais “portuário” dos bairros da região, 

concentrando as principais atividades econômicas integrantes da retroárea do Porto, além 

de atividades  industriais, unidades militares, cinco cemitérios, uma estação de tratamento 

de esgotos, (ETE Alegria), uma usina de reciclagem de lixo e a concentração de oito 

favelas. Cabe destacar que o bairro tem recebido do Projeto Porto Maravilha apenas os 

impactos socioambientais negativos ocasionados pelos projetos de transformação viária da 

região, como, por exemplo, o aumento do fluxo de transporte de caminhões e carretas 

pesadas no bairro, decorrente do novo acesso criado pela Prefeitura, e que poderá 
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aumentar ainda mais com  o fechamento do portão nº 24 do Porto, situado em frente ao 

Instituto Federal de Traumatologia e Ortopedia (INTO).  

 

3 – CONCLUSÃO 

Os processos de expropriação de terras e a consequente segregação de famílias 

trabalhadoras da região portuária e a redefinição da ocupação do solo urbano dessa região 

por outras frações de classe, devem ser compreendidos a partir da dinâmica de valorização 

fundiária decorrente da OUC do Porto e das novas funções e usos planejados para esse 

espaço. Sem a previsão e indução de um eixo habitacional popular, o Projeto Porto 

Maravilha aprofunda a reprodução do histórico processo de segregação social dos 

segmentos sociais mais vulneráveis social e economicamente, situados na faixa de 0 a 3 

salários mínimos, que já habitam a região Portuária  aos efeitos da gentrificação do espaço 

urbano com a consequente expulsão desses segmentos a curto e médio prazos. 
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