
   

 

XVII Congresso Brasileiro de Sociologia 

 

20 a 23 de Julho de 2015, Porto Alegre (RS) 

 

GT 02: Cidades 

 
 
 

Intervenções urbanas, identidade e apropriação do espaç o em Niterói 
 

 
 
 
 

Margareth da Luz Coelho 
 

 Janaina de Mendonça Fernandes 
 

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas 
 

 

DAPP/FGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Inte rvenções urbanas, identidade e apropriação do espaç o em 

Niterói 

 

Margareth da Luz e Janaina Fernandes 1 

 

Introdução 

 

Este trabalho analisa o processo de degradação da região central de 

Niterói, as alternativas de recuperação ao longo do tempo, em especial a 

Operação Urbana Consorciada de Niterói (OUC) que visa a reestruturação do 

Centro. 

O projeto, ainda, no papel, vem sofrendo inúmeras críticas, 

principalmente no que se refere a sua forma de financiamento, os Certificados 

de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) e a algumas alterações de 

padrões urbanísticos definidos no Plano Urbanístico das Praias da Baia (região 

da cidade a qual o Centro faz parte).  

A seguir discutiremos estes pontos apresentando os antecedentes da 

OUC, as diferentes visões e críticas e concluímos destacando a importância de 

se pensar a região central da cidade de Niterói e a necessidade de sua 

requalificação. 

 

Antecedentes 

 

Niterói é uma cidade situada à margem oriental da baía de Guanabara, 

no lado oposto ao Rio de Janeiro, da qual integra a Região Metropolitana.  

Possui área de 131,8 km² e dista da capital do estado 10,9 Km. Possui uma 

população estimada em 487.327 ePIB de 11,2 bilhões,de acordo com o IBGE 

(2010).  A cidade desfruta do melhor IDH do estado e o terceiro do país, de 

acordo com estudo de 2011 da Fundação Getúlio Vargas. Sua fundação data 

oficialmente de 1573, 10 anos após a cidade vizinha. 
                                                
1Respectivamente, Doutora em Antropologia (PPGA/UFF) e Doutora em Adminsitração 
(EBAPE/FGV),  ambas pesquisadoras da DAPP/FGV 



   

Seu Centro é o lugar onde foi erguida a Vila Real da Praia Grande, 

segundo o Plano de Edificação datado de 1819.  O plano previa uma malha 

ortogonal de ruas, em forma de tabuleiro de xadrez, com lotes de testada 

estreita e grande profundidade, onde seriam construídos edifícios com um ou 

dois pavimentos, em fachada contínua, de acordo com o código de posturas. 

Muitas dessas edificações existem até hoje, compondo os conjuntos urbanos 

alvo das políticas preservacionistas da cidade (Cf. CAMPOS, 1998). “A área se 

consolidou como porta de entrada da cidade com uma multiplicidade de 

funções: terminais articulados de transporte, centro cívico, centro comercial, 

centro de serviços, de cultura e de lazer, e também local de moradia 

privilegiado”. 2 

 Tal posição na vida da cidade foi ocupada até o fim dos anos 1970, 

quando a perda da condição de centro administrativo em 1974, graças à fusão 

dos estados do Rio de Janeiro e Guanabara, iniciou um processo caracterizado 

pelos atores como de “degradação”, “deterioração”, “decadência”, e que se 

intensificou e se consolidou na década de 1980. Os eventos que compuseram 

esse quadro são a evasão de sua população – cerca de 30% nos últimos 25 

anos -, perda dos equipamentos de cultura e lazer, fechamento do elegante 

comércio tradicional, transferência dos serviços para outras áreas da cidade. 

“Até a fusão, o Centro da cidade era a referência de urbanidade para os 

niteroienses, tanto que se costumava dizer ‘vou a Niterói’ quando se precisava 

ir a esse bairro, quase a única opção em serviços, restaurantes e compras” 

(LUZ, 2008:149) 

Niterói no ano de 1975 tinha no setor de terciário sua maior fonte de 

riquezas. A cidade já havia sofrido as consequências da crise da economia 

cafeeira no Norte Fluminense, com o esvaziamento de sua atividade portuária 

no período de 1964/1967. O município experimenta ainda por essa época a 

decadência do seu setor secundário, a começar pela indústria têxtil, um dos 

seus ramos mais tradicionais, que foi perdendo em competitividade para outras 

cidades do estado, além da grave crise enfrentada pela indústria de construção 

e reparos navais, historicamente o ramo com maior capacidade de absorção de 

                                                
2Diagnóstico para o projeto de reabilitação do Centro de Niterói, p.20. PMN, agosto de 2006. 



   

mão-de-obra e geração de recursos, e que apenas neste século XXI se 

recuperou, apresentando um crescimento vertiginoso. Não é difícil imaginar o 

que significou para o município a transferência dos órgãos da administração 

pública para a cidade do Rio de Janeiro, pois o único setor, o terciário, que 

permanecia ativo e produtivo é duramente atingido. Mas não apenas isso, com 

a perda da condição de capital estadual cessaram-se os investimentos 

estaduais na cidade, resultando na interrupção de importantes intervenções 

urbanas, em especial do Aterro da Praia Grande.  

 O Aterro da Praia Grande era uma ação consorciada público-privada, 

firmada nos anos 40, e tinha por objetivo criar uma grande planície, sobre o 

water-front entre os dois marcos geográficos que limitavam a Praia Grande: o 

morro da Armação e o morro do Gragoatá. Após vinte anos, a concessionária 

não havia realizado nem 19% da obra. Ao longo dos anos foram criados e 

modificados projetos e plantas do loteamento que passou a se chamar Jardim 

Fluminense. Finalmente em 29 de agosto de 1967, a Prefeitura aprovou um 

plano de loteamento no Registro Geral de Imóveis. Em 1977, a parte Sul do 

Aterro da Praia Grande foi desapropriada pelo Governo Federal para a 

construção do Campus da Universidade Federal Fluminense, tornando “non 

aedificandi” todo o chamado Aterrado Norte, constituindo um grande vazio 

urbano, que se enchia de lama nos dias chuvosos. 

 Foi neste contexto de degradação urbana e de baixa autoestima de uma 

ex-capital, reduzida à cidade-dormitório do Rio de Janeiro, com esvaziamento 

econômico e populacional de seu centro, e, sobretudo de perda de identidade, 

que Jorge Roberto Silveira começou sua campanha para a Prefeitura de Niterói 

em 1988, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Um dos pontos centrais de sua campanha foi “um anteprojeto de política 

cultural” – a Política de Ação Cultural (PAC), estabelecendo os “pontos de 

partida para a realização de um programa municipal de ação cultural, que 

deveria ser posto em discussão com o conjunto da sociedade”.3Fica explícito 

no documento o papel central que se pretendia outorgar à Cultura na política 
                                                
3Bases para um anteprojeto de política cultural para o município de Niterói e pontos de partida 
para a realização de um programa municipal de ação cultural, capítulo I, artigos 1 e 2. Mimeo 
 



   

de governo, comprometida com a modernização e progresso da cidade, bem 

como com a valorização de sua identidade cultural:  

 

[...] Esse governo pretende recuperar a grandeza própria de nossa cidade, 

restaurando, em novos tempos, uma qualidade de vida que já existiu aqui. Houve 

tempo em que se podia chamar Niterói de “Cidade Sorriso”, sem deboche! 4 

[...] O governo do PDT terá como desafio principal recuperar e valorizar a 

Identidade Cultural de nossa cidade. Só assim Niterói deixará de ser o “lugar onde 

urubu voa de costas”,a cidade-dormitório, onde nada dá certo, onde “o que existe 

de bom é a vista do Rio”.5 

 

Em 1989 Jorge Roberto Silveira assume o poder municipal e a Cultura 

torna-se o carro-chefe de sua administração, usada como “recurso” (YÚDICE, 

2004), para cujo gerenciamento poderia promover o desenvolvimento urbano e 

tornar a cidade competitiva, atraindo investimentos privados e incentivos do 

poder federal, em acordo com a tendência mundial do city marketing (Sanchez, 

200X). 

O Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (CMPC) 

iniciou suas atividades no dia 30 de agosto de 1990.  Nesta primeira reunião é 

ainda discutida a necessidade da elaboração do Plano Diretor da cidade, 

percebido como “instrumento de preservação cultural”.  Passa-se a explicitar a 

noção de patrimônio que iria pautar as ações do Conselho: “O patrimônio 

cultural é um meio para se alcançar uma melhor qualidade de vida, um 

instrumento de construção da identidade urbana”. A essa altura, o Centro 

histórico da cidade é eleito como área privilegiada para sofrer a atuação de 

uma política preservacionista.  

O Plano Diretor de Niterói é aprovado em 1992 (lei 1157/92) e se propõe 

a criação das APA-Us, Áreas de Proteção do Ambiente Urbano, a saber, 

Centro, Ponta Areia, e Boa Viagem/Gragoatá/São Domingos. Aos propósitos 

deste artigo importa que “o resultado foi o ‘congelamento’ de grande parte do 

                                                
4Niterói tem por epíteto, a Cidade Sorriso. Dizia-se que ela era chamada assim porque quando 
alguém perguntava a um niteroiense de onde ele era, ele dava um sorriso amarelo, 
envergonhado e dizia: “de Niterói”. 
 
5 Formas irônicas do carioca se referir à cidade.  



   

Centro histórico da cidade, tornando os 1.802 imóveis da APA –U Centro 

muitas vezes um fardo para seus proprietários e afastando o interesse de 

investimento do capital privado na área” (Luz, op.cit).O Plano Urbanístico da 

Região (PUR) das Praias da Baía, de 2002, cria três categorias de imóveis: 

imóveis de preservação; de interesse de preservação parcial; passíveis de 

renovação. 

 O Museu de Arte Contemporânea (MAC), obra de Oscar Niemeyer, é 

inaugurado em 1996 e materializa, com êxito, uma nova concepção de gestão 

urbana, em que as práticas culturais, em articulação com construções de 

caráter monumental, assumem um papel estratégico na criação de imagens 

urbanas que possam integrar as cidades aos circuitos de produção e consumo, 

tornando-as competitivas em um mercado global de cidades. O MAC, como 

discurso sociológico, participa ainda como protagonista dos processos de 

reconstrução da noção de cidadania e da identidade de Niterói. Ele é 

incorporado, desde então, às sucessivas logomarcas da cidade, tornando-se 

seu símbolo por excelência (Luz, op.cit). 

 O sucesso do museu-marca enseja um ambicioso projeto de intervenção 

urbana que tornaria Niterói a segunda cidade do mundo com o maior número 

de obras do famoso arquiteto, o Caminho Niemeyer. O Projeto enfrentou 

oposições, sofreu modificações e ao fim e ao cabo o complexo arquitetônico foi 

transferido para a parte norte do Aterro da Praia Grande, em frente ao centro 

histórico da cidade, sendo apresentado como solução para a revitalização 

dessa área. Suas obras só se iniciam no ano de 2002, e novas e sucessivas 

alterações são realizadas em função das dificuldades e /ou oportunidades de 

financiamento enfrentadas. No final de 2012, o PDT havia administrado a 

cidade por quatro mandatos sucessivos, seguido de um PT, e retornado ao 

poder após as eleições de 2008. Em 2013 assume a Prefeitura Rodrigo Neves 

do PT que encontra o Caminho Niemeyer inacabado e o Centro de Niterói 

ainda necessitando de “revitalização”.  

 Hoje a parte do Caminho erigida do Aterro da Praia Grande conta com 

apenas três edifícios: o Teatro, o Memorial, ambos em atividade e o prédio que 

abrigaria a Fundação Oscar Niemeyere vai se tornar o Instituto de Arte, Cultura 



   

e Humanidades, ainda fechado.  Entre esse conjunto arquitetônico e o Centro, 

que ele teria por missão “revitalizar”, ainda permanece um grande vazio 

urbano, que desconecta o antigo tecido urbano com o Caminho Niemeyer.  

O Centro histórico da cidade é justamente a área remanescente desse 

primeiro plano urbanístico e guarda, portanto, muito da volumetria, fachadas, e 

certamente toda a configuração espacial do século XIX. 

 

 

Operação Urbana Consorciada 

 

Para enfrentar o processo de degradação do Centro da cidade a 

Prefeitura de Niterói traçou uma Operação Urbana Consorciada (OUC)6cujo o 

objetivo, definido por lei é o de reestruturar urbanisticamente uma parcela de 

sua região central por meio da requalificação de espaços livres visando à 

melhoria da qualidade de vida e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica 

da região.De acordo com o artigo 3 daLei Municipal Nº 3.061/ 03.12.2013, a 

OUC segue as seguintes diretrizes: 

 
I - priorização do transporte coletivo sobre o individual, mediante implantação de 
sistemas de transportes que permitam a melhor circulação e integração dos 
diversosmeios de transporte coletivo, inclusive transporte aquaviário de 
passageiros [...]; 
II - valorização da paisagem e do ambiente urbanos, inclusive da orla da região 
litorânea [...],  
III - valorização do patrimônio cultural material e imaterial [...]; 
IV - estímulo ao uso misto e adequado atendimento econômico e social da 
população diretamente afetada na área da OUC da Área Central [...]; 
V - promoção de ações por parte do Poder Público que viabilizem a destinação de 
imóveis para habitação de interesse social, inclusive os bens de valor histórico ou 
preservados, incluindo como prioridade de atendimento o Programa de 
Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização 
Fundiária e oreassentamento das famílias atingidas para as áreas próximas [...]; 
VI - transparência do processo decisório e de controle da OUC da Área Central, 
bem como adoção de medidas que assegurem a representação da sociedade 
civil[...].7 

                                                
6Cf. o Estatuto da Cidade: art. 32: “Lei municipal específica, baseada no plano di retor , 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”. (Grifo 
nosso) 
 
7 Lei Municipal Nº 3.061/ 03.12.2013. 



   

 

A área da OUC se localiza na região Central de Niterói e abarca cerca 

de 3,2 km² compreendendo os bairros do Centro, Ponta D´Areia, Morro do 

Estado, São Lourenço, Gragoatá, São Domingos e Boa Viagem. Alguns 

parâmetros urbanísticos presentes no PUR das Praias da Baía foram alterados 

para incorporação destas áreas na OUC, prevendo um aumento do potencial 

construtivo, que pode ser concedido aos interessados mediante a aquisição do 

Certificado de Potencial Adicional da Construção (CEPAC), que necessita do 

registro prévio na Comissão de Valores Imobiliários (CVM). A emissão de 

CEPACs é uma alternativa para captação de recursos a serem aplicados em 

investimentos públicos de revitalização ou reestruturação de determinada área 

da cidade. Com esses recursos antecipados, seria possível realizar obras de 

infraestrutura urbana, antes da construção dos imóveis.  

 

 



   

Área da Operação Urbana Consorciada de Niterói.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) 

As justificativas para o projeto são explicitadas pela secretária de 

Urbanismo e Mobilidade, Verena Andreatta: 

O conceito é de requalificar, em dois aspectos, nos espaços de frente 
marítima  de Niterói que ocupa uma extensão quase de cinco quilômetros e 
meio e o conceito de requalificar as áreas construídas, o centro histórico, trama 
urbana que compõe esse centro, com renovação das calçadas, com a criação 
de uma nova vila de pescadores, já que temos uma vocação  para o pescado, 
para a venda do pescado, para o mercado de peixes, é um ícone na cidade a 
gente quer reforçar essa vocação  reconstruindo uma vila de pescadores, 
restaurantes, bares, a venda do pescado, a criação de corredores culturais 
para a valorização e preservação da memória, a recuperação e a criação de 
novas praças, ampliação do número de praças, a criação de uma marina. 
Niterói é uma cidade voltada para a vela, a marina segue essa tendência 
vocacional da cidade , com relação da cidade com o mar e com o uso dos 
esportes náuticos. Uma nova estação intermodal hoje concentra no seu centro 
uma estação de ônibus, onde estão mapeados dentro dessa estação, entram e 
saem, passam 1.500 mil pessoas por dia, é quase a população de Niterói que 
transita dentro dessa estação, o centro tem essa característica, essa vocação  
de intermodalidade, quem chega de ônibus pega barca, quem chega de barca 
pega ônibus, taxi, anda a pé. Essa vocação  de intermodalidade já tem, nós 
queremos potencializar essa intermodalidade na nova estação. Principalmente, 
criar uma nova esplanada nessa frente marítima, essa grande praça de frente 
para o mar, com o objetivodo turismo, esse calçadão possa se abrir nessa 
grande praça, uma praça aberta, digamos, do centro histórico para o mar. 8 
 

 

Digna de nota, no depoimento acima, é a menção repetida da palavra 

“vocação”, como justificativa cabal para o projeto, que nesse contexto pode ser 

relacionada à ideia de ‘bem público’, como um valor e princípio abstrato e 

universal, de difícil contestação. Dentre as vocações citadas, ressaltam as que 

relacionam a cidade com o mar, sendo a recuperação dessa relação uma das 

prioridades da OUC, como estímulo também ao turismo.  

Essa dimensão da OUC é destacada, também, pelo presidente da 

Câmara de Diretores Lojistas de Niterói (CBL) e secretário de Desenvolvimento 

Econômico do município, Fabiano Gonçalves, mas em seu discurso é acionada 

a importância do Caminho Niemeyer e a necessidade de integrá-lo à cidade: 

 
Senão, vejamos, o centro de Niterói, é uma área que não 

pertence ao niteroiense, ele é um apêndice da cidade. As maiores 

                                                
8 Entrevista concedida em 30 de abril de 2015. 



   

cidades do mundo, que tem acervo do Niemeyer é Niterói, que começa 
o Caminho no centro, então, se nós temos o grande apelo turístico da 
cidade, é o Caminho Niemeyer , que começa no centro de Niterói, só 
que o Caminho não estava integrado à cidade. O niteroiense não vai ao 
Caminho Niemeyer , porque ele foi muito mal projetado na questão da 
sua concepção, ficaria frente ao mar, mas não pensou-se no projeto de 
viabilidade urbana para que chegasse até o Caminho. Então, a OUC 
vem corrigir isso, ela integra o Caminho Niemeyer  à cidade, como? As 
quadras que vão estar paralelas ao Caminho Niemeyer  serão quadras 
de moradia e de serviço, então, você povoa aquele quadrante, quando 
foi feito o Aterrado São Lourenço, o aterrado da Praia Grande, não se 
projetou construções, ficaram vazios, tem um Carrefour, um ex-
Carrefour que não vai ser mais, ocupa um quarteirão, que o próprio 
niteroiense não ia também. Então, a ideia é integração, você integra o 
centro à cidade.9 

 

Um dos desafios da OUC é a integração do Caminho ao Centro e para 

tal aoperaçãopermite a alteração da morfologia urbana, promovendo o 

remembramento de lotes para viabilização de construção de grandes volumes. 

Essa medida, como foi dito, infringe o PUR das Praias da Baía, no que se 

refere à proteção do ambiente urbano e aos centros de quadras. Observa-se, 

no projeto, o estímulo à construção de grandes torres no Aterro da Praia 

Grande, permitindo-se edificações com mais de 50 metros de lado e com até 

46 pavimentos, nas quadras vazias situadas entre o Caminho Niemeyer e o 

Centro, mencionadas no item anterior, e na Praça Araribóia, onde se localiza a 

estação das barcas que fazem a travessia na baía. Não é difícil imaginar que 

esse ‘paredão’ entre o centro da cidade e o Caminho Niemeyer não apenas iria 

afastar ainda mais o niteroiense do mar, como do próprio complexo 

arquitetônico, com impactos sobre a circulação de ar e a incidência de luz.  

Atento a essas e outras questões, o Mobile-LAB, grupo do Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégica e 

Desenvolvimento da URFJ, realizou duas análises críticas do Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) da OUC, em 2013. Entre as críticas, desponta o 

fato do projeto estar contrariando o Plano Diretor e o PUR das Praias da Baía, 

especificamente em relação ao adensamento, afirmando que esse aspecto não 

tem sido tratado com transparência pela Prefeitura: 

                                                
9 Entrevista com Fabiano Gonçalves, em 27 de abril de 2015. 



   

 
O eixo de adensamento e verticalização da Marquês de Paraná-R. 

Jansen de Melo definido no PUR é substituído por adensamento na faixa de 
terra compreendida entre a R. Visc. do Rio Branco e a Baía de Guanabara, 
chegando ao coeficiente máximo de 15 e altura máxima de 46 pavimentos, o 
que acaba por impactar violentamente a paisagem e a morfologia urbana, 
separando em caráter definitivo a Cidade existente do mar e obstruindo a visão 
do skyline (contorno da paisagem) do Rio de Janeiro, contrariando-se o que é 
anunciado pelo Executivo de aproximar a Cidade do mar, como se em algum 
momento da história de Niterói ela tivesse dados as costas à baía. 

[...]Um dos pontos de maior conflito com o Plano Diretor e PUR da 
Região das Praias de Baía [...] refere-se ao critério para que a Prefeitura 
definisse o potencial adicional construtivo em torno de 1.200.000 m2, 
equivalendo, como tem sido anunciado pelos autores do plano, a apenas 60% 
do potencial construtivo permitido no Plano Diretor. Por mais que as instituições 
e o Ministério Público tenham solicitado a memória de cálculo desse potencial 
adicional e os motivos para que se abrisse mão de 40% do que o Plano Diretor 
permite, a Prefeitura mantem-se silente. (MARTINS, 2013) 

 

O impacto que tal adensamento urbano provocará na cidade é, de fato, a 

maior preocupação do Mobile-Lab/UFRJ, uma vez que consta na dedicatória 

do estudo, de onde se extraiu o seguinte texto:  

 

Este trabalho é dedicado a você, cidadão niteroiense que habita a 
Cidade no futuro. 

Desde já, fica o registro: a UFRJ, a UFF, o IAB, a Ademi ealguns 
especialistas tentamos juntos, em 2013, de todas asformas, garantir-lhe nosso 
maior patrimônio, a vista da maislinda paisagem que se tem notícia: a Baía da 
Guanabara comos morros da Cidade Maravilhosa ao fundo! 

Se uma massa edificada de 26 a 46 andares impede-lhe, agora,aí no 
futuro, de ter da antiga Rua da Praia o mesmo gozo que ocacique Arariboia e 
todos nós até aqui tivemos pelacontemplação dessa maravilha de paisagem, 
terá sido porculpa daqueles que, eleitos pelo povo, mesmo alertados sobre 
esse e outros impactos e de que o EIV da OUC-Área Centralera inepto, 
deixaram gente de fora aqui entrar e negociar nossomais valioso patrimônio por 
R$ 1 bilhão. (MARTINS, op.cit) 

 

O poder público nega esse efeito afirmando que haveria um limite de 

CEPACs a serem emitidas por região e que por isso ocorreria um equilíbrio 

entre o número de pavimentos dos prédios: 

 
[...] na realidade, a lei da edificação fala de um potencial construtivo, a gente 
tem um potencial de construção que permite uma proporcionalidade na 



   

ocupação, existe um índice de aproveitamento do terreno, que têm percentuais, 
a pessoa pode construir prédios mais esbeltos, com afastamentos.10 

 
É, outra questão debatida na OUC. Existe o estoque de CEPAC, então, se o 
estoque de CEPAC for consumido num único empreendimento, não se constrói 
mais nada do lado, então, não há risco de ter paredão. Não tem como, porque 
ele foi dividido por regiões. Então, naquela região a quantidade de CEPACs é 
120 mil, então, em um único empreendimento você pode ter 120mil, você vai 
ter um único paredão e os demais livres, vales, entendeu? Então, não há esse 
risco. O que há, é a possibilidade de você ter numa quadra, bem próxima à 
Amaral Peixoto, se comprar todo o estoque de CEPACs, num único 
empreendimento, para todo aquele quadrante ali, você pode construir até duas 
torres de 40 andares, pode construir.11 

 

 
Perspectiva do plano. Junto ao mar, à esquerda, o Caminho Niemeyer, entre ele e o 
centro, as quadras vazias que seriam preenchidas com os prédios. À direita a marina e 
entre ela e o centro as torres. 
Fonte: O Globo, 22.11.2014  

 

O argumento é também acionado para negar a possibilidade de os 

proprietários das áreas situadas nas quadras vazias continuem a especular, 

pois dada a limitação desses certificados, quem demorar para negociar seus 

terrenos perderia a chance de se beneficiar com o projeto. Essa opinião é 

compartilhada por especialistas, segundo matéria de O Globo de 23.05.2015: 

                                                
10Entrevista com a secretária de Urbanismo e Mobilidade, já citada. 
 
11 Entrevista com o presidente da CDL e secretário de Desenvolvimento Econômico, já citada. 
 



   

 

Para o advogado Carlos Augusto Junqueira, professor da Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor de um guia sobre a emissão 
de Cepacs, feito em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
existe a possibilidade de os proprietários de terrenos no Centro se tornarem 
especuladores, deixando de vendê-los para valorizá-los.12 

 

A avalição põe em xeque a viabilidade do projeto pois a Prefeitura não 

obteve sucesso, junto ao governo do estado, na cessão de 20 terrenos públicos 

para servirem de lastro aos compradores das CEPACs. Esse quadro pode vir a 

desestimularos investidores. No Porto Maravilha, projeto que clara mente 

inspirou o de Niterói, o a administração municipal criou um fundo imobiliário 

que vinculava a venda das CEPACs à venda de terrenos, segundo depoimento 

de Junqueira na mesma matéria.  A OUC do Rio enfrenta, contudo, o 

desinteresse da construtoras e incorporadoras para iniciar a edificação de 

imóveis residenciais, o que pode também comprometer o pleno sucesso do 

projeto, já que já que “a essência da requalificação do Porto Maravilha está 

justamente na mistura de gente morando com empresas e serviços 

funcionando”.13No caso de Niterói, a autorização para emissão das CEPACs 

ainda não concedida pela  Comissão de Valores Imobiliários (CVM). 

Outra dimensão do conflito é a apropriação dos espaços recuperados 

por interesses do mercado, privilegiando-se o lucro imobiliário, com a 

consequente expulsão dos habitantes tradicionais do centro: 

 
A OUC pretende a recuperação dos espaços e sua apropriação para a 

construção de edificações voltadas prioritariamente para os negócios, devido à 
proximidade com o Centro do Rio de Janeiro e a construção de moradias que, 
pelos marcos legais da legislação aprovada pela Câmara de Vereadores, terão 
valores proibitivos para a maioria da população que hoje mora no Centro, 
deslocando-a para a periferia e criando condições para uma ocupação elitista 
do território. Estima-se que o m² será equivalente ao praticado para Charitas e 
Jardim Icaraí, os mais altos atualmente praticados em Niterói.14 

 
                                                
12 O Globo, 23.05.2015. Prefeitura de Niterói aposta em terrenos privados para viabilizar 
revitalização. 
 
13 Extra,25.12.2014. Porto Maravilha ainda não atrai empreendimentos residenciais 
 
14 Depoimento do vereador Paulo Eduardo (PSOL), em 15.05.2015. 
 



   

Os contra-argumentos apresentados pelo poder público não parecem 

enfrentar a discussão, pois em sua construção são acionadas os moradores 

das comunidades localizadas no centro ou no seu entorno, que seriam 

beneficiadas com a requalificação dos espaços públicos, sem nenhuma 

menção à população do bairro, composta predominantementepor uma baixa 

classe média, hoje estimada em 22 mil pessoas, número difícil de ser 

desprezado.Ou seja, há uma parcela da sociedade considerada invisível ao poder 

público, que não está inserida em áreas de Especial Interesse Social, não é alvo de 

políticas, e que não se beneficiará das transformações empreendidas pelo projeto, 

conforme as palavras da Secretária Verna Andreatta: 

 
No caso de Niterói, ao contrário, a população que aí vive no Morro do Estado, 

no Morro do Arroz, Chácara, na Ponta da Areia, são segmentos de uma população 
que vai ter um novo centro para se divertir, vai ter melhores praças, melhores 
parques, ruas mais iluminadas, vai se sentir mais segura, enfim, toda essa 
requalificação vem em benefício dessa população, ninguém vai aumentar 
impostos, a Prefeitura não fez uma política de que tudo vai aumentar, enfim, vai 
ter uma valorização sim, mas acredito que vai gerar mais emprego, vai gerar mais 
movimento econômico, vai gerar mais satisfação, as pessoas vão poder andar 
melhor no centro, vão poder pegar seu transporte público, não vem com aumento, 
quem está vivendo aqui, não vai ter seu imóvel suprimido.15 

 
Isso não é verdade, a gentrificação não vai ocorrer, não vai se comprar e nem 

se empreender em áreas que hoje está em ocupação de família de baixa renda, 
por exemplo, Moro do Estado, ao contrário, parte dos recursos da CEPAC, serão 
usados em modelos de urbanização, tipo favela bairro, tirar as famílias que moram 
em áreas perigosas e colocá-las em apartamento16. 

 

As dificuldades à concretização do projeto não param por aí. A política 

preservacionista da Secretaria deCultura, em especial do Departamento de 

Preservação do Patrimônio Cultural (DEPAC), conforme exposto no item 

anterior, congelou mais de 1.800 imóveis no centro histórico.  

 

[...] quando foi feito o plano diretor, em 92, foi feito pelo Departamento de 
Patrimônio, houve preservação excessiva, então, você inviabiliza uma série de 
investimentos que a gente possa e deva fazer. Por exemplo, nós temos um 
viés hoteleiro, eu como secretário de Desenvolvimento entendo que Niterói 
precisa ter um centro de convenções de médio porte, aproveitando a baía de 
Guanabara, está dentro do nosso planejamento estratégico de 20 anos, nós 

                                                
15 Entrevista com Verena Andretta, já citada. 
16Entrevista com Verena Andretta, já citada. 



   

construímos um centro de convenção de médio porte. Por quê? Nós vamos 
ganhar muitos eventos pela proximidade com o mar, com a capital e seremos 
muito mais competitivos do que Rio Centro e Sulamérica no Rio de Janeiro, 
todos os dois são horríveis de acesso [...] então, a gente entende que para 
você construir um hotel, você precisa de terreno, se o imóvel está preservado, 
você inviabiliza a construção. Eu tenho um caso particular, um proprietário 
comprou um terreno numa área nobríssima para fazer, ele tem dois lotes, um 
do lado do outro, um lote no meio do terreno dele tem uma fachada de uma 
casa, não deixam fazer nada. Então, eles matam a possibilidade real de um 
hotel para gerar ISS, um hotel de médio porte emprega de 150 a 200 pessoas, 
gera imposto direto para a prefeitura. Então, esse é um ponto ruim que a gente 
precisa da solução, a questão do excessivo conservadorismo na preservação 
de imóveis e os próprios proprietários não cuidam mais, eram famílias que 
tinham dinheiro, que hoje estão pobres. 

Não chegamos a tocar nisso ainda, encontra muita resistência, por 
parte da Cultura, é uma variável que precisa ser mexida, por isso eu estou 
participando diretamente no grupo de trabalho, na questão fundiária, eu estou 
participando, eu defendo. Isso é uma luta, é uma batalha que nós estamos 
travando, mas eu estou confiante. 

Tem tantos prédios maravilhosos com uma fachada preservada com 
excelentes empreendimentos novos, a gente vê isso, em Nova Iorque. Por que 
não fazer aqui? É uma discussão, Niterói é uma cidade muito complexa, existe 
uma elite cultural na cidade, que eles são avessos a tudo e a todos, 
principalmente se partir do setor público, então, é uma cidade difícil, não é fácil. 

 

A discussão de um novo centro passa por diferentes dificuldades a 

serem enfrentadas, e a solução deveria ser decorrente da discussão com a 

própria população e não apenas com os empreendedores da construção civil. 

 

Conclusão 

 

Um dos objetivos da OUC, além da recuperação da área central da 

cidade de Niterói, é a requalificação e integração da cidade com à orla da 

cidade, sob a justificativa da vocação náutica e pesqueira integrando o centro 

ao Caminho Niemeyer e promovendo o contato da cidade e do cidadão com o 

mar. O Caminho Niemeyer ocupa 11 quilômetros desta orla e na região central 

se encontra desconectado da cidade mesmo tendo uma das suas entradas 

dentro do terminal rodoviário João Sampaio. 

No texto da lei que cria a OUC, o Caminho Niemeyer é citado no “item 

Cultura e Convivência Urbana” onde se reforça a necessidade de integração da 

infraestrutura ao restante da cidade pela possível valorização paisagística e 



   

arquitetônica e pela preocupação da administração municipal com seu 

patrimônio cultural. A paisagem, a integração com a orla surge novamente 

como um “valor” a ser recuperado e mantido e o caminho é incluído nesta 

leitura. Contudo, as alterações dos padrões urbanísticos são preocupantes 

neste sentido, tendo em vista a possibilidade do surgimento de um paredão no 

Aterro da Praia Grande. 

Cabe apontar que o Estudo de Impacto de Vizinhança da OUC tem por 

foco a mobilidade e se refere ao Caminho Niemeyer em apenas um parágrafo 

de apenas três linhas, passando ao largo da preocupação demonstrada pela 

prefeitura de integração do Caminho com o Centro. 

Não há mais a preocupação com a recuperação da autoestima e com a 

construção de uma identidade para Niterói, fato enfrentado na concepção inicial 

do Caminho. Contudo, na voz da Prefeitura, destaca-se uma vocação “natural” 

da cidade para o mar como algo incontestável tornando marginalo conceito de 

memória e património, onde se integra o Caminho Niemeyer. Dentro deste 

contexto, o Caminho perde o protagonismo no processo de revitalização. 

Atualmente a OUC está em sua fase de Estudo de Impacto Ambiental 

(Eia-Rima), com término previsto para setembro de 2015. Após o término do 

Estudo, este será analisado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que 

emitirá a licença prévia do empreendimento. É necessário ainda a aprovação 

da CVM para a venda das CEPACs e a Prefeitura deve cumprir todas as 

exigências da instituição, as garantias legais e as garantias reais, o que se 

configura como mais um obstáculo à sua realização. 
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