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RESUMO 
 

A pesquisa desempenhada atende a um antigo anseio de contribuir de modo efetivo com a 
cidade de Niterói, diante das constantes transformações sofridas em sua área urbana nas 
últimas três décadas. Para tanto, é necessário rememorar a importância de Niterói para a 
história do país, onde figurou na década de 90 dentre as 4 melhores cidades em qualidade de 
vida, segundo dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O 
fenômeno da especulação imobiliária aqui se fez presente, como em outros municípios, 
modificando sobremaneira a então composição existente do espaço físico citadino. O ímpeto 
do trabalho é apresentar todas as transformações no uso do solo urbano através da legislação 
municipal que criou a denominada região das Praias da Baía, focalizando no bairro de Santa 
Rosa e na área denominada Jardim Icaraí, onde a especulação e valorização imobiliária 
alcançaram proporções até então não vistas. O percurso metodológico utilizado pautou-se nas 
discussões em torno do Plano Diretor municipal de 1992 e demais textos legislativos 
aprovados pela Câmara de Vereadores, de modo a constituir sob qual momento político o 
Poder Executivo mais incentivou o aumento das construções de condomínios edilícios na 
região de estudo, guardando sincronia com as alterações no tocante aos ditos direitos 
privados, promulgados na Constituição de 1988. Através da análise institucional, a colheita de 
dados físicos, estatísticos e históricos, tornou-se possível a melhor compreensão dos agentes 
envolvidos face ao conceito apresentado de expansão imobiliária, contribuindo para a (re) 
organização do solo urbano de Niterói, que em ritmo contínuo mudou a composição física dos 
locais citados para construções verticais. Tal fenômeno modificou a vida em sociedade e o 
fluxo das informações de seus moradores, sendo válido mencionar como foram 
disponibilizados os principais serviços objetivando melhor atendimento de uma população em 
franco crescimento. Os argumentos seguem o método hipotético-dedutivo, destacando-se o 
entrecruzamento das informações obtidas junto à municipalidade, através da Secretaria de 
Urbanismo, estudos sobre mapeamento dos bairros, dados estatísticos do IBGE, consultas em 
sítios eletrônicos, além de ampla pesquisa de levantamento bibliográfico sobre os assuntos 
abordados, capazes de diagnosticar como se deu a supervalorização do solo urbano 
niteroiense, como também a ampliação do uso das áreas antes não permitidas para 
construções de prédios residenciais e de uso misto. De toda sorte, os efeitos apontados pela 
prática especulativa em Niterói ultrapassam os limites instituídos por este trabalho. Mas, sem 
dúvidas, servem aos acadêmicos e demais interessados na temática a problematização sobre 
qual será a cidade que teremos nos próximos anos, valendo desde logo o exercício reflexivo 
de quais são as soluções capazes de harmonizar desenvolvimento e infraestrutura; concedendo 
à Cidade Sorriso outra vez a verdadeira qualidade de vida de outrora. 
 
Palavras-chave: Niterói. plano diretor. expansão imobiliária. praias da baía. uso do solo 
urbano. agentes envolvidos.   
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This research meets an old desire to effectively contribute to the city of Niterói, through the 
constant changes that happened on its urban area within the last three decades. For it so, it is 
necessary to remember Niterói’s significance to the country history, where it ranked within 
the top 4 best cities to live at back in the 90’s, according to the data obtained by the Brazilian 
Institute of Statistics and Geography (IBGE). The real estate speculation made its presence, as 
in other cities, changing greatly the already existing composition of the urban environment. 
This assignment goal is to present all transformations occurred on urban ground use, through 
the county legislation, which created the so called Bay Beaches Area, focusing on the Santa 
Rosa district and Jardim Icaraí area, where the real estate speculation and increase in value 
reached proportions which had never been seen. The Methodological approach used on this 
assignment, focused on the discussions around the 1992 County Master Plan and further 
legislative texts approved by the City Council, composing the political moment which the 
Executive Power gave increasing encouragement for the growth of constructions on apartment 
buildings, at the regions studied, keeping synchrony within the changes on private rights 
promulgated by the 1988 Constitution. Through institutional analysis, the gathering of 
physical data, statistical and historical, it was possible to have a better understanding of all 
factors involved on the previous introduced ideas, real estate expansion, which on constant 
rate, contributed to Niteroi’s urban grounds (re) organization, changing the previous physical 
composition of districts to a vertical cityscape. This phenomenon changed the way of 
cohabitation and information flux between its dwellers, addressing on how the main services 
were put available to the citizens, aiming a better assistance for the commonwealth that 
encountered itself on quick development. The arguments previously presented, follows the 
hypothetic-deductive method, highlighting the crisscrossing of the information obtained 
within the municipality, through the Urbanism Secretary, studies about the districts mapping, 
statistics data from IBGE, enquiries made on websites, besides the broad research on 
bibliography survey about the addressed subject, being able so, to diagnose precisely how 
come the super valuation on Niteroi urban grounds took place, and also the increasing use of 
previously non permitted areas, on constructions for apartments and mixed-use buildings. In 
any way, the effects pointed out by speculative practices on Niterói, surpass the boundaries 
established by this work. However, without a doubt, it meet the needs of academics and others 
interested in the theme, problematizing how the city we live in will be on the forthcoming 
years, having now, a reflexive exercise in the solutions able to harmonize the development 
and infrastructure; reinstating the quality of life that the Smiley City once had. 
 
Keywords: Niterói. master plan. real estate expansion. bay beaches. urban grounds use. 
involved agents.   
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1 INTRODUÇÃO    

 

Enquanto estudante do curso de Ciências Sociais, as obras de autores clássicos 

trazem a reflexão sobre o tempo, seus efeitos, e a contribuição que os seres humanos 

materializaram em nossa sociedade através de seus atos. De fato, vivemos a era da 

instantaneidade: tudo ao redor modifica-se em frações de horas, minutos, segundos... 

Assim também ocorre com o espaço no qual somos criados. Desde o nascimento até 

a morte, encaramos profundas transformações, físicas, tecnológicas, políticas, econômicas, 

sociais, e a percepção humana precisou ser adaptada a intensidade dos fenômenos decorrentes 

de sua própria atuação.  

O tema deste estudo deriva da reflexão necessária sobre os rumos que foram tomados 

pela cidade de Niterói através de seus gestores políticos. Decerto, mesmo sendo inúmeros os 

problemas suportados por sua população, o ponto sobre o qual se desenvolverá esta análise é a 

utilização do solo urbano, intensamente modificado nas últimas décadas, pelas ações dos 

diversos agentes associados à especulação imobiliária vista nas cidades brasileiras após a 

década de 1970. 

O correto entendimento sobre a transformação dos bairros, principalmente os 

situados na região das Praias da Baía, passa pela veiculação de Niterói como uma das quatro 

melhores cidades em qualidade de vida segundo o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

ano de 1991.  

A partir de então, foram publicadas legislações sobre parcelamento do solo, seguindo 

a mesma concepção principiológica da Constituição de 1988, que valorizou a propriedade 

privada bem como a sua função social. O Plano Diretor de 92 surge como consequência do 

comando constitucional, tendo Niterói sido um dos primeiros municípios a organizá-lo.  

A estratégia adotada foi à apresentação de uma cidade repleta de belezas naturais, 

com efetiva qualidade de vida, segurança, e pronta para encarar o futuro com audácia e 

modernidade. Funcionou tão bem, que hoje a cidade não comporta o fluxo de crescimento 

urbano a que foi submetida, deixando a desejar sempre com quem mais precisa: as populações 

de classe média-baixa e baixa.  

Para ilustrar a mente do leitor, o capítulo 2 apresenta a história da cidade de Niterói 

sob a ótica do seu pioneirismo e avanços de infraestrutura e urbanização, tão logo as terras das 

Bandas de Além (grifo do autor) foram entregues à Araribóia. Tendo sido conhecido local de 
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refúgio do Império português, fortaleceu-se e alcançou a condição de capital da Província do 

Rio de Janeiro. 

A proximidade com a cidade do Rio de Janeiro fez com que Niterói experimentasse 

uma relação de progresso e diversas crises, sendo tal sintoma perceptível no tempo presente. 

O crescimento populacional nas últimas três décadas é evidência de que este lado da baía 

oferece (ainda) oportunidades para todos os que não encontram a paz em naquela metrópole 

agitada e cheia de contradições.  

Dando continuidade ao trabalho, as modificações realizadas através dos Poderes 

Executivo e Legislativo niteroiense são tratadas no capítulo 3, sendo possível observar as 

disparidades entre o planejamento territorial do final da década de 80 e início de 90 para o 

estímulo ao adensamento e verticalização chancelados no início dos anos 2000.  

Mas é possível identificar em qual mandato ocorreram os maiores auxílios à 

especulação imobiliária em Santa Rosa? Parte da resposta pode ser extraída das considerações 

do citado capítulo. A outra parte é apresentada no capítulo 4, quando efetivamente estuda-se o 

problema e seu objeto de estudo; sendo, inclusive, a área do Jardim Icaraí consequência real 

do poder dos agentes do setor imobiliário sobre a cidade, urbanizando de modo desmedido e 

criando um bairro não reconhecido pelas autoridades públicas municipais.  

A parte final traz as consequências atuais da verticalização do bairro de Santa Rosa e 

a área do Jardim Icaraí, contribuindo severamente para o aumento das desigualdades sociais, 

além da segregação socioespacial. O alerta é lançado, tendo em vista as recentes obras de 

mobilidade urbana feitas na cidade de Niterói (Túnel Charitas-Cafubá; Mergulhão da Praça 

Renascença e organização do trânsito do centro da cidade, ao final da Rua Dr. Celestino), pois 

o mercado imobiliário vibra (grifo do autor) e espera ansiosamente pelo adensamento nas 

regiões de Pendotiba e Oceânica. 

No atual momento político, as legislações pertinentes (Revisão do Plano Diretor e os 

Planos Urbanísticos Regionais) estão em discussão e pauta de votação na Câmara de 

Vereadores, cercados de polêmicas e ainda sem contar com a ampla participação junto à 

sociedade sobre os efeitos em nossas vidas.  

Então, o que podemos esperar para Niterói, há um tempo denominada de Cidade 

Sorriso? A percepção destes fenômenos que influenciam diretamente a vida social de todos os 

moradores da cidade carece de maior observação e reflexão, para que não seja mais do mesmo 

o que virá ocorrer nas outras áreas ainda não vitimadas pelo intenso ataque especulativo do 

mercado de imóveis.  
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A presente pesquisa procede à análise institucional sobre o tema, verificando o 

alcance conceitual da expansão imobiliária (grifo do autor) e suas consequências para o 

recorte espacial escolhido. Proceder-se-á ainda a análise dos dados coletados dos órgãos 

oficiais IBGE, Secretaria de Urbanismo de Niterói, além da utilização de materiais 

cartográficos, reportagens, e ampla leitura de conteúdo bibliográfico capaz de trazer este 

valioso entrecruzamento de informações sobre a composição física da cidade.  

Digno de nota, e cabe por uma questão de lealdade metodológica esclarecer aos 

leitores, que a etapa de levantamento de dados sobre as construções verticalizadas durante o 

lapso temporal 1986-2017 demonstrou-se como verdadeiro desafio a ser alcançado. A uma, 

porque, infelizmente, as informações dadas pelos profissionais atuantes nestes setores foram 

no sentido da impossibilidade de “não serem confiáveis” os registros obtidos, assim rotulados 

por estarem sujeitos à manipulação segundo os interesses dos prefeitos à época. 

A duas, considerando que tais dados são públicos, e que o acesso a tais informações 

deveria ser franqueado a qualquer pessoa (vide o disposto no artigo 5º, inciso XXIII da 

Constituição de 88), ainda assim o que percebi foi uma receptividade pouco amistosa, 

intrigada, e, porque não, apta a repassar apenas conteúdo fracionado e incompleto. As 

dificuldades do ato de pesquisar existem e são reais, e o conteúdo das informações revela-se 

ser do público (grifo do autor), ou seja, direcionada a uma ínfima parcela da população 

residente em Niterói.  

Mais do que nunca, ouvir um não, ou mesmo o pouco caso dos profissionais da 

ADEMI-Niterói sobre quaisquer informações que certamente possuem sobre o êxito dos 

empreendimentos erguidos a toque de caixa (grifo do autor) nas Praias da Baía acentuou a 

vontade neste novel pesquisador em expandir suas reflexões sobre o espaço urbano, para 

outros impactos sociais perceptíveis e sem uma voz que os evidenciem.  

A munição é vasta, o esforço para traduzi-la em material acadêmico de qualidade 

também. Todavia, esse é o caminho que escolhi para a minha vida profissional: adquirir a 

cada dia mais e mais conhecimento para dividi-lo com outras pessoas. Talvez assim, pela 

consciência e educação, exista um lampejo de esperança de que haja a mobilização necessária 

para que todos lutem por uma sociedade mais justa e equânime, onde as palavras 

desenvolvimento e democracia sejam levadas muito mais a sério pelos políticos do amanhã 

não tão longe assim...  
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2 NITERÓI – PAINEL: BREVES APONTAMENTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 

CIDADE  

 

O primeiro ponto de contato a ser estabelecido por este trabalho consiste numa 

pequena explanação histórica sobre a cidade de Niterói, porém, trazendo ao conhecimento do 

leitor as características que marcaram as suas etapas de construção, sob a ótica estrutural e 

através da ocupação de suas terras.  

Tal exercício torna-se válido e, sobretudo, interessante, quando nos deparamos com 

fatos sociais devidamente registrados sobre um passado não tão distante, que culminam por 

perdurar nas cidades e suas atuais composições.  

Seguindo este espírito de retratação, somos guiados até o início do século XVI, 

momento no qual consolidava-se a ocupação das terras do Brasil por intermédio do império 

português, onde, devido às características do solo e sua posição geográfica estratégica, 

fundou-se a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março do ano de 1565, 

situada na margem ocidental da baía de Guanabara. 

Falar de Niterói denota especial cuidado a figura do índio Araribóia, dada a 

relevância que teve para a ocupação da área onde fundou-se a cidade. Araribóia era filho de 

Maracajá-Guaçu, líder da tribo dos temiminós (também conhecidos como tupiminós), então 

habitantes da Ilha de Paranapuã ou Macarajás (gatos bravos), sendo esta localizada onde hoje 

existe a Ilha do Governador. 

Eram frequentes as ocupações das terras do Rio de Janeiro, por toda a sorte de 

exploradores estrangeiros, principalmente os franceses, e pelos índios tamoios, sendo estes 

últimos os responsáveis pela migração da tribo de Araribóia para o Norte, onde existia a 

Capitania do Espírito Santo. Por lá, foram bem recebidos pelos portugueses e jesuítas, sendo 

após algum tempo devidamente catequisados e tornando-se aliados destes, posição 

fundamental para os acontecimentos futuros. 

A atuação corajosa de Araribóia (batizado com o nome de seu padrinho, Martim 

Afonso de Sousa) provou-se, inicialmente, com o cerco e expulsão dos franceses da Baía de 

Guanabara, frustrando os planos de consolidação da colônia denominada de França Antártica. 

Atuou, ainda, no desalojamento de franceses e tamoios da Ilha de Paranapuã, outra vez saindo 

exitoso.  

Devido aos fatos, optou por não retornar ao Espírito Santo. Sua ajuda também era 

vista com bons olhos por Mem de Sá, responsável pela ocupação e prosperidade das 
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Capitanias Hereditárias. Todavia, também não seria possível o retorno às terras de origem, a 

Ilha de Paranapuã, eis que havia sido dada de sesmaria para o sobrinho de Mem de Sá, 

Salvador Corrêa de Sá, em breve nomeado como Capitão e Governador da cidade do Rio de 

Janeiro.  

Ao narrar em seus argumentos o histórico de batalhas juntos, encaminhou Araribóia 

petição a pessoa de Mem de Sá, onde requisitou que lhe fossem entregues as terras nas 

Bandas de Além (grifo do autor), ou seja, no outro lado da Baía de Guanabara, reivindicando-

as como pagamento pelos serviços prestados, no que foi atendido em benefício dos 

temiminós.   

Para além do comprovado êxito, teve ainda que lutar em outros conflitos, na 

capitania do Espírito Santo, na área destinada a serem suas terras e no Cabo Frio. Somente 

após tais provações de bravura, em 22 de novembro de 1573 ocorreu a posse solene das terras 

ao recém-nomeado capitão-mor e cacique Araribóia da aldeia de São Lourenço dos Índios.  

A esta altura já existiam nas proximidades da propriedade de Araribóia algumas 

outras, como contribuição portuguesa ao desenvolvimento. A ocupação teve significativo 

aumento, em muito devido à chegada dos temiminós e seus familiares, além de 

desmembramentos e subdivisões das terras visando aumento da produtividade local.  

Com o chegar do século XVIII, a economia niteroiense constituía-se, basicamente, 

do plantio de subsistência e pescaria, principalmente baleias, num primeiro impulso de 

industrialização, além dos pequenos engenhos de cana-de-açúcar. A produção derivada dos 

engenhos, chácaras, olarias, dentre outros, ocorria por intermédio de pequenos portos, ou por 

carroças e animais, onde o trajeto percorreria as estradas de terra.  

Consta transcrito a seguir uma primeira descrição do cenário da época, apontando os 

primeiros modos de transporte marítimo utilizados: 

 
 

O desenvolvimento agrícola da região fluminense, aliado à expansão das indústrias 
pioneiras do sal, em Cabo Frio, e do açúcar, na baixada de Campos, culminou na 
intensificação das relações comerciais entre a Corte do Rio de Janeiro e a povoação 
da Praia Grande, atual Niterói, ocasionando um aumento na demanda de transportes 
marítimos a partir da segunda metade do século XVII. (PELUSO; RANGEL, 1983, 
p. 10).  

 
 
Importante mencionar o catolicismo como meio de apaziguar as diferenças entre as 

raças que constituíram estas aldeias, onde a construção de igrejas auxiliou estudiosos da época 

na interpretação da dinâmica de crescimento populacional. 
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Por via de consequência, a expansão das freguesias sinalizou o aumento do interesse 

de estrangeiros, sendo corriqueira invasões e fracionamentos de propriedades. Com o 

sucessivo aumento populacional, foram suprimidos os índios da tribo de Araribóia, 

principalmente após a sua morte, aliada a expulsão dos jesuítas do país (no ano de 1760); 

restando poucos descendentes, até que em 1866 o Governo Provincial decidiu por extinguir o 

aldeamento de São Lourenço.  

Chegamos, então, ao primeiro ato de constituição estrutural visto em Niterói, que, 

devido à ampliação das freguesias que a compunham à época, e por ser conhecido local de 

descanso desde o tempo de D. João, teve o pedido formulado pelo então ouvidor da comarca, 

Dr. Manoel Pedro Gomes deferido, criando-se uma vila que abrangeria as então freguesias de 

São João Batista de Icaraí, São Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos Índios e São Gonçalo. 

Na data de 11 de agosto de 1819 nasceu a Vila Real da Praia Grande, momento 

marcante para que fossem implementados os primeiros e sólidos passos para sua edificação, 

através do recém-empossado Juiz de Fora e Presidente da Câmara de Vereadores, José 

Clemente Pereira; português da comarca de Trancoso, advogado, maçom, e capitão de 

guerrilhas no corpo de voluntários acadêmicos. 

Através de sua gestão comprometida com os enormes desafios de arrecadações para 

o desenvolvimento da Praia Grande, obteve sucesso na construção da Casa da Câmara, do 

Pelourinho, do Açougue, Igrejas, fontes para abastecimento de água potável, dentre outros 

prédios públicos essenciais para a administração do contingente populacional.  

A passagem a seguir corrobora a preocupação de José Clemente em proporcionar um 

crescimento ordenado, sendo relevante a canalização e fornecimento de água para o centro:  

 
 

Percebeu José Clemente que esse sistema não era compatível com os projetos de 
expansão e desenvolvimento da Praia Grande. Na sessão de 16 de agosto de 1819 
mandou ele que os almotacéis da Câmara realizassem uma vistoria nas fontes mais 
conhecidas, a fim de determinar a que melhor se prestava para captação até o centro 
da vila. (MACEDO SOARES, 1980, p. 15). 
 

 
Foi responsável, ainda, pelo 1º Plano de Edificação, datado de 1819, cujo autor foi o 

pintor francês Arnaud Pallière, direcionado a estruturação do centro, construindo-se praças e 

ruas. O propósito, a esta altura, era prover a área de recursos político-administrativos, sem 

contar a geometria paralela das novas ruas e as padronizações de sobrados particulares, 

inspirados no urbanismo (grifo do autor), ciência concretizada na Europa e que influenciava 

os ares de desenvolvimento do Brasil.  
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O teor de tal documento chama a atenção pelo nível de detalhamento quanto às 

normas de urbanização. Citam-se alguns exemplos: a largura das ruas, permissões para a 

construção de novas casas através de licença da Câmara, além da preservação da estética. 

Havia a limitação, ainda, sobre o direito de propriedade devido à valorização do terreno; deste 

modo: “É, sem dúvida, esta Planta o mais notável documento da história da criação da Praia 

Grande, por nos mostrar, justamente, ao vivo, o momento em que a povoação se demudou em 

vila.” (SOUZA, 1974, p. 16). 

Assim, foi florescendo uma vila próspera, cujo aumento da produção agrícola e suas 

manufaturas despertavam cada vez o interesse do Rio de Janeiro em estabelecer novas 

negociações. O acesso era oportuno, pois todo escoamento dava-se pela Baía de Guanabara, 

através de botes e faluas. 

Como era de se esperar, neste momento de organização de uma vida coletiva, donde 

outrora havia poucos, foram muitas as adversidades enfrentadas, sobre as quais a 

administração José Clemente saiu vitoriosa. Na visão de Souza (1974, p. 33):  

 
 

Foi decisiva a ação de José Clemente Pereira na construção da Vila Real da Praia 
Grande (...). Não só pelo que fez, senão também pelo que impediu de errado que se 
fizesse, soube a Câmara, presidida e inspirada por José Clemente Pereira, cumprir a 
missão histórica, que lhe fora reservada, de iniciar condignamente a administração 
local. 
 

 
Por via de consequência, aprovou-se a Lei nº. 2, de 26 de março de 1835, onde a Vila 

da Praia Grande torna-se a capital da Província do Rio de Janeiro. E em 28 de março do 

mesmo ano, elevou à condição de cidade, denominada Nictheroy.  

Outro movimento urbanizador da cidade ocorreu em 1841, através do Plano de 

Arruamento de Icaraí, considerando sua importância como lócus privilegiado para moradia e 

revelando, sobretudo, a pretensão de constituir uma nova ocupação urbana.  

O 2º Plano, concebido pelo militar francês Pedro Taulois, organizou a expansão da 

Cidade Nova, assim tratada à época pela Câmara Municipal. O arruamento em forma de 

tabuleiro de xadrez, partindo através da praia, teve abrangência até a Rua Santa Rosa, bairro 

já bem populoso, onde existiam plantações, chácaras e engenhos. 

Digna de registro, a Rua do Cubango (atual Rua Noronha Torrezão) contava com 

poucas propriedades. Algumas chácaras, como a do Peña, conhecida por ser local de 

abastecimento das carroças-pipas, e existindo também ali a Fazenda Boa Vista, segundo 

fidedigno estudo feito por Wehrs (1984, p. 188). 
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A construção da cidade sofreu ainda influência da arquitetura como novo saber 

científico, onde a chegada de profissionais europeus contribuiu para aprimoramento das 

técnicas de infraestrutura e implementação do estilo eclético no país. 

Com o avançar das décadas, Niterói teve expressivo desenvolvimento nos setores das 

indústrias de construção naval e metalurgia. Já no ano de 1834, passou-se a fazer a navegação 

a vapor na Baía de Guanabara. Logo, em 1844, foi feita a instalação e aparelhagem técnica 

atualizada de uma fundição no estaleiro na Ponta da Areia. 

O sistema de transporte de pessoas e mercadorias também foi aperfeiçoado. O Barão 

e Visconde de Mauá aqui deixou sua marca, quando fundou no ano seguinte pequena empresa 

de construção naval no mesmo local. Algum tempo depois, em outubro de 1871, inicia-se a 

viação urbana por meio de bondes de tração animada.  

Algumas questões também penderam para dificultar o desenvolvimento econômico 

de Niterói. De acordo com Forte (1973, p. 123), em 1890, o então Governador Portela decide 

desmembrar municípios, retirando São Gonçalo, principal área agrícola de pequenas lavouras, 

da jurisdição niteroiense, reduzindo significativamente sua extensão territorial. 

Com a nomeação de seu primeiro prefeito, Paulo Alves, no ano de 1904, Niterói 

experimenta novo ciclo de urbanização voltado seu remodelamento. Obras para abertura e 

melhoramentos em vias e acessos, controle do saneamento e doenças, habitação, 

abastecimento de alimentos, e concessão de serviços urbanos a empresas privadas, são 

exemplos do dinamismo provocados na cidade ao ingressar em um novo século.  

Toda essa expansão estrutural decorre dos anseios de sua população por melhores 

condições de vida. Muito embora tal ímpeto fosse atendido pela classe política, as capitais 

brasileiras vivenciaram esta fase, mesmo sem terem em sua totalidade um procedimento de 

urbanização devidamente materializado.  

Cita-se a título demonstrativo a questão do serviço de iluminação pública municipal. 

As modificações tecnológicas sempre vieram em descompasso com outras cidades do país e 

do exterior. Iniciada em 1837 com azeite de peixe, passou após certo tempo a ser realizada 

através de querosene, do gás, e, finalmente, pela eletricidade, a partir do ano de 1906. 

Segundo aduz Forte (Ibidem, p. 184), outro fator a ser considerado diz respeito ao 

aumento gradual do comércio da cidade, auferido por intermédio da mobilização dos setores 

de serviços e a arrecadação em matéria tributária. “Um índice seguro do nosso 

desenvolvimento comercial está em que, em 20 anos, passou de pouco mais de 200 contos 

(1912) para mais de 700 contos (1932) o imposto de indústrias e profissões arrecadado pelo 

Estado.” 
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A ocupação dos bairros, associados à expansão dos comércios e indústrias em 

Niterói, fez com que novas habitações fossem constantemente erguidas. Em 1918, de acordo 

com os estudos de Azevedo (1997, p. 43-44), surgiram vilas de operários e vilas de aluguel, o 

que nos aponta uma “forma primitiva de especulação imobiliária horizontal”.  

De outra banda, as reconhecidas belezas naturais trouxeram para a cidade novos 

moradores, principalmente para Icaraí, sendo o bairro que atraía as famílias com maiores 

poderes aquisitivos, importantes representantes políticos e de classes liberais. Em meio a 

tantas boas residências, também sugiram casas de pensão, que contribuíram para a dinâmica 

econômica cada vez mais avançada.  

A consolidação das diversas transformações que envolveram Niterói pode ser melhor 

visualizadas pelos números populacionais ora apresentados. Condensando-se os dados 

apresentados por Forte (1973, p. 166) com os de Souza (1974, p. 123-124), temos que no ano 

de 1819 a população da vila excedia a 13.000 habitantes. Já em 1840, segundo o 

Recenseamento de Niterói, constava a cidade com 25.815 habitantes. Por fim, apontando o 

exponencial crescimento de habitantes, o Censo Geral de 1920 totalizou a quantia de 86.238 

pessoas.   

Fato comum para a realidade social de então, as políticas higienistas vieram para 

minorar os efeitos do crescimento populacional, ante o surgimento de cortiços e o início da 

ocupação de morros, formando-se favelas. É deste período o comando normativo para 

adequação das redes de esgotamento sanitário nos prédios. 

A conjugação dos esforços políticos sempre direcionaram os rumos de Niterói. Como 

prova disso, buscaram-se, cada vez mais, novos modos de uso e ocupação do espaço que 

favorecessem as ambições e investimentos estrangeiros na economia da então capital.  

Para a continuidade das obras de infraestrutura, o Executivo municipal buscou 

auxílio nas empresas concessionárias, em franca expansão, além de por em prática o projeto 

de construção da área portuária, em São Lourenço. O objetivo, para além da maior autonomia 

e dinamização no escoamento das produções para outras regiões do Brasil, também consistia 

na liberação de novas áreas para erigirem-se edifícios, além de ampliação da malha viária para 

interligação com outros municípios.  

Diante dos avanços de Niterói, Azevedo (1997, p. 50-53) faz menção à tese de 

doutoramento do arquiteto Atílio Corrêa Lima, defendida no Instituto de Urbanismo de Paris 

no ano de 1930, por se tratar de rico documento onde se realizou amplo estudo e completo da 

cidade.  
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Seguindo uma proposta de reformulação de determinadas áreas, com soluções 

voltadas para a demanda populacional, algumas destas informações foram utilizadas 

posteriormente, outras decerto serviram de influência dos futuros governantes, citando o 

exemplo às especificações sobre parcelamento, uso e ocupação do solo.  

Boa parte do modo como se constituiu o município niteroiense decorreu de sua 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro. Algumas lideranças políticas cariocas optaram 

por residir na cidade vizinha, assim como muitos trabalhadores. A consequência de tal fato é 

que Niterói cresceu reproduzindo a forma como o Rio de Janeiro foi ocupado. Sobre certos 

aspectos, tal proximidade auxiliou em sua construção e desenvolvimento.  

Nem por isso, a evidente ligação através da Baía de Guanabara deixou de trazer 

dúvidas sobre as capacidades de Niterói, em face dos outros municípios e suas lideranças 

políticas e econômicas. Desde 1834, o Rio de Janeiro constava como município neutro e 

desvinculado da província do Rio de Janeiro. Recebia, portanto, injeção de recursos 

econômicos e tributários da Corte, por se tratar da então Capital do Império.   

A proclamação da República impulsionou o movimento de interiorização das 

capitais, como lenitivo aos constantes conflitos armados e precariedade de investimentos 

estrangeiros. O argumento, sustentado pelas elites agrárias e políticos do Norte do Estado, 

notadamente Campos dos Goitacazes, era de afastamento do cenário desagregador e belicoso 

no eixo Niterói - Rio de Janeiro, na busca por melhor situação de protagonismo. 

Como decorrência, o período republicano do final do século XIX foi marcado pela 

influência política nos negócios fluminenses, sobretudo nas tentativas de transferência da 

capital, em meio aos problemas sociais sofridos por Niterói à época (por exemplo, as 

constantes crises no sistema de transporte realizado pelas barcas, e a Revolta da Armada). 

Outro importante momento de modernização deu-se no governo de Nilo Peçanha 

(1903-1906), seguindo Niterói os moldes dos projetos iniciados no Distrito Federal. Podem 

ser citadas as obras de alargamento e calçamento de ruas, substituição do sistema de 

iluminação a gás pelo de luz elétrica e maior integração entre os bondes e as barcas. 

Valendo-se de sua posição política para minorar os efeitos prejudiciais da economia 

do Rio de Janeiro, o Governo de Feliciano Sodré em 1924, buscou nova urbanização 

portuária, numa tentativa de aumento das arrecadações tributárias sobre a importação de 

produtos direcionados ao Estado. O ponto em questão a esta altura é que, mesmo sem alcançar 

a funcionalidade desejada a tempo, a proposta de reformas urbanas foi mais um impulso com 

desapropriação de áreas, abertura de novas ruas e avenidas e escolha de áreas para habitações 

populares.  
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A indústria obteve nesta cidade fundamental importância, muito em função da 

localização privilegiada junto à Baía de Guanabara. A construção naval compreendia a região 

da Ponta da Areia, prolongando-se até o princípio do cais do Porto, abrangendo ainda as ilhas 

próximas.   

No ano de 1924 o Governo do Estado autorizou a construção do Porto, cujo local 

escolhido foi à enseada de São Lourenço. As obras incluíram saneamento, dragagem, e acesso 

à navegação de cabotagem.  

O setor industrial também era composto neste período pela Companhia Cantareira 

(transporte de passageiros por barcas); têxtil (Companhia Manufatura Fluminense); refinações 

de sal; farmacêutica e química; e de fósforos. 

Com a chegada dos anos 50, no período que compreendeu a segunda gestão como 

governador de Amaral Peixoto, Niterói conseguiu afastar as ameaças políticas do Norte, 

havendo a consolidação como eixo central, o que atraiu a atenção do estado para a criação de 

indústrias e outras iniciativas para a produção de empregos. 

Durante o percorrer do século XX, a preocupação dos governantes de Niterói teve 

como calcanhar a adequação entre o ritmo de crescimento urbano e a infraestrutura de 

saneamento esgotos municipal. As primeiras etapas deste processo foram obras concluídas em 

1920.  

Sua expansão deu-se apenas no ano de 1976, havendo a ampliação da rede para os 

bairros de Boa Viagem, Ingá, Icaraí e Santa Rosa, sendo prática comum na cidade o desvio 

dos esgotos sanitários para diversas galerias pluviais, bem como ligações clandestinas, 

poluindo praias e as lagoas em Piratininga e Itaipu. 

A questão hídrica sempre foi outra problemática niteroiense. Desde a época do 

Império no Brasil já existiam projetos para viabilizar o fornecimento de água potável, por 

intermédio de pequenas fontes para a distribuição. Questões como fontes confiáveis, manejo 

correto da água até o centro da cidade e as já mencionadas limitações orçamentárias; algo que 

tão somente aproximou-se dos índices desejáveis após os anos 2000. 

Mesmo com todos os indicativos de crescimento urbano, Niterói ainda preservara em 

seu cotidiano os ares provincianos (grifo do autor) dos tempos imperiais. Excursões para as 

praias oceânicas, passear no cais de Icaraí no final da tarde ou mesmo banhar-se em suas 

águas, a abertura de um novo cinema e os eventos nos cassinos; tudo denotava tranquilidade. 

Aos saudosistas, como rememora as narrativas de Wehrs (1984, p. 308-309), eram 

tempos onde figurava outra prática de comércio, onde os vendedores ambulantes, conhecidos 



21 

 
 

 

por transitarem nas ruas ao longo do dia, utilizavam jargões e boa lábia, ávidos pela conquista 

da clientela.   

Mas o cenário urbano da cidade parecia a cada dia tomar novos contornos em 

concreto e desejos, eis que a demanda populacional sempre esteve à frente dos serviços 

disponíveis. Com a chegada da década de 1970, um novo marco viria para reformular toda a 

dinâmica de Niterói, cujos efeitos estão em tudo o que vemos e percebemos na atual 

composição do espaço.  

A inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva, em 1974, reacendeu o turismo em 

Niterói, devido ao encurtamento de distâncias. O comércio carioca vislumbra um novo 

mercado de consumo, motivo pelo qual o volume de negócios aumentou significativamente.  

Seguindo a mesma tendência, a expansão imobiliária motivou-se pela abertura de 

instituições bancárias, supermercados, magazines, dentre outros. O fluxo de informações e 

atividades tomou proporções até então impensáveis. Novos habitantes foram cativados pelas 

ofertas de habitações financiadas pelo então Banco Nacional de Habitação.  

Inevitavelmente, os atrativos de Niterói passaram por uma resignificação quanto aos 

seus valores. O que, num primeiro momento, serviu como supedâneo para ocupações em 

áreas antes ruralizadas, logo alcançaria efeitos nocivos e excessiva valorização de zonas 

residenciais. Como resultado, foi intensificado o ritmo de informações decorrentes da estreita 

ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 

“Muda-se a paisagem urbana da cidade [...]. Desaparecem da noite para o dia seu 

casario senhorial, suas chácaras e sítios, especialmente na zona sul e na periferia rural, 

cedendo espaço aos espigões, loteamentos e condomínios de astronômica valorização [...].” 

(PELUSO; RANGEL, 1983, p. 53). 

As transformações decorrentes do trânsito de veículos à combustão e a circulação de 

transportes públicos por empresas de ônibus fez com que as ruas fossem modificadas para 

atender a nova circulação de pessoas. Assim também fora impulsionado o comércio, num 

cenário de completa readequação das funcionalidades citadinas. “Em poucos anos ruas antes 

exclusivamente residenciais tiveram derrubados seus prédios, destruídos seus jardins e 

pomares, e substituídos por edifícios de apartamentos, com instalações comerciais no andar 

térreo.” (WEHRS, 1984, p. 118). 

O que surge no horizonte de Niterói, a esta altura, é a materialização dos discursos 

modernizantes e progressistas, afetando deveras toda a simplicidade e calmaria destas terras. 

Fazendo analogia com o fenômeno das ondas do mar da Baía de Guanabara, quanto mais 

ondas de urbanização chegaram à cidade, aos poucos, a água e o sal efetivamente 
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distanciaram-se do encontro com as antigas orlas de outrora; tocando cada vez mais concreto 

e aterro. 

Como dito, os efeitos do expansionismo pretendido por políticos e demais pessoas 

interessadas causaram toda a sorte de colapsos sociais, onde constantemente os prédios 

assumiram proporções verticais cada vez mais elevadas, concentrando famílias em áreas antes 

impensáveis, aumentando a sensação de descompasso e estranhamento; como depreendemos 

da narrativa que finaliza esta apresentação:  

 
 

 Por fim vieram os arranha-céus, e, com eles, o colapso do abastecimento. A rede de 
distribuição havia praticamente permanecido a mesma durante anos a fio, e, para 
garantirem-se, os grandes edifícios adotaram as bombas de sucção, resultando na 
canalização níveis piezométricos negativos.  (WEHRS, 1984, p. 260). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 
 

 

3 A REGULAMENTAÇÃO NO USO DO SOLO URBANO ATRAVÉS DO PLANO 

DIRETOR DE 1992 E LEGISLAÇÕES CORRELATAS 

 

Após ser transcorrida esta etapa de conhecimento sobre a história de Niterói através 

de uma perspectiva infraestrutural, aprofunda-se o trabalho, no entendimento acerca da 

aprovação pela Câmara Municipal, das legislações que regulamentaram o uso do solo urbano, 

e, derradeiramente, contribuíram para a drástica mudança no cenário dos bairros de hoje em 

contraposição há outros tempos. 

A esta altura, importa demonstrar os caminhos percorridos por estas leis que 

evidenciam aspectos interpretativos, onde a valorização das áreas dentro de Santa Rosa sofreu 

maior aliciamento dos agentes do setor imobiliário presentes na cidade. 

Outra característica importante é a de situar o leitor no tempo cronológico bem como 

no tempo político. O contexto social de uma época pode-nos revelar informações capazes de 

prestar valoroso auxílio no quebra-cabeça hipotético aqui proposto. Aliado a este fator, é 

objetivo deste estudo indicar, também, a atuação do Poder Executivo, capaz de sinalizar qual 

Prefeito contribuiu mais para o fenômeno de (re) organização do solo urbano niteroiense.  

Inicia-se tal análise com a promulgação do Decreto nº. 4.895, de 08 de novembro de 

1986. Aprovado na legislatura durante o mandato do Prefeito Waldenir Bragança (gestão 

1983/1988, pelo PDS), seu texto tratou de normatizar o projeto de abairramento de Niterói, 

contribuindo para a organização geoespacial do município.  

O artigo 1º traz as denominações dos 48 bairros e seus limites territoriais, valendo-se, 

para tanto, de orientação procedida consoante os logradouros públicos. Consta ressalvado no 

artigo 2º a possibilidade na alteração das características do projeto, devido ao adensamento e 

novas dinâmicas no que toca a utilização do solo urbano.  

Verifica-se a abertura de interpretação normativa, capaz de ensejar alterações na 

relação existente entre a municipalidade e os proprietários de terrenos, passíveis de 

valorização, devido à localização e nos bairros onde se situam. 

Importante destacar, ao serem esmiuçados os logradouros pertencentes ao bairro de 

Santa Rosa, dado ali estarem também incluídas as ruas que formam a área hoje conhecida 

como Jardim Icaraí. 

A reformulação legislativa teve seu ápice com a nova Constituição promulgada no 

ano de 1988, impondo aos municípios com mais de 20.000 habitantes a elaboração de Plano 

Diretor (art. 182, § 1º). Em Niterói, um importante registro dessa nova visão apareceu na Lei 
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Orgânica de Niterói, datada de 04 de abril de 1990, trazendo em seu artigo 303 a importância 

da qualidade de vida e bem-estar social, além de conter diretrizes para o uso e ocupação do 

solo (art. 303, §1º). 

As lacunas perceptíveis no decreto em comento foram passíveis de apurado 

tratamento após seis anos, quando a Prefeitura municipal lança o seu Plano Diretor em 1992. 

Com a criação da Lei nº. 1.157/92 cumpriu-se o objetivo de conceber melhor respaldo ao 

desenvolvimento de Niterói, cujo introito trouxe normas de natureza jurídica programática, ou 

seja, capazes de explicitar as intenções a serem alcançadas a partir de então.  

Os primeiros artigos revelam a preocupação dos legisladores municipais com a 

instauração de um processo de planejamento contínuo onde haja a participação da 

coletividade, tendo por fundamento a Função Social da Cidade (art. 2º) e a Dignidade Urbana, 

esta última passível de resgate (grifo do autor). 

Dentre os objetivos estratégicos traçados no artigo 3°, dentre os quais o 

desenvolvimento econômico e o turismo, é válido observar que os incisos I e XII tratam da 

proteção do meio ambiente, combatendo-se ações especulativas, além do comprometimento 

dos setores público e privado, em atuação conjunta, no cumprimento das diretrizes contidas na 

legislação. 

O artigo 5º apresenta a Função Social da Propriedade a nível municipal, constando 

ali a subordinação do direito individual do proprietário aos interesses da coletividade. Como 

exemplo, o inciso III do artigo 6º destaca a preservação da saúde da vizinhança, 

compatibilizando a intensidade da construção com a capacidade de se atender os serviços 

públicos (inciso I). 

No título II, Capítulo I, está previsto o Macrozoneamento Ambiental, a partir do 

artigo 20, onde o inciso I conceitua zona urbana aquela destinada à expansão da cidade de 

Niterói. Ainda assim, o uso e ocupação serão realizados seguindo uma intensificação 

controlada, priorizando-se áreas onde haja melhor infraestrutura urbana instalada (art. 21).  

A seguir são determinadas as áreas de especial interesse, das quais são citadas as de 

cunho econômico (art. 23, inciso III, alínea “d”) e áreas de interesse urbanístico (inciso IV, 

alínea “b”), onde existe a preocupação com a volumetria das edificações, ante o intuito de 

preservação dos aspectos físicos tradicionais.  

O desenvolvimento econômico é considerado como relevante para o ordenamento do 

território. No artigo 26, incisos I e II, são estabelecidas como diretrizes para o comércio e 

serviços que a distribuição e localização serão estratégicas nas áreas residenciais, havendo 

previsão para a coexistência de atividades comerciais nos imóveis de uso residencial. 
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Sendo avançada a leitura do Plano Diretor, o Capítulo III do Título II trata do direito 

à habitação. A norma prevista no artigo 34, inciso I traz a previsão legislativa de alteração dos 

parâmetros das construções edilícias e do parcelamento do solo, o que se destinaria a atender 

a população com acesso ao mercado formal.  

Os artigos posteriores tratam da aparente dualidade existente pelo ato de construir, 

tendo como contraponto a preservação ambiental. Mesmo diante da natureza coercitiva do 

Plano Diretor, o impulso provocado pelo mercado imobiliário em Niterói conseguiu burlar as 

regras para a construção de condomínios residenciais verticais.   

O primeiro inciso do artigo 38 destaca a conservação da cobertura vegetal da cidade. 

Ademais, consta como diretriz o planejamento e ordenamento do território (art. 40, I), 

considerando seu patrimônio natural e paisagístico. 

O patrimônio cultural1 recebeu um capítulo a parte, onde ficam estabelecidas suas 

diretrizes no artigo 48. Há a possibilidade do tombamento de bens construídos, quando estes 

faltarem com respeito ao “pressuposto básico de respeito à memória construída e à identidade 

cultural da cidade e de suas comunidades”. (art. 48, inciso III).  

Além do tombamento, outras formas de preservação são sinalizadas no artigo 52 da 

citada legislação municipal. O artigo 53 apresenta os cuidados para se estabelecer um projeto 

de edificação em terreno não construído, em face da preservação do ambiente urbano da área. 

Os novos projetos de parcelamento deverão ser integrados e adequados 

hierarquicamente à estrutura viária da cidade de Niterói, conforme aponta o teor do inciso 

VIII do artigo 59, uma vez que há a previsão para elaboração de um Plano Diretor Viário.  

Outro ponto importante para fomentar o conhecimento jurídico do leitor consta no 

início do Capítulo VI, eis que trata do saneamento básico. Com vistas a melhor acomodar 

qualquer projeto de urbanização planejado, torna-se curial a observância dos ecossistemas 

característicos de cada região, através da ampliação e complementação dos sistemas de esgoto 

sanitário. 

Agora que foram expostas algumas normas correlacionadas ao objeto de pesquisa, é 

preciso observar com cautela o Título IV do Plano Diretor niteroiense; onde consta 

diretamente tratado o conteúdo normativo sobre o uso e ocupação do solo urbano, as suas 

determinações, assim como seus meios de controle. 

 

1   NITERÓI (RJ). Lei Municipal nº. 1.157, de 04 de fevereiro de 1992. Niterói, Rio de Janeiro, 4 fev. 1992. p.          
28. 
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Deste modo, o artigo 82 elenca o conjunto de legislações urbanística, edilícia e 

ambiental, no total de oito. O artigo 83 estabelece os parâmetros para que seja procedido o 

parcelamento do solo, tais como a dimensão dos lotes, características técnicas dos 

logradouros, percentual destinado ao uso público e por fim as áreas não edificáveis.  

Seguindo este norte, o caput do artigo 86 expressa a reserva do percentual de 5% no 

uso dos lotes para fins de loteamento e condomínio aos programas habitacionais voltados à 

população de baixa renda (vide § 1º e § 3º); com a ressalva de que tal percentual poderá ser 

reservado fora dos limites físicos destinados ao parcelamento (art. 86, § 4º). 

O artigo seguinte tem a mesma ideologia, sendo preciso à aprovação de projeto de 

desmembramento de glebas cuja área seja superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados), 

com a doação ao município de área que corresponda a 10 % do total para destinação social. 

Decorre, ainda, do Plano Diretor de Niterói que a confecção de projeto onde haja o 

parcelamento do solo será instruída com planta onde esteja indicada a cobertura vegetal 

existente, definição das áreas verdes inclusas no percentual com destinação de uso público e a 

prioridade no aproveitamento das espécies vegetais nativas e árvores já existentes.   

A legislação descreve no artigo 89 quais são os parâmetros de uso e ocupação do 

solo, dos quais destacamos o controle de densidade (inciso I), o número de unidades 

habitacionais (inciso II), a taxa de ocupação do lote (inciso III), o gabarito de altura, ou 

número total de pavimentos de uma construção (inciso IV), e os respectivos afastamentos das 

construções (inciso VIII).  

Os artigos posteriores tratam da cota de controle de densidade, pois caso seja 

estabelecida como igual a 0 (zero), poderá ser indeterminado o número de unidades 

residenciais admissíveis, o que demonstra o estímulo ao adensamento. De outra banda, o 

Poder Público limita a construção em 2 (duas) unidades residenciais unifamiliares por lote.  

Nos termos do artigo 100, as novas construções, para estarem de acordo com a 

legislação urbanística, deverão fazer compatibilizações com a morfologia e ambiências das 

edificações presentes no local. 

A partir do artigo 105 constam os órgãos municipais responsáveis pelas análises das 

propostas de legislações de natureza urbanística. Procurou-se a garantia da gestão democrática 

da cidade com a ampla participação da população no desenvolvimento urbano. 

Tendo como próximo tópico o processo de planejamento de Niterói, os artigos 107 e 

108 estabelecem a divisão do território municipal segundo 5 (cinco) regiões de planejamento, 

sendo a região das Praias da Baía (artigo 108, inciso I) a que interessa ao estudo realizado.  
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Figura 1: Regiões de planejamento definidas no Plano Diretor de 1992. 
Fonte: Secretaria de Urbanismo de Niterói 2. 
 

A partir de então são apresentados os Planos Urbanísticos Regionais (PUR), sendo 

então leis emanadas pelo Poder Executivo que tratam do uso e da ocupação dada ao solo 

urbano segundo cada região. Também consta a participação das comunidades locais 

envolvidas no processo de elaboração. 

A organização territorial é sinalizada segundo uma dimensão micro, com a 

determinação de sub-regiões. Deverão ser especificadas as tipologias das edificações, o 

parcelamento dos solos adequados e o tipo de uso aplicável. Pelo que se depreende do artigo 

111, inciso V, existe a mesma intenção de adensamento em tais áreas. 

O artigo 113 determina que os Planos Urbanísticos Regionais, bem como as demais 

leis urbanísticas, devem obediência as diretrizes elencadas quanto ao uso e ocupação do solo 

previstos na Lei Municipal nº. 1.157/92. 

 

2   PREFEITURA DE NITERÓI; FGV PROJETOS. Leitura técnica da revisão do plano diretor de 
desenvolvimento urbano de Niterói: caderno de mapas. 2015. Mapa geográfico. Disponível em: < 
http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/diagnostico-tecnico-volume-3-
3_caderno_de_mapas.pdf  >. Acesso em: 08 out. 2016. 

 
 



28 

 
 

 

O Plano Diretor de Niterói foi publicado durante o primeiro mandato como prefeito 

de Jorge Roberto Silveira (gestão 1989/1993), pouco tempo após a cidade ter sido ranqueada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como uma das quatro primeiras cidades em 

qualidade de vida no Brasil, segundo levantamento procedido pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) feito no ano de 1991. 

Convêm apresentar os esclarecimentos feitos por Aono (2012, p. 104) sobre a figura 

de João Sampaio, tendo este lançado as bases legais e estruturais para uma gestão 

participativa da cidade. Em um primeiro momento, atuou como secretário de urbanismo, 

criando um departamento especializado; e depois, como prefeito (1993-1996) colaborou com 

boa parte das legislações complementares ao Plano Diretor. 

Decorridos mais três anos, ainda sob a administração do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), foi publicada a Lei nº. 1.470 no dia 12 de dezembro de 1995, com novas 

regras na intensidade de utilização do solo, trazendo os parâmetros condizentes e as atividades 

permitidas. 

O artigo 3º frisa o papel da Prefeitura quanto ao licenciamento prévio das terras 

pertencentes ao perímetro urbano, cabendo-lhe ainda o poder fiscalizatório. As diretrizes estão 

elencadas nos incisos do artigo 5º, dentre as quais citam-se: a descentralização de atividades 

na cidade (inciso IV), a adequação dos empreendimentos que venham a ocasionar possíveis 

impactos na vizinhança (inciso V), e as decisões de caráter eminentemente local contarem 

com a manifestação da população dos respectivos bairros de Niterói. 

Determinou o artigo 7º o Modelo de Organização Territorial, estabelecendo como 

objetivos a tipologia das edificações e as áreas urbanas estabelecidas para adensamento. O 

título II, Capítulo I, da Lei 1.470 apresenta os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo 

para edificações. Nos três primeiros incisos do artigo 23 constam à cota de densidade, a taxa 

de ocupação do lote, o gabarito de altura, e no inciso VI está o afastamento das construções.  

Nas linhas seguintes os parâmetros são conceituados, sendo a cota de densidade o 

número de unidades habitacionais possíveis por lote. A taxa de ocupação representa o 

percentual de projeção máxima da edificação relacionado com a área do terreno. Por sua vez, 

gabarito de altura compreende o número total de pavimentos enterrados, semienterrados e de 

cobertura da construção. 

Os artigos 32 e 34 da lei de ocupação do solo urbano tratam dos afastamentos entre 

as edificações, no qual vale mencionar os afastamentos laterais, os quais constam 

determinados no Quadro I, Anexo IV, da aludida lei, tendo então os referenciais sobre o 

número de pavimentos.  
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O teor contido no texto do artigo 54 revela a preocupação com a composição dos 

bairros urbanizados, alertando sobre os impactos das edificações no espaço urbano. Chama a 

atenção questões como a interrupção do alinhamento com outras edificações (inciso III). 

Verdadeiramente é fechado o cerco (grifo do autor) sobre a composição espacial, tendo o 

inciso V tratado como impacto os aludidos “vazios desproporcionais à massa edificada local.” 

Como categoria de uso (art. 71, inciso I) a habitação atua de modo dúplice, quando 

exercido este olhar crítico-reflexivo acerca do conteúdo normativo em tela. São distintos os 

tratamentos conferidos para as edificações de uso residencial (coletivo, conforme art. 74, II), 

notadamente incentivadas, em detrimento das limitações taxativas para construção em lotes, 

seja pela limitação da quantidade de casas (o artigo 74, inciso I, alínea “a” repete o disposto 

no artigo 55), ou na observância para se construir de vilas de casas (art. 74, I, alínea “b”). 

A legislação aparenta em seu conteúdo ser específica e enfática, normatizando o 

modo de construção de prédios de uso residencial em Niterói. Está prevista a Fiscalização 

daqueles que contém mais de 12 unidades (art. 66); exigências diante do impacto sobre a 

infraestrutura urbana (telefonia, água e esgotamento sanitário e pluvial) e as implicações no 

sistema viário quando a área do terreno for superior a 20.000 m² (art. 80, incisos I e II). 

Toda a parte final da legislação trata das 19 infrações elencadas, e, dentre estas, 

constam 11 como faltas graves. Situações como desrespeito aos afastamentos ou dar início as 

obras sem aprovação são vistas a partir do artigo 102, além da responsabilização dos 

envolvidos.  

O encerramento da lei tem importante informação sobre a responsabilidade na 

apresentação de projetos específicos de esgotamento e tratamento de água junto ao órgão 

municipal competente (art. 129, caput e parágrafos), nas áreas onde não exista rede de 

saneamento básico.  

Novas alterações no conteúdo do Plano Diretor foram viabilizadas por intermédio da 

Lei Municipal nº. 1.594, de 19 de setembro de 1997. A entrada em vigor desta lei alcançou o 

período do segundo mandato do Prefeito Jorge Roberto Silveira. De conteúdo sucinto, a nova 

legislação alterou o artigo 55 da Lei 1.457/95, com a inclusão de um parágrafo único, além do 

artigo 221 da Lei nº. 1.157/92. 

As mudanças dizem respeito aos tipos de edificações possíveis para a região 

Oceânica de Niterói: 01 unidade residencial por lote; 360 m² para instalações de comércio ou 

indústria de pequeno porte; 720 m² para comércio individual ou indústria qualificada como 

pequeno porte ou edificação multifamiliar; e por fim área equivalente a 1.800 m² para 

comércio coletivo, indústria de pequeno porte ou edificação multifamiliar. 
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Avançando mais cinco anos, a Câmara Municipal criou a Lei nº 1.967, datada de 04 

de abril do ano de 2002, versando sobre o Plano Urbanístico da Região das Praias da Baía3, 

nos termos previstos no Plano Diretor de Niterói.  

O primeiro artigo apresenta as diretrizes de política urbana para o uso e ocupação do 

solo urbano na região, das quais se mencionam a título exemplificativo as funções sociais da 

cidade e a aplicação de instrumentos de política urbana do uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo. 

Passando ao artigo seguinte, temos conceitualmente o que é: afastamento de fundos; 

afastamento lateral; Área de Especial Interesse Social; o que deve ser entendido por especial 

interesse urbanístico; a preservação do ambiente urbano; o coeficiente de aproveitamento; 

coeficiente de aproveitamento mínimo; a cota de densidade (área do lote e o número de 

habitações admissíveis); a transferência de uso do imóvel; as habitações que seguem o uso 

coletivo; as edificações de uso misto; uso residencial; e a determinação da Zona Urbana, 

destinada ao projeto de expansão da cidade. 

A região das Praias da Baía está delimitada no Anexo III e no Mapa 1 do Anexo I da 

lei em comento, cabendo aqui especificar que as transformações urbanas analisadas neste 

trabalho compreenderão o limite físico do bairro de Santa Rosa (vide artigo 3º); sub-região de 

planejamento urbano conforme o artigo 38. 

Dentre as diretrizes de proteção do meio ambiente, temos no artigo 5º, inciso IV, a 

compatibilização da conservação e preservação da natureza com o uso direto e indireto do 

solo urbano. No artigo 14, consta explicação sobre a preservação dos imóveis que possuem 

características relevantes para a história da cidade, determinando-se os locais como Áreas de 

Preservação do Ambiente Urbano (APAU). 

Um fator intrigante é visualizado no artigo posterior, visto que dentre as proibições 

pela aludida legislação, não consta qualquer tipo de restrição para edifícios residenciais nos 

quatorze incisos criados. Ainda assim está previsto no artigo 24 que as infrações às normas e 

parâmetros estabelecidos no PUR das Praias da Baía serão apenadas com multa, até a 

ocorrência de regulamentação pelo órgão municipal competente. 

 

3 Importante destacar que o documento consultado traz a ressalva de que a Câmara Municipal de Niterói 
derrubou os vetos existentes à legislação em comento no dia 06 de maio do mesmo ano. 
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No Capítulo III está prevista a promoção da habitação popular, determinando-se na 

lista de morros as Áreas de Especial Interesse Social, com o controle sobre o uso e 

parcelamento do solo, utilizando-se como subterfúgio a preservação ambiental dessas áreas. 

Aos poucos, é perceptível a associação entre habitação popular com morros e 

encostas, evidenciando que as políticas de promoção social iniciadas em 1992 não 

correspondem aos terrenos planos nos bairros mais desenvolvidos de Niterói. Os excessos 

podem ser depreendidos do artigo 30, quando impõe as condicionantes para criarem-se novos 

projetos habitacionais para a população de baixa renda.  

Os artigos 41 em diante abordam a taxa de ocupação máxima e os afastamentos entre 

as edificações. Quando tratar-se de imóvel com até 8 pavimentos, será igual a 3,50 metros; de 

9 a 13 pavimentos igual a 4,00 metros; de 14 a 15 pavimentos igual a 4,50 metros. 

No artigo 45 está tratada a dispensa de afastamento lateral para a nova edificação 

quando a construção está situada no lote vizinho e colada na divisa, e o parágrafo primeiro 

sinaliza a prevalência do número de pavimentos de acordo com o imóvel vizinho mais baixo, 

sendo concedida dispensa aos imóveis da sub-região de Icaraí com 6 (seis) ou mais 

pavimentos. 

Avançando na legislação, há permissão para a região das Praias da Baía para que 

sejam construídos edifícios-garagem e garagens subterrâneas, demonstrando-se a preocupação 

com o aumento populacional da cidade e a quantidade de veículos transitando nas vias 

urbanas.  

O artigo 108 determina as frações urbanas SR05 (Rua Santa Rosa até a Rua Dr. 

Paulo César; Dr. Mário Viana e Rua Sete de Setembro) e SR07 (Av. Padre Francisco Lanna, 

Morro Souza Soares, Avenida Almirante Ary Parreiras, circundando até alcançar novamente a 

Av. Padre Francisco Lanna) com Áreas de Especial Interesse Urbanístico. 

No Título IV, denominado “DA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICA URBANA”, são dispostos os critérios do coeficiente de aproveitamento para fins 

de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) do solo urbano 

edificável.  

O artigo 160 aborda a revisão quinquenal da lei. A criação do Estatuto da Cidade, Lei 

Federal nº. 10.259/2001 permitiu a adequação dos instrumentos de intervenção urbana no 

Plano Diretor de Niterói, como disposto no artigo 161. O conhecido o PUR das Praias da Baía 

foi promulgado no início do terceiro mandato do Prefeito Jorge Roberto Silveira, antes de ter 

deixado o cargo para tentar a candidatura ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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A legislação seguinte compatibiliza o Plano Diretor com o planejamento urbanístico 

do Estatuto da Cidade. Deste modo, a Lei nº. 2.123/04 deu nova redação ao artigo 8º do Plano 

Diretor, apresentando os instrumentos de planejamento municipal. Os parágrafos primeiro e 

terceiro impõem a participação da sociedade através de mecanismos de controle para zelar 

pela função social da propriedade urbana, aliada à qualidade de vida e a justiça. 

Passa a ser expresso no artigo 11 que o direito de construir será oneroso em toda 

zona urbana do município de Niterói. As contrapartidas a serem pagas pelo licenciamento das 

obras estão nos parágrafos terceiro e sétimo. Já nos parágrafos primeiro e segundo são 

previstas frações urbanas isentas da outorga onerosa do direito de construir, o que seria 

estendido aos empreendimentos habitacionais voltados para o interesse social.  

O artigo 13 passa a tratar das operações urbanas consorciadas, onde há a participação 

do Poder Público municipal, proprietários, moradores e usuários permanentes, além de 

investidores privados, para que possam ser efetivadas transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e valorização ambiental.  

No parágrafo primeiro há previsão para modificação de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e do subsolo. O parágrafo segundo traz a menção ao 

Estudo do Impacto de Vizinhança e do Relatório de Vizinhança abrangendo todas as 

características da operação a serem procedidas numa determinada localidade. 

O presente levantamento legislativo realizado aponta sinais de que o tratamento 

sobre a utilização do solo situado dentro dos bairros urbanizados passou a ter uma abordagem 

distinta, conforme modificaram-se os prefeitos da cidade de Niterói. 
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4 OS EFEITOS DA EXPANSÃO IMOBILIÁRIA: AGENTES INCENTIVADORES, 

EXCESSIVA VALORIZAÇÃO E A (RE) ORGANIZAÇÃO DO BAIRRO DE SANTA 

ROSA E  ÁREA DO JARDIM ICARAÍ 

 

Depois de pormenorizada verificação dos principais dispositivos legais influentes no 

uso do solo urbano niteroiense, torna-se indispensável a apresentação dos agentes que atuam 

cotidianamente impulsionando a especulação imobiliária, capaz de alterar sensivelmente o 

bairro de Santa Rosa nas últimas décadas, além da participação ativa na criação do bairro 

(grifo do autor) Jardim Icaraí, sendo este último não reconhecido pela municipalidade.  

Na busca pela mais ampla abordagem sobre os elementos formadores da expansão 

imobiliária (grifo do autor), é preciso considerar que os seres humanos produzem a história, 

mas desenvolvem ainda um produto concreto, real e visível: o espaço. Além disso, sua 

reprodução no meio urbano torna-se frequente, decorre do tempo presente e na imediatidade 

das nossas vidas.  

O término da construção da Ponte Rio-Niterói em 1974 contribuiu para o aumento da 

produção imobiliária nas áreas centrais e litorâneas, tendo o bairro de Icaraí experimentado 

esta primeira explosão de mercado. Foram procedidos sucessivos investimentos em 

infraestrutura, o que contribuiu para o crescimento da cidade. Como consequência, Niterói 

tornou-se atrativa localização para moradia das populações ditas intrametropolitanas.  

 
 

Mais do que alterar toda a história do transporte – não só entre Rio e Niterói, mas no 
próprio contexto nacional – a Ponte se transformaria, como previam as autoridades 
federais, num fator de expansão e desenvolvimento do comércio, da indústria, do 
turismo e, sobretudo, do mercado imobiliário, abrindo frentes rentáveis de 
investimento na direção de Niterói e da baixada dos Lagos. (PELUSO; RANGEL, 
1983, p. 52). 

 
 

O cenário de crise econômica durante os anos 80 obrigou as construtoras a se 

deslocarem para bairros próximos, fato este associado à supervalorização nos preços dos 

terrenos disponíveis no bairro de Icaraí. 

 
 

Após intensificação das atividades imobiliárias nas áreas litorâneas e praias da Baía 
para segmentos de média e alta renda, os investimentos de direcionam, sobretudo, 
para o Fonseca, Cubango e Santa Rosa, onde os terrenos eram menos valorizados, e 
para as áreas de expansão, dados a oferta de grandes áreas vazias e lotes ainda não 
edificados.  (ARAÚJO, 2010, p. 8).  
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Temos, então, a paisagem urbana tomando novas formas por intermédio da atuação 

social, apropriando-se continuamente do espaço geográfico, e com esta sucessão de 

acontecimentos a cidade segue acelerado ritmo de crescimento. 

Seguindo a apresentação panorâmica realizada por Cardoso, os distintos movimentos 

sociais organizaram o que ficou conhecido como Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 

tendo como pauta a redução das desigualdades no Brasil. Por tal motivo, na Constituição 

promulgada ao final da década de 80, foi incluído o capítulo sobre a política urbana, por 

intermédio de emenda popular (CARDOSO apud AONO, 2012, p. 23). 

A propriedade privada alcança maior importância, passando a ser disciplinada pelo 

Poder Público, utilizando-se instrumentos de regulação urbana para alcance da função social e 

maior ênfase aos direitos coletivos. O art. 182, §2º da Carta Magna dispõe sobre a 

necessidade de ordenação da cidade, seguindo-se as diretrizes instrumentalizadas pelo Plano 

Diretor. Ainda assim, nas cidades brasileiras é possível observar os efeitos de uma 

urbanização acelerada, modificando a realidade e acentuando conflitos sociais. 

A primeira indagação que carece de resposta é quem são os agentes que modelam e 

(re) fazem a cidade? Podem ser elencados: os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, as agências de publicidade e propaganda, 

o Estado, e os grupos sociais excluídos. E como estes atuaram na (re) organização do espaço 

urbano nas últimas décadas? 

As atividades de intervenção servem para valorizar o patrimônio dos proprietários 

fundiários, que utilizam as mais diversas formas para pressionar o Estado a atuar melhorando 

o entorno da área, citando-se, a título de exemplo as obras nas vias de acesso (pavimentação, 

saneamento), dentre outros. 

Como demonstrado no capítulo anterior, a confluência de interesses na reprodução e 

acumulação de capitais decorre de respaldo jurídico, vindo da administração estatal, 

influenciando os atos direcionados à política urbana, demonstrando um tendencionismo 

indesejável, onde deveriam vigorar relações constitucionais democráticas. 

Este rico mercado atua associando os desejos e preferências daqueles que não 

querem apenas um mero imóvel, mas sim adquirir apartamentos diferenciados. As ações de 

marketing procuram sensibilizar os potenciais compradores ante a exclusividade da adoção de 

um novo modo de vida urbano. Como exemplo típico, temos as indicações de localização 

privilegiada.  

O setor imobiliário brasileiro possui dois circuitos (grifo do autor). No circuito 

superior residem as características do capitalismo avançado (acesso ao crédito bancário, ajuda 
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governamental, emprego qualificado e reduzido a poucos), sendo responsável pela produção 

de moradias para as classes média e alta e pelos imóveis destinados aos negócios.  

Já no circuito inferior encontram-se reunidos os trabalhadores que constroem os 

edifícios (trabalho informal, sem renda fixa e sem ajuda institucional para o seu 

desenvolvimento), atuantes nos empregos com menor qualificação na construção civil. 

Também são provenientes deste circuito as empregadas domésticas, babás, seguranças, 

vendedores, dentre outros. 

Neste sentido, o que se determinou chamar de setor imobiliário possui, na verdade, 

três subsetores: a indústria da construção civil, voltadas para a construção de edifícios e obras 

de engenharia civil; as atividades industriais direcionadas a produção de materiais de 

construção; e as imobiliárias (loteamento, compra, venda, locação, etc.), atuando juntamente 

com as atividades de manutenção predial.  

O modelo neoliberal experimentado na década de 1990 trouxe certa estabilização 

monetária, afastando o Estado da função de investidor, e deixando livre a investida das 

grandes instituições bancárias, alterando a dinâmica do aludido setor. Outro ponto importante 

foi o desenvolvimento tecnológico, que otimizou o tempo de duração das obras, agregou 

maior qualidade nos materiais utilizados e reduziu a quantidade de trabalhadores. 

Houve a alteração das relações entre o capital e o trabalho, já que o setor imobiliário 

passou a contratar pequenas empresas para a realização de algumas etapas da construção, 

como a montagem de estruturas de concreto armado e acabamento das fachadas dos prédios. 

A garantia do direito à propriedade da terra é outro fator que deve ser considerado. 

Os proprietários passaram a negociar o solo urbano segundo seus interesses, aumentando o 

custo de injeção financeira para obtenção do produto final.  

Seguindo este norte, o resultado decorrente foi o acréscimo no preço dos imóveis, eis 

que parte dos lucros cobrem os custos de obtenção da terra, além da constante segregação 

socioespacial e a especulação imobiliária. A demanda apta a consumir um produto de valor 

mais elevado é reduzida, e, além disso, os empresários lançam mão do financiamento direto 

dos imóveis para que empresas de capital autônomo assumam esta fase, acrescentando taxas 

de juros e encarecendo todo o custo do empreendimento.  

O incorporador tem a função de criar a disponibilidade de terrenos aptos para 

construir. Ele atua na compra do terreno, pleiteia e recebe o financiamento para construir e 

comercializar o imóvel, além de decidir sobre as características, seja no que tange à 

arquitetura, valores investidos ou sua localização. Segundo os estudos de Botelho (2007, p. 

62-64), a criação jurídica do incorporador, na década de 60, veio junto ao primeiro impulso de 
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verticalização urbana nas grandes cidades do Brasil; muito devido aos programas 

habitacionais procedidos pelo BNH e SFH. 

Quanto aos proprietários fundiários, estes atuam no meio urbano obtendo renda 

através do uso direto (locação, arrendamento) e pela capitalização (venda, especulação, 

parcelamento). São exemplos os especuladores, grupos industriais, o Estado, incorporadores, 

construtores e os fundos de investimentos imobiliários. 

A renda fundiária possui característica abrangente, surgindo no entrecruzamento das 

mais distintas condições econômicas, políticas, geográficas e sociais. Pode assumir a forma de 

aluguel de escritórios e moradias, calculados segundo o desenvolvimento populacional em seu 

entorno; considera a localização paisagística, para a atração de novos comércios locais, e até 

mesmo a mera disponibilidade da área dentro do espaço urbano. 

Os contornos desta intrincada dinâmica da vida na cidade foram objeto de estudo de 

diversos autores do que conhecemos como Sociologia Urbana (grifo do autor). Por tal 

motivo, alguns de seus elementos auxiliam na compreensão da ocupação dos espaços de 

Niterói, trazendo a reflexão sobre as intensas transformações a que é submetida diariamente a 

sociedade.  

A luta das instituições comerciais por uma localização estratégica implica na 

distribuição populacional com o decorrer do tempo. Conforme sinaliza Robert Ezra Park 

(1970, p. 28), a área de ocupação das residências acaba por ser diretamente determinada por 

esse jogo de forças (grifo do autor), o que nos revela o “princípio de dominância”. 

O tempo presente trouxe-nos uma velocidade até então não experimentada pela 

natureza humana, nas transformações físicas, tecnológicas, e, sobretudo, nas relações 

pessoais. Mudamos nossas percepções diante de tantas contraditoriedades, e reagimos com 

uma energia a tais estímulos, o que nas cidades tranquilas não ocorre.   

Mas a sucessão de atos inesperados neutraliza a percepção humana, trazendo o que 

Simmel (1987, p. 16-17) conceituou como “atitude blasé”. Esta antipatia e indiferença 

decorrem do fato do dinheiro ser o denominador das relações sociais contemporâneas, pois 

está a retirar toda a essência e valores das coisas como são.  

Este fluxo contínuo de transformações, flagradas a todo instante em Santa Rosa e no 

Jardim Icaraí devido à ação dos agentes acima mencionados, traduz-se na mesma lógica de 

expansão radial proposta por Ernest W. Burgess, pois a construção da cidade adere às 
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demarcações sociais e econômicas possíveis de serem vistas na ilustração de áreas ou círculos 

concêntricos (grifo do autor) 4. 

Os prédios residenciais atraem uma parcela de moradores que podem pagar pelo 

produto ofertado, e lotes onde antes residiam poucas pessoas passam a abrigar centenas, dado 

o efeito da verticalização. Tais locais passam a ser frequentados por pessoas de outra classe 

social, afastando todos aqueles que não possuem condições de acompanhar a nova realidade 

ditada pelo consumo. 

Como resultado, temos em Niterói a concentração de áreas residenciais com serviços 

destinados a atender esta parcela de maior poder aquisitivo, que não mede esforços para se ver 

rodeada de atrações e de exclusividade perto de suas casas. Logo, afastam-se serviços 

ultrapassados, questiona-se o valor da tradição dos comércios, e, nas periferias e favelas, ou 

como diz Burgess (1970 [1925], p. 353), nas zonas de “commuters”, vivem aqueles que saem 

pela manhã e regressam à noite para simplesmente trabalharem em locais onde não se 

reconhecem. 

A fim de garantir a plausibilidade do recurso ora esquematizado, é válido trazer a 

opinião do referido autor (Burgess, 1970 [1925], p. 358) no seguinte sentido: “Mal se deve 

acrescentar que nem Chicago nem qualquer outra cidade se adapta perfeitamente a êste (sic) 

esquema ideal.” 

Diante das considerações feitas até então, convém fazer um breve resumo sobre as 

áreas do estudo realizado. Primeiramente, o Plano Diretor de Niterói, nos termos da Lei nº. 

1.157/92 determinou os bairros componentes das Praias da Baía. A modernização das últimas 

décadas atendeu a uma dinâmica de crescimento da cidade, cabendo destacar as obras de 

ligação realizadas com a abertura dos túneis entre Icaraí e São Francisco. 

A ocorrência da fusão do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio de 

Janeiro5 em 15 de março de 1975 promoveu a transferência da capital estadual para a cidade 

do Rio de Janeiro. Tal fato repercutiu diretamente nas receitas de Niterói, culminando em um 

progressivo processo de estagnação econômica e degradação urbana. Somente nos anos 90 o 

esvaziamento da cidade começa a ser revertido, muito em função da atuação do Governo 

 

4    Burgess utiliza um esquema de círculos para fazer a definição da forma de vida na cidade de Chicago. Tal 
ideia aplica-se de modo parecido à dinâmica da expansão imobiliária ocorrida nos últimos anos em Niterói. 

 
5    EM 15 de março de 1975, Guanabara e Rio se transformam num único estado. O Globo. Fatos históricos.      

Páginas digitalizadas, 24 set. 2013. Disponível em: < http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-15-
de-marco-de-1975-guanabara-rio-se-transformaram-num-unico-estado-10121382 >. Acesso em: 29 nov. 
2017. 
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Municipal, ao favorecer a expansão imobiliária na região das Praias da Baía, seguindo um 

jogo de interesses político-financeiros que trouxe transtornos a toda a população do 

município.  

O bairro de Santa Rosa possui extensão territorial6 considerável, sendo estipulada em 

3,06 km². Sua população, segundo os dados apurados pelo Censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no ano 2000, possui 27.038 habitantes. 

O nome do bairro tem origem na antiga Fazenda Santa Rosa 7 (séc. XVIII) que 

compreendia vasto território. O desenvolvimento está associado a Icaraí, visto que foram 

áreas privilegiadas para ocupação, motivo pelo qual com o passar dos tempos foram 

fracionadas as fazendas presentes na região. A boa localização de Santa Rosa foi um atrativo 

para a ocupação de moradores de poder econômico médio/elevado, que buscavam em seus 

vales um clima mais agradável e melhor qualidade de vida. 

O desenvolvimento urbano trouxe a pavimentação de novas ruas, e a construção de 

edifícios de apartamentos em substituição aos prédios baixos. Seguindo a intensidade da 

verticalização de Icaraí após o final dos anos 70, Santa Rosa tornou-se opção viável para 

moradores vindos da cidade do Rio de Janeiro, onde também aconteceu o fenômeno de 

estrangulamento da metrópole.  

Este bairro é classificado como de ocupação urbana moderada, segundo apurado pelo 

Censo 2000 do IBGE 8, mas deve ser esclarecido que tal classificação decorre do modo pelo 

qual a área consta disponível a construção urbana. 

 

Tabela 1: Percentual populacional segundo o Censo 2000. 

 
Fonte: PMN/Subsecretaria de Ciência e Tecnologia; IBGE; Censo Demográfico 2000. 

 

6       CULTURA NITERÓI. Consulta aos dados censitários de Niterói e do bairro de Santa Rosa. Disponível em: 
< http://culturaniteroi.com.br/blog/?id=310 >. Acesso em 17/11/17. 

7       Sítio eletrônico - Portal Niterói à vista. Disponível em: < http://www.nitvista.com >. Acesso em 10  nov. 
17.  

8 Cumpre esclarecer que, ao proceder consulta no sítio eletrônico do IBGE, não foi possível localizar dados   
estatísticos sobre o bairro de Santa Rosa no Censo 2010, sendo as informações apuradas pertinentes tão 
somente ao município de Niterói. 

População residente segundo os bairros 

Bairros Abs. % 

Niterói 459.451 100,00% 

Icaraí 75.127 16,35 % 

Santa Rosa 27.038 5,88¨% 
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Limitando-se com os bairros de Icaraí, Pé Pequeno, Cubango, Ititioca, Viradouro, 

Vital Brazil e São Francisco, é importante ponto de passagem para outros pontos de Niterói. 

Possui como características ser um bairro residencial de classe média, dispondo de ampla rede 

de serviços e comércio diversificado. Devido à ocupação antiga, Santa Rosa apresenta boa 

infraestrutura urbana, saneamento básico e várias linhas de ônibus que dão acesso a grande 

parte da cidade. 

Os domicílios particulares de Santa Rosa apresentam ocupação espacial 

heterogênea9, onde 63,10% são de ocupação vertical, 31,10% representam casas isoladas, e 

5,66% ocupação em favelas. Do total de imóveis, 69,70% são próprios e 23,81% alugados.  

No que tange a área denominada Jardim Icaraí, cabe fazer menção de que se trata de 

verdadeira controvérsia10 entre o que afirmam os representantes municipais (não consta como 

bairro, e sim área), com as ideias aos poucos utilizadas pelo setor imobiliário para angariar 

maiores margens de lucro em Niterói.  

Está situada na transição dos bairros de Icaraí e Santa Rosa, mesclando 

características de ambos. Em sua maior parte se apresenta como uma área mais residencial, 

sendo um local mais tranquilo de se viver quando comparado a Icaraí. Suas ruas bem 

arborizadas, a proximidade com a praia, e por estar junto aos morros e vales de Santa Rosa, 

resulta em um clima ameno, aproveitado por seus moradores durante as caminhadas matinais 

e passeios ao Campo de São Bento e outras áreas próximas. 

A título ilustrativo, o mapa a seguir demonstra a supracitada área estudada, que 

encontra-se situada no limite do bairro de Santa Rosa com Icaraí.  

 

 

 

 

 

 
 

9    PORTAL NITERÓI À VISTA. Consulta aos dados censitários de Niterói e do bairro de Santa Rosa. 
Disponível em: < http://www.nitvista.com >. Acesso em 10/11/17.  

 
10   Sobre o assunto, vide reportagem de MAGALHÃES, Maria Inez. “Cadê o bairro que estava aqui?        

Especulação imobiliária transformou parte do bairro de Santa Rosa em Jardim Icaraí. Porém, a prefeitura diz 
não reconhecer o novo nome. O Dia Niterói, 19 set. 2014. Disponível em: < 
http://odia.ig.com.br/niteroi/2014-07-19/cade-o-bairro-que-estava-aqui.html > Acesso: 19 jun. 2017. 
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Figura 2: Delimitação da área do Jardim Icaraí – Niterói.  
Fonte: Google11. 
 

A área do Jardim Icaraí ainda possuía em sua maioria residências baixas (casas e 

vilas, em sua maioria) juntamente com as aludidas características dos bairros de Icaraí e Santa 

Rosa, e logo virou o alvo estratégico para a especulação imobiliária expandir seus 

empreendimentos; devido ao inchaço de construções de grande porte (edifícios) em Icaraí. 

Quanto aos logradouros, compreende desde a Avenida Roberto Silveira até a altura 

da Rua Geraldo Martins; Rua Lopes Trovão e a Avenida Almirante Ary Parreiras (do lado 

esquerdo do canal da Ary Parreiras, sentido de quem observa o mapa de Icaraí para Santa 

Rosa) até a altura da Rua Graciliano Ramos. 

Possui como ruas paralelas à Praia de Icaraí: Av. Roberto Silveira, Otávio Kelly, 

Nóbrega, Prof. João Pessoa, Geraldo Martins, Dom Bosco, Vital Brazil Filho e Graciliano 

Ramos. 

As ruas transversais a estas são as seguintes: Lopes Trovão, Herotides de Oliveira, 

Miguel Couto, Domingues de Sá, Cinco de Julho, Mariz e Barros, Sete de Setembro, 

Francisco Dutra e Ary Parreiras (até a altura da Rua Graciliano Ramos). 

 

11     Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/@-22.9052589,-43.098953,17z >. 
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Além desses logradouros, existem ainda: Travessa Dr. César Couple, Rua Professor 

Leandro Mota, Travessa Campos Viana, Rua Juiz Goulart Monteiro, Travessa Desembargador 

Álvaro Ferreira Pinto, Travessa Morgadinha e Travessa Desembargador Luiz Paiva. 

A valorização desta área resultou no também no impressionante volume de 

residências de grande porte e aumento da atividade comercial da região, com prédios 

corporativos, farmácias, academias, mercados e o polo gastronômico popularmente chamado 

de Baixo Icaraí (grifo do autor), em alusão ao Baixo Gávea e Baixo Botafogo (grifos do 

autor), no Rio de Janeiro, onde se encontram os principais restaurantes, bares e toda a vida 

noturna atual da Zona Sul de Niterói. 

A contemporaneidade apresenta forte demarcação territorial, onde passam a constar 

bairros privados, direcionados as pessoas pertencentes às classes média e alta. Através dos 

sucessivos lançamentos de habitações verticais, os hábitos foram influenciados, modos de 

vida alterados e os padrões normativos da cidade elaborados passam a materializar relações 

assimétricas entre as partes que compõem sua estrutura física.  

 
 

No urbano, a terra deixa de ser um instrumento de produção imediata, um bem da 
natureza, como no campo. E mesmo a questão de ser a terra um bem finito, que não 
pode ser criado pelo trabalho, no contexto urbano, ganha um novo sentido. A 
reprodução do espaço urbano não ocorre apenas através da incorporação de novas 
áreas, mas também a partir do adensamento e da verticalização. (CARLOS, 2009, p. 
52). 
 
 

Ao partir das mesmas premissas utilizadas por Botelho (2007, p. 45-47) ao realizar 

estudo na cidade de São Paulo, é possível assimilar que nos dias de hoje o espaço assume a 

forma mercadoria, sendo um poder/privilégio não extensível a todos dispor da propriedade 

territorial, mesmo que uma parcela, numa localização geográfica privilegiada, o que causa 

uma verdadeira segregação entre classes da sociedade.  

 
 

Convém, porém, examinar o que constitui talvez a mais forte segregação social: a 
localização da habitação; seria esconder a realidade deixar de constatar a segregação 
espacial cada dia mais forte entre locais de residência dos executivos e locais de 
residência dos operários e empregados. (LOJKINE, 1891, p. 227). 

 
 
Temos que a maneira como acontece o desenvolvimento urbano, redefinindo a cada 

dia a divisão espacial, considera a potencialidade do preço de um terreno segundo o seu 

entorno (escolas, shopping, hospitais, áreas verdes e de lazer, privacidade). Tais movimentos 
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de valorização estão associados às conjunturas econômicas tanto em nível micro (bairro, 

região) como macro (município, Estado). 

Este processo de criação do discurso sobre a necessidade de Niterói melhorar por 

intermédio da urbanização acentuou gravemente as desigualdades dentro do bairro de Santa 

Rosa, ainda mais latente no conceito criado pelo setor imobiliário para a exclusividade de 

morar no Jardim Icaraí.    

 
 

Por conseguinte, isso nos leva a definir a política urbana não como instrumento de 
regulação ou de “gestão” das contradições de classe – no caso, das contradições 
entre capital monopolista e frações não monopolistas do capital – mas sim como 
elemento de agravação, de exacerbação da contradição principal, no atual estágio 
do capitalismo, entre monopólios e camadas não monopolistas. (Ibidem, 1891, p. 
255). 
 

 
Desta maneira, o ato de segregar através do uso dos espaços disponibilizados na área 

urbana em estudo induz a evidente contradição entre a produção socializada e a apropriação 

privada. Soa como gritante a precariedade das habitações populares e construções nas favelas, 

quando comparadas aos condomínios residenciais das classes média/alta e todos os recursos 

de que dispõem. “O espaço urbano se reproduz, reproduzindo a segregação, fruto do 

privilégio conferido a uma parcela da sociedade brasileira.” (CARLOS, 2009, p. 83). 

Coadunando com Botelho (2007, p. 78-83), temos o agente estatal como responsável 

pela especulação imobiliária no meio urbano. A canalização de investimentos em 

infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos deixa à margem de qualquer cuidado as 

regiões onde situam-se as classes pobres, resultando em uma focalização excludente e 

aumentando a sensação de desequilíbrio social.  

 
 

A legislação de regulamentação de usos do solo e do espaço público, o 
direcionamento de investimentos, a construção de infra-estrutura, e os planos de 
revalorização de áreas urbanas degradadas são alguns dos exemplos de atuação do 
Estado que tem por fim a valorização dos capitais aplicados no setor imobiliário, em 
particular, e do próprio capital, em geral. (BOTELHO, 2007, p. 27). 
 

 
O fato de Icaraí ter alcançado o limite de construções verticalizadas ajuda no melhor 

entendimento no por que do setor imobiliário ter avançado para bairros limítrofes, como Santa 

Rosa, reformulando toda a tradição e população ali residente.  

 
 

Se a atmosfera dos “belos bairros” burgueses não pode ser reproduzida, rebaixam-se 
as exigências e criam-se novas necessidades, como a segurança dada pelos enclaves-
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fortificados e o maior “contato com a natureza”, como aparece nos anúncios de 
empreendimentos imobiliários. Decreta-se a “morte da cidade”. As negatividades do 
urbano se realizam com a crescente fragmentação do espaço e segregação 
socioespacial, fruto da ação do capital monopolista e da ação/inação do Estado que 
favorece o capital imobiliário/financeiro. (Ibidem, 2007, p. 79). 

 
 

Entender como o mercado de imóveis conseguiu alterar a visão que temos da cidade 

de Niterói tem como principal razão a atuação legislativa, a contar de 1986, na produção 

sazonal de normas disciplinadoras sobre a utilização do solo para fins de construção. Aono 

(2012, p. 110) sinaliza que o 1º PUR das Praias da Baía (Lei nº. 1.483/95) contribuiu para a 

regulação e controle do adensamento; todavia, tal postura não agradou a projeção de lucros 

imaginada pelos incorporadores imobiliários. 

O anseio de participação coletiva materializado pelo Plano Diretor de 1992 e na 

gestão de João Sampaio, aos poucos é substituído pela lógica exclusiva da comercialização da 

imagem de Niterói praticada pelo prefeito Jorge Roberto Silveira, o que foi feito de modo 

célere e atendendo as demandas das grandes construtoras de outros Estados que vieram à 

procura de grandes margens de lucratividade.  

Para exemplificar, a partir do ano de 97, Jorge Roberto assume outra vez a prefeitura 

e logo impulsiona a revisão do PUR das Praias da Baía, além da elaboração do PUR da 

Região Oceânica. Toda a tramitação foi acelerada, sem qualquer participação social, e 

negando as propostas eventualmente formuladas, tendo a sessão de julgamento acontecido a 

portas fechadas. O objetivo de uns poucos fez frente ao clamor de milhares.  

 
 

Pode-se citar como grande exemplo o Plano Urbanístico Regional das Praias da Baía 
– PUR, que em suas descrições aumenta os gabaritos (números de pavimentos das 
edificações verticais), reduz e até mesmo elimina os espaços entre as edificações, 
não conta o pavimento de cobertura entre a quantidade de pavimentos que deve 
possuir uma edificação, entre outras contradições que acabam por eliminar a opinião 
da sociedade que não se identificou com as propostas descritas. (ARAÚJO, 2010, p. 
1). 

 
 
O uso desenfreado da terra implica diretamente no beneficiamento daqueles que 

atuam na gestão pública da cidade de Niterói, e são também sócios de empresas do ramo da 

construção civil. Aono (2012, p. 113-115) aponta este panorama de protecionismo com as 

elites e descaso com os mais pobres, excluídos do processo de mudança e de ter um governo 

democrático.  
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Após ações do Ministério Público, o PUR das Praias da Baía foi suspenso até o 
julgamento da ação103. De lá pra cá, desde que passou a vigorar, o PUR foi alvo de 
críticas sucessivas, ele é acusado principalmente de causar o adensamento 
permissivo nos bairros de Icaraí e Santa Rosa – chamado de Jardim Icaraí pelo 
mercado imobiliário - além de promover especulação ligeira em Charitas.  

 
 

As habitações populares não foram feitas, pois seria um risco (grifo do autor) ofertar 

moradias para pessoas vindas de outras cidades. Entretanto, a chegada de novos moradores 

nos bairros com cada vez mais prédios de condomínios nunca foi visto com ressalvas, dado o 

poder aquisitivo dos mesmos. Os recursos orçamentários para programas sociais foram 

vertiginosamente empregados na construção mercadológica niteroiense, com o Caminho 

Niemeyer (grifo do autor).  

Outro ponto relevante é que ate o ano de 2002, Niterói não contava com políticas de 

regularização fundiária, o que melhoraria as condições de habitação de considerável parte da 

população da Região das Praias da Baía e Norte. A mudança neste cenário veio na gestão de 

Godofredo Pinto, organizando novo arcabouço legal para o município.  

Pela ausência de comprometimento na atenção a todos os setores da sociedade, 

Niterói experimentou momentos de vigor na produção legislativa no que tange as leis 

urbanísticas, sendo o primeiro com João Sampaio, entre 1989 e 1996, e, depois, na gestão do 

Partido dos Trabalhadores com Godofredo Pinto, numa tentativa de reestabelecer o diálogo 

com a sociedade civil. 

A questão reside na facilitação concedida pelo Poder Executivo, principalmente na 

gestão de Jorge R. Silveira, para a livre exploração de áreas urbanas para o favorecimento dos 

agentes imobiliários, que atuaram na compra de lotes, casas e vilas, pressionando a Câmara de 

Vereadores a modificar os gabaritos das construções, afastamentos entre edificações, dentre 

outras normas restritivas, para que se formasse um engenhoso e lucrativo mercado de imóveis 

verticais, caros, e que aproveitaram ao máximo a divulgação da qualidade de vida de Niterói 

para gerar grandes margens de lucratividade.  

Os problemas sentidos pela sociedade no bairro de Santa Rosa e em Jardim Icaraí são 

consequência da construção de um espaço repleto de contradições, onde a concorrência 

acirrada entre novas tecnologias, edificações, entre empresas, e a organização do trabalho 

serviram para a valorização do capital investido e maiores chances de melhorar o retorno sob 

a forma de lucro.   

 
 

O capital (na escala dos capitais individuais) e as classes dominantes se concentram 
em alguns lugares, em detrimento de outros. Os locais mais bem-aparelhados atraem 



45 

 
 

 

as empresas e a moradia dos mais ricos, desde que seja possível a segregação das 
camadas populares.  (BOTELHO, 2007, p. 30). 

 
 

Ademais, o descaso com a proteção de áreas ambientais e com a minimização dos 

impactos das construções de prédios residenciais, corporativos e de uso misto, acentuou o 

sentimento de traição e desgosto das classes de renda mais baixa, o que gerou uma relação de 

estranhamento constante com o urbano alterado na instantaneidade da especulação sobre a 

(re) organização do solo nas Praias da Baía num espaço de pouco mais de trinta anos.  

 
 

O indivíduo se encontra ao mesmo tempo “socializado”, integrado, submetido a 
pressões e limites pretensamente naturais que o dominam (principalmente no seu 
quadro espacial, da cidade e suas extensões) – e separado, isolado, desintegrado. 
Contradição que se traduz em angústia, frustração e revolta. (Ibidem, 2007, p. 29). 

 

 

Por mais que às vezes apresentar os fatos de modo analítico cause um sentimento de 

decepção, infelizmente a atuação do mercado imobiliário trouxe uma série de danos 

irreversíveis para os locais de estudo desta pesquisa. Seu principal aliado nesta lucrativa 

empreitada foi à atuação político-legislativo dos próprios representantes eleitos pelo povo de 

Niterói.  

 Algumas considerações carecem de explanação a esta altura, para que o leitor seja 

levado à reflexão com o máximo de informações possíveis. Aono (2012, p. 259) apresenta a 

burla legislativa (grifo do autor) realizada por intermédio da aprovação da Lei nº 1.732/99, 

que permitiu a alteração dos parâmetros urbanísticos criteriosamente fixados no Plano Diretor 

de 92, sendo válido afirmar que tal legislação é hierarquicamente superior. 

As Operações Interligadas, conforme disposto no Capítulo 3, beneficiavam 

diretamente as construtoras, através de contrapartidas para aumentar o adensamento dos 

empreendimentos. Os cálculos para esta valorização do terreno foram feitos ignorando a 

valorização agregada ao terreno. Deste modo, o resultado a atuação dos governantes 

representou efetivo prejuízo de ordem econômica ao município. 

Frisa-se que todas as construções realizadas através das Operações Interligadas 

foram aprovadas entre os anos de 1999 e 2002, entre o segundo e terceiro mandato de Jorge 

Roberto Silveira como prefeito de Niterói.  
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Figura 3: Mapa de uso e cobertura do solo no município de Niterói (2013). 
Fonte: Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR12, João 
Pessoa – PB, 2015. 
 

O mapa acima ilustra através de técnicas de georeferenciamento e uso de dados 

estatísticos que a área objeto deste estudo possui urbanização tipo moderada. Porém, tal 

informação desconsidera a ocupação sob o aspecto vertical, o que decerto trouxe um uso do 

solo diferenciado e aglutinador de famílias dentro do mesmo espaço físico.  

Além disso, a proximidade com o bairro de Icaraí torna perceptível que o bairro de 

Santa Rosa e a área denominada pelo mercado imobiliário como Jardim Icaraí sofreram 

impacto direto dos excessos de prédios construídos na proximidade da orla niteroiense, o que 

 

12   Disponível em: < http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0248.pdf >. 
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permite avançar na conclusão de que o panorama verdadeiro está no limiar entre urbanização 

intensa e urbanização intensa e vertical (grifos do autor), sendo vista através da coloração 

marrom no ponto predominante do mapa. 

A fim de comprovar o alegado neste capítulo, os dados apurados pela Prefeitura13 a 

época da elaboração do Diagnóstico Técnico de Apoio à Revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, sinalizaram o aumento populacional na região das Praias da Baía 

em 6,4%, no período entre os anos 2000 e 2010.  

Torna-se válido confrontar estas informações com os dados fornecidos pela 

Secretaria de Urbanismo de Niterói, através de pesquisa de campo, onde os indicadores 

tímidos não retratam com a fidelidade esperada por levantamentos de um órgão público sobre 

a dinâmica de crescimento populacional da cidade, tendo por parâmetro as autorizações para 

construções no solo urbano. 

 

Tabela 2: Concessões de licenças para obras segundo a Secretaria de Urbanismo de 
Niterói. 
 

   
  Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói/Secretaria de Urbanismo. 

 

Muito embora seja possível constatar o decréscimo no número de licenças com 

direito a início de obra em Santa Rosa nos últimos três anos, ainda assim é fato notório a 

quantidade de edifícios residenciais erguidos nos logradouros do bairro dentro do mesmo 

 

13 Consoante o disposto na página 203 do material de Apoio à Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Niterói, os dados formulados por Figueiredo (2004, p. 7) apontam a taxa de 
crescimento populacional da região das Praias da Baía no período 2000/2010. 

 

Licenças com direito a início de obra – Bairro Santa Rosa 

Assunto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comercial Coletivo 1 1 0 0 0 0 

Comercial 
Individual 

0 1 2 1 0 2 

Misto 0 0 0 0 0 0 

Multifamiliar 6 4 6 1 2 0 

Serviços 2 0 2 2 1 0 
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lapso temporal, implicando afirmar que o poder público omite os resultados dos atos 

cometidos pelos seus representantes eleitos.  

Com relação aos dados indicados para o setor de serviços, a mesma lógica prevalece. 

Basta ao leitor caminhar nas ruas Noronha Torrezão, Vereador Duque Estrada, Prof. Otacílio, 

Dr. Sardinha e Nossa Senhora Auxiliadora para ser nítida a percepção de que são 

sucessivamente apresentados ao olhar prédios residenciais, e novos comércios para garantir a 

facilidade e o conforto de seus moradores.  

As sucessivas pressões de distintos movimentos sociais contra o fenômeno 

especulativo na cidade teve como resultado a publicação do Decreto nº. 11.094/2012, no qual 

o prefeito Jorge Roberto Silveira teve que determinar a suspensão dos licenciamentos de 

edificações nas áreas sinalizadas neste estudo, sob o pretexto da adoção de medidas que 

proporcionassem “projetos sustentáveis”. Como dito, os motivos de tal decisão parecem ser 

outros. 

Os efeitos dessas posturas adotadas na cidade durante anos refletem diretamente na 

insegurança e perda gradativa da sensação de bem estar ao circular pelas ruas de Santa Rosa e 

da área criada como bairro (grifo do autor), Jardim Icaraí. Como outra consequência possível 

de ser indicada, temos a forte expansão urbana na Região Oceânica, facilitada pela melhoria 

do sistema viário.  

“A saturação das regiões de ocupação urbana mais antiga, como a região das Praias 

da Baía e a região Norte. Nestas áreas, o crescimento populacional se dá verticalmente, com a 

substituição de prédios mais antigos por edifícios mais modernos e mais altos.” (UMMUS; 

MATOS; JESUS, 2008, p. 4). 

Outras consequências são ainda apontáveis para a excessiva expansão imobiliária 

(grifo do autor). O aumento na tributação, notadamente sobre o Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana (IPTU) não se converteu em melhorias à sociedade de modo uniforme. Os 

custos de vida foram elevados, consoante à atuação especulativa, corroborando na segregação 

entre classes. A violência também passou a assolar as áreas de estudo, além do colapso do 

sistema viário e de drenagem de águas pluviais, quando chega o período das chuvas 

torrenciais em Niterói. 

Diante do cenário de drástica alteração no modo de vida de milhares de pessoas, 

ainda não é possível apurar o quanto poderá ser atribuído a atuação dos agentes aqui 

apresentados na forma como os niteroienses vivem no ano de 2017. Decerto, contrariando a 

visão de Burgess (1970 [1925], p. 360), os sucessivos processos de desorganização e 

organização não trouxeram o equilíbrio almejado pelo autor. Muito pelo contrário, a busca 
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pelo progresso foi desejada por uma elite seletiva, mas que teve o seu preço pago do modo 

mais conflituoso e desigual pela grande maioria de pessoas simples e de bem que foram 

relegadas ao esquecimento, além de forçadas a assistir a urbanização que apenas desestruturou 

os rumos da sociedade de Niterói.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: NITERÓI COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE 

DE VIDA E PERSPECTIVAS PARA UM FUTURO PRÓXIMO 

 

“O inimigo é a metrópole que pode fagocitar 

Niterói, reduzindo-a a um subúrbio.”(ROCHA-

PEIXOTO, 1997, p. 221). 

 

Ao procurar desvendar a complexidade da atuação de diversos atores na produção e 

(re) organização do espaço urbano de Niterói, torna-se possível entender com maior clareza o 

quanto a cidade perdeu de seus atributos naturais devido à ganância perceptível entre os 

empreendedores do setor da construção civil; mas, também, de políticos do Executivo e 

Legislativo municipal, que deveriam primar pela promoção da igualdade social e pela 

dignidade em seus atos.  

Os elementos apresentados neste estudo denotam tratar-se de certa dose de utopia a 

crença na gestão consciente da classe política, após serem empossados para cuidar do melhor 

modo possível do município. O tempo trouxe uma visão mercadológica do espaço urbano, e 

Icaraí tornou-se pequena demais para os interesses do capital privado em gerar valorização da 

terra. Santa Rosa é construída, então, como bairro e zona de transição para acomodar 

moradores de outras cidades e Estados.  

Para satisfação da classe média/alta, o mercado de imóveis cria o bairro (grifo do 

autor) do Jardim Icaraí, estratégia de bem-estar que segregou a população e trouxe novos 

problemas para a região das Praias da Baía. “Porém, esta expansão desordenada teve um 

preço: a ocupação irregular, a favelização, o avanço sobre áreas protegidas e o desmatamento, 

que colocam em risco o equilíbrio ambiental do município”. (UMMUS; MATOS; JESUS, 

2008, p. 1). 

Não é nem um pouco recente a discussão em torno da construção de um meio 

ambiente equilibrado, sendo válido citar a Declaração de Estocolmo, no ano de 1972, como 

primeiro documento a trazer este conceito de preservação para as futuras gerações. No Brasil, 

a Constituição de 88 trouxe em seu artigo 225 a obrigação do poder público em zelar pelo 

meio ambiente, o que também passa pelo modo como se realiza o planejamento das moradias 

dentro da proporção dos 5.570 municípios existentes.   

Caso o Plano Diretor de Niterói fosse efetivamente seguido, teria logrado êxito como 

marco de desenvolvimento urbano e seria referência para os gestores do país. O artigo 44 traz 

previsão no parágrafo terceiro sobre a preservação ambiental e o zoneamento permitido para 
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ocupação da população. No entanto, o que mais pôde ser visto foi o sucessivo desrespeito a 

proteção de matas e áreas de preservação natural.  

As Operações Urbanas Consorciadas, previstas no artigo 13 do Plano Diretor, com 

alteração de texto procedida no ano de 2004, deveriam valorizar o ambiente da cidade e 

melhorar a vida em sociedade. Ao revés, pôs em prática a previsão de modificação dos índices 

e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e do subsolo.  

Permitiu, ainda, a regularização das construções em desacordo com a legislação. 

Ignorou a saúde e bem-estar das famílias mais antigas de Santa Rosa, ao não fiscalizar de 

modo sério os “Estudos de Impacto de Vizinhança” e o “Relatório de Vizinhança”, quando 

estes deveriam abranger todas as características das operações realizadas nas últimas décadas.  

A visão panorâmica desta pesquisa aponta para a utilização do urbanismo (grifo do 

autor) como discurso associado à melhoria da qualidade de vida humana, além das técnicas 

utilizadas para garantir a perpetuação dos ganhos do setor imobiliário pelo maior lapso 

temporal possível. 

Com este jogo de palavras, o Estado sai beneficiado, ao reduzir os entraves 

burocráticos a exploração do solo na propriedade privada; além de obter como renda fundiária 

a cobrança pela prestação de serviços públicos e pelo regime jurídico de concessão. Os 

governantes aproveitaram-se da posição que ocupam para dizer o que e onde (grifos do autor) 

pode ser, de fato, construído algo. 

Na Câmara de Vereadores, os interesses convergem em aprovar leis que beneficiem a 

especulação e empresas envolvidas na captação de novos investidores para o setor imobiliário. 

Participam ativamente do jogo do aumento ou depreciação nos preços dos terrenos. O 

Estatuto da Cidade regulamentou a prática de construir acima do limite fixado por lei, 

criando-se a “outorga onerosa”, e em Niterói logo tratou-se de proceder a parcelização do solo 

com a venda de algo imaterial: o espaço verticalizado (grifo do autor).  

Em síntese, todos os argumentos trazidos comprovam que a ação estatal não é neutra, 

tampouco igualitária face às classes sociais. Estimula as contradições sentidas em nosso 

cotidiano, e seus desígnios implicam no reconhecimento das desigualdades espaciais (grifo 

do autor), deixando à míngua famílias que mal conseguem construir suas casas, em grande 

parte residindo de modo precário nas encostas dos morros.  

O mais grave, dentro desta rede de parcerias (grifo do autor), criadas com finalidade 

unicamente lucrativa sob a imagem de Niterói, é que apenas aparentemente o Estado atua 

sobre a iniciativa privada (LEFEBVRE, 2000 apud BOTELHO, 2007, p. 82-97). No jogo de 



52 

 
 

 

interesses do século XXI o capital privado guia as atuações do Estado em conformidade com 

seus específicos interesses. 

A verdadeira reflexão sobre a crise urbana passa pelo entendimento de que os 

acessos às moradias se dão de modo desigual, consoante o poder existente pela propriedade 

privada da terra, influindo para a dicotomia entre riqueza e pobreza.  

Ao se pensar a construção do espaço urbano sob uma perspectiva de mudança, torna-

se preciso combater as formas pelas quais são fracionados o uso e parcelamento do solo, pois 

fica evidente que o sistema capitalista não busca atender a uma cada vez maior parcela de 

nossa população.  

Do mesmo modo como se preocupa Aono (2012, p. 41), a conclusão ao final desta 

pesquisa sinaliza o quanto torna-se imperioso (e logo) o impulso a ser dado pelo Poder 

Executivo municipal para lapidar um novo paradigma de interpretação jurídica sobre a função 

social da propriedade urbana, mais justo e distributivo. 

O percurso deve ser feito seguindo a lógica inversa: atacar primeiramente os 

verdadeiros problemas sociais de infraestrutura, ouvindo a grande parcela da população 

niteroiense que foi vitimada, anos após anos, pelo processo de ocupação acelerada, segregada 

e desigual. 

A cidade, como há muito se encontra, está repleta de ameaças ao desenvolvimento 

ordenado, consoante às premissas programáticas criadas pela Lei municipal nº. 1.157/92. 

Quando a especulação imobiliária passou a ser parte integrante das transformações dos bairros 

urbanizados, o resultado foi diverso do pretendido pela Secretaria de Urbanismo no início da 

década de 90, qual seja, regular o crescimento e fiscalizar os atos atentatórios a natureza de 

Niterói. 

Há pouca representatividade dos grupos sociais para apresentar quaisquer 

manifestações sobre o governo (mesmo que haja organização, são blindados (grifo do autor), 

quando realizadas as sessões da Câmara, quando são votadas questões tidas como polêmicas); 

o baixo controle do uso do solo; ausência de saneamento nas áreas periféricas; a escassez de 

programas de moradias para suprir as ocupações irregulares; e a completa revisão jurídica do 

corpo de leis urbanas, além da formação de secretarias nas áreas de habitação e urbanismo 

com corpo técnico concursado.  

Uma importante contribuição deste estudo é vista na conexão entre estudos 

lastreados em informações estatísticas com as técnicas de processamento de imagens 

geográficas, para que tenhamos a noção de que a densidade populacional de Santa Rosa não 
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pode ser medida pelo uso do solo urbano indicado. O espaço vertical trouxe uma compilação 

de famílias dentro da mesma área onde viviam algumas poucas pessoas.  

A visão do problema, por todos aqueles que possam vir a se interessar pelas 

dinâmicas da sociedade urbanizada, dependerá da percepção sensitiva do pesquisador 

enquanto ser humano, além de todas as informações possíveis de serem analisadas pelo crivo 

da desconfiança metodológica (grifo do autor). 

O noticiário recente já trata dos novos rumos a serem tomados pelos especuladores e 

demais agentes incentivadores do mercado imobiliário. Existe uma tentativa de criação do 

novo bairro (grifo do autor) denominado Jardim Santa Rosa, que compreenderia uma área 

hoje situada dentro do bairro de mesmo nome, localizada através das seguintes ruas: Vereador 

Duque Estrada, Prof. Otacílio, Dr. Sardinha, dentre outras, excluindo-se parte da Rua Santa 

Rosa bem como o início da Noronha Torrezão. 

Famílias que antes possuíam condições de desfrutar de conforto e fácil 

deslocamento, por residirem em Santa Rosa, foram morar nas regiões de Pendotiba e 

Oceânica; devido ao valor dos imóveis e também com medo dos crescentes índices de 

violência que assolaram os bairros das Praias da Baía, associados sem dúvida a instalação das 

Unidades de Polícia Pacificadora na cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos. 

Outro importante marco na história recente da cidade merece destaque. A conclusão 

do Túnel Charitas-Cafubá no corrente ano tirou do papel antigo projeto de mobilidade urbana. 

Todavia, conforme noticiado14, o processo de construção de condomínios de edifícios na 

região Oceânica é mais do que aguardado pelos empresários do setor.  

O discurso é direcionado a enaltecer as qualidades locais, como a “proximidade com 

a natureza”, “as praias mais bonitas da cidade” e, até mesmo, ser considerada “a Barra da 

Tijuca de Niterói”. Como ocorrido em Icaraí, a ansiedade dos empreendedores está na 

possibilidade de lucrar com a região por, no mínimo, uma década, com imóveis de “alto 

padrão”, que repetidamente possuem como diferencial agregarem “qualidade de vida”. 

Em poucas linhas da citada entrevista fica evidente a gana dos agentes imobiliários, 

mas sem deixar de lembrar os incentivos concedidos pelo Poder Executivo municipal com a 

“Operação Urbana Consorciada (OUC)”. Até mesmo pelas razões já sinalizadas neste estudo, 

 

14  MELLO, Igor. Investimentos em infraestrutura colocam Região Oceânica de Niterói como prioridade do 
mercado. O Globo on line, Jornal de Bairros, 02 dez. 2014. Disponível em: < 
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/investimentos-em-infraestrutura-colocam-regiao-oceanica-de-niteroi-
como-prioridade-do-mercado-14695293#ixzz4LHYfevtD >. Acesso em: 25 set. 2016. 
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a Câmara de Vereadores é pressionada constantemente a votar a revisão do Plano Urbanístico 

Regional da Região Oceânica, como demonstrado pelo presidente da Ademi-Niterói. 

Os mesmos sintomas ainda estão vivos e carecedores de reação enérgica de toda a 

população do município. A média de ocupação pretendida com a OUC será de 20 mil 

moradores por quilômetro quadrado! Para tanto, os interesses políticos se sobrepõem aos da 

sociedade, que outra vez assistirá “de camarote” a destruição do patrimônio natural da cidade 

sem qualquer planejamento efetivo. Tanto é assim que a reportagem frisa que não foram 

apresentados num primeiro momento os estudos de impacto de vizinhança e ambiental. 

A velocidade e intensidade das transformações resultam numa cidade vista como 

inacabada. O sentimento de perda é severamente massacrado face a destruição das memórias 

individuais e coletivas, fragmentando, assim, nossos sentidos sobre a consciência urbana. Não 

devemos lutar para preservar nossas histórias de protagonismo nacional? Valermos do 

heroísmo de Araribóia para expulsar daqui toda esta ganância de pessoas estranhas a essas 

terras? 

Valendo-me das sábias palavras do arquiteto Gustavo Rocha-Peixoto, é preciso 

entoar em cada mente questionadora o ímpeto de garantir o patrimônio histórico e natural da 

cidade de Niterói para as seguintes gerações. “A preservação dos bairros históricos é tarefa 

patrimonial e urbanística que visa reconhecer como bem cultural e proteger da desagregação 

os ambientes urbanos tradicionais como a matriz física que abriga o drama urbano [...].” 

(ROCHA-PEIXOTO, 1997, p. 222). 

O que temos, ainda, não são disputas por uma nova visão, cuja resultante permita-nos 

dialogar sobre um ambiente construído (grifo do autor). É preciso agir com maior vigor caso 

seja este o propósito de vida coletiva, pautada nas relações integrativas, onde se atribui o 

devido valor aos direitos humanos daqueles sabidamente excluídos da formação do espaço 

urbano. 

“Mudou-se o próprio modo de vida de muitas populações. Os saudosistas choram a 

perda de um patrimônio de tradições impossível de ser restaurado. Os humanistas e 

ecologistas lutam para salvar o pouco que restou do verde e da natureza.” (PELUSO; 

RANGEL, 1983, p. 53). 
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ANEXO A – Construtoras devem R$ 33,4 milhões por danos ambientais.  

Disponível em: < http://www.atribunarj.com.br/noticia >. 

 

Reportagem publicada em: 22/09/2010 

Jornal A Tribuna 

Texto: Soraya Batista 

 

Treze construtoras com atuação em Niterói estão envolvidas em Ações Públicas que 

tramitam no Tribunal de Justiça para cobrar ressarcimento por danos públicos e urbanísticos 

ao Município de Niterói. Caso sejam condenadas, essas empresas deverão juntas pagar uma 

quantia de aproximadamente R$ 33,47 milhões de reais aos cofres públicos. Nesta terça-feira, 

a Construtora Incasa Incorporações foi a primeira a ser obrigada a pagar este tipo de 

ressarcimento ao Município. 

O Promotor de Justiça Luciano Mattos explica que o problema com as construtoras 

surgiu por causada Lei 1732/99, que permite a alteração de parâmetros urbanísticos mediante 

contrapartida de interessado, as chamadas Operações Interligadas. “Aprovaram uma lei em 

1999 fixando um critério que era diferente do critério do plano diretor, que é uma lei superior. 

Esta lei fixou como parâmetro calcular sobre a valorização do terreno, enquanto que para o 

Ministério Público o correto seria calcular sobre a valorização do empreendimento. Segundo 

uma análise pericial que foi feita no processo, essa diferença provoca uma diminuição no 

valor que deveria ter sido pago”. 

Segundo o promotor, a questão não envolve nenhum dos condomínios e sim as 

empresas que aprovaram o projeto e quem o comercializou. Também não está sendo discutido 

se houve imputação de má-fé da empresa, mas sim a ilegalidade dos critérios que foram 

utilizados e que geraram prejuízos aos cofres públicos. “O Ministério Público não entrou 

nessa questão porque no campo da responsabilidade civil não se discute se há dolo ou culpa. 

O que está sendo pedido é um ressarcimento da parte correspondente ao lucro do 

empreendimento em relação a esta contrapartida, mas não há intenção de causar prejuízos ao 

empreendedor. Isso não é um desejo só do Ministério Público, é fundamentado no Plano 

Diretor de Niterói”, afirma. 

Em todas as ações, o Ministério Público, baseado num laudo pericial do GAT (Grupo 

de Apoio Técnico Pericial) calculou um valor de quanto aproximadamente cada empresa 

deveria ter pago caso fosse cobrado a contrapartida da valorização do empreendimento, o 

chamado Valor Inicial. Esta quantia é de argumentação e o Ministério a utilizou para provar 



60 

 
 

 

que houve uma diferença significativa em relação aos valores praticados. “É um valor 

simbólico, que o Ministério Público oferece aos juízo para demonstrar a diferença do que foi 

pago e o que poderia ter sido pago hipoteticamente. Mas isso será apurado em um longo 

processo de perícia”, afirma.  

O promotor Luciano Mattos afirma que o principal objetivo do Ministério Público é 

reparar os danos que estas construções trouxeram a Niterói. Segundo ele, a aplicação da lei 

além de causar prejuízo econômico ao município, porque não foi paga a contrapartida correta, 

provocou adensamento desproporcional, o que gerou dano ambiental e urbanístico, 

prejudicando assim a qualidade de vidada população. Como os prédios já estão estabelecidos 

e a situação já está consolidada, não há mais como impedir o acréscimo das construções. Por 

isso, o Ministério Público pretende fazer a recomposição dos danos ambientais, e o dinheiro 

pago pelas empresas será lançado num fundo ou numa conta específica para promover 

medidas que venham minimizar esses impactos causados nas zonas afetadas. 

Todas as construções citadas nas ações foram aprovadas entre os anos de 1999 e 

2002, período que a lei 1732/99 ainda estava em vigor e a maioria delas está localizada no 

bairro de Icaraí, área amplamente procurada para construção de moradias. Esta lei foi 

revogada no ano de 2002, quando um novo Plano Urbanístico Regional foi aprovada. As 

operações Interligadas também foram extintas, sendo substituídas pelas Operações 

Consorciadas, que permite por lei a flexibilização de limites construtivos, mediante uma 

política que venha beneficiar a coletividade. 

Além das ações que tramitam na Justiça, ainda existem cerca de 40 inquéritos que 

estão sendo investigados e também envolvem construtoras com atuação em Niterói. Além da 

valorização do empreendimento, estas construções apresentam problemas mais graves, por 

isso a apuração é mais longa. 

As 29 ações públicas 

1) SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA – Rua Herotides de Oliveira, 

69, valor inicial R$ 2.757.500,00. 

2) LRM E MUNICÍPIO DE NITERÓI– Rua Mém de Sá, 14, valor inicial de R$ 

1.405.000,00. 

3) CONSTRUTORA JOAMA LTDA - Rua Fagundes Varela, 549, valor inicial de R$ 

1.380.848,85 

4) SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A - Rua Ary Parreiras, 90, valor 

inicial R$ 1.288.000,00. 

5) CONSTRUTORA BACOS - Rua Lemos Cunha, 340, valor inicial de R$ 1.015.736,00 . 
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6) PENDOTIBA IMOBILIÁRIA, JM CONSTRUÇÕES LTDA - Ary Parreiras, 615, valor 

inicial de R$ 608.000,00. 

7) CONSTRUTORA BACOS E MUNICÍPIO DE NITERÓI - Herotides de Oliveira, 109, 

valor inicial de R$ 250.530,00. 

8)SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A - Ministro Otávio Kelly, 221, 

valor inicial de R$ 897.000,00. 

9) CONSTRUTORA FERNANDES MACIEL LTDA - Mém de Sá, 117, valor inicial de R$ 

1.622.895,24. 

10) SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A - Rua Roberto Rowley 

Mendes, 136, Boa Viagem - R$ 2.712.722,88 

11)SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA- Rua Souza Dias, 55, Vital Brazil - 

R$ 1.051.020,00. 

12) JT 159 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Rua Joaquim Távora, 159. 

Valor Inicial R$ 925.473,60. 

13) LRM - Rua Ary Parreiras, 504. Valor Inicial R$ 973.500,00. 

14) LRM - Rua Vital Brazil Filho, 56. Valor Inicial R$ 1.025.000,00. 

15) LRM - Rua Geraldo Martins, nº 189. Valor Inicial R$ 1.484.137,21. 

16) BACOS - Rua Lemos Cunha, 315. Valor Inicial R$ 544.020,00 

17) PLACON - Rua Ary Parreiras, 60 e Joaquim Távora. Valor Inicial R$ 391.500,00. 

18) CONTESI CONSTRUÇÕES LTDA - Rua Mariz e Barros, 371. Valor Inicial R$ 

732.500,00. 

19) SOTER Rua da Conceição, 95. Valor Inicial de R$ 420.000,00. 

20) Construtora Fernandes Maciel e Município de Niterói - Rua Geraldo Martins, nº 201. 

Valor Inicial de R$ 2.191.763,32. 

21) ACP 0004007-78.2010.8.19.0002 - 8ª Vara Cível - MP X Construtora Fernandes Maciel e 

Município de Niterói - Rua Domingues de Sá, nº 370. Valor Inicial de R$ 1.925.645,28. 

22) SOTER - Rua Sete de Setembro, nº 140. Valor Inicial de R$ 1.169.500,00. 

23) Placon- Rua Mariz e Barros, nº 168. Valor Inicial de R$ 268.610,00. 

24) Construtora Fernandes Maciel - Rua Comendador Queiroz, nº 52. Valor Inicial de R$ 

283.540,00. 

25) ANFRA Construções e Incorporações Ltda- Rua Sete de Setembro, nº 207. Valor Inicial 

de R$ 1.579.000,00. 

26) Pinto de Almeida Engenharia S/A- Rua Roberto Silveira, nº 409. Valor Inicial de R$ 

1.250.000,00. 
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27) Pinto de Almeida Engenharia S/A - Rua Mário Alves, nº 61. Valor Inicial de R$ 

3.560.000,00. 

28) Construtora Fernandes Maciel Ltda - Rua Ary Parreiras, nº 403. Valor Inicial R$ 

668.559,37. 

29) PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA S/A - Rua General Pereira da Silva, nº 302, 

Icaraí, Niterói. Valor inicial de R$ 1.419.000,00. 
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ANEXO B – Decreto municipal que determina a suspensão do licenciamento de 
edificações nas áreas do Plano Urbanístico Regional de Niterói. 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

BIBLIOTECA 

 

 

Publicado em 17 de janeiro de 2012 

 

 

DECRETO 11094/2012 

                                                                      

Determina a suspensão temporária do 

licenciamento de edificações nas áreas 

abrangidas pelos estudos de revisão do 

PUR. 

 
 
 
 

O Prefeito do Município de Niterói, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

artigo 66, VI da Lei Orgânica do Município de Niterói e em conformidade com o disposto no 

artigo 250, da Lei Municipal n.º 1.157, de 29 de dezembro de 1992 (Plano Diretor) e, 

 
Considerando que a política de desenvolvimento urbano do Município tem por 

objetivo atender ao pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e garantir a 

melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social; 

 

Considerando a necessidade de implementação de projetos sustentáveis na área do 

“Jardim Icaraí”; 

 

Considerando o andamento dos estudos de revisão do Plano Urbanístico das Praias 

da Baia, 

 

DECRETA: 
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Art. 1º - Fica temporariamente suspenso o licenciamento de obras de edificações 

coletivas com mais de 5 (cinco) pavimentos nas Frações Urbanas IC16A, IC16B, IC17, IC18 

e SR01, conforme delimitação constante da Lei Municipal nº. 1967, de 04 de abril de 2002, 

durante o período de estudo e tramitação da revisão do PUR (Plano Urbanístico Regional) das 

Praias da Baia. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Niterói, 16 de Janeiro de 2012. 

Jorge Roberto Silveira 

Prefeito 
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ANEXO C – Investimentos em infraestrutura colocam Região Oceânica de Niterói como 

prioridade do mercado.  

Disponível em: < https://oglobo.globo.com/rio/bairros/investimentos-em-infraestrutura-

colocam-regiao-oceanica-de-niteroi-como-prioridade-do-mercado-14695293#ixzz4zH4GzxJ0 

>.  

 

Reportagem publicada em: 02/12/2014 

Jornal O Globo Rio 

Texto: Igor Mello 

 
 
 
Apesar dos bons ventos, a questão do planejamento urbanístico da cidade ainda é uma 

preocupação. 

 

 

POR IGOR MELLO 

02/12/2014 10:40 / ATUALIZADO 02/12/2014 10:50 
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Na perspectiva, o túnel que ligará Cafubá a Charitas: obra deve reduzir o tempo de viagem entre a Região 
Oceânica e a Zona Sul de Niterói - Prefeitura de Niterói / Divulgação. 

 

NITERÓI - Tida como um refúgio para quem quer morar longe da agitação das áreas 

mais tradicionais de Niterói, a Região Oceânica deve se tornar o grande vetor de expansão do 

mercado imobiliário. 

A construção da TransOceânica, que deve reduzir o tempo de viagem até a Zona Sul 

e o Centro da Cidade, é apontada como o investimento público que deve multiplicar o número 

de empreendimentos em bairros como Piratininga e Itaipu nos próximos anos. O presidente da 

Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi-Niterói), 

Jean Pierre Biot, destaca o papel dos governos como indutores de investimentos no setor. Ele 

compara o atual momento da Região Oceânica com o que ocorreu na área da Barra da Tijuca 

nos últimos anos. 

— A expectativa é muito boa. Lá é a região de crescimento da cidade e os 

investimentos públicos mostram isso. A Região Oceânica é a Barra da Tijuca de Niterói — 

analisa. 

O diretor-geral da Brasil Brokers em Niterói, Bruno Serpa Pinto, é outro dirigente do 

setor que vê com otimismo as perspectivas da área em um futuro próximo. Segundo ele, a 

região é o melhor investimento disponível na cidade atualmente. 
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— O grande diferencial de um imóvel é o ponto. A Região Oceânica tinha as praias 

mais bonitas da cidade, imóveis de alto padrão e uma proximidade com a natureza que agrega 

muito à qualidade de vida, mas sofria muito com o trânsito. A TransOceânica vem completar 

o status de melhor lugar para se viver em Niterói — destaca. 

Ainda segundo Serpa Pinto, essa área da cidade deve permanecer rentável para quem 

quer investir em imóveis por pelo menos dez anos: 

— O mercado imobiliário vive de perspectivas de futuro. E não há nenhuma 

perspectiva melhor do que a da Região Oceânica e a do Centro, por conta da Operação 

Urbana Consorciada (OUC). Serão os grandes vetores de crescimento nos próximos dez anos. 

Apesar dos bons ventos, a questão do planejamento urbanístico da cidade ainda é 

uma preocupação para os investidores. Segundo os executivos ouvidos pelo GLOBO-Niterói, 

é preciso que a prefeitura e a Câmara dos Vereadores agilizem discussões importantes, como 

o Plano Diretor da cidade — criado em 1992 e com a atualização pendente desde 2002 — e o 

Plano Urbanístico Regional (PUR) da Região Oceânica. Para Jean Pierre Biot, enquanto essas 

questões não forem enfrentadas não é possível ter uma visão clara de como o setor se 

comportará nos próximos anos. 

— Em primeiro lugar, é necessário fazer a revisão do PUR na Região Oceânica. Por 

enquanto não há como avaliar como ficará o mercado no futuro — aponta o presidente da 

Ademi-Niterói. 

Os dois especialistas também concordam que o Centro de Niterói, que passará por 

grandes mudanças com a implantação da Operação Urbana Consorciada (OUC), também deve 

se tornar atrativo. Apesar da resistência de uma parcela da sociedade niteroiense, o projeto 

deve ser implementado em breve pelo município. 

Segundo Biot, o fato do projeto de Niterói, diferentemente do que ocorre no Porto 

Maravilha do Rio de Janeiro, dar mais espaço para empreendimentos habitacionais, é um 

incentivo a mais. 

— O impacto (da OUC) é totalmente positivo. O Centro é uma região muito 

degradada, que só vem perdendo moradores ao longo dos anos. É uma operação, diferente da 

do Rio, que está privilegiando mais a moradia do que o comércio. É uma área com vista 

maravilhosa e infraestrutura total. Vai ser uma das melhores opções em Niterói no futuro. E 

todo o entorno do centro vai ser afetado pela melhoria da OUC, como a Zona Norte, por 

exemplo. 

Segundo os estudos traçados pela Secretaria municipal de Urbanismo e Mobilidade, 

a OUC deve atrair cerca de 40 mil novos moradores para os bairros do Centro de Niterói. 
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Com isso, a média de ocupação deve ser de 20 mil moradores por quilômetro quadrado. O 

projeto foi duramente criticado pela oposição na Câmara de Vereadores durante toda sua 

tramitação, e chegou a ser alvo de três ações civis impetradas pelo Ministério Público 

estadual. Uma delas questionava a falta de apresentação de estudos de impacto de vizinhança 

e ambiental. O Executivo recuou e os anexou ao plano. 
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ANEXO D – Imagem de novo empreendimento comercial no bairro de Santa Rosa, na 

Avenida Padre Francisco Lanna. 
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ANEXO E – Imagem do bairro de Santa Rosa, na Rua Noronha Torrezão e a ocupação 

dos prédios na vista da cidade de Niterói.    

 

 

 


