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Resumo: A Operação Urbana Consorciada da região porto do Rio de Janeiro não difere das 
reformas urbanas anteriormente executadas ao tratar-se da política de habitação de 
interesse social, mas subordina o direito à moradia aos ditames da acumulação capitalista, 
transforma o solo em mercadoria. Este artigo que constitui-se pesquisa de tese em seu 
estágio inicial, analisa, a partir de pesquisa documental, a situação de moradia das famílias 
de baixa renda da AEIU-OUC. No que pese a insuficiência de informações dos órgãos 
públicos, há na área central um quadro eminente de moradias em situação de fragilidades 
urbanístico-jurídicas como cortiços,imóveis alugados. 

 

Palavras-chave: Operação Urbana Consorciada; Região Portuária do Rio de Janeiro; 
questão habitacional  

 

Abstract: The Consortium Urban Operation of the port region of Rio de Janeiro does not 
differ from the urban reforms previously implemented in the case of housing policy of social 
interest, but subordinates the right to housing to the dictates of capitalist accumulation, 
transforming the soil into a commodity. This article constituting a thesis research in its initial 
stage, analyzes, from documentary research, the housing situation of the low-income families 
of AEIU-OUC. In spite of the lack of information from public agencies, there is an eminent 
framework in the central area of housing in situations of urban-legal weaknesses such as 
tenements, rented properties. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 A atual  renovação urbana em curso na área central da cidade Rio de Janeiro 

intitulada Operação Urbana Consorciada (OUC)2 da Região Portuária  expressa de forma 

contundente as estratégias do modelo neoliberal de mercantilização do espaço urbano,  

transformando-o em um novo campo para obtenção e elevação do lucro por meio da 

acumulação por espoliação (HARVEY, 2011, p. 172). A cada reforma que a área é 

submetida a dinâmica socioespacial afeta diretamente o modo de vida das famílias que ali 

residem. A cada novo estudo, pesquisa e outras produções teóricas acerca da  situação 

habitacional dos moradores da área Portuária do Rio de Janeiro, identifica-se novos 

fatores, que provocados pelas reformas urbanas urbanas realizadas na área, deterioram, 

precarizam e marginalizam a moradia e o modo de vida das famílias e indivíduos pobres 

desta área. Assim, este trabalho tem como objetivo  um breve apontamento sobre a 

questão da moradia das famílias de baixa renda da área portuária do Rio de Janeiro no 

âmbito das ações públicas urbanísticas que a área sofreu, voltando-se de forma mais 

atenta à atual Operação Urbana desenvolvida desde 2009 na área denominada de Área de 

Especial Interesse Urbanístico do Porto da cidade do Rio de Janeiro (OUC-AEIU), bem 

como possibilita o primeiro tracejo da pesquisa de tese que pretende analisar a situação de 

moradia das famílias de baixa renda da área da OUC-AEIU, com o objetivo de verificar 

quais as múltiplas determinações contribuem para a subordinação do uso da terra e do 

direito à moradia, enquanto direito humano e social, às políticas de empreendedorismo 

urbano, a partir de processos de acumulação por espoliação, cuja lógica só reafirma a 

mercantilização da cidade e afeta de forma negativa a vida dos moradores pobres da Área 

do Porto.  

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 As reformas urbanas executadas na cidade do Rio de Janeiro, de Pereira Passos 

(início do século XX) a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse 

Urbanístico (OUC-AEIU) do século XXI, só agravam a crise da questão habitacional na 

                                                 
2  Considera-se operação urbana consorciada o conjunto intervenções e medidas coordenadas 
pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes 
e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental (LEI 10.257, 10 DEMJULHO DE 2001).  
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área. Antes com as obras embasadas pela ideologia higienista/urbanistas que com a 

destruição dos cortiços, casa de cômodos, estalagens desalojou milhares de famílias, 

atualmente a OUC-AEIU, com um quadro de despejos, remoções e muita incerteza acerca 

da realização da política de habitação de interesse social na área, dá seguimento a 

reestruturação da área central valorizando o solo urbano a partir da criação e modificações 

de arranjos institucionais, jurídico/normativos e urbanísticos que financeirizam a terra por 

meio da Parceria Público Privada (PPP) e garantem a subordinação o direito à moradia ao 

valor de troca (CARDOSO, 2015, p. 2 ). Assim, o referido trabalho apresenta breve 

apontamento sobre a situação habitacional dos moradores pobres da região onde está 

sendo desenvolvida a OUC do Porto do Rio de Janeiro, utilizando como caminho 

metodológico pesquisa documental à luz da teoria social crítica. Todavia, apesar da  

insuficiência de dados e informações institucionais acerca da real situação habitacional da 

população pobre da região portuária do Rio de Janeiro  em espacial daquelas que moram 

no âmbito da OUC-AEIU, foi possível obter dados riquíssimos sobre as formas de moradias 

das famílias de baixa renda que moram na área, a partir de produções cientificas como 

artigos, livros, relatórios e pesquisas acadêmicas.   

 

3 - DESENVOLVIMENTO 

3.1 Região Portuária do Rio de Janeiro no Contexto das Reformas Urbanas  

 
 
   A atual  renovação urbana em curso na área central da cidade conhecida como 

Operação Urbana Consorciada (OUC)3 da Região Portuária do Rio de Janeiro  expressa de 

forma contundente as estratégias do modelo neoliberal de produzir e reproduzir o espaço 

urbano, a partir de processos de mercantilização e privatização, transformando-o um novo 

campo para obtenção e elevação do lucro por meio da acumulação por espoliação 

(HARVEY, 2011, p. 172).  A cada reforma que a área é submetida, a dinâmica socioespacial 

das famílias que ali residem sofre transformações e estas tem seu modo de vida diretamente 

afetado. 

 Como constata Kowarick (1993, p. 33), as condições de vida das pessoas dependem 

de um conjunto de fatores “da qual a dinâmica das relações de trabalho é o ponto 

primordial”. E tal análise pode ser feita a partir da expansão urbana com a implementação de 

                                                 
3  Considera-se operação urbana consorciada o conjunto intervenções e medidas coordenadas 
pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes 
e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental (LEI 10.257, 10 DEMJULHO DE 2001). 
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“infra-estrutura, espaços, relações sociais e níveis de consumo, aspecto diretamente ligados 

ao processo de acumulação capitalista”.   

 Para Abreu (1997, p. 28) a introdução do bonde de burro e do trem a vapor, a partir 

de 1870 é o que vai facilitar a resolução das contradições no uso do espaço urbano “já que 

os usos e classes ‘nobres’ tornam a direção dos bairros servidos por bondes (em especial 

aqueles da zona sul), enquanto que para o subúrbio passam a se deslocar os usos "sujos" e 

as classes, menos privilegiadas”. Das cinco freguesias que formavam a área urbana da 

cidade nessa época: Candelária, São José, Sacramento, Santa Rita e Santana, as duas 

últimas, foram as que mais tarde transformaram-se nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo e no lugar de moradia da população pobre da cidade.  

 Para Pechman (1996, p. 332) é nesse período que a experiência do urbanismo como 

ciência da cidade, une velhos e novos grupos oligárquicos num pacto denominado de “pacto 

urbano” a partir do qual se realiza a reforma urbana necessária que coloca a cidade do Rio 

de Janeiro no nível arquitetônico das grandes cidades internacionais, sobretudo, reafirma a 

sua condição de capital do Estado nacional republicano e centro do poder governamental. 

 Segundo Benchimol (2010), apesar da criação de novas área nobres na cidade, a 

área central ainda significava o epicentro da crise. Era nessa área que o adensamento de 

pessoas vivendo em casas de cômodos, cortiços e estalagens em estado deplorável de 

insalubridade acelerava-se. Tais condições constituíam-se em campo fértil para a 

multiplicação dos focos de infecções  epidemicos que dizimavam a população pobre.   

 Para a construção da Avenida Central, por exemplo, foram demolidas 

aproximadamente três mil casas, segundo Abreu (1997, p. 59). Por trás do discurso do 

desenvolvimento, da modernização do espaço, havia o propósito não tão visível: disciplinar 

as famílias e indivíduos tidos pela elite e aristocracia como os portadores de maus hábitos, 

comportamentos imorais, e anti-higiênicos e assim as ações desenvolvidas pelo Estado 

voltavam-se às  casas coletivas, cortiços, estalagens “sob a forma de higienismo social” 

(CARDOSO, 2013, p. 178). 

 A exemplo do que ocorreu na gestão de Cândido Barata Ribeiro (em 1892), com a 

demolição do mais celebre cortiços da cidade, o Cabeça de Porco que segundo alguns 

historiadores acolheu mais de 4 mil famílias, foram desapropriados milhares de famílias, 

também a reforma  urbanística de Antônio Pereira Passos (1903 a 1906), com base na 

ideologia urbanística/higienista europeia (CHALHOUB, 2006) demoliu aproximadamente 

1.700 prédios chegando a 20 mil pessoas removidas. E estas demolições ocorreram, em 

grande proporção, nas freguesias da Candelária, de Santa Rita, atualmente os bairros 

Saúde e Gamboa (GONÇALVES, 2013).   

 Portanto, as transformações e reformas urbanísticas na área central da cidade e na 

Zona Portuária ocorrem e continuam ocorrendo a medida que há um novo projeto capitalista  
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voltado para facilitar o fluxo, a circulação, a maximizar lucro. A cada reforma urbana que 

vem sob a justificativa de que alguns danos e efeitos “colaterais” são inevitáveis para o 

desenvolvimento da economia, do turismo, do consumo,  das industrias culturais,  os 

impactos socioespaciais sobre a vida das famílias moradoras dessa área são brutais. 

 

 

3.2 - Operação Urbana Consorciada (OUC) para quem? 

  

   Atualmente está em curso mais uma reforma urbanística na Região central da 

cidade, a Operação Urbana Consorciada (OUC) executada na Área de Especial Interesse 

Urbanístico (AEIU)  criada pela Lei Complementar Municipal Nº101 de 2009, cuja extensão 

corresponde a 5 milhões de m² e abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, 

parte da área central, São Cristóvão e Cidade Nova.  OUC-Porto executada  pelo Consórcio 

“Porto Novo” constituído pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Carioca via Parceria Público 

Privada (PPP) prevê obras de infra-estrutura, saneamento, telecomunicações e um moderno 

sistema de transporte público denominado de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Toda obra  

foi estimada em um custo de 8 bilhões de reais e duarção de 30 anos.  

 A OUC da AEIU do Rio de Janeiro, conhecida popularmente como projeto “Porto 

Maravilha” no dizer de Mariana Werneck (Observatório das Metrópoles) segue os modelos 

internacionais de “renovação do waterfront portuário que se multiplicam desde os anos 

1960”. Com isso, a iniciativa privada não só administra grandes somas de recursos públicos, 

como ainda passa a ter o poder de planejar a produção da cidade com apoio do Estado a 

partir do sistema de governança neoliberal. Para Gomes et al (2016, p. 21) este sistema 

possui um formato próprio de política urbana, cuja direção é para e pelo mercado.  

 O Observatório das Metrópoles (2017) ao divulgar o estudo intitulado “Os infames 

termos aditivos e o mico do Porto Maravilha”, da pesquisadora Mariana Werneck, constata 

que se na proposta inicial da OUC o pagamento do Consórcio Porto Novo vinham dos 

recursos  oriundos da venda dos Certificados de Potencial Adicional de Construção 

(CEPAC)4, atualmente o que está ocorrendo é a reaquisição pelo governo federal, via Caixa 

Econômica Federal (recursos do FGTS)5 dos referidos certificados e mais grave ainda é a 

                                                 
4 Títulos emitidos pelo Poder Público local, negociáveis livremente de forma direta pela própria 
prefeitura ou no mercado financeiro, utilizados como meio de pagamento de contrapartida para a 
outorga de direitos construtivos adicionais ou alteração de uso dentro do perímetro de uma Operação 
Urbana Consorciada. Cada CEPAC é conversível em uma determinada quantidade de m² para 
utilização em área adicional de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um imóvel 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA  Nº 33/17/12/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADE). 
5 A utilização dos recursos do FGTS para a operacionalização de CEPAC em OUC esta 
regulamentada pela  Instrução Normativa nº 33 (IN) de 17 dezembro de 2014 do Ministério das 
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elevação do valor global do custo da obra que, segundo a pesquisadora, inicialmente (em 

novembro de 2010) constava no contrato o valor de R$ 7,609 bilhões, agora este valor 

global já subiu para pouco mais de R$ 8,273 bilhões6. 

 Contudo, para Cardoso (2013, p. 187) a financeirização da terra e de sua transação 

em bolsa de valores como capital fictício alimenta a comercialização dos terrenos existentes 

na área, cujo maior número de dominialidade é público. Isso significa que a  OUC do Rio de 

Janeiro  está na contramão do que prevê o Estatuto da Cidade, a IN 33/MC e a própria LC 

101/2009 acerca do princípio de atendimento  econômico  e social da população afetada 

pelo OUC quando acirra a histórica expropriação da terra urbana e a “expulsão da  

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

 

  

3.3 - Negação do Direito à Moradia: os moradores que estão às margens da OUC 

 

 Com uma população estimada em 29.953 pessoas e com um percentual de 87,08 

das famílias com renda familiar entre 0 a 3 salários mínimos, a AEIU do Porto do Rio de 

Janeiro também é o lugar onde localizam-se os morros da Providência, Pedra Lisa, da 

Conceição, do Pinto, de São Bento e de São Diogo. Para Cardoso (2013, p. 180) a OUC ao 

voltar-se à cadeia produtiva do turismo e do lazer provoca um processo de gentrificação, 

transformando a dinâmica “população/moradia/território/e consequentemente segregação 

social”. Da mesma forma o Comitê Olímpico ( p. 5) entende: 

 

 

As violações dos direitos, em especial dos mais pobres, não começou com 

os megaeventos esportivos, mas como demostrado, se agravou. As 

intervenções na cidade por meio de grandes projetos urbanos foram 

acelereradas com as leis de exceção e com o direcionamento de volumosos 

recursos públicos, aumentando a escala e alcance desse modelo. Desta 

forma, ao olhar o processo de preparação da cidade para a Olimpíada é 

possível afirmar, com decepção, que a Olimpíada Rio 2016 são os jogos da 

exclusão!  

                                                                                                                                                         
Cidades.A OUC do Porto do Rio de Janeiro está sob a responsabilidade do Fundo de Investimento 
Imobiliário Porto Maravilha (FII PM) criado pela Caixa Econômica Federal.  
6 Os recursos auferidos com os CEPACs podem ser aplicados pela Prefeitura com as 
finalidades previstas no Estatuto da Cidade, destacando-se: a) regularização fundiária; b) execução 
de programas e projetos habitacionais de interesse social; c) ordenamento e direcionamento da 
expansão urbana; d) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; e) criação de espaços 
públicos de lazer e áreas verdes; f) criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas 
de interesse ambiental, e g) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. (CLUBE 
DOS ENGENHEIROS, 11/07/2012). 
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 Segundo dados do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro entre 

2009 e 2015, pelo menos 535 famílias foram removidas da região portuária da cidade, 

dentre as quais estão as ocupações prédios abandonados que não cumpriam sua função 

social e que na maioria estão abandonados há décadas (COMITÊ POPULAR, 2015). No 

Morro da Providência, estavam previstas a remoção de 832 famílias no âmbito do Programa 

Morar Carioca (início em 2010), mas se quer este programa apresentava outras alternativas 

para realocar as famílias. Portanto, a OUC do Porto do Rio nada mais é do que um exemplo 

clássico do modelo de “empresariamento urbano” (HARVEY, 1996).  

 Em Relatório intitulado Relatório de Violações de Direitos e Reivindicações, o Fórum 

Comunitário do Porto (2011)7, enfatiza que o decréscimo populacional na AP1, no período 

1991-2000, e as  transformações demográficas desta área ora em andamento, 

 

 

ocorrem concomitante ao crescimento da concentração dos vazios urbanos  

exatamente em um território onde há concentração de postos de trabalho e 

a terra urbana é infraestruturada, especialmente em termos de serviços de 

transportes e equipamentos urbanos, ideal, portanto, para a implantação de 

programas de habitação de interesse social (FÓRUM COMUNITÁRIO DO 

PORTO, 2011, p. 3).  

 

 

 Segundo o referido relatório em toda área da AEIU do Porto, poucas são as ações 

voltadas a provisão de habitação de interesse social, existindo somente um conjunto 

habitacional de nome Conjunto Habitacional dos Marítimos ou Conjunto Vila Portuária, 

construído em 1955  e situado  no bairro Santo Cristo.  

 Outro documento que denuncia a violação e o descaso da Prefeitura com o direito à 

moradia no âmbito da OUC do Porto é o Contra-laudo elaborados por técnicos do coletivo 

de moardores. Este coloca que o argumento do risco utilizado pela prefeitura para justificar o 

quantitativo de 832 remoções se  descaracteriza diante da constatação de que o número de 

casas vulneráveis era muito inferior e que a maioria dos problemas poderiam facilmente ser 

solucionados com simples obras de estrutura de contenção. 

                                                 
7 O Fórum Comunitário do Porto (FCP) criado em 2011 constitui-se em espaço que reúne o 
coletivo de atores formado por moradores locais, organizações sociais, movimentos sociais, 
acadêmicos e assessores de vereadores pluripartidários com o propósito de discutir e criar saídas e 
estratégias de resistência frentes às violações de direitos  provocadas pelas ações da OUC- Zona 
Portuária do Porto, principalmente as concernentes à violação de direito à moradia digna por meio da 
política de habitação na região.  
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 Assim, as remoções e as diversas estratégias de expulsar e segregar cada vez mais  

as classes empobrecidas que vivem na zona portuária da cidade são reinventadas a cada 

ação de renovação urbana que esta é submetida. Se por um lado, a OUC preve a remoções 

de muitas famílias da AEIU, por outro lado as alternativas de realocação das famílias 

apresentadas pela prefeitura estão longe de garantir qualidade de vida aos remanjeados. 

Apesar da forte pressão popular que pressionava a prefeitura a elaborar um plano  de 

habitação de interesse social para área portuária, este só ocorreu seis anos depois quando 

o Ministério das Cidade atendendo as reivindicações dos movimentos populares emitiu, em 

dezembro de 2014 a IN nº 33 sobre operações urbanas consorciadas que permite utilizar 

recursos do FGTS, tendo como contrapartida a elaboração de planos de habitação de 

interesse social no âmbito dos projetos de intervenção urbana.  

 Ao mesmo tempo em que a Prefeitura promove as remoções, também prevê o 

aumento da população na área que deve passar dos atuais 32 mil para 100 mil habitantes 

até 2020 vivendo nos bairros de Santo Cristo, Gamboa, Saúde e partes do Centro da 

Cidade.  Todavia, até o momento não se verifica nenhuma ação voltada a melhoria das 

condições de moradia dos moradores que vivem em situação de vulnerabilidade 

habitacional.  

 O Plano de Habitação de Interesse Social do Porto, aponta para a existência de 

2.981 imóveis em condição de aluguel nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Este 

mesmo plano, prevê ações de Regularização Fundiária para assentamento com renda de 

até 3 salários mínimos com prioridade para assentamento com conflitos fundiários, locação 

social, melhorias habitacionais (2.822) e produção de habitação através do MCMV 

Entidades ( Mariana Criola, Quilombo da Gamboa, Chiquinha Gonzaga=260); (Unilever e 

Silvino Montenegro, R. Cardoso Marinho ,R. Nabuco de Freitas), a previsão é um total de 

736 UH. Ainda existe no Plano, proposta de desapropriação de terrenos e prédios público 

para este fim, quais sejam: 22 imóveis que o plano não indica a dominialidade para os quais 

são previstas 213 UH; 8 imóveis da União e do Estado nos quais devem ser construídos  

500UH. Para essas desapropriações são totalizados  713UH  (PHIS,2016).  

 Porém, um dado importante é apontado pelo Observatório das Metrópoles. Segundo 

este nem o diagnóstico nem o PHIS-Porto mencionam a existência de cortiços na área, 

mesmo sendo sua existência de conhecimento geral. Do mesmo modo, verifica-se que a 

ausência de informações sobre a existencia de cortiços na área central amplia-se aos 

órgãos públicos oficiais, tornando esse tipo de moradia invisível perante a sociedade 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2017).  

 Em pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles que teve como objetivo 

levantar os cortiços da Zona Portuária no âmbito da OUC identificou a existência de 54 

cortiços distribuídos nos bairros Santo Cristo, Gamboa e Saúde, e também em ruas do 
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Centro envolvimento no mínimo 712 quartos, onde habitam, cerca de 1.120 pessoas. Para a 

pesquisa, a condição de invisibilidade dos cortiços fortalece a sua informalidade e dificulta o 

seu reconhecimento pela legislação municipal8.  

  

 Outra questão apresentada pela pesquisa diz respeito a fragilidade jurídica deste tipo 

de moardia. Muitos não dispõem sequer  de contratos de locação que garantam a segurança 

de permanecer no cômodo, por outro lado, em se tratando da área portuária no âmbito da 

OUC o preço do aluguel, até mesmo de cômodo está para além do poder aquisitivo de uma 

família com renda entre 0 a 3 salários mínimos.  A pesquisa ainda aponta que apesar dos 

imóveis possuem energia elétrica e acesso a rede de abastecimento de água, na amostra 

analisada, a maioria dos cômodos não tem banheiro individual e cozinha, o que implica que 

o acesso à água é coletivizado.  

   

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, se a questão habitacional foi tratada como caso de polícia nas reformas 

urbanas pelas quais passaram a área portuária da cidade no final do século XIX e inicio do 

século XX, na atual reforma denominada de OUC o descaso e a negação de direito à 

moradia digna prevista na Constituição Federal de 1988 e normatizada na IN 33/2014 ditam 

as regras. Os moradores desta área, sejam aqueles que residem nos morros, sejam aqueles 

que moram na parte baixa, estão submetidas ao descaso do poder público, principalmente 

as famílias de baixa renda que estão em condição de inquilinato, as que ocupam os prédios 

abandonados/moradias precarizadas.   

 A constação da existência de cortiços na área e que são invisibilizados pelo poder 

público, pode ser um indicador de que ainda prevalecer a visão de que cortiço é lugar onde 

moram “pessoas perigosas”, como no início do século XX. Conforme constata o Obervatório 

das Metrópoles as informações acerca desse tipo de moradia no âmbito da área da OUC-

AEIU são quase inexistentes nos documentos institucionais,o que dificulta traçar um quadro 

real dos tipos de moradias existem na área e o perfil de seus moardores. Assim, faz-se 

necessário avançar na pesquisa sobre esta questão de forma a visibilizar as condições 

habitacionais dos moradores desta, priorizando as habitações alugadas, cedidas, 

ocupações, cortiços, estalagens e assim contribuir com subsídios para ações públicas 

voltadas à garantia do direito à moradia digna como dimensão dos direitos humano e social.  

                                                 
8 Pesquisa denominada Projeto Prata Preta: levantamento de cortiços da área portuária do Rio 
de Janeiro, realizado pelo Observatório das Metrópoles/IPPUR e CMP. A pesquisa, nessa primeira 
parte abrangeu os bairros do Santo Cristo, Gamboa, Saúde e parte do Centro, incluídos na área da 
Operação Urbana do Porto Maravilha. Para um segundo momento, da área central, envolvendo o 
centro comercial Saara, Carioca, Praça Tiradentes, Cinelândia, Cruz Vermelha, Lapa e a Cidade 
Nova (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, ).  
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