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Alguém sabe o que é ou já escutou falar sobre programa de atendimento 

econômico  e  social  da  população  diretamente  afetada  pelo  projeto  Porto 

Maravilha?  Poucos,  com  certeza.  Mas  acontece  que  dentre  os  princípios 

previstos na Lei nº101/2009 que fundamentam a OUC do Porto do Rio - isso 

que se cunhou chamar de Projeto Porto Maravilha – está o referido programa 

de atendimento econômico e social da população diretamente afetada.

 O Estatuto da Cidade define que qualquer plano de operação urbana 

consorciada, no país,  deve prever o programa de atendimento econômico e 

social da população diretamente afetada como componente obrigatório de uma 

Operação  Urbana.  Assim,  não  é  uma benesse do Projeto  Porto  Maravilha, 

muito menos uma ação de “responsabilidade social” empresarial  e sim uma 

obrigação  legal.  Contudo,  para  o  cumprimento  de  tal  dispositivo  legal  é 

necessário  definir  e  planejar  políticas,  alocar  recursos,  produzir  estudos  de 

impacto  ambiental  e  de  vizinhança  da  OUC  e  dar  publicidade  sobre  seus 

diagnósticos e alternativas propostas. Sem isso, não é possível definir como se 

distribuem desigualmente os impactos positivos e negativos sobre a população 

diretamente afetada pela OUC e, consequentemente, não se estabelece uma 

clara relação entre tal estudo e diagnóstico e a construção de um programa de 

atendimento econômico social para a população afetada. Afetada pelo o que? 

Quem é afetado? A OUC produz apenas impactos  positivos  durante  a sua 

instalação  e  posterior  operação?  E  os  impactos  negativos  e  positivos  são 

igualmente distribuídos e apropriados socialmente no território pelas classes 

sociais?

É fundamental  então  saber:  1)  como se  encontra  definido  o  referido 

programa  de  atendimento  econômico  e  social  da  população  diretamente 

afetada na lei que aprovou o Projeto Porto Maravilha e para qual segmento 

social as suas ações se voltam prioritariamente;  2) se o programa “saiu do 

papel” e através de quais ações efetivas tem sido implementado?; se essas 
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formas de ação estão em consonância com a Lei nº101/2009 e com o Estatuto 

da Cidade?

Comecemos  pela  primeira  questão.  Segundo  definição  da  Lei 

nº101/2009 o  Programa de Atendimento  Econômico e  Social  da  População 

Afetada, enquanto princípio organizador da OUC do Porto, está voltado para a 

população de baixa renda e prevê: 1) a produção de habitação de interesse 

social em qualquer setor da OUC; 2) ações de reassentamento para população 

removida  pelas  intervenções  da  própria  operação  urbana  ;  3)  alocação  de 

recursos  da  OUC e  outras  formas  de  financiamento  de  recursos  –  é  bom 

lembrar  que  os  recursos  advindos  da  venda  dos  CEPACS  representam  a 

principal fonte de recursos da OUC do Porto o que significa dizer que essa é 

também a fonte que deve custear o referido programa ; e 4) a previsão de 

participação social da população na definição de planos de desenvolvimento 

sustentáveis locais. 

Assim se refere a Lei:

“Do Atendimento Econômico e Social da População Afetada

Art.  29.  O  Poder  Público  desenvolverá  um  programa  que  garanta  o 

atendimento  à  população de baixa  renda  atingida  pelas  intervenções 

urbanísticas  previstas  nesta  Lei  Complementar,  em conjunto  com os 

órgãos municipais, estaduais e federais competentes.

§ 1º A implantação de unidades habitacionais de interesse social poderá 

ocorrer em todos os setores da Operação Urbana Consorciada.

§ 2º A provisão de habitação de interesse social poderá ser realizada por 

meio de soluções habitacionais que assegurem o reassentamento da 

população residente atingida pelas intervenções urbanísticas em áreas 

de especial interesse social.

Art.  30.  Recursos  advindos  da  Operação  citada  no  art.  2º  desta  Lei 

Complementar,  bem  como  de  outras  fontes  de  financiamento 

disponíveis, poderão ser utilizados para o desenvolvimento de ações e 

projetos dentro dos programas habitacionais e outros de interesse social, 

no atendimento da população atingida pelas intervenções urbanísticas 

previstas nesta Lei Complementar.” 
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Art.31. As comunidades e bairros da área afetada serão incentivados a 

desenvolver processos participativos nos termos do que dispõe o Estatu-

to da Cidade – Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, e observando os prin-

cípios da Agenda 21 e as recomendações do Ministério das Cidades, vi-

sando a elaboração de planos de desenvolvimento sustentável locais. 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Lei nº101/2009).

Do  texto  acima  fica  evidenciada  a  ênfase  que  o  Programa  de 

Atendimento  Econômico  e  Social  da  População  Afetada  atribui  a 

implantação/provisão de habitação de interesse social na área de influência da 

OUC,  em  qualquer  de  seus  setores,  inclusive  os  mais  valorizados  pelo 

consumo de CEPACS, desde que previsto o uso residencial. Outro elemento 

que se depreende da lei é que a população alvo de tais ações é a chamada 

“população  de  mais  baixa  renda”  da  região.  Quando  articulamos  os  dois 

elementos -  prioridade para a produção de habitação de interesse social e a 

definição dos segmentos sociais de mais baixa renda da região como público-

alvo das ações do programa - é inevitável observar que o déficit habitacional da 

Cidade do Rio de Janeiro se concentra exatamente na faixa de renda de 0 a 3  

salários mínimos,  que esse tem sido o parâmetro para segmentar a produção 

de habitação de interesse social em políticas como o Programa Minha Casa 

Minha Vida, e que essa é também a faixa de renda onde se concentra a grande 

maioria da população residente da Região Portuária. Esse é, portanto, o perfil  

da  população  prioritariamente  atingida  pelas  ações  do  programa  de 

atendimentos econômico e social da população diretamente atingida, tendo em 

vista a produção de habitação na área de influência do Porto Maravilha. Tal 

definição legal estabelece uma clara orientação para que as ações da  OUC do 

Porto cumpram a função social da cidade e da propriedade, conforme definição 

do Estatuto da Cidade.

É importante observar que outros princípios da Lei nº101/2009 também 

reforçam esse aspecto político,  Assim, encontramos nesse marco jurídico a 

definição de outros princípios como a promoção do adequado aproveitamento 

dos  vazios  urbanos  ou  terrenos  subutilizados  ou  ociosos,  e  o  apoio  à 

regularização fundiária urbana nos imóveis de interesse social.
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Da mesma forma, no art. 2º, agora em seu parágrafo 2º, são definidas 

diretrizes estruturadoras da OUC, interessando destacar as que se seguem: 

“promover a habitação de interesse social e o atendimento à população 

residente  em áreas  objeto  de  desapropriação;  realizar  melhoramento 

nas áreas de especial interesse social e seu entorno, com implantação 

de infraestrutura e regularização fundiária; e incentivar a recuperação de 

imóveis  ocupados  para  a  melhoria  das  condições  de  moradia  da 

população  residente”.  (LEI  COMPLEMENTAR  Nº  101,  23  DE 

NOVEMBRO DE 2009)

Chegamos, agora, na segunda e na terceira questões que orientam a 

nossa  análise  sobre  o  programa  de  atendimento  econômico  e  social  da 

população diretamente afetada pelo projeto Porto Maravilha: se o programa 

“saiu do papel” e através de quais ações efetivas tem sido implementado?; se 

essas formas de ação estão em consonância com a Lei nº101/2009 e com o 

Estatuto da Cidade?

Se por um lado é possível encontrar no texto da lei que criou a OUC do 

Porto princípios e diretrizes de inspiração democrática que dialogam com o 

estatuto  da  cidade,  tais  princípios  e  diretrizes  não  encontram  equivalência 

prática e observância legal no Programa Básico da OUC do Porto. O Programa 

Básico da OUC do Porto do Rio ou do “Projeto  Porto Maravilha”apenas define 

um  conjunto  de  intervenções  físicas  de  obras  e  projetos  viários  e  de 

insfraestrutura  urbana  sem qualquer  previsão  de  componente  ou  programa 

claramente definido e orientado para a produção de habitação de interesse 

social, através do aproveitamento dos vazios urbanos existentes na área de 

intervenção, notadamente dos imóveis e terrenos públicos. Da mesma forma 

não são previstas ações de recuperação e regularização de imóveis ocupados 

por  população  de  baixa  renda  na  região.  Fora  do  Programa  Básico,  em 

materiais de divulgação da OUC, como boletins informativos e/ou produção de 

materiais  de  apresentação  audiovisual,  há  a  divulgação  da  produção  de 

aproximadamente  500  unidades  habitacionais  através  do  Programa  Novas 

Alternativas da Prefeitura do Rio. Nada mais além disso. O conteúdo abaixo, 

extraído da pagina da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 
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Porto-CDURP, compõe o Programa Porto Cidadão. Esse programa pretende 

ser  a  forma  institucional  de  cumprimento  do  programa  de  atendimento 

econômico  social  da  OUC  e  o  conteúdo  abaixo  visa  expressar  o  seu 

componente propriamente habitacional. Contudo, o que se verifica desse e de 

outros conteúdos de marketing da OUC do Porto é a forma vaga com que se 

trata a questão habitacional. Não há descrição dos referidos imóveis que se diz 

em construção, não há clara definição e articulação entre esses imóveis e a 

faixa  de  renda  de  0  a  3  salários,  não  há  nenhuma  discussão  sobre 

demarcação/destinação  de  terras  públicas  da  região  para  fins  de  moradia 

popular através, por exemplo, de propostas de criação de áreas de especial 

interesse social (AEIS), e muito menos são citados os valores financeiros de 

fato destinados pela OUC para produção habitacional popular. 

“Apoio a programas de Habitação:  Novos imóveis para Habitação de 

Interesse  Social  já  estão  em  construção  na  área  e  seu  entorno.  A 

Secretaria Municipal de Habitação é a principal parceira nessa linha de 

ação  Incentivos  fiscais  foram  criados  especialmente  para  a  região. 

Proprietários de imóveis de importância histórica, cultural, ecológica ou 

paisagística  que  mantiverem  seus  imóveis  em  bom  estado  de 

conservação poderão obter isenção de dívidas de IPTU. Moradores e 

donos de imóveis podem parcelar dívidas de impostos municipais em 

condições especiais.  Novas construções têm isenção de IPTU por 10 

anos”. 

A ausência de um claro vetor urbanístico de uso e ocupação do espaço 

urbano da região portuária para a produção de moradia popular (através da 

provisão de novo estoque habitacional  e/ou  de reforma e requalificação de 

imóveis públicos ociosos na região) contribui, inclusive, para o questionamento 

sobre as bases sociais em que se apoia a projeção do aumento populacional  

para a região. Ora tal projeção é anunciada para cem mil moradores, conforme 

divulgado no informativo “Porto Maravilha”, nº2 (CDURP, julho de 2010), ora os 

cálculos  triplicam  essa  previsão  e  anunciam  um  aumento  esperado  de 

aproximadamente trezentos mil moradores, conforme previsto pelo Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) da OUC do Porto do Rio. Importa observar que 
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nenhuma das  projeções  parece  contar  com a  participação  significativa  dos 

segmentos  de  baixa  renda  já  residentes  na  área  da  OUC,  nem  com  a 

participação  futura  de  novos  segmentos  sociais  de  baixa  renda  vindos  de 

outras localidades do Rio de Janeiro à procura de habitação de interesse social  

no centro da cidade.

Assim, tanto os princípios norteadores do planejamento, da execução e 

da  fiscalização  da  OUC,  quanto  as  diretrizes  definidas  pela  referida  lei 

complementar, não são efetivamente aplicados. Sem a previsão e indução de 

um eixo habitacional popular custeado pelos recursos originários da venda dos 

CEPACS,  principal  fonte  de  recursos  da  OUC,  o  projeto  Porto  Maravilha 

aprofundará  a  reprodução  do  histórico  processo  de  segregação  social  dos 

segmentos  de  mais  baixa  renda,  além  de  expor  os  segmentos  da  classe 

trabalhadora  mais  vulneráveis  social  e  economicamente  que  já  habitam  a 

região Portuária e demais bairros da área de planejamento número um (AP1), 

situados na faixa de 0 a 3 salários mínimos,  aos efeitos da gentrificação do 

espaço  urbano  com a  consequente  expulsão  desses  segmentos  a  curto  e 

médio prazos. 

O  processo  de  gentrificação  se  acentua  ainda  mais  rápido  quando 

associado  às  práticas  especulativas  e  rentistas  responsáveis  pelo 

encarecimento da terra urbana. Inúmeras matérias de imprensa tem registrado 

o aumento da especulação imobiliária na área.  Assim, no primeiro trimentes de 

2013 a Região Portuária passou a ocupar o terceiro lugar dentre as áreas mais 

caras da cidade para imóveis corporativos, ultrapassando outras tradicionais 

localidades como Centro,  Cidade Nova e Barra da Tijuca (Jornal  DESTAK, 

21/05/2013.  Disponível  em  http://www.destakjornal.com.br/noticias/rio/aluguel-

no-porto-ficou-mais-caro-que-no-centro-194536/)

. O processo de expropriação de terras e consequente segregação de 

famílias trabalhadoras da região portuária e a redefinição da ocupação do solo 

urbano dessa região por outras frações de classe deve ser compreendido a 

partir do processo de valorização fundiária decorrente da OUC do Porto e das 

novas funções e usos planejados para esse espaço . O perfil da população a 

ser atraída para esse território deve ser solvável e apta a consumir o espaço e 

seus novos atributos como os oferecidos pela cadeia produtiva do turismo e do 

entretenimento.  Uma  população  fixa  ou  rotativa,  não  importa,  mas  com 
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capacidade de consumir o espaço e de se inserir nos circuitos e fluxos de troca 

das mercadorias que passarão a estruturar a região portuária.

Ainda  sobre  a  Lei  complementar  nº101,  o  parágrafo  3º,  do  artigo2º, 

prevê a implantação da OUC através da aplicação de diferentes instrumentos 

da administração pública, dentre estes a utilização de “instrumentos de política 

urbana previstos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor Decenal da Cidade 

do Rio de Janeiro”. Assim, a delimitação de Área de Especial Interesse Social,  

nos termos do Plano Diretor em vigência, através da Lei Complementar nº111 

de 01 de fevereiro de 2011, constitui um instrumento fundamental que pode ser 

utilizado pela OUC para fazer valer  o  direito  à moradia digna no centro da 

cidade do Rio de Janeiro.  Todas as duas possibilidades de AEIS previstas no 

Plano Diretor,  tanto a que se volta  para áreas ocupadas por  população de 

baixa renda, quanto a que se destina às áreas com predominância de terrenos 

e/ou imóveis vazios ou subutilizados,  são possíveis  de aplicação na região 

portuária. Em especial essa última.

Por último, é importante desconstruir o discurso da CDURP que joga a 

culpa no legislativo da cidade do Rio de Janeiro pela insipiência das próprias 

ações do Porto Maravilha quanto ao Programa de Atendimento econômico e 

social. A justificativa de tal discurso baseia-se na não aprovação de percentual 

específico  de  recursos  “rubricados”  para  o  programa  de  atendimento 

econômico e social da população afetada pela OUC quando da aprovação da 

Lei nº101/2009, ao contrário do que ocorreu com o campo da preservação do 

patrimônio histórico-cultural que recebeu a destinação de ao menos 3% dos 

recursos adquiridos com a venda dos CEPACS (é bom frisar que a lei  não 

limita em 3%, pelo contrário ela afirma “um mínimo de três por cento do valor 

auferido pela venda de CEPACs”. Isso significa dizer que tal percentual poderia 

também ser maior). 

É bom voltar a citar o art. 30 da Lei nº101/2009 para verificar que se não 

há o estabelecimento de percentual específico, por outro lado a lei é clara ao 

estabelecer que a fonte de manutenção do referido programa são os recursos 

da própria OUC. 

Art. 30.  Recursos advindos da Operação citada no art. 2º desta Lei 

Complementar,  bem  como  de  outras  fontes  de  financiamento 

disponíveis, poderão ser utilizados para o desenvolvimento de ações e 

7



projetos dentro dos programas habitacionais e outros de interesse social, 

no atendimento da população atingida pelas intervenções urbanísticas 

previstas nesta Lei Complementar.” 

Os recursos gerados pela  OUC não se esgotam na venda de CEPACS. 

Outra fonte importante é a advinda da venda de terrenos.. Contudo, a principal 

fonte de recursos gerados, até hoje, é a que se origina da venda de CEPACS. 

Assim, as ações que concretizarão o programa de atendimento econômico e 

social  da  população  afetada  pela  OUC  do  Porto  -  componente  obrigatório 

previsto  pelo  Estatuto  da  Cidade  para  todas  as  operações  urbanas 

consorciadas do país – só podem ser planejadas e implementadas a partir da 

definição e da destinação pública de uma parcela dos recursos financeiros da 

venda dos CEPACS, hoje integralizados no Fundo de Investimento Imobiliário 

da Região Portuária  (FII  RP),  a  ser  destinada para esse fim.  A própria  Lei  

Complementar n.° 102, de 23 de novembro de 2009, que criou a CDURP, é 

clara quanto a isso ao estabelecer as condições para emprego dos recursos:

Art. 7.° Os recursos obtidos com a venda de terrenos, a alienação de 

CEPAC  e  demais  receitas  da  CDURP  serão  depositados  em  conta 

específica  da  própria  Companhia  ou  de  fundo  de  investimento  ou 

garantidor  de  obrigações  pecuniárias  com  o  qual  a  CDURP  tenha 

relação, como quotista ou como beneficiária.

§ 1.° Os recursos poderão ser empregados no pagamento de todas 

as  despesas  pertinentes  à  Operação,  inclusive intervenções 

constantes  do  programa  básico  de  ocupação  da  AEIU,  aquisição  de 

terrenos, atendimento econômico e social da população diretamente 

afetada,  pagamento de empréstimos ou de valores garantidos, custos 

de carregamento, custódia e administração.(Grifo nosso)

Por  último  cabe  considerar  que  a  definição  pública  da  parcela  dos 

recursos financeiros da OUC do Porto para o referido programa de atendimento 

econômico e social não se encerra a uma dimensão contábil. Não há decisão 

pública  sobre  tal  questão  sem  debate  político  sobre  o  sentido  do 

desenvolvimento  do  projeto  Porto  Maravilha  e  seus  fundamentos  sociais  e 

econômicos desiguais.  
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O cenário político de um debate como esse se retrai ainda mais quando 

se consideram três elementos articulados entre si: 1)a ausência de participação 

social prévia na definição de um projeto de desenvolvimento urbano como o da 

OUC do Porto; 2) a limitação da participação da sociedade civil  na OUC de 

forma burocrática e restrita ao Conselho Consultivo da OUC do Porto que tem 

o poder de eleger quem da sociedade civil irá compor o próprio conselho – é 

bom lembrar que a dita participação da sociedade civil no referido Conselho 

Consultivo foi aprovada no capítulo IV da Lei 101/2009 da seguinte forma: “três 

representantes  da  sociedade  civil  que  serão  escolhidos  pelos  demais 

integrantes do Conselho, com mandato de três anos.”, e 3) a inexistência de 

estudo de impacto ambiental prévio da OUC do Porto do Rio e com discussão 

pública do mesmo. 

Os  desafios  são  imensos  tanto  do  ponto  de  vista  intelectual  e 

profissional,  quanto  político  para  se  desvendar  os  discursos  e  ações  que 

fundamentam um projeto desigual de cidade. Contudo, parafraseando Gramsci, 

ao “pessimismo da razão” temos o dever de fazer se somar o “otimismo da 

vontade” para construção de uma nova práxis social e urbana emancipadora. O 

projeto de extensão “Direito a Cidade, Política Urbana e Serviço Social” integra 

o  Fórum Comunitário  do  Porto nessa perspectiva  e pretende,  dessa forma, 

contribuir  também  com  a  construção  de  uma  práxis  universitária  crítica  e 

referenciada nessa dimensão ética  e  política  da vida  social  e  da  formação 

profissional de futuros assistentes sociais.

Isabel Cristina da Costa Cardoso

Professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ

Coordenadora  do Projeto  de  Extensão “Direito  à  Cidade,  Política  Urbana e 

Serviço Social”

Coordenadora do Projeto de Pesquisa: Trajetórias urbanas do trabalho e da 

cidade: o Projeto “Porto Maravilha” e as transformações do desenvolvimento 

capitalista da cidade do Rio de Janeiro.
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