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Operação Urbana Consorciada 

 

• Instituída pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a Lei 

Complementar nº 101/09: 

 

 Art. 1.° Esta Lei Complementar institui a Operação Urbana 

Consorciada - OUC da região do Porto do Rio de Janeiro, na Área 

de Especial Interesse Urbanístico –AEIU criada nesta Lei 

Complementar, que compreende um conjunto de intervenções 

coordenadas pelo Município e demais entidades da Administração 

Pública Municipal,coma participação de proprietários, moradores, 

usuários e investidores, como objetivo de alcançar transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental 

de parte das Regiões Administrativas I, II, III e VII, em consonância 

com os princípios e diretrizes da Lei Federal n.° 10.257, de 10 de 

julho de 2001 - Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Decenal da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

  



Operação Urbana Consorciada  

 
LEI COMPLEMENTAR n.° 101, de 23 de novembro de 2009 

Modifica o Plano Diretor, autoriza o Poder Executivo a instituir a 

Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio e dá 

outras providências. 

 

 

 

Art.2.°A Operação Urbana Consorciada tem por finalidade promover 

a reestruturação urbana da AEIU, por meio da ampliação, articulação 

e requalificação dos espaços livres de uso público da região do 

Porto, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e 

futuros moradores, e à sustentabilidade ambiental e socio econômica 

da região. 

 

 

 

  



Operação Urbana Consorciada  

 
§2.°Constituem diretrizes da Operação Urbana Consorciada: 

I - estimular a renovação urbana pela adequação gradativa com uso 

concomitante portuário de cargas e usos residencial ,comercial, serviços, 

cultural e de lazer; 

II-promover investimentos em infraestrutura e reurbanização; 

III - implementar melhorias das condições ambientais, mediante ampliação 

das áreas verdes, da arborização, da capacidade de absorção e escoamento 

das águas pluviais e da priorização do sistema de transportes com uso de 

energias limpas; 

IV - integrar a orla marítima do cais da Gamboa à área central da Cidade do 

Rio de Janeiro; 

V–possibilitar a recuperação de imóveis com a importância para proteção do 

patrimônio cultural e a criação de circuito histórico - cultural, contemplando 

a devida identificação dos patrimônios material e imaterial, passado e 

presente, e capacitação técnica na área de turismo e hotelaria, visando 

promover o circuito; 

VI-implantar sistemas viários e de transportes que permitam a melhor 

circulação e integração dos diversos meios de transporte coletivo; 

VII–estimularousoresidencialeatividadesdeensino; 

VIII-estimularaatividadedetransportemarítimodepassageiros; 

IX - promover a Habitação de Interesse Social e o atendimento à população 

residente em áreas objeto de desapropriação; 

 

 

 

  



Criação da Unidade Gestora  

 
X–propiciar a criação de equipamentos públicos, áreas de lazer e assegurar a 

circulação segura de pedestres e ciclistas, bem como destinar espaço físico 

multidisciplinar para apoio de infraestrutura e logística para atividades de 

grupos culturais e atendimentos das demandas de cidadania da região, de 

acordo com o calendário anual de eventos da zona portuária; 

XI- realizar melhoramentos nas áreas de especial interesse social e seu 

entorno, com implantação de infraestrutura e regularização fundiária; 

XII- incentivar a recuperação de imóveis ocupados para a melhoria das 

condições de moradia da população residente; 

XIII- estimular as atividades de geração de trabalho e renda existentes na 

região; 

XIV - promover ações que assegurem a sustentabilidade da população 

residente; e 

XV - promover as ações necessárias para o reconhecimento e a regularização 

das comunidades tradicionais. 

XVI - incentivar a restauração e reconversão, para usos compatíveis com 

seus objetivos, de imóveis de valor histórico e/ou relevante interesse como o 

Palacete D. João VI, o prédio “A Noite”, o prédio do Touring Club, o prédio 

da Estação Marítima de Passageiros (ESMAPA), os armazéns de 1 a 6 do 

Cais do Porto, o prédio da Imprensa Nacional, o prédio do Terminal Mariano 

Procópio, o depósito da Biblioteca Nacional e outros. 

 

 

 

  



Operação Urbana Consorciada  

 
XVII- limitar o desperdício energético e de água, estimular o uso de energias 

limpas (solar, eólica Ou célula combustível) e promover o aproveitamento 

das condições naturais de iluminação e ventilação, “telhados verdes” ou 

reflexivos de calor, o reaproveitamento de águas pluviais e servidas, a 

utilização preferencial de insumos ambientalmente certificados; visando a 

sustentabilidade ambiental e aredução da emissão de gases de efeito estufa 

(GEEs) 

 

 

 

  



Operação Urbana Consorciada  

 

 

Art.36. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, de forma 

onerosa, o potencial adicional de construção nas quadras em que o 

coeficiente de aproveitamento do terreno máximo for distinto do 

coeficiente de aproveitamento de terreno básico, mediante a 

incorporação ao lote de direito de construir adicional 

 

 (...) 

 

§ 7.° Um mínimo de três por cento do valor auferido pela venda de 

CEPACs será destinado, na forma da regulamentação, à recuperação 

do Patrimônio, na área da OUC, podendo, para essa exclusiva 

finalidade, ser investido também na vizinha área do Projeto Sagas, 

instituído pela Lei n.° 971, de 4 de maio, de 1987 e regulamentado 

pelo Decreto n.° 7.351, de 14 de janeiro de 1988. 

 

 

 

  



Operação Urbana Consorciada 
 

• Articulação jurídico- institucional para viabilizar a 

transformação da Região Portuária 

• Valorização do patrimônio material e imaterial 

• Modelagem financeira inovadora, sem aplicação de recursos 

do tesouro 

• Novo conceito de mobilidade urbana  – introdução de novos 

modais e prioridade ao pedestre 

 

 

 

  

Fonte: www.portomaravilha.com.br 



Delimitação 

Fonte: googlemaps.com 
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Delimitação 
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Mudança do Potencial 

Construtivo 
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Criação da Unidade Gestora 
 

• A Lei Complementar n.° 102 - cria a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro-CDURP. 

 
Objetivos:  

 

• I- promover,direta ou indiretamente ,o desenvolvimento da 

AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro; 

 

• II- coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de 

competência do Município do Rio de Janeiro, a 

implementação de concessões, em quais quer das 

modalidades previstas nas Leis Federais n.° 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e n.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 

ou outras formas de associação, parcerias, ações e regimes 

legais que contribuam ao desenvolvimento da AEIU, em 

conformidade com os estudos de viabilidade técnica, legal, 

ambiental e urbanística aprovados pela CDURP e pelos 

demais órgãos e autoridades públicas competentes; 



Criação da Unidade Gestora  

 

III- disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a 

Administração Pública, direta ou indireta, para concessionários 

e permissionários de serviço público, ou para outros entes 

privados, mediante cobrança de adequada contrapartida 

financeira; 

 

IV- gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município 

ou por seus demais acionistas, ou que tenham sido adquiridos a 

qualquer título. 

 

 

 

  

Fonte: internet 



Setores e Potencial Construtivo 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 
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Requalificação Urbana 
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Mobilidade Urbana 
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Mobilidade Urbana 
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Mobilidade Urbana 
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Remoção da Perimetral 

 

 

 

 

  

Fonte: http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias/implosao-perimetral/#!prettyPhoto[pp_gal]/0/ 



Remoção da Perimetral 
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Remoção da Perimetral 

 

 

 

 

  

Fonte: acervo Ivo Barreto 



Remoção da Perimetral 
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Remoção da Perimetral 
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Equipamentos públicos 
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Museu do Amanhã 

Fonte: http://www.cidadeolimpica.com.br/galeria/imagens-aereas-do-porto/ 
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Espaços Públicos 
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Espaços Públicos 
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Espaços Públicos 
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Espaços Públicos 
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Espaços Públicos 
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Acompanhamento do Iphan/RJ 
 

  

• Pesquisas Arqueológicas (Monitoramento das obras urbanas) 

 

• Licenciamento para construção de edificações (Portaria 135/2013) 

 

• Licenciamento para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) 

 

•   Fiscalização e acompanhamento da revitalização de Bens 
Tombados Nacionais: 

 

•Restauração do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Jardim e 
Morro do Valongo 

 

•Restauração da Igreja de São Francisco da Prainha 

 

•Urbanização do Morro da Conceição e entornos de Bens Tombados 
Nacionais  

 

•Monitoramento de possiveis impactos a Bens Tombados Nacionais 
(construção de túneis e retirada da Perimetral) 

 



Aparato legal federal 

 

• O Decreto- Lei 25/37 é o instrumento legal que dá forma ao 

IPHAN, dispondo sobre suas atribuições e competências no 

campo da proteção aos bens considerados Patrimônio Cultural 

da Nação.  

 

• A Lei nº 3.924/61  dispõe sobre os monumentos arqueológicos 

e pré-históricos de qualquer natureza existentes no território 

nacional e todos os elementos que neles se encontram, de 

acordo com o que estabelece o art. 180 da Constituição Federal. 

 

• A Portaria nº 007 /88 estabelece os procedimentos necessários 

à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para 

pesquisas e escavações arqueológicas em sítios previstos na Lei 

nº 3.924/1961.  

 

 

 

  



Aparato Legal Federal 

 

• A Portaria nº 420/10  dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados para a concessão de autorização para realização de 

intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas 

áreas de entorno. 

 

• A Portaria nº 135/13 dispõe sobre a delimitação e diretrizes 

para a área de entorno da Estação D. Pedro II, Palácio 

Itamaraty, Prédio da Light, Prédio onde funciona o Colégio 

Pedro II, Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Jardim e 

Morro do Valongo, Casa na Ladeira do Valongo nº 21, Igreja de 

São Francisco da Prainha, Fortaleza da Conceição, Palácio 

Episcopal, Igreja de Santa Rita, Casa na Rua Mayrink Veiga nº 

9, Prédio da Antiga Caixa de Amortização, Prédio da Cia Docas 

de Santos, situados no Morro da Conceição e arredores, bens 

objeto de tombamento federal promovido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  

 

 

 

  



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Pesquisas Arqueológicas (Monitoramento das obras urbanas) 

• Licenciamento para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) 

 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Pesquisas Arqueológicas (Monitoramento das obras urbanas) 

• Licenciamento para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) 

 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
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Fonte: relatório DOCUMENTO 
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Acompanhamento do Iphan/RJ 
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Fonte: acervo Ivo Barreto 



Fonte: Consórcio Saúde Gamboa 

Escavação Arqueológica 

  

Rua Argemiro Bulcão 



Fonte: Consórcio Saúde Gamboa 

Escavação Arqueológica 

  

Rua Sacadura Cabral esquina com Rua Edgard 

Gordilho 

Rua Sacadura Cabral 



Fonte: Consórcio Saúde Gamboa 

Remoção de Canhões 

  



Fonte: Iphan – Relatório  de Andamento 12 da Empresa de Arqueologia 

ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA  

  



Fonte: www.portomaravilha.com.br 

Escavação Arqueológica  

Cais do Valongo e Imperatriz 



Fonte: Consórcio Porto Rio 

Escavação Arqueológica 

Cais do Valongo e Imperatriz 
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Escavação Arqueológica 

 Cais do Valongo e Imperatriz 
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Escavação Arqueológica 

 Cais do Valongo e Imperatriz 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Tombamento Federal do edifício Docas Pedro II 

 

Fonte: acervo Ivo Barreto 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana (Lei Municipal) 

 

Fonte: http://www.viuonline.com.br/arquivos/2013/11/1384902837.jpg 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 
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Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 
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1. Cais do Valongo 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 

 

Fonte: acervo Ivo Barreto 

 

2. Pedra do Sal 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 

 

Fonte: internet 

 

3. Jardins do valongo 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 

 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 

 

4. Largo do Depósito 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 
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5. Cemitério Pretos Novos 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Circuito de Celebração da Herança Africana 

 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 

 

6. Centro Cultural José Bonifácio 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Desdobramentos das descobertas e debates: 

• Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo 
da Unesco 

• Candidatura UNESCO do Cais do Valongo ao título de  
Patrimônio Mundial 

 

Fonte: Site PCRJ 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

• Fiscalização e acompanhamento da revitalização de Bens 
Tombados Nacionais 
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Restauração do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico do Jardim e Morro do Valongo 

Fonte: internet 



 

Restauração do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico do Jardim e Morro do Valongo 

Fonte: internet 



Fonte: Consorcio Saúde Gamboa 

Urbanização do Morro da Conceição 

  

Caminho do Valongo 



 

Restauração do Mictórcio Público 

Fonte: internet 

Fonte: Consórcio Saúde Gamboa 



Restauração da Igreja de São Francisco da 

Prainha 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

•Monitoramento de possiveis impactos a Bens Tombados Nacionais 
(construção de túneis e retirada da Perimetral) 

 
Implosão da Perimetral (imagens Globonews) 
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Igreja de São Francisco da Prainha 

INSTALAÇÃO DE PINOS DE RECALQUE E SISMÓGRAFO MÓVEL 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 
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Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

•Monitoramento de possiveis impactos a Bens Tombados Nacionais 
(construção de túneis e retirada da Perimetral) 

 
Limites da Portaria Iphan nº135/13 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

•Monitoramento de possiveis impactos a Bens Tombados Nacionais 
(construção de túneis e retirada da Perimetral) 

 
Mapa AEIU Portuária 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
   

•Monitoramento de possiveis impactos a Bens Tombados Nacionais 
(construção de túneis e retirada da Perimetral) 

 
Mapa AEIU Portuária, com sobreposiação da Portaria 135/13 



 

Acompanhamento do Iphan/RJ 
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Mapa AEIU Portuária, com sobreposiação da Portaria 135/13 



Histórico da Zona Portuária 
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Histórico da Zona Portuária 
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Histórico da Zona Portuária 
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Perspectiva de paisagem 

 

 

 

 

  

Fonte: internet 



Ivo Barreto 

 

Superintendente do Iphan-RJ 

Av. Rio Branco, nº46. Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Fone: 021-22336060 

E-mail:  

gabinete.rj@iphan.gov.br 

ivobarreto@iphan.gov.br 

CONTATO 


