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GLOSSÁRIO CONCEITUAL 

 

PEHIS – PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

Coordenado pela Secretaria de Estado de Habitação, o PEHIS/RJ definiu uma Tipologia 

por Necessidades Habitacionais dos Municípios: 

Tipo 1 – Rio de Janeiro – Concentração populacional; dinâmica de crescimento 

relativamente estável; mais de 70% do PIB; maior percentual de domicílios em 

assentamentos precários e déficit absoluto elevado;  

Tipo 2 – Municípios médios; 

Tipo 3 – Municípios médios e pequenos do interior; crescimento demográfico acima da 

média; 

Tipo 4 – Municípios médios e pequenos do interior; baixo crescimento demográfico; 

Tipo 5 – Municípios de grande porte populacional; 

Tipo 6 – Municípios da Baixada Litorânea e Norte Fluminense; 

Tipo 7 – Pequenos municípios da Região Serrana e Noroeste Fluminense; 

Tipo 8 – Municípios Metropolitanos Periféricos. 

 

 

PDTU – PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

Coordenado pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS e pela Companhia 

Estadual de Transporte e Logísitica - CENTRAL, o PDTU da Região Metropolitana (2003) 

define dezessete Macrozonas de Tráfego através da identificação das "linhas de desejo", com as 

demandas de deslocamento originadas e destinadas a cada macrozona. 

Macrozona 1 – Rio de Janeiro – Centro; 

Macrozona 2 – Rio de Janeiro – Sul; 

Macrozona 3 – Rio de Janeiro – Praça Mauá – Caju; 

Macrozona 4 – Rio de Janeiro – Tijuca – Vila Isabel; 

Macrozona 5 – Rio de Janeiro – Zona da Central; 

Macrozona 6 – Rio de Janeiro – Jacarepaguá; 

Macrozona 7 – Rio de Janeiro – Norte; 

Macrozona 8 – Rio de Janeiro – Barra – Recreio; 

Macrozona 9 – Rio de Janeiro – Oeste – Rio; 

Macrozona 10 – Niterói; 

Macrozona 11 – São Gonçalo; 
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Macrozona 12 – Extremo Leste; 

Macrozona 13 – Fundo – Baía; 

Macrozona 14 – Duque de Caxias; 

Macrozona 15 – Baixada – Leste; 

Macrozona 16 – Baixada – Oeste; 

Macrozona 17 – Extremo – Oeste. 

 

PDAM – PLANO DIRETOR DO ARCO METROPOLITANO 

Coordenado pela Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, o plano abrange oito 

municípios atingidos pelo traçado do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, definindo três áreas 

de estudo conforme impacto ambiental do projeto de implantação do Arco e identificação inicial 

dos municípios que receberiam outros investimentos estruturantes, compartimentando três 

grandes porções territoriais definidas por três conjuntos de municípios que apresentam 

características metropolitanas e realidades diferenciadas sob o ponto de vista físico-territorial, 

econômico, social e, sobretudo, demográfico. 

Área de Estudo 1 – Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, subáreas de planejamento 5.3 e 

5.2 da área de planejamento 5 - AP-5, do município do Rio de Janeiro; 

Área de Estudo 2 – Japeri, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, 

São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, área de planejamento 3, 

AP-3, do município do Rio de Janeiro; 

Área de Estudo 3 – Itaboraí, Guapimirim, São Gonçalo, Tanguá, Niterói, Maricá e 

Cachoeiras de Macacu. 

 

PET – Leste – Plano Diretor de Estruturação Territorial do Leste Fluminense 

Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - SEDRAP, o 

plano abrangerá os municípios que integram os municípios do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) sob uma ótica de desenvolvimento de 

trabalhos que visam o desenvolvimento da região, onde se percebe na primeira lente a 

hierarquização das ligações viárias existentes e propostas, na segunda lente a partir da escala 

anterior será feita uma leitura aprofundada dos planos diretores locais, além das normativas 

urbanas municipais e por fim a terceira lente compreende a conurbação da malha urbana de três 

municípios que formam a cidade metropolitana do Leste. 

Lente 1 – Itaboraí, Niterói e São Gonçalo; 

Lente 2– Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, Maricá e Tanguá; 

Lente 3 – Araruama, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, Rio Bonito, Saquarema, Silva 

Jardim e Teresópolis. 
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EIA-RIMA DO COMPERJ 

Exigido para o licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico do Estado do Rio 

de Janeiro, foi contratado pela Petrobras. 

AAR – Área de Abrangência Regional, região composta pelos 11 municípios do 

CONLESTE. 

ADA – Área Diretamente Afetada, distante até 10 quilômetros do empreendimento. 

AID – Área de Influencia Direta, distância de 20 quilômetros do centro do complexo. 

AIE - Área Influência Estratégia, o de maior extensão, pois compreende o estado do Rio 

de Janeiro. 

AII – Área de Influencia Indireta. 

COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental - um dos documentos da avaliação de impacto 

ambiental. Apresenta ferramentas para analisar as consequências da implantação de um 

projeto no meio ambiente. O estudo é feito sob a orientação da agência ambiental 

responsável pelo licenciamento do projeto. 

RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) - resume os estudos de avaliação de impacto 

ambiental. Deve esclarecer os elementos do projeto em estudo em linguagem acessível. 

 

 

Programa de Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sustentável – 

PROHDUMS 

 CEEM - Comitê Executivo de Estratégias Metropolitanas, criado pelo Decreto Estadual 42.832 

de 31/01/2011, com o objetivo de propor as políticas estratégicas para a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, visando promover a gestão dos assuntos de caráter metropolitano, integrar 

suas demandas e planejar e executar as políticas públicas de interesse comum relativas ao 

desenvolvimento da região. O Comitê é coordenado pelo Vice-Governador do Estado com a 

participação dos titulares das seguintes secretarias: 

SEOBRAS Secretaria de Estado da Obras;  

CASA CIVIL - Secretaria de Estado da Casa Civil;  

SETRANS - Secretária de Estado de Transportes;  

SEA - Secretaria de Estado do Ambiente; 

SEH - Secretaria de Estado de Habitação; 

SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda; 

SEASDH - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; 

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivos  

O objetivo principal deste relatório é contribuir para a avaliação do rebatimento espacial 

de planos setoriais, concluídos ou em processo de contratação/elaboração, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e municípios vizinhos, servindo de subsídio técnico aos 

diversos atores envolvidos direta e indiretamente no Comitê Executivo de Estratégias 

Metropolitanas
1
, através de:  

 Verificação do rebatimento territorial dos planos setoriais: relevância e impacto 

dos planos setoriais em execução considerando os respectivos diagnósticos 

setoriais e identificando seus rebatimentos espaciais.  

 Elaboração de relatório de subsídios técnicos: contribuir para o nivelamento do 

conhecimento das iniciativas de planejamento setorial com rebatimento espacial 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Sua elaboração se dá num contexto em que o Governo do Estado do Rio de Janeiro está 

coordenando, através do referido Comitê Executivo, uma série de ações que visam o 

fortalecimento do planejamento e da gestão, e a definição de um modelo de governança para a 

Região Metropolitana. Este é um compromisso assumido com o Banco Mundial quando da 

formulação do Programa de Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sustentável - 

PROHDUMS. De acordo com o Decreto Estadual 42.832/2010, o Comitê Executivo tem entre 

suas atribuições básicas duas que justificam o levantamento objeto deste relatório: 

I - planejar e propor as medidas estratégicas necessárias para estabelecer as políticas 

públicas de caráter metropolitano, capazes de fortalecer o planejamento e a gestão do 

crescimento urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro de forma eficiente e 

sustentável; 

II - propor o estabelecimento de um organismo de gestão dos assuntos de caráter 

metropolitano, no âmbito da estrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

prevendo uma gestão participativa, com forte interlocução com os municípios 

integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com o Governo Federal, as 

instituições de fomento nacionais e internacionais e os demais interlocutores 

institucionais relevantes na região; 

 

Para alcançar esses objetivos do Programa é preciso promover o diálogo entre diversos 

atores responsáveis pela elaboração de produtos na área do planejamento, em especial planos 

com rebatimento territorial na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e no seu entorno. Assim, 

                                                           
1 O Comitê Executivo de Estratégias Metropolitanas foi instituído pelo Decreto Estadual 42.832 de 11/01/2011 com o 

objetivo de propor as políticas estratégicas para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, visando promover a gestão 

dos assuntos de caráter metropolitano, integrar suas demandas e planejar e executar as políticas públicas de interesse 

comum relativas ao desenvolvimento da região. 
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para efeito desta análise, foram considerados prioritariamente, conforme solicitado pela 

SEDRAP, os seguintes planos: 

 Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

– PDTU; 

 Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento do Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro – PDAM; 

 Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS/RJ;  

 Plano Diretor de Estruturação Territorial da Região Leste Fluminense – PET-

Leste. 

A abordagem destes planos se dá no âmbito do PROHDUMS. Complementarmente 

foram considerados outros planos setoriais na área de saneamento, desenvolvimento econômico, 

transportes, educação e saúde, destacando informações básicas que subsidiem a formulação de 

uma política metropolitana e que contribuam para uma articulação intersetorial.  

Os planos cujo rebatimento foi verificado, considerados prioritários para este relatório, 

se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento. Em 09/2012, o PDTU (elaborado em 

2003), se encontrava em fase de revisão, com previsão de conclusão em 05/2013; o PDAM 

havia sido concluído em 2011, e as suas diretrizes eram objeto de discussão no âmbito do 

Comitê Executivo de Estratégias Metropolitanas para promover, em 2013, a articulação 

necessária com os municípios metropolitanos; o PEHIS-RJ havia sido concluído em 2012 e a 

Secretaria de Habitação previa divulgar sua síntese em 12/2012; o PET Leste teve seu Termo de 

Referência concluído em 07/2011, e aguardava recursos para contratação.  

Devemos destacar que se trata de um momento importante para promover a retomada 

do tema da gestão metropolitana, ausente da agenda política do Estado por mais de duas 

décadas, desde a extinção da Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana – 

Fundrem
2
, que existiu entre 1974 e 1989. Análise de nossa autoria (Salandia, 2012, p. 103) 

apontava para as características especiais que tornaram esta gestão um desafio complexo: 

Nossa análise da Região Metropolitana do Rio de Janeiro reconhece a situação sui-

generis deste estado, cuja atual capital já foi sucessivamente Município Neutro da Corte 

(1808-1889), Distrito Federal (1889-1960), Estado da Guanabara (1960-1975) e 

Município do Rio de Janeiro (desde 1975), enquanto Niterói, a cidade vizinha da banda 

d’álém, já foi capital provincial e estadual até a fusão do antigo estado do Rio com o da 

Guanabara (1975), quando passou a ser mais um município da nova região 

metropolitana. Isto significa que até 1960 a autoridade da cidade do Rio de Janeiro foi 

federal e, entre 1960 e 1975, estadual, sem nenhuma relação administrativa com os 

municípios que hoje conformam a região metropolitana, criada sem que tenha havido 

anteriormente a experiência de estarem subordinados administrativamente a um mesmo 

estado. 

                                                           
2 A Fundrem foi criada pela Lei Complementar 20/1974, que promoveu a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da 

Guanabara, e foi extinta pelo Decreto Estadual 13.110/1989. 
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A iniciativa recente do Comitê Executivo Estadual de Estratégias Metropolitanas de 

promover uma série de debates denominada “Diálogos metropolitanos – Ideias para Modelar a 

Metrópole” surge como momento inicial de uma estratégia para a construção de um modelo de 

gestão e governança na região metropolitana no Rio de Janeiro, superando entraves existentes 

desde a sua criação. Não entanto, carece ainda de uma representação formal dos municípios que 

pretende agregar, em especial da capital, núcleo metropolitano. 

1.2. Metodologia de análise 

Nosso relatório sobre os planos com rebatimento na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro tem dois níveis de aprofundamento dos. O diagrama da figura 1 identifica os planos 

considerados para efeitos de verificação, organizados entre prioritários e complementares. Os 

planos prioritários serão tratados no capítulo 2 e os planos complementares no capítulo 3. 

 

 

Figura 1 - Esquema dos planos, programas e iniciativas com rebatimento na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

 

Procuramos situar estes planos numa “Linha do tempo” que contribua para avaliar as 

possibilidades de integração, diferenciando o momento de elaboração dos seus termos de 

referência ou editais de contratação, o período em que foram efetivamente elaborados e o ano 

em que foram concluídos. Preliminarmente, com as informações obtidas até a elaboração do 

presente relatório, pudemos construir o gráfico da figura 2. 
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Plano  2001* 2002 2003 2004 2005* 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 

PDTU   X        X  X 

PDRS X             

PDRH Guanabara   X  X         

EIA RIMA Arco      X  X      

PERH Guandu     X  X       

PDTIS/RJ       X   X    

PDAM         X  X   

EIA COMPERJ      X  X      

PEHIS         X   X  

PET-LESTE           X   

PDS-Sepetiba          X  X  

PEC          X    

PEGIRS/PERS       X       

Pacto saneamento           X   

PSAM            X  

PELC-RJ            X  

Ano de Formatação/TR X            

Período de Elaboração             

Ano de Conclusão X            

Cronograma dos planos, programas e iniciativas considerados no relatório. 

*Ano em que foram aprovadas leis federais: Estatuto da Cidade (2001), Leis dos Consórcios (2005), 

Sistemas Nacionais de Habitação (2005), Saneamento (2007) e Mobilidade (2012).  

Figura 2 - Cronograma dos planos, programas e iniciativas considerados no relatório. 

 

Nesta linha do tempo identificamos uma intensificação na elaboração de planos a partir 

de 2007, o que pode ser parcialmente atribuído à aprovação de leis federais que 

institucionalizaram sistemas e planos setoriais: a Lei 11.124/2005 instituiu o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social, a Lei 11.445/2007 estabeleceu diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e a Lei 12.587/2012 instituiu diretrizes da política de mobilidade urbana. 

Também devemos considerar que a Lei 11.107/2005 dispôs sobre normas para a contratação de 

consórcios públicos, e que a realização de empreendimentos de grande impacto a partir de 2005 

demandou a elaboração de estudos de impacto ambiental e de planos de desenvolvimento em 

escala regional, como foi o caso do conjunto de empreendimentos da chamada “província 

portuária de Sepetiba”, do Comperj no Leste Metropolitano e do Arco Metropolitano, que 

precisamente conecta estes empreendimentos pelo modal rodoviário. 

Procuramos identificar também qual foi a articulação intersetorial oficialmente definida 

para a elaboração destes planos, através de instâncias como unidades gestoras, unidades 

executoras ou outros mecanismos formalmente enunciados. Isto não significa necessariamente 

que outros órgãos não tenham sido ouvidos ou não tenham participado das discussões, ou que 

todos tenham efetivamente participado da formulação, mas identifica qual a abordagem 

institucional que se deu à articulação intersetorial para a elaboração de cada plano.  Outro 

aspecto considerado foi a forma de disponibilização do conteúdo destes planos, condicionante 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

14 
 

da articulação intersetorial. Esta última consideração aponta também para a necessidade de 

articulação com observatórios existentes, que mereceram uma menção no nosso relatório.  

A articulação institucional que conseguimos identificar pode ser visualizada no 

diagrama da Figura 3, destacando a relação entre cada plano e os órgãos estaduais, 

diferenciando os diretamente responsáveis daqueles que participam ou participaram de 

instâncias de acompanhamento. Apesar do caráter metropolitano destes planos, não 

identificamos espaços de participação institucional dos municípios na sua elaboração, diferente 

do que acontece com os planos de gestão de bacias, em que os comitês possibilitam esta 

integração, e dos planos de saneamento, em que a premissa é a elaboração local com uma ótica 

regional, que se estende à sua implementação.  

 
Figura 3 - Articulação institucional entre programas e planos setoriais com rebatimento na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Este esquema é extremamente sintomático da complexidade das articulações ou falta de 

articulações que envolvem a elaboração de planos setoriais por parte do governo estadual. Se 

considerarmos ainda a necessidade de envolvimento dos municípios das áreas de abrangência 

destes planos, constataremos uma complexidade maior ainda, cujo enfrentamento precisa ser um 

dos principais temas de um comitê que visa a construção de estratégias de governança na escala 

(ou nas escalas) metropolitanas. 

As informações coletadas foram obtidas na SEDRAP, na SEOBRAS, no INEA, na 

SEA, na SEH, na SEC e na SETRANS/AMTU, a partir de entrevistas e reuniões de trabalho. 
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Foram realizadas duas apresentações preliminares na SEDRAP (11/9/12) e na SEOBRAS 

(3/10/12). O relatório final foi entregue à SEDRAP em 24/10 e apresentado ao Comitê 

Executivo de Estratégias Metropolitanas em 23/11/12, para que os órgãos integrantes do Comitê 

fizessem suas considerações. Em 26/11/12 foi apresentado à Missão do Banco Mundial, com 

participação da SEOBRAS, SEDRAP, SEH, ITERJ e da SEASDH. Em 6/12/12 foi novamente 

apresentado na SEDRAP, no ciclo de reuniões conhecido como “Café das Quintas”, com 

participação de técnicos da SEDRAP, SEPLAG e da Fundação CEPERJ serão entregues os 

arquivos finais. Esta última foi a data estebelecida como prazo final para o encaminhamento de 

sugestões para consolidaçao no relatório. 

 

1.3. Territorialização e Gestão Territorial no Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro é organizado administrativamente em oito regiões de 

governo, definidas em 1987, que passaram por alterações tanto na sua denominação como na 

sua composição. Em 2012 as regiões, indicadas no mapa da figura 4, eram: Metropolitana, 

Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, 

Médio Paraíba e Costa Verde. 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro corresponde a uma dessas regiões, e foi 

criada em 1975, após a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara (Distrito Federal até 

1960), e ao longo de quase quatro décadas de existência passou por poucas alterações na sua 

composição, sintetizadas na tabela 1 e na figura 5, e que se reduzem à exclusão de três 

municípios, totalizando os atuais dezenove, contrariando a tendência de ampliação de outras 

regiões metropolitanas. 

Apesar desta divisão, a implementação e gestão de políticas setoriais seguem arranjos 

territoriais diferenciados, em alguns casos condicionados a particularidades setoriais, como 

veremos nos capítulos 2 e 3. 
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Figura 4 – Divisão político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro, 2011. Fonte: Anuário Estatístico, 

2011- Fundação CEPERJ. 
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Figura 5 – Alterações na composição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 1974-2009.  

Tabela 1- Composição territorial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (1974-2009) 

Municípios que já 

integraram a RMRJ 

Composição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Inclusão inicial Incorporação Alterações na composição  

Rio de Janeiro LC 20/1974   

Belford Roxo LC 20/1974   

Duque de Caxias LC 20/1974   

Guapimirim NE (Magé) Lei 87/1997  

Itaboraí LC 20/1974   

Japeri NE (Nova Iguaçu) Lei 87/1997  

Magé LC 20/1974   

Mesquita NE (Nova Iguaçu) Lei 133/2009  

Nilópolis LC 20/1974   

Niterói LC 20/1974   

Nova Iguaçu LC 20/1974   

Paracambi Lei 64/1990   

Queimados NE (Nova Iguaçu) Lei 87/1997  

São Gonçalo LC 20/1974   

São João de Meriti LC 20/1974   

Seropédica NE (Itaguaí) Lei 87/1997  

Tanguá NE (Itaboraí) Lei 87/1997  

Itaguaí Lei 64/1990  Excluído em 2002, reincluído em 2009. 

Maricá LC 20/1974  Excluído em 2001, reincluído em 2009. 

Petrópolis
3
 LC 20/1974  Excluído em 1990 

Mangaratiba LC 20/1974 Lei 87/1997 Excluído em 2002 

 

                                                           
3 No período que Petrópolis integrou a Região Metropolitana o atual município de São José do Vale do Rio Preto era 

um dos seus distritos, até ser emancipado em 1987. 
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Existe também no Estado do Rio de Janeiro uma divisão geográfica que define 

mesorregiões, que não correspondem às regiões de governo, e que são divididas em 

microrregiões. Por esta territorialização, a Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, maior 

do que a região de governo, é dividida em cinco microrregiões: 

 Microrregião do Rio de Janeiro;  

 Microrregião Serrana;  

 Microrregião de Vassouras;  

 Microrregião de Macacu-Caceribu (Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito). 

 

 

 
Figura 6 – Divisão regional segundo as Mesorregiões e microrregiões geográficas e municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, com destaque para o recorte de análise. 2011. Fonte: Fundação CEPERJ. 
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1.4. Recorte de verificação 

O foco deste relatório é a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mas o recorte 

espacial considerado é o somatório da abrangência dos quatro planos de análise prioritária e, 

ainda, do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba, que contempla 

empreendimentos com impactos para o oeste metropolitano da mesma importância que o Plano 

de Estruturação Territorial do Leste Fluminense tem para o leste metropolitano, agregando 

municípios não metropolitanos que também são impactados. Assim, os planos analisados 

abrangem 35 municípios, 19 dos quais fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
4
 

e os outros 16 integram outras cinco regiões de governo do Estado.  

 

  

Figura 7 - Regiões de governo do Estado do Rio de Janeiro e municípios abrangidos pelos planos 

analisados. 

 

Esta totalização de trinta e cinco municípios incluiu os que fazem parte da Região 

Metropolitana instituída, de acordo com sua última alteração em 2009, os municípios de 

                                                           
4 Conforme apontado na seção 1.3, ao considerar a mesorregião Metropolitana, o número de municípios abrangidos é 

de vinte e nove. 
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Mangaratiba, Petrópolis e São José do Rio Preto
5
, que já fizeram parte desta região, os 

municípios não metropolitanos que em 2012 integravam o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento do Leste Fluminense, e os municípios não metropolitanos da Bacia 

Hidrográfica dos rios Guandu, Guarda e Guandu Mirim, considerada área de impacto do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável da Baia de Sepetiba. Esta abrangência foi geoprocessada 

contemplando divisões administrativas do Estado, microrregiões, bacias hidrográficas e planos 

setoriais com rebatimento na área.  

Considerando a divisão geográfica do Estado do Rio de Janeiro em mesorregiões e 

microrregiões, o recorte de análise abrange as seguintes classificações: 

 Mesorregião Metropolitana  

o Microrregião do Rio de Janeiro (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá). 

o Microrregião de Itaguaí (Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica). 

o Microrregião Serrana (Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e        

Teresópolis). 

o Microrregião de Vassouras
6
 (Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira 

e Paracambi). 

o Microrregião de Macacu-Caceribu (Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito). 

 Mesorregião das Baixadas  

o Microrregião dos Lagos (Araruama e Saquarema). 

o Microrregião da Bacia de São João (Silva Jardim e Casimiro de Abreu). 

 Mesorregião do Centro Fluminense  

o Microrregião de Nova Friburgo (Nova Friburgo). 

 Mesorregião do Sul Fluminense  

o Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense (Rio Claro e Piraí). 

 

Na tabela 2 relacionamos regiões de governo (2009), mesorregiões e microrregiões 

(2011) considerando os municípios da área de abrangência da nossa análise. Excluídos os 

municípios não metropolitanos que fazem parte do Conleste, podemos verificar que a 

mesorregião metropolitana encontra uma correspondência maior com o nosso recorte, uma vez 

que contempla vinte e oito dos trinta e cinco municípios considerados. 

 

                                                           
5 O município de São José do Vale do Rio Preto era distrito de Petrópolis na época em que este integrou a Região 

Metropolitana. 
6 Fazem parte desta microrregião os municípios de Vassouras e Paty do Alferes, que não foram incluídos no recorte 

de análise deste relatório. 
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Tabela 2 - Regiões de governo, mesorregiões e microrregiões no recorte de análise. 

Territorialização Regiões de governo  Mesorregiões Microrregiões 

Município 

M
e

tro
p

o
lita

n
a
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a
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a
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ito
râ
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a
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e
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e
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e
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S
u

l F
lu

m
in

e
n

s
e
 

R
io

 d
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rra
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ã
o
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o

ã
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N
o

v
a
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u
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o

 

V
a
le
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a
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íb
a
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u
l 

Araruama   X           X               X       

Belford Roxo  X           X       X                 

Cachoeiras de Macacu   X         X               X         

Casimiro de Abreu   X           X                 X     

Duque de Caxias  X           X       X                 

Eng. Paulo de Frontin         X   X           X             

Guapimirim X           X       X                 

Itaboraí  X           X       X                 

Itaguaí X           X         X               

Japeri X           X       X                 

Magé  X           X       X                 

Mangaratiba       X     X         X               

Maricá X           X       X                 

Mesquita  X           X       X                 

Mendes         X   X           X             

Miguel Pereira         X   X           X             

Nilópolis X           X       X                 

Niterói  X           X       X                 

Nova Friburgo      X           X                 X   

Nova Iguaçu  X           X       X                 

Paracambi X           X           X             

Petrópolis      X       X             X           

Piraí           X       X                 X 

Queimados X           X       X                 

Rio de Janeiro   X           X                         

Rio Bonito   X         X               X         

Rio Claro           X       X                 X 

São Gonçalo  X           X       X                 

São João de Meriti  X           X       X                 

S. José do Vale do Rio Preto     X       X             X           

Saquarema   X           X               X       

Seropédica X           X           X             

Silva Jardim   X           X                 X     

Tanguá X           X       X                 

Teresópolis     X       X             X           

Município metropolitano 
                 Município não metropolitano 
                  

 

Dos sete municípios da área de abrangência da nossa análise que não fazem parte da 

mesorregião metropolitana, cinco são integrantes do Conleste e dois integram a bacia do Rio 

Guandu. Na tabela 3 relacionamos regiões de governo e regiões hidrográficas à área de 

abrangência da análise. 
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Tabela 3 - Inserção dos municípios da área de abrangência nas regiões de governo e bacias hidrográficas  

Territorialização 
Regiões de governo Bacias hidrográficas 

Município 
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Araruama   X               X     

Belford Roxo  X               X       

Cachoeiras de Macacu   X             X X     

Casimiro de Abreu   X               X   X 

Duque de Caxias  X               X       

Engenheiro Paulo de Frontin         X   X           

Guapimirim X               X       

Itaboraí  X               X       

Itaguaí X           X           

Japeri X           X           

Magé  X               X       

Mangaratiba       X     X           

Maricá X               X X     

Mesquita  X               X       

Mendes         X   X           

Miguel Pereira         X   X           

Nilópolis X               X       

Niterói  X               X       

Nova Friburgo      X               X X 

Nova Iguaçu  X           X   X       

Paracambi X           X           

Petrópolis      X         X X       

Piraí           X X           

Queimados X           X           

Rio de Janeiro AP-1 a AP-4 X               X       

Rio de Janeiro AP-5 X           X           

Rio Bonito   X             X X     

Rio Claro           X X           

São Gonçalo  X               X       

São João de Meriti  X               X       

São José do Vale do Rio Preto     X         X         

Saquarema   X               X     

Seropédica X           X           

Silva Jardim   X               X     

Tanguá X               X       

Teresópolis     X         X         

Município metropolitano 
                 Município não metropolitano 
                  

Ao examinar a distribuição demográfica na área do recorte considerado, constatamos 

que 89% da população do mesmo se concentra em 38% da área, que corresponde à região 

metropolitana, equivalentes a 74% da população do Estado e 12% do seu território. Estes dados 

foram espacializados na figura 8. 
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Área      População.   

Recorte 

Área 

(km2)  % estado 

% área 

abrangida 

População 

(hab.) % estado 

% área 

abrangida 

RMRJ 5.326 12% 38% 11.835.708 74% 89% 

Área abrangida fora da RMRJ 8.739 20% 62% 1.150.767 7% 11% 

Área total abrangência 14.065 32%   12.986.475 81%   

Estado RJ 43.900     15.989.929     
 

 

 
 
Região Metropolitana: 

5.326 km2 

11.835.708 hab. 

2.222 hab./km2 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte de análise: 

14.065 km2  

12.986.476hab. 

923 hab./km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro: 

43.900km2 

15.989.929 hab. 

364 hab./km2 

Figura 8 - Comparação do recorte espacial de análise com a Região Metropolitana (mapa superior) e o 

Estado do Rio de Janeiro (mapa inferior). Dados do IBGE (2010) 
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2. PLANOS PRIORITÁRIOS 

Conforme exposto na introdução (capitulo 1), foi solicitada a verificação prioritária do 

rebatimento espacial na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e no Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento do Leste Fluminense dos seguintes planos
7
: 

 PEHIS - Plano Estadual de Habitação de Interesse Social.  

 PDTU - Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro.  

 PDAM - Plano Diretor de Estratégico de Desenvolvimento do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro.  

 PET Leste - Plano Diretor de Estruturação Territorial da Região Leste 

Fluminense.  

 

Cada um destes planos tem rebatimento diferenciado no território, em função da escala 

para a qual foram elaborados, variando desde o PEHIS, que como plano estadual contempla 

todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, ao PDTU, que se destina à Região 

Metropolitana, abrangendo os municípios que em 2003 faziam parte dela. O PET Leste foi 

concebido para atender os municípios que integravam o Conleste em 2011, consórcio cuja 

abrangência foi ampliada desde sua formação em 2007, e está umbilicalmente ligado à 

implantação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro em Itaboraí, assim como o 

Plano de Desenvolvimento de Sepetiba está ligado aos empreendimentos portuários e 

siderúrgicos situados em Santa Cruz (Rio de Janeiro) e Itaguaí, associados por sua vez à 

construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, objeto de um Plano Diretor também 

contemplado. Cada um destes planos previu na sua metodologia diferentes territorializações 

para análise dos seus impactos, representadas na tabela 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
7  No Termo de Referência elaborado pelo Banco Mundial a denominação destes planos foi traduzida, 

respectivamente, como State Social Housing Plan, Master Plan for Urban Transportation in Rio de Janeiro 

Metropolitan Region, The Strategic Master Plan on the Metropolitan Road Ring e Master Plan for Territorial 

Structuration on the East Rio Region. 
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Tabela 4 - Territorializações metodológicas utilizadas em cada plano. 

Plano 

Município 

PDTU 2003  
(Plano Diretor de Transporte 
Urbano da RMRJ) 

PDAM  
(Plano Diretor do 

Arco 

Metropolitano) 

PEHIS  
(Plano 

Estadual 

Habitação) 

PET LESTE 
(Plano de Estruturação 

Territorial Leste 

Fluminense) 

Araruama     Tipo 3 Lente 3 

Belford Roxo  Macrozona 15 Área Estudo 2 Tipo 8   

Cachoeiras de Macacu   Área Estudo 3 Tipo 4 Lente 2 

Casimiro de Abreu     Tipo 6 Lente 3 

Duque de Caxias  Macrozona 14 Área Estudo 2 Tipo 5   

Engenheiro Paulo de Frontin     Tipo 4   

Guapimirim Macrozona 13 Área Estudo 3 Tipo 8 Lente 2 

Itaboraí  Macrozona 12 Área Estudo 3 Tipo 8 Lente 1 

Itaguaí Macrozona 17 Área Estudo 1 Tipo 3   

Japeri Macrozona 16 Área Estudo 2 Tipo 8   

Magé  Macrozona 13 Área Estudo 2 Tipo 8 Lente 2 

Mangaratiba Macrozona 17 Área Estudo 1 Tipo 3   

Maricá Macrozona 12 Área Estudo 3 Tipo 8 Lente 2 

Mesquita  Macrozona 16 Área Estudo 2 Tipo 2   

Mendes     Tipo 4   

Miguel Pereira     Tipo 4   

Nilópolis Macrozona 16 Área Estudo 2 Tipo 3   

Niterói  Macrozona 10 Área Estudo 3 Tipo 2 Lente 1 

Nova Friburgo      Tipo 3 Lente 3 

Nova Iguaçu  Macrozona 16 Área Estudo 2 Tipo 2   

Paracambi Macrozona 17 Área Estudo 2 Tipo 3   

Petrópolis      Tipo 2   

Piraí     Tipo 3   

Queimados Macrozona 16 Área Estudo 2 Tipo 8   

Rio Bonito     Tipo 4 Lente 3 

Rio Claro     Tipo 4   

Rio de Janeiro AP1, AP 2 e 

AP4 Macrozonas 1, 2, 4, 6 e 8   

Tipo 1 

  

  

  
Rio de Janeiro AP3 Macrozonas 3, 5 e 7 Área Estudo 2 

Rio de Janeiro AP58 Macrozonas 9 Área Estudo 1 

São Gonçalo  Macrozona 11 Área Estudo 3 Tipo 2 Lente 1 

São João de Meriti  Macrozona 15 Área Estudo 2 Tipo 2   

São José do Vale do Rio Preto     Tipo 4   

Saquarema     Tipo 3 Lente 3 

Seropédica Macrozona 17 Área Estudo 1 Tipo 8   

Silva Jardim     Tipo 8 Lente 3 

Tanguá Macrozona 12 Área Estudo 3 Tipo 8 Lente 2 

Teresópolis     Tipo 3 Lente 3 

Município metropolitano 
                 Município não metropolitano 

 
                  

A síntese do tipo de informação disponível sobre cada plano foi organizada através de 

fichas técnicas visualizáveis em software específico que permite associar os planos prioritários e 

os planos complementares e ter acesso rápido aos arquivos disponibilizados pelas secretarias 

responsáveis, que poderá ficar disponível em extensão HTML em página oficial, cuja 

atualização deverá ser de responsabilidade de um órgão estadual que venha a ser definido. 

                                                           
8 O município do Rio de Janeiro aparece dividido na tabela em função da inserção diferenciada de acordo com a 

metodologia de análise de cada plano analisado. 
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Figura 9 – Itens abordados no fichamento de informações no arquivo mmap. 
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2.1. Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS RJ 

2.1.1 Definição do PEHIS/RJ   

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) é uma exigência formal 

prevista na Lei Federal 11.124/2005, que deve ser cumprida pelos estados a fim de garantir a 

continuidade de repasse dos recursos federais, através do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS). A Política Nacional de Habitação define o PEHIS como um 

instrumento de planejamento a ser utilizado pelos governos estaduais: 

“instrumento para o planejamento de ações habitacionais a médio e longo prazo que 

estabelecerá diretrizes a partir de três etapas que consistem em  proposta metodológica, 

diagnóstico e estratégias de ação, contando com a participação de diversos segmentos 

representativos da sociedade”.  

 

Assim como o Plano Nacional de Habitação - PlanHab, o PEHIS é um dos instrumentos 

para a implementação da Política Nacional de Habitação - PNH, previsto na Lei 11.124/2005, 

que estruturou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. Os planos 

nacional, estadual e municipal de habitação foram concebidos como parte de um processo de 

planejamento de longo prazo para o setor habitacional, que pressupõe revisões periódicas e 

articulação com outros instrumentos de planejamento orçamentário- financeiro do Governo 

Federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, como os planos plurianuais. 

Conforme apresentado pelo PlanHab, a elaboração dos planos de habitação deve associar suas 

metas de produção física e de avanços institucionais ao planejamento dos recursos necessários 

para sua cobertura, tendo o ano de 2023 como horizonte final para a elaboração de estratégias e 

de propostas. (http://www.cidades.gov.br/index.php/plano- nacional-de-habitacao). 

2.1.2 Abrangência e territorialização do PEHIS/RJ 

O PEHIS abrange todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Neste relatório 

consideramos a classificação tipológica que o plano prevê para os municípios do recorte de 

verificação definido. 

Para efeito de discussão, o PEHIS utilizou as regiões administrativas do Estado, mas as 

suas propostas não se atrelaram a esta divisão, e sim à tipologia dos municípios. No mapa a 

seguir são destacados os municípios metropolitanos e perimetropolitanos, com a classificação 

do diagnóstico do PEHIS e com a identificação daqueles impactados por grandes 

empreendimentos.  
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Figura 10 - Classificação tipológica dos municípios do recorte de verificação de acordo com o PEHIS. 

 

2.1.3 Objetivos do PEHIS/RJ  

O objetivo principal dos Planos Estaduais de Habitação é estabelecer estratégias e metas 

para a eliminação progressiva das necessidades habitacionais, por meio de ações conjugadas do 

poder público, nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal e da iniciativa privada. 

2.1.4 Órgão responsável pela contratação do PEHIS/RJ 

A coordenação da elaboração do PEHIS coube à Secretaria de Estado de Habitação. O 

acompanhamento técnico foi feito, além desta Secretaria, pela Companhia Estadual de 

Habitação (Cehab), pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) e 

pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. 
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2.1.5 Contratada para elaboração/consultoria do PEHIS/RJ 

A proposta de repasse de recursos do Ministério das Cidades através da Caixa 

Econômica Federal foi selecionada em 2008, resultando na elaboração de um TR para 

contratação, realizada através da concorrência nº 01/2010, Processo nº E- 19/000.459/2009, 

tendo como objeto “Serviços técnicos especializados de consultoria para elaboração do Plano 

Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro, modalidade “Técnica e 

Preço por empreitada global”, com valor estimado de R$ 1.200.000,00”. Esta concorrência foi 

vencida pela Ambiental Consultoria e Engenharia. 

2.1.6 Período de elaboração e situação atual do PEHIS/RJ 

O TR foi elaborado em 2010, a licitação foi realizada em 20/09/2010 e o Plano foi 

elaborado entre 2010 e 2012. A contratada entregou os relatórios em junho de 2012. A SEH 

prevê entrega da síntese do Plano,  com ênfase nas metas de governo, em dezembro de 2012. 

2.1.7 Dados disponíveis do PEHIS/RJ 

Em setembro de 2012 os dados se encontravam em fase de homologação na SEH, que 

previa libera-los em dezembro de 2012, com a síntese do plano. O sumário no item 2.1.9 indica 

o conteúdo do Plano. 

2.1.8 Software de suporte dos arquivos do PEHIS/RJ 

Os arquivos consultados estão em extensão pdf. NOS mapas do Diagnóstico 

Habitacional foi utilizada como composição de fundo Mosaico LANDSAT 5 TM, a malha 

municipal digital IBGE 2007 e projeção geográfica Datum Horizontal WGS 84. 

2.1.9 Sumário do PEHIS/RJ
9
 

ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA 

1 - Apresentação e estruturação  

2 - Parte 1: abordagens conceituais e contextualização de dados  

2.1 - O Estado do Rio de Janeiro: informações relevantes  

2.2 - Objetivos do PEHIS/RJ e o índice de adesão dos municípios Fluminenses  

2.3 - Análises estratégicas para agrupamento dos municípios fluminenses  

                                                           
9
 Fonte: 0256CT0112-5 - Relatório da Etapa 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional.Novembro 2011. 
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2.4 - Necessidades habitacionais no Estado do Rio de Janeiro: conceitos, metodologias 

de cálculo e últimos resultados.  

3 - Parte 2: Abordagens metodológicas e organizacionais do PEHIS/RJ.  

3.1 - Estrutura de coordenação, organização e equipe de trabalho interna da contratante.  

3.2 - Estrutura de coordenação e organização da equipe de trabalho da proponente.  

3.3 - Atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho da proponente em cada 

etapa da elaboração do PEHIS/RJ.  

3.4 - Definição do local de realização dos trabalhos.  

3.5 - Procedimentos para a execução das etapas e produtos do PEHIS/RJ.  

3.6 - Limites e potencialidades do quadro institucional e financeiro.  

3.7 - Principais interlocutores e agentes representativos do poder público e da 

sociedade.  

3.8 - Estratégias de comunicação e mobilização no processo da elaboração do plano.  

3.9 - Cronograma e especificações para os encontros. 

3.10 - Prazos e custos para a realização das etapas do PEHIS/RJ. 

3.11 - Apresentação da proposta metodológica à equipe de coordenação.  

3.12 - Realização dos encontros (oficinas de trabalho)  

3.13 - Ajustes e comentários solicitados nos encontros 

3.14 - Relatório conclusivo – etapa proposta metodológica  

3.15 - Glossário  

3.16 - Anexos  

 

ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL 

Subproduto 2.1 - Levantamento de Dados 

1 - Apresentação  

2 - Introdução – procedimento para a coleta de dados primários e secundários  

3 - Dados gerais do Estado do Rio de Janeiro (planos, programas e projetos 

estruturadores, dados da população, caracterização geral da questão habitacional, 

infraestrutura urbana, programas e projetos habitacionais). 

4 - Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Inserção regional e características dos 

municípios, grupos sociais que atuam no setor habitacional, demandas habitacionais dos 

municípios, oferta de moradias e solo urbanizado, identificação da oferta e 

disponibilidade do solo urbanizado para a população de baixa renda, produção de 

moradias realizadas pela própria população, situação dos quadros institucionais e 

financeiros dos municípios e marcos regulatórios e legais).  

5 – Conclusões.  
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Subproduto 2.2 – Diagnóstico
10 

Introdução.  

1. Evolução Urbana no Estado do Rio de Janeiro e a política habitacional 

2. Caracterização regional do Estado do Rio de Janeiro e sua inserção na federação 

3. Caracterização Socioambiental 

4. Grandes investimentos e a questão da habitação no Estado do Rio de Janeiro 

(Grandes investimentos na Região Metropolitana, Complexos logísticos e industriais no 

Norte Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde: o polo Metal-Mecânico do Médio 

Paraíba e a Usina Angra 3 e Considerações finais). 

5. Marcos regulatórios da questão habitacional (Constituição Federal e Constituição 

Estadual, Lei 11.124/2004, Lei nº 11.977/2009, Estatuto da Cidade, leis ordinárias, 

princípios e diretrizes orientadoras e outros).  

6. As necessidades habitacionais no Estado do Rio de Janeiro (Dimensionamento do 

déficit habitacional no Estado e dimensionamento da inadequação de moradias, dos 

assentamentos precários e da demanda demográfica no Estado). 

7. A evolução da situação atual da produção de moradias informais (Discussão sobre 

informalidade, “informalidade” nos números oficiais, dinâmica e caracterização da 

criação popular de moradias, considerações gerais). 

8. Análise da oferta habitacional existente no mercado imobiliário e as condições de 

acesso às modalidades de intervenção e financiamento habitacional (Recursos 

operacionalizados pela Caixa Econômica Federal para financiamentos de novas 

unidades habitacionais, produção do programa Minha Casa Minha Vida, ações do PAC, 

de provisão habitacional e conclusão).  

9. Modelagem de financiamentos habitacionais em HIS (aspectos operacionais, análise 

de viabilidade técnico-econômica, resultados obtidos, análise de sensibilidade, 

regularização fundiária, demanda por terra, considerações finais e conclusões).  

10. Cenário institucional (problema ou demanda da sociedade, planejamento expresso 

em programas, execução dos programas, monitoramento, avaliação, revisão dos 

programas).  

11. Tipologia das necessidades habitacionais.  

12. Tendências consolidadas associadas ao setor de habitação de Interesse social 

(Intensificação do processo de urbanização e metropolização, descentralização da rede 

urbana nacional, mudanças climáticas e aumento da relevância da questão ambiental, 

crescimento e envelhecimento populacional, a emergência da nova classe média, atração 

                                                           
10 Fonte: 0256CT0170-2 – Relatório da Etapa 3 – Proposta Preliminar das Estratégias de Ação 
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e implantação de grandes projetos de investimento no estado, manutenção da economia 

do petróleo como principal vetor de crescimento da economia fluminense, aumento da 

demanda por habitação no estado). 

13. Os cenários do Rio de Janeiro e sua focalização no setor de HIS (incertezas críticas 

do macroambiente, cenários do Rio de Janeiro no horizonte 2027, incertezas críticas 

focais e o processo de focalização de cenários).  

14. Cenários focais do setor de habitação de interesse social 2011-2027 (A 

transformação renovadora com prosperidade, inércia e retrocesso em um contexto 

favorável, a transformação persistente em um contexto desfavorável, crise e decadência, 

quadro comparativo dos cenários). 

15. Implicações estratégicas para o PEHIS 

Referências bibliográficas 

Anexos – relatórios das oficinas regionais 

Termo de encerramento 

 

ETAPA 3 – Estratégias de ação
11

 

Subproduto 3.2 

Apresentação  

1 - Introdução  

2 – Metodologia 

3 - Sínteses do diagnóstico (Evolução urbana no Estado e a Política Habitacional, 

Caracterização regional do Estado e sua inserção na federação, Grandes investimentos e 

Habitação no Estado: insumos para a elaboração do PEHIS, Marcos regulatórios da 

questão habitacional, necessidades habitacionais no Estado do Rio de Janeiro, A 

evolução da situação atual da produção de moradias informais, Análise da oferta 

habitacional existente no mercado imobiliário e as condições de acesso às modalidades 

de intervenção e financiamento habitacional, Modelagem de financiamentos 

habitacionais em HIS, Cenário Institucional, Tipologia das necessidades habitacionais e 

cenários e tendências consolidadas associadas ao setor de Habitação de Interesse social).  

4 - Implicações estratégicas para o PEHIS/RJ  

5 - Princípios, objetivos e diretrizes.  

6 - programas e ações prioritários (programas de apoio ao desenvolvimento 

institucional, de mitigação ao déficit habitacional, de mitigação à inadequação 

habitacional e de apoio comunitário; prioridades).  

                                                           
11 Fonte: 0256CT0181-1 – Etapa 3 - Subproduto 3.2 - Estratégias de Ação 

 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

33 
 

7 - Metas (Metas Institucionais 2012-2015, Metas de mitigação do déficit habitacional e 

de atendimento à demanda demográfica – produção de unidades, Metas de mitigação da 

inadequação habitacional). 

8 - Recursos, fontes de financiamento e repasses. 

9 - Dispositivos para monitoramento e avaliação do plano (indicadores, criação de 

ouvidoria, datas de avaliação). 

10 - Referências bibliográficas.  

11 – Anexos. 

Termo de encerramento. 

 

Fontes de consulta: 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabita

cao.pdf  

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_M

unicipios- PlanHab_Estudos-Tecnicos.pdf 

Entrevista com o subsecretário Reginaldo Baleiro e Maria Cecília Bodas e sumários dos 

relatórios do PEHIS 

Observatório das Metrópoles. 

 

2.2. Plano Diretor de Transporte Urbano da RMRJ - PDTU  

2.2.1 Conceito do PDTU 

 O Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 

PDTU/RMRJ pretendia ser o principal instrumento de ordenamento do transporte urbano da 

região metropolitana, mas dependeu sempre de um modelo de governança que ainda não foi 

efetivamente viabilizado, apesar da existência de uma Agência Metropolitana de Transporte 

Urbano. De acordo com o próprio plano, os seus objetivos e importância são assim enunciados: 

"O PDTU/RMRJ, formulado para esta segunda maior área metropolitana do país, 

composta por 20 municípios com características distintas e peculiares, é um estudo 

criterioso e detalhado e que delineia um sistema de transporte estruturado, justo, 

racional, integrado e eficaz, para a promoção de uma melhor qualidade de vida para a 

população. Este Plano é uma peça fundamental para se vencer os desafios dos 

transportes na RMRJ e propõe a estruturação efetiva de um novo sistema e atendimento 

aos objetivos gerais estabelecidos, que são: o diagnóstico da situação atual da demanda 

e oferta dos transportes da RMRJ; a formulação de alternativas que visem à 

racionalização do sistema de transporte da RMRJ, com especial ênfase à política de 

integração intermodal física e tarifária; a formulação de uma política de investimentos 

em infraestrutura viária e nos transportes coletivos; o fornecimento de um instrumental 

que permita implementar um processo permanente de planejamento". (PDTU, 2003).  

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_Municipios-%20PlanHab_Estudos-Tecnicos.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_Municipios-%20PlanHab_Estudos-Tecnicos.pdf
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A pesquisa de origem destino (POD) que serviu de base a este plano foi elaborada entre 

2002 e 2003 pelo consórcio Logit - Oficina - JGP. Entre 2011 e 2012 foi realizada uma nova 

pesquisa visando a atualização do PDTU, com conclusão prevista para março de 2013. 

A síntese aqui apresentada abordará aspectos pertinentes ao Plano de 2003 e à sua 

atualização iniciada em 2011. 

2.2.2 Abrangência e territorialização do PDTU  

O PDTU abrange todos os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o 

município de Mangaratiba, que fazia parte dela em 2003, quando foi elaborado o primeiro 

plano. A atualização em curso em 2012 respeitou a mesma abrangência. 

O Plano definiu zonas e macrozonas de tráfego. As macrozonas de tráfego (ver figura 

11) são a base para a identificação das "linhas de desejo", com as demandas de deslocamento 

originadas e destinadas a cada macrozona. As zonas de tráfego de 2003 foram redefinidas, com 

ajustes baseados em alterações dos setores censitários realizados entre 2000 e 2010. Até 

setembro de 2012 ainda não haviam sido definidas alterações nas macrozonas, pois dependiam 

das conclusões das pesquisas de origem destino. 
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Figura 11 - Macrozonas do PDTU (2003) e rebatimento nos municípios do recorte de verificação. 

 

O Relatório “Análise da evolução e tendências futuras do uso do solo (2012)” aponta 

uma rede urbana intrametropolitana, que “segue metodologia semelhante no estudo da 

polarização e determinantes da funcionalidade intrametropolitana do Plano Diretor do Arco 

Metropolitano”, identificando a cidade do Rio de Janeiro, três localidades centrais (Niterói, 

Duque de Caxias e Nova Iguaçu) e duas subcentralidades (São Gonçalo e Paracambi). Esta rede 

é apresentada na figura 12. O relatório destaca os empreendimentos âncora, com base nos quais 

identifica tendências nas zonas de tráfego, identificadas na figura 13. 
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Figura 12 - Rede urbana intrametropolitana. Fonte: SETRAN - Atualização do PDTU (2012) 

 

Figura 13 - PDTU 2012: zonas de tráfego segundo tendência de ocupação. Fonte: SETRAN - 

Atualização do PDTU 2012 

2.2.3 Objetivos do PDTU  

De acordo com o relatório final do PDTU, seus objetivos são definidos assim: 

O Plano foi originalmente elaborado pela SETRANS no período 2003 / 2005 e tem 

como objetivo subsidiar o Governo do Estado no desenvolvimento das políticas 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

37 
 

públicas setoriais orientando, não só as ações executivas relativas aos investimentos em 

infraestrutura viária e sistemas de transporte coletivo como metrô, trens, barcas, 

terminais de integração etc., como, também, definir modelos operacionais e tarifários 

que possibilitem otimizar o uso das redes de transporte disponíveis (Fonte: 

http://www.rj.gov.br/web/setrans). 

 

Em outubro de 2012 estava em andamento a revisão iniciada em 2011: 

Encontra-se em execução o processo de atualização deste Plano, com o objetivo de 

avaliar resultados anteriores e elaborar novas propostas no horizonte dos próximos dez 

anos considerando os relevantes investimentos que estão sendo realizados na Região, 

com impacto sobre as necessidades de circulação de pessoas e mercadorias, e as 

demandas relativas aos eventos da Copa do Mundo, em 2014 e Jogos Olímpicos, em 

2016 (Fonte: http://www.rj.gov.br/web/setrans).  

  

2.2.4 Órgão responsável pela elaboração do PDTU  

   A responsabilidade pela elaboração do PDTU (2003) e pela sua atualização coube à 

Secretaria Estadual de Transportes e à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e 

Logística – Central. 

2.2.5 Contratada para elaboração/consultoria do PDTU 

A elaboração do PDTU teve seu início a partir de março de 2002, sendo executado pelo 

consórcio LOGIT- OFICINA-JGP, (Logit Engenharia Consultiva Ltda., Oficina Engenheiros 

Consultores Associados e JGP Consultoria e Participações, Ltda.) com a participação de 

técnicos da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL e com 

a colaboração da Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS e de outros órgãos 

municipais e estaduais, sendo concluído em 2003. O Relatório final foi oficialmente divulgado 

em abril de 2005. 

2.2.6 Situação atual do PDTU:  

Em 2012 o Governo do Estado do Rio de Janeiro estava revisando o Plano Diretor de 

Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro” (PDTU- RMRJ), por meio da 

Secretaria de Estado de Transportes e da Companhia Estadual de Transportes e Logística – 

CENTRAL e para a sua execução foi contratado o Consórcio HALCROW - SINERGIA – 

SETEPLA. (Fonte: http://www.rj.gov.br/web/setrans)  

2.2.7 Material disponível para consulta:  

Arquivos em pdf da Pesquisa de Origem-Destino (2003) e 13 relatórios de 2005, 

incluindo o próprio Plano Diretor de Transporte Urbano (04/2005). Em relação à atualização, 

tivemos acesso aos relatórios produzidos pelo Consórcio Halcrow, Sinergia e Setepla, referente 
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às atividades 2 e 6.3 (Atualização da Base de Dados) e 6.5 (Análise da Evolução e Tendências 

Futuras do Uso do Solo) e aos arquivos da Base de Dados PDTU2012v1, que contem dados 

organizados nas pastas EMME Network, Barcas, Linhas Intermunicipais, Linhas Municipais, 

Linhas Municipais, Metrô e Trem.  

2.2.8 Software de suporte dos arquivos:  

Os arquivos disponíveis na SETRANS referentes ao PDTU 2003 estão agrupados em 

Bases com as zonas, macrozonas e setores (arquivos do tipo ficheros BDR, BIN, BX, CDD, 

CDK, DBD, DCB, DSC, DSK, LOK,  MDXPNK, PTS, R0, R1 e STY). Os relatórios técnicos 

tem arquivos em extensão pdf e xls. Os modelos de acordos para projetos estratégicos tem 

extensão doc. As sínteses fazem parte de apresentações PPT  

Os estudos da atualização do PDTU utilizaram o software EMME, utilizado para 

planejamento de transporte, e que permite a realização de simulações de demanda. 

2.2.9 Sumários do PDTU 

O PDTU 2003 é composto de um relatório da Pesquisa OD e de treze relatórios: 

Relatório 01 - Plano de Trabalho (Introdução, Plano de Trabalho, Detalhamento de 

produtos e cronograma). 

Relatório 02 - Análise Estudos Existentes. 

Relatório 03 - Elaboração de Questionários. 

Relatório 04 - Compatibilização com software. 

Relatório 05 - Acompanhamento Pesquisa OD e Montagem da Rede. 

Relatório 07 - Pesquisa nos Cordões. 

Relatório 08 - Pesquisa Origem – Destino. 

Relatório 09 - Concepção da Matriz Origem – Destino. 

Relatório 10 (v final Relatório 6) - Diagnóstico e Montagem da Rede. 

Relatório 11- Calibração de Modelos. 

Relatório 12 - Desenvolvimento de Sistemas. 

Relatório 13 – Plano. 

 

O chamado “material de distribuição” tem a seguinte estrutura: 

1. Apresentação. 

2. A pesquisa (Origem destino): Considerações gerais, Divisão modal, Uso geral dos 

modos, Transbordos realizados, Divisão em transporte coletivo, individual e não 

motorizado, Padrão das viagens. 
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3. Mobilidade: Mobilidade geral, Mobilidade e gênero, Mobilidade e idade, 

Mobilidade e escolaridade, Mobilidade e renda. 

4. Comparação com outras regiões metropolitanas. 

5. Imobilidade: Imobilidade geral, Imobilidade e gênero, Imobilidade e idade, 

Imobilidade e escolaridade, Imobilidade e renda. 

6. Motivos das viagens. 

7. Tempos de viagem: Tempo total (geral e por modo), Tempos de acesso por modo – 

microacessibilidade, Tempos de viagem e renda. 

8. Orçamentos de tempos. 

9. Análises especiais: Como se vai aos destinos, Quem usa os modos de transporte, 

Quando se usa os modos de transporte. 

10. Linhas de desejo: Fluxo entre macrozonas, Carregamentos, Transporte coletivo, 

Transporte individual. 

11. Conclusões. 

 

O PDTU (2003) propriamente dito tem a seguinte estrutura: 

1. Demanda (Divisão modal, padrão das viagens, mobilidade, imobilidade, motivos 

das viagens, tempos de viagem, orçamentos e tempos, análises especiais, fluxo entre 

macrozonas, conclusões). 

2. Estrutura do serviço atual de transportes (Modelo físico operacional, modelo 

tarifário, modelo tecnológico, modelo de infraestrutura de transporte coletivo, 

modelo de infraestrutura viária, modelo institucional).  

3. Prognóstico (Cenários, demanda futura, antevisão dos problemas). 

4. Conceituação e diretrizes (Referencial teórico, Reflexão sobre a situação do 

transporte na RMRJ, diretrizes).  

5. Concepção de alternativas (Inventário de projetos, definição do conjunto de 

alternativas, política tarifária). 

6. Resultados (Simulações, avaliação ambiental, avaliação econômico-financeira).  

7. Programa de investimentos (ações de curto prazo, ações de médio prazo, ações de 

longo prazo, ações de cunho institucional, programas de acessibilidade, programa 

de investimento no transporte não motorizado). 

Anexo – Bases metodológicas. 

 

Em relação à atualização de 2011, em função da mesma se encontrar em fase de 

desenvolvimento, podemos apenas citar o sumário de alguns relatórios, que a pesar de serem 

parciais, permitem antecipar as principais mudanças. 
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Relatório 6.2 – Zoneamento e Plano Amostral 

1. Introdução 

2. Zoneamento 

2.1 Novo zoneamento. 

2.1.1 Zoneamento do PDTU 2003. 

2.1.2 Compatibilização dos setores censitários de 2000 e 2010. 

2.1.3 Áreas de ponderação do censo de 2010. 

2.1.4 Obtenção das zonas de 2012. 

2.2 Compatibilização PDTU 2003 e 2012. 

3. Socioeconomia. 

 

Relatório 6.5 – Relatório análise da evolução e Tendências futuras do uso do solo.  

1. Considerações iniciais. 

2. Caracterização do objeto. 

2.1 Padrão de ocupação urbana da RMRJ. 

2.2 Rede urbana da RMRJ. 

2.3 Rede urbana intrametropolitana. 

2.4 Panorama do planejamento metropolitano. 

2.5 Aspectos gerais da socioeconomia. 

2.6 Malha de transporte público estrutural. 

3. Empreendimentos com impacto na demanda. 

3.1 Considerações iniciais. 

3.2 Empreendimentos estruturantes (Porto Maravilha, Comperj, Província Portuária de 

Sepetiba, Complexo Educacional e Tecnológico do Fundão). 

4. A malha de transporte público em implantação. 

4.1 Considerações iniciais. 

4.2 Expansão através do BRT. 

4.3 Expansão através do sistema metropolitano. 

4.4 Expansão através do sistema ferroviário. 

4.5 Trens urbanos. 

5. Empreendimentos impactantes na infraestrutura viária. 

5.1 Considerações iniciais. 

5.2 Binário do porto. 

5.3 Túnel da perimetral. 

5.4 Arco Metropolitano. 

6. Análise e tendências. 
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7. Considerações finais. 

8. Bibliografia consultada. 

 

Fontes de consulta: http://www.pdtu.rj.gov.br/#6. Entrevistas na SETRANS/AMTU 

com Sérgio Muros e Newton Leão. Arquivos do PDTU 2003 e estudos de atualizados 

fornecidos pela SETRANS. 

 

 

2.3. Plano Diretor do Arco Metropolitano  

2.3.1 Definição do PDAM  

O Arco Metropolitano é uma rodovia com 150 km de extensão que ligará o porto de 

Itaguaí ao entroncamento das rodovias BR 101 e RJ 104, interligando todas as rodovias 

estaduais e federais que passam pela região metropolitana. A realização da obra, concebida na 

década de 1970, foi anunciada em 2006, mesmo ano do anúncio da implantação do Comperj em 

Itaboraí, e em 2007 a obra foi incluída no PAC,  ano em que foi concluído seu EIA RIMA 

(Trecho 2 - BR-493 e RJ-109). Em 2008 foi aprovado o EIA RIMA do trecho 3. A previsão 

inicial para conclusão das obras era 2010, atualizada em 2012 para 2014. O aporte de recursos 

do BID para as obras de construção do Arco Metropolitano resultou, em 2009, na contratação de 

um "Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região do Arco 

Metropolitano", ou apenas "Plano Diretor do Arco Metropolitano, definido como "ferramenta 

indispensável de apoio ao planejamento, à elaboração de políticas de desenvolvimento integrado 

e ao contínuo e permanente monitoramento destas políticas para a região”. (Plano Diretor do 

Arco Metropolitano. Relatório Final, Maio 2011, p. 2).  

2.3.2 Abrangência e territorialização do PDAM  

O plano compreende os oito municípios atravessados pela rodovia: Itaguaí, Seropédica, 

Rio de Janeiro, Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Itaboraí e Guapimirim, e outros 

12 municípios considerados como área impactada: Mangaratiba, Paracambi, Queimados, 

Mesquita, Nilópolis, São João do Meriti, Belford Roxo, São Gonçalo, Tanguá, Niterói, Maricá e 

Cachoeiras de Macacu. A área impactada inclui parcialmente o município do Rio de Janeiro 

(Áreas de Planejamento 3 e 5). São considerados como empreendimentos âncora da área 

impactada o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – Comperj, e os 

empreendimentos ligados à “Província Portuária de Sepetiba”. 
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O Plano divide  a área impactada pelo Arco em três áreas de estudo, nas quais foram 

consideradas informações dos Estudos de Impacto Ambiental do Trecho 2 - BR-493 e RJ 109 

(Tecnosolo-Concremat 06/2007) e do Trecho 3 (Concremat 2008): 

 Área de estudo I: municípios de Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba e subáreas de 

planejamento 5.2 e 5.3, da Área de Planejamento 5 (AP-5) do município do Rio de 

Janeiro. 

 Área de estudo II: municípios de Japeri, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, 

Mesquita, Nilópolis, São João do Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé e 

a Área de Planejamento 3 (AP-3) do município do Rio de Janeiro. 

 Área de estudo III: municípios de Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, 

Maricá e Cachoeiras de Macacu. 

 
Figura 14 - Mapa integrante do PDAM, indicando as três áreas de estudo, com destaque para a 

localização de empreendimentos estruturantes. Fonte: PDAM. 
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Figura 15 - Mapa das áreas de estudo do PDAM sobre o recorte de verificação. Fonte: PDAM. 

 

2.3.3 Objetivos do PDAM  

De acordo com o relatório final do PDAM, seus objetivos são definidos assim: 

O Plano Diretor do Arco Metropolitano pretende apontar soluções para as áreas de 

desenvolvimento econômico e social, infraestrutura urbana, saneamento, habitação, 

transporte e mobilidade. No âmbito do Plano Diretor também está incluído o controle 

das ações sobre o território e o ambiente, além do aperfeiçoamento da gestão 

institucional do espaço metropolitano, com participação social. 

Considerando os impactos e as repercussões dessa nova realidade sobre o 

desenvolvimento, o território e o ambiente metropolitano, como um todo, e sobre os 

municípios da área de influência do Arco, o Plano Diretor visa à criação de políticas 

públicas que antecipem e potencializem os efeitos sinérgicos e cumulativos das ações 

que promoverão estes impactos. O Plano Diretor permitirá ao Governo do Rio de 

Janeiro a efetiva coordenação do desenvolvimento sustentável de toda a área de 

influência do Arco Metropolitano (Plano Diretor do Arco Metropolitano. Relatório 

Final, Maio 2011, p.2). 

2.3.4 Órgão responsável pela contratação do PDAM:  

O órgão responsável pela contratação do PDAM foi a Secretaria de Estado de Obras 

(SEOBRAS), que funcionou como Secretaria Executiva da Unidade de Gerenciamento de 

Programas – UGP. Esta unidade foi integrada também pela Secretaria de Estado de 
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Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), Secretaria de Estado da 

Casa Civil, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA). A UGP foi organizada da seguinte maneira: 

 Núcleo de Desenvolvimento Urbano - SEOBRAS 

 Núcleo de Desenvolvimento Econômico - SEDEIS. 

 Assessoria Internacional - Secretaria de Estado da Casa Civil 

 Núcleo de Gestão - SEPLAG 

 Núcleo do Ambiente - SEA. 

A Secretaria Estadual de Transportes, responsável pela elaboração do PDTU, não faz 

parte da composição da UGP. 

2.3.5 Contratada para elaboração/consultoria do PDAM. 

Contrato 040/2008 entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Consórcio 

Tecnosolo e ARCADIS Tetraplan, conforme solicitação de Propostas SDP N 01/08 da Unidade 

de Gerenciamento de Programas – UGP. O BID aportou US$ 1.017.000 e o Governo do Estado 

US$ 253.000. 

2.3.6 Período de elaboração do PDAM.  

O plano foi elaborado entre 2008 e 2011 

2.3.7 Situação atual do PDAM. 

O Plano foi oficialmente concluído em maio de 2011, com a apresentação do seu 

relatório final. A articulação com os municípios das áreas de estudo deverá ser iniciada em 

2013, quando deverá ser formalizada a entrega dos seus resultados às administrações locais. 

2.3.8 Software de suporte dos arquivos:  

Não foi possível verificar. Os arquivos consultados estão em pdf. 

2.3.9 Sumário do PDAM 

1. Apresentação. 

2. Objeto. 

2.1. Considerações Iniciais. 

2.2. Área de Abrangência do Arco Metropolitano. 

2.3. Aspectos Gerais de Ocupação na Área de Abrangência do Arco Metropolitano. 

2.4. Empreendimento Alicerce. 
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2.5. Empreendimentos Âncora. 

2.6. Empreendimentos Aderentes. 

2.7 Agregação de Empreendimentos Estruturantes. 

2.8. Empreendimentos Complementares. 

3. Cena Atual. 

3.1. Aspectos Ambientais. 

3.2. Desenvolvimento Urbano. 

3.3. Desenvolvimento Econômico e Social. 

3.4. Governança. 

4. Simulação de cenários da região de influência do arco metropolitano do Rio de 

Janeiro no período de 2007 até 2030. 

4.1 Fatores de Desenvolvimento Urbano da Região de Influência do Arco 

Metropolitano. 

5. Repercussões e mudanças. 

5.1. Qualidade Ambiental. 

5.2. Desenvolvimento Urbano. 

5.3. Desenvolvimento Econômico e Social. 

5.4. Governança. 

6. Sistema de indicadores e modelo de gestão. 

6.1 Apresentação. 

6.2 Modelo de Gestão. 

6.3 Visão Conceitual do Sistema de Indicadores Metropolitano. 

6.4 Construção do Sistema de Indicadores Metropolitanos. 

6.5 Módulo de Administração. 

6.6 Módulo de Consulta. 

6.7 Estrutura Analítica de Dados (EAD). 

6.8 Bibliografia Consultada. 

Apêndice A: DDL do Sistema de Indicadores. 

7. Diretrizes Estratégicas. 

7.1. Qualidade Ambiental. 

7.2. Desenvolvimento Urbano. 

7.3. Desenvolvimento Econômico e Social. 

7.4. Governança. 

Fonte de consulta: 

www.rj.gov.br/web/setrans, Secretaria Estadual de Obras/Subsecretaria de Projetos de 

Urbanismo, entrevistas com Paulo César Silva Costa, Orlando Thomé e Affonso Accorsi. 
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2.4. Plano Diretor de Estruturação Territorial do Leste Fluminense – 

PET-Leste     

2.4.1 Definição do PET-Leste  

Analisamos o Termo de Referência (TR) para a elaboração do Plano Diretor de 

Estruturação Territorial do Leste Fluminense - PET-Leste, definido pela SEDRAP, órgão 

contratante, como  “documento referencial para os projetos de desenvolvimento regional, 

focando-se prioritariamente nas adequações e estruturações necessárias ao bom funcionamento 

da porção metrópole e os núcleos urbanos dos municípios” (SEDRAP, 2011.p. 1).  

2.4.2 Abrangência e territorialização do PET-Leste 

O PET-Leste abrange os municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste). O TR (2011) incluía o município de 

Saquarema, que à época ainda não havia ingressado oficialmente no Consórcio, e não incluiu o 

de Nova Friburgo, que se integrou em abril de 2012. O mapa 16 seguir destaca os municípios 

integrantes do Conleste (09/2012), e os limites da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(desde 2009) e em vermelho, os municípios analisados neste relatório. 

 
  

Figura 16 - Municípios integrantes do Conleste em 2012.  
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O TR do PET-Leste prevê três lentes de análise, definidas por fatores como 

continuidade da malha urbana (lente 1), conjunto ambiental (lente 2) e centralidades regionais 

afastadas da metrópole (lente 3). O TR prevê que estas lentes poderão ser redefinidas pelo 

Plano. À época da elaboração do TR, o município de Nova Friburgo ainda não havia ingressado 

ao consórcio, e por tanto, não estava incluído nas "lentes" de análise. Em função do conceito 

enunciado, consideramos que o município de Nova Friburgo tem as características da lente 3, 

mas esta decisão dependerá de alteração da SEDRAP no TR.  

Além das lentes de análise (ver figura 17), o TR prevê escalas de abordagem para o 

desenvolvimento dos trabalhos:  

 Escala do consórcio: considera macrozoneamento, estrutura viária e vocações 

de desenvolvimento. 

 Escala intermediária: detalhamento da escala anterior chegando à análise de 

macrozoneamento, estrutura viária e normativas urbanas municipais. 

 Escala da conurbação Niterói - São Gonçalo - Itaboraí: prevê reestruturar  o 

sistema de circulação viária dos três municípios, com soluções de mobilidade 

urbana. 

A ênfase dada ao tema da estrutura viária e da mobilidade urbana nas abordagens 

propostas pelo TR aponta para a necessidade de integração maior com o Plano Diretor de 

Transporte Urbano da Região Metropolitana e com as ações de implementação do Plano Diretor 

do Arco Metropolitano.   

A "flexibilidade" do Conleste para admitir novos municípios pode comprometer os 

objetivos do plano no referente à abrangência, que fica defasada cada vez que um novo 

município ingressa, como aconteceu com o Observatório Internacional dos Impactos do 

Comperj sobre os Objetivos do Milênio nos municípios do Conleste, estruturado com base 

numa composição de onze municípios, quatro a menos do que a atual composição 
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Figura 17 - Lentes de análise previstas no TR do PET-Leste. Fonte: SEDRAP. 

2.4.3 Objetivos do PET Leste:  

A motivação principal enunciada no Termo de Referência do PET-Leste é preparar o 

território de abrangência, os municípios que integram o Conleste,  para uma "nova realidade que 

reestrutura o contexto econômico e funcional do leste fluminense" em função da implantação do 

Comperj e do Arco Metropolitano:  

O PET-Leste deverá ser mais um indutor de desenvolvimento do território, 

considerando que através dele haverá uma estruturação espacial, dando condições para 

que novos empreendimentos se instalem na região, além de promover uma evolução 

demográfica sustentável, compatível com a infraestrutura de água, esgoto, coleta de 

lixo, equipamento de saúde, educação, lazer, sistema viário rodoviário e ferroviário 

(SEDRAP, 2011.p. 1). 

2.4.4 Órgão responsável pela elaboração do PET-Leste  

A elaboração do TR foi coordenada pela SEDRAP. De acordo com este TR uma 

unidade gestora acompanhará a elaboração do plano (UGP) com uma assessoria técnica 

administrativa (SEDRAP e SEPLAG). Em função do cenário de financiamento inicialmente 

previsto, a responsabilidade pelo acompanhamento do Plano caberia ao Grupo Técnico Gestor 
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do Fórum COMPERJ, que seria composto por representantes da: SEA, SEDEIS, SEDRAP, 

SEOBRAS, Ministério das Cidades, CONLESTE, BNDES, CAIXA, Banco do Brasil e 

Petrobras. 

2.4.5 Contratada para elaboração/consultoria do PET-Leste 

Até a conclusão deste relatório (10/2012) ainda eram realizadas negociações 

preliminares para viabilizar a contratação da consultoria, cujo custo previsto no TR foi de 

aproximadamente 3.6 milhões de reais, que seriam aportados pela Petrobras. 

2.4.6 Situação atual do PET-Leste 

O TR foi elaborado em duas etapas. A produção inicial foi no período entre 04/2011 e 

01/2012. A incorporação de contribuições dos demais órgãos parceiros foi no período entre 

04/2012 e 05/2012. De acordo com informações da SEDRAP (09/2012), em caso de não obter 

financiamento da Petrobras, o PET-Leste seria realizado com recursos orçamentários do Estado, 

o que poderia implicar numa revisão do TR para adequação aos recursos disponíveis. 

2.4.7 Software de suporte dos arquivos do PET Leste 

O material a ser utilizado dependerá dos produtos a serem entregues, se apresentados 

em mapas, textos, imagens, tabelas. Os arquivos de suporte sugeridos constam do item 

“Especificação de Entrega dos Produtos” do TR. 

2.4.8 Sumário: 

Apresentação (Abrangência territorial, escalas de abordagem, projetos estruturantes, 

justificativa, objetivos gerais e propósitos, custo, acompanhamento e fiscalização). 

Escopo do trabalho (Plano de trabalho, aspectos metodológicos, interface com os planos 

setoriais, diagnóstico
12

, plano de estruturação territorial da região Leste Fluminense
13

). 

Especificação de entrega dos produtos. 

Anexos. 

                                                           
12

 O Diagnóstico contempla Governabilidade, Aspectos ambientais, Aspectos sociais, Aspectos econômicos, Uso e 

ocupação do solo e dinâmica territorial, Habitação, Patrimônio, Mobilidade e transporte, Serviços públicos, Pontos de 

atenção territoriais específicos. 
13

 O Plano deverá conter Diretrizes temáticas, Produtos do Plano (Macrozoneamento regional,  Concepção de uma 

estrutura territorial integradora, Matriz de intervenções de desenvolvimento regional, Detalhamento das intervenções 

prioritárias. Modelagem institucional). 
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3. Outros planos, programas e iniciativas setoriais. 

Conforme exposto na introdução, além dos planos cujo rebatimento espacial na área de 

abrangência da análise foi considerado prioritário, estava prevista a inclusão de outros planos 

setoriais de cultura, educação, saúde, saneamento e gestão de bacias hidrográficas, definidos de 

comum acordo entre a SEDRAP e a SEOBRAS. O esquema a seguir sintetiza os planos 

complementares cujo rebatimento espacial também foi analisado. 

 

Figura 18 - Esquema indicando os planos setoriais cuja abrangência foi incluída no relatório 

 

A área de transportes não havia sido incluída na relação de planos complementares por 

estar contemplada por planos considerados prioritários no Termo de Referência: o Plano Diretor 

de Transporte Urbano da Região Metropolitana - PDTU e o Plano Diretor do Arco 

Metropolitano - PDAM. Porém, ao longo das pesquisas consideramos necessário apontar para a 

existência ou intenção de elaboração de outros planos na área de transporte que em diferentes 

escalas territoriais podem impactar o recorte analisado. 
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Os planos setoriais vinculados à gestão dos recursos hídricos foram incluídos, por 

estarem vinculados às bacias ou regiões hidrográficas, que representam um condicionante da 

organização territorial, e pela experiência de articulação entre atores na sua elaboração. 

Os planos e propostas classificadas como de “desenvolvimento urbano” foram incluídos 

pelo seu impacto ou potencial estruturador do território, merecendo destaque o Comperj, através 

do seu EIA/RIMA, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba e o Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. 

 

3.1. Planos de transporte 

Incluímos na área de transportes planos que complementam ou se articulam ao PDTU e 

ao PDAM, alguns inseridos no Programa Estadual de Transportes - PET, em cujo âmbito foi 

publicada, no Diário Oficial de 10/09/2012, uma chamada de “manifestação de interesse” 

visando o “Projeto de melhoria e sustentabilidade do sistema ferroviário urbano do RJ” e o 

Plano Estadual de Logística de Cargas
14

. 

Destacamos a necessidade de articulação entre os planos metropolitanos elaborados pelo 

Governo Estadual e os planos municipais de transporte dos municípios metropolitanos, em 

especial do município do Rio de Janeiro, que concentra a maior parte dos empregos 

metropolitanos e 50% da população metropolitana, e que nos últimos quatro anos vem 

implantando projetos estruturantes do transporte público no município com impacto na Região 

Metropolitana. 

 

3.1.1 Plano Estadual de Logística de Cargas - PELC RJ  

A. Definição do PELC RJ 

O Plano Estadual de Logística de Cargas do Estado do Rio de Janeiro é considerado um 

documento de planejamento estratégico, um masterplan para o segmento logístico estadual, visa 

o desenvolvimento ordenado de sistema de cargas.  Deverá definir as oportunidades e as 

prioridades de intervenções nos vários modais, identificando corredores, ativos logísticos e 

carteira de investimentos estruturantes, para o atendimento da demanda atual e futura de 

transportes. 

B. Abrangência e territorialização do PELC RJ 

                                                           
14 O prazo com previsto para a PMI era 25/10/2012. 
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O plano abrange todo o Estado, e embora somente a definição de plataformas logísticas 

prioritárias seja um dos resultados esperados, os estudos preliminares do Termo de Referência 

davam ênfase em para a Região Metropolitana I (Baixada Leste/Comperj), a Região 

Metropolitana II (Campo Grande / Itaguaí/ Costa Verde), a Região Serrana (Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo), a - Região da Bacia de Campos (Rio das 

Ostras – Campos) e a Região Noroeste.  

 

 

Figura 19 - Áreas de análise prioritária previstas no TR do PELC-RJ. Fonte: SETRANS 

 

C. Objetivos do PELC-RJ 

O objetivo do PELC é a “Análise da Rede Logística de Cargas no Estado do Rio de 

Janeiro, e sua área de influência, com propostas hierarquizadas de ações e projetos”. O TR 

define que o estudo deve constituir em si um produto acabado, definido, e de pronta utilização 
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como base gerencial para o contratante, no caso o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

destacando que deverá articular-se com e complementar o estudo “Mapeamento do Sistema 

Logístico do Estado do Rio de Janeiro e de Sistemas Logísticos Concorrentes, com Modelagem 

e Definição da Demanda”, ambos constituindo o Plano Estadual de Logística de Cargas do 

Estado do Rio de Janeiro - PELC/RJ.   

D. Órgão responsável pela elaboração do PELC RJ 

O órgão responsável pela elaboração do PELC-RJ é a Secretaria Estadual de 

Transportes (Setrans), através da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 

– Central. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PELC RJ 

Este plano foi objeto de publicação de uma “manifestação de interesse” em 10/09/2012, 

com prazo até 25/10/2012, visando a Contratação de estudos e serviços técnicos especializados. 

F. Período de elaboração do PELC RJ 

A entrega de propostas de manifestação de interesse estava prevista até 25/10/2012, 

conforme publicado no DOE em 11/9/2012. 

G. Sumário do TR do PELC RJ 

1. Introdução 

2. Justificativa 

3. Objetivos 

4. Premissas 

5. Aspectos metodológicos e conceituais 

6. Escopo (componentes: identificação da infraestrutura física da logística de cargas e 

das metas desejadas, definição de pesquisas, montagem das matrizes e zoneamento, 

modelagem, cenários, simulações e testes, desenvolvimento de estudos estratégicos, 

propostas hierarquizadas e análise de retorno). 

7. Plano de comunicação  

8. Plano de governança 

9. Transferência de tecnologia e conhecimento 

10. Requisitos necessários para a prestadora dos serviços 

11. Visão esquemática de etapas e produtos 

12  Prazo, cronograma de execução dos serviços e de desembolso. 
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Fonte: Minuta de TR fornecida pela SETRAN à SEDRAP, datada de 04/2012 e 

publicação da PMI no DO de 11/09/2012. 

 

3.1.2 Plano Diretor de Trânsito e Transporte da cidade do Rio de Janeiro 

A. Definição do PDTT Rio 

O  Plano Municipal de Trânsito e Transporte da Cidade do Rio de Janeiro – PDTT tinha 

por finalidade orientar as ações da Cidade do Rio de Janeiro na área de transportes. 

B. Abrangência e Territorialização do PDTT Rio 

O  Plano Municipal de Transporte e Transporte abrange o município do Rio de Janeiro. 

C. Objetivos PDTT Rio 

Os objetivos do PDTU municipal determinam a priorização do transporte público, o 

transporte não motorizado e a sustentabilidade das propostas do ponto de vista ambiental, 

econômico e financeiro. O foco das propostas do PDTU aponta para a necessidade de 

racionalizar todo o sistema de transportes da Cidade, fundamentada em ações concretas. Em 

termos de expansão da rede viária, existem alguns projetos visando à melhoria da circulação na 

cidade do Rio de Janeiro. Dentre eles destaca-se o projeto do Anel Viário municipal, 

compreendendo melhorias em trechos já existentes. Previa-se a abertura de novos trechos, com 

a implantação de corredores de transporte coletivo em via segregada. Relacionam- se nos 

corredores previstos: 

 Ligação B: ampliação da capacidade da Estrada do Ma garça; 

 Ligação C (atual Transolímpica): construção de corredor viário; 

 Ligação Via Light: prolongamento do trecho existente até a Av. Brasil; 

 Linha Vermelha: construção do acesso norte ao Aeroporto do Galeão e Ilha do 

Governador; 

 Linha Amarela: ampliação da capacidade com a construção de duas pistas 

laterais entre a Av. Brasil e o bairro do Méier. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDTT Rio 

A elaboração do PDTT foi de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PDTT Rio 

Informação não identificada. 
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F. Período de elaboração do PDTT Rio e situação atual 

O  Plano Municipal de Transporte Urbano – PDTU foi concluído em 2006 e considerou 

os dados do PDTU da Região Metropolitana de 2003. Consideramos que a revisão deste plano 

está prevista no inciso VII do art. 213 da LC 111/11 - Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável do município do Rio de Janeiro, que define a necessidade de "elaborar o Plano 

Diretor Municipal de Transportes integrado ao disposto nesta lei quanto aos vetores de 

crescimento da cidade e diretrizes viárias definidas". O Plano Diretor estabelece diretrizes e 

ações estruturantes para o Plano Municipal de Transporte, mas não definiu um prazo para a sua 

elaboração. 

Apesar de ter sido anunciada a revisão do plano sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Transporte, até outubro de 2012 não havia nenhuma iniciativa neste sentido. A 

administração 2009-2012 implantou parte do anel viário municipal através do BRT Transoeste, 

ligando a Barra da Tijuca a Santa Cruz, iniciou a execução do BRT Transcarioca (antes 

conhecido como T-5), ligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional, licitou o BRT 

Transolímpica (Barra - Deodoro), antiga Ligação C, e assumiu o projeto do BRT Transbrasil 

(Centro - Santa Cruz), cujos estudos iniciais haviam sido contratados pelo Governo do Estado 

(trecho Central-Via Dutra). 

Formalmente o órgão responsável pela elaboração é a Secretaria Municipal de 

Transportes, mas, em função modelo de licitação das intervenções, a supervisão dos projetos 

executivos tem sido feita pela Secretaria Municipal de Obras. 

G. Sumário do PDTT Rio 

Os dados disponíveis para consulta são o capítulo de transporte no “Relatório do Plano 

Diretor da Cidade do Rio de Janeiro” de 2008 (pdf) e o capítulo da política de transporte no 

Plano Diretor de 2011 (doc e pdf)- 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo, 2008. 

 

3.1.3 Melhorias para o Sistema Viário, Trânsito e Transporte Público no 

Município de Niterói.  

A. Definição do plano da NITRANS 

As propostas de melhorias viárias no município de Niterói encomendadas ao escritório 

Jaime Lerner, Arquitetos Associados, não chegam a configurar um Plano de Transportes para o 

município, mas optamos por incluí-las no conjunto de planos analisados em função da posição 
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de Niterói na ligação entre o leste metropolitano e a metrópole. Este conjunto de propostas 

prioriza o transporte coletivo (modal rodoviário). 

B. Abrangência e Territorialização do plano da NITRANS 

As propostas abrangem município de Niterói, mas ao incorporar as ligações hidroviárias 

intermunicipais assume uma dimensão metropolitana. O Corredor Metropolitano da Alameda 

São Boaventura, já implantado pelo Governo do Estado, pelas suas características tem potencial 

para reorganização de um corredor estruturante do modal rodoviário do leste metropolitano. O 

mesmo acontece com a Linha 3 do metrô, projeto estadual previsto da modelagem inicial do 

sistema, na década de 1970, que chegou a ser licitado na década de 2000, ligando Rio de 

Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.  

C. Objetivos do plano da NITRANS 

De acordo com o relatório final do estudo (NITTRANS, 2011), os objetivos são assim 

definidos: 

Este estudo pretende focar, em primeiro lugar, a estrutura da cidade como um todo, 

traçando um moderno sistema de transporte público, adequado à estrutura atual da 

cidade e maleável o suficiente para se adaptar à cidade do futuro. As intervenções 

viárias foram desenhadas para que sejam compatíveis com esse sistema, além de serem 

importantes para melhorar o trânsito no curto prazo.  

O estudo se apoiou nas propostas existentes em diversos documentos da Prefeitura 

Municipal de Niterói. Alguns projetos, como, por exemplo, as obras já em execução 

pelo Estado e Prefeitura, e o viaduto sobre a Alameda São Boaventura, foram 

consideradas como ponto de partida. Outras propostas da NITTRANS e da 

Administração também foram incorporadas nas intervenções e são discutidas dentro do 

novo contexto deste estudo (NITTRANS, 2009). 

D. Órgão responsável pela elaboração do plano da NITRANS: O órgão responsável 

pela contratação e implementação é a Nittrans - Niterói Trânsito e Transporte. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do plano da NITRANS: A empresa 

contratada para elaboração foi o escritório Jaime Lerner, arquitetos associados, que 

realizou o plano entre 2009 e 2010. 

F. Período de elaboração do plano da NITRANS: As propostas foram elaboradas entre 

2009 e 2010. 

G. Sumário do plano da NITRANS 

Os Dados disponíveis são a Versão preliminar do Produto 4 -  relatório final. 

1 Introdução 

2 Trânsito e sistema viário - desatando os nós  

2.1 Ligação das praias da baía com as praias oceânicas  

2.2 Operação da ponte  
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2.3 Separação dos fluxos de acesso à ponte dos movimentos internos do centro de 

Niterói  

2.4  Marquês do Paraná/ mergulhão Amaral Peixoto  

2.5 Melhorias do eixo Benjamin Constant/Avenida do Contorno: implantação com 

apoio da concessionária  

2.6  Ilha da conceição: binário de distribuição do trânsito e nova saída 

2.7  Eixo Roberto Silveira/ binário Icaraí/ ciclovias e aumento de capacidade  

2.8  Melhorias da ligação ingá-centro  

2.9  Estrada Francisco da cruz Nunes: sincronismo e segurança  

2.10 Melhorias na operação da sinalização semafórica  

2.11 Ligação estrada Sapé – RJ 104 – BR 101  

2.12 Binário Rui Barbosa e ligação Largo da Batalha e as Praias da Baía  

2.13 Estacionamento e carga e descarga  

 2.14 Terminais de transporte e fluxos de pedestres na av. Rio branco  

3 Transporte público de passageiros  

3.1 Considerações iniciais  

3.2 Situação do transporte público intermunicipal  

3.3 Concepção 

3.4 Etapas de implantação  

3.5 Descrição das intervenções  

3.5 Descrição das intervenções  

3.6 Veículo  

3.7 Sistema hidroviário  

3.8 Operação do sistema proposto  

3.9 Conclusões  

4 Estimativa de investimentos  

5 Anexos  

5.1 Dimensionamento do sistema proposto  

5.2 Tabelas - Situação  

5.3 Mapas – Linhas adequadas ao sistema proposto  

5.4 Mapas – Linhas situação 

 

Fonte: Dados da Nittrans, 2011, fornecidos pela SEDRAP. 
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3.2. Planos e iniciativas vinculadas a projetos de desenvolvimento 

econômico 

Este conjunto de planos inclui o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de 

Sepetiba - PDSBS e o Plano de Desenvolvimento de Turismo Integrado Sustentável - PDTIS. 

Foi considerado também o Relatório de Impacto Ambiental do Comperj. Ambos consideraram o 

impacto no território de grandes empreendimentos, definindo áreas de influência direta e 

indireta indicadas na tabela 5. 

Tabela 5 - Área de impacto do Comperj e do Complexo de Sepetiba nos municípios do recorte 

selecionado. 

 Empreendimentos 
COMPERJ Baía de Sepetiba 

Estudo FGV EIA RIMA Plano de 

Desenvolvimento 

Sustentável da Baía 

de Sepetiba 
 Municípios  

Área de 

Influencia 

Ampliada  

Área 

Diretamente 

Afetada (10 km) 

Área de 

Influência 

Direta (20 km) 

Área de 

Influência 

Indireta (Bacia) 

Araruama            

Belford Roxo  AIA-FGV     AII   

Cachoeiras de Macacu AIA-FGV ADA (10 km) AID 20 km AII   

Casimiro de Abreu AIA-FGV         

Duque de Caxias  AIA-FGV     AII   

Engenheiro Paulo de Frontin         Influencia Bacia 

Guapimirim AIA-FGV ADA 10 km AID 20 km AII   

Itaboraí  AIA-FGV ADA 10 km AID 20 km AII   

Itaguaí         Influencia Direta 

Japeri         Influencia Direta 

Magé  AIA-FGV   AID 20 km AII   

Mangaratiba         Influencia Direta 

Maricá AIA-FGV         

Mesquita        AII   

Mendes         Influencia Bacia 

Miguel Pereira         Influencia Bacia 

Nilópolis       AII   

Niterói  AIA-FGV     AII   

Nova Friburgo  AIA-FGV         

Nova Iguaçu  AIA-FGV     AII Influencia Direta 

Paracambi         Influencia Bacia 

Petrópolis  AIA-FGV         

Piraí         Influencia Bacia 

Queimados AIA-FGV       Influencia Direta 

Rio Bonito AIA-FGV   AID 20 km AII   

Rio Claro         Influencia Bacia 

Rio de Janeiro AP 1 e AP3 AIA-FGV     AII 

 Rio de Janeiro AP2 e AP4 AIA-FGV     

  Rio de Janeiro AP5 AIA-FGV     

 

Influencia Direta 

São Gonçalo  AIA-FGV   AID 20 km AII   

São João de Meriti  AIA-FGV     AII   

São José do Vale do Rio Preto           

Saquarema AIA-FGV         

Seropédica       AII Influencia Direta 

Silva Jardim AIA-FGV         

Tanguá AIA-FGV ADA 10 km AID 20 km AII   

Teresópolis AIA-FGV         
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3.2.1 Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba 

A. Definição do PDSBS 

O contexto de planejamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de 

Sepetiba se caracteriza como uma superposição de planos, programas e ações que, em diversos 

momentos, tem apontado diretrizes e recomendações de ação para a Baía de Sepetiba. Esses 

planos, programas e estudos foram elaborados por diferentes instituições, todos com objetivos 

setoriais específicos, embora tenham sido desenvolvidos com abordagens multidisciplinares. 

B. Abrangência e Territorialização do PDSBS 

A abrangência do plano é a Região Hidrográfica da Bacia do Guandu, dividida em áreas 

de impacto direto e indireto. O Plano considera como área de influência direta os municípios de 

Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Seropédica, Queimados e parte dos municípios de Nova Iguaçu e 

do  Rio de Janeiro (Área de Planejamento 5), e como área de influência de bacia o restante dos 

municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Guandu. 

 

 

Figura 20 - Áreas de influência do PDSBS. Fonte: SEA 
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C. Objetivos do PDSBS 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba (PDS - Sepetiba) tem 

como objetivo principal propor o conjunto de ações necessárias para construir a estratégia de 

desenvolvimento sustentável da baía de Sepetiba. Previu-se que esta estratégia será traduzida 

em termos de um programa de investimentos, em ações estruturais e não estruturais voltadas à 

recuperação, proteção ambiental e também à consolidação de atividades antrópicas compatíveis 

com as características e as vocações da região. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDSBS 

Os órgãos responsáveis pela elaboração do PDSBS são a Secretaria de Estado do 

Ambiente - SEA e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PDSBS 

Para a elaboração do PDSBS foi contratado o Consórcio CKC - Chuo Kaihatsu 

Corporation e COBRAPE- Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. 

F. Período de elaboração do PDSBS 

O contrato com o BID que visa à elaboração do Plano para o Desenvolvimento 

Sustentável da Baía de Sepetiba foi assinado em 30 de novembro de 2010. 

G. Sumário do PDSBS 

Apresentação  

1. Introdução  

2. Objetivos  

2.1. Objetivos Específicos  

3. Enfoque técnico e metodologia  

3.1. Leitura Técnica Global do PDS-Sepetiba  

3.1.1. Contexto Regional da Baía de Sepetiba: influências da dinâmica nacional  

3.2. Contexto Local: a Baía de Sepetiba e sua área de influência  

3.2.1. Condicionantes Naturais e Principais Conflitos da Região  

3.3. Referências a Estudos Similares  

3.3.1. Programa Geral de Ocupação das Áreas Portuárias e Integração Urbana 

de Santos – SP  

3.3.2. Outras Referências  

3.3. Conceituação e Descrição do Problema  

3.4. Processo Metodológico para a Construção do Plano  
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3.4.1. Abordagem Metodológica Sistêmica  

3.4.2. Metodologia de Trabalho: Planejamento por Cenários  

3.4.3. Cenários para o PDS-Sepetiba: cenários “tendenciais” e “radicais”  

3.4.4. O Planejamento por Cenários e o Processo de Participação  

4. Plano de trabalho  

4.1. Etapas de Trabalho  

4.1.1. Processos de Prazo  

4.1.2. Caminho Crítico  

4.1.3. Tempo de Análise de Relatórios  

4.2. Descrição das Atividades  

4.3. Processo de Negociações  

4.4. Cronograma de Entrega de Produtos  

5. Área de abrangência do PDS-Sepetiba  

5.1. Escalas de Trabalho  

5.2. Escalas de Apresentação  

5.3. Processamento dos Dados Espaciais  

5.3.1. Formato de Apresentação de Mapas   

6. Estudos antecedentes e fontes de consulta  

7. Estratégia de acompanhamento do trabalho  

7.1. Calendário de Reuniões e Eventos do Processo de Negociação  

7.2. Relatórios de Acompanhamento  

7.3. Portal do PDS - Sepetiba  

Anexos  

 

Fonte: PDSBB - P 01 – plano de trabalho revisado | revisão 2 | 19 abr 2011 

 

3.2.2 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

EIA-RIMA do Comperj 

A. Definição do EIA-RIMA do Comperj 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA são uma exigência para o licenciamento ambiental que o Complexo Petroquímico do 

Estado do Rio de Janeiro – Comperj que a Petrobras teve que atender. No EIA inicial, 

apresentado em 2006, a previsão de funcionamento do Comperj era 2012. 
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B. Abrangência e Territorialização do EIA-RIMA do Comperj 

O EIA RIMA se confere ao Conleste, que em 2007 era composto por Cachoeiras de 

Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. O RIMA identifica uma  

 Área de Influência Estratégica correspondente ao Estado do Rio de Janeiro. 

 Área de Abrangência Regional: corresponde ao Conleste, na composição de 

2007. 

 Área de Influência Indireta - AII: corresponde à região hidrográfica da Baía de 

Guanabara (em 2007 a delimitação desta bacia era diferente da atual região 

hidrográfica V – e abrangia apenas a AP1 e AP2 do município do Rio e não 

incluía nem a Região Oceânica de Niterói nem o município de Maricá)  

 Área de Influência Direta – AID: é definida por um raio de 20 km do centro do 

Comperj. 

 Área Diretamente Afetada. ADA: abrange um raio de 10 km, considerado o 

centro do Comperj. 

 
 

Figura 21- Áreas de impacto do Comperj de acordo com o EIA RIMA 
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C. Objetivos do EIA-RIMA do Comperj 

O objetivo do EIA-RIMA é obter a identificar os impactos ambientais do 

empreendimento e definir cenários futuros decorrentes da sua implantação, que permitam ao 

órgão responsável pela licença ambiental estabelecer medidas planos programas para mitigar ou 

compensar estes impactos. 

D. Órgão responsável pela elaboração do EIA-RIMA do Comperj 

O Órgão responsável pela elaboração do EIA-RIMA do Comperj foi a Empresa 

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 

E. Contratada para elaboração/consultoria do EIA-RIMA do Comperj 

A Contratada pela Petrobras para elaboração do EIA RIMA foi a Concremat Engenharia 

e Tecnologia S.A.  

F. Período de elaboração do EIA-RIMA do Comperj e situação atual 

O EIA-RIMA foi elaborado em 2007. 

G. Sumário do EIA-RIMA do Comperj 

O relatório de impacto ambiental  

Como ler este relatório?  

COMPERJ: renovação econômica e ambiental para o estado do Rio de Janeiro  

O empreendedor  

Objetivos  

Do petróleo ao plástico  

Escolha do local e tecnologias  

O meio ambiente  

Avaliação dos impactos ambientais e cenários futuros  

Medidas, planos e programas ambientais.  

Conclusões  

Glossário  

 

Fonte: comperj – rima.pdf 

ESTUDOS TEMÁTICOS ESPECÍFICOS 
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TOMO I 

1. Modelagem Computacional de Plumas de Efluentes do COMPERJ na Baía de 

Guanabara, RJ – Prof. Paulo Cesar Colonna Rosman – COPPE/UFRJ, Agosto 2007. 

2. Caracterização Climatológica e da Qualidade do Ar nas Bacias Aéreas III e IV da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro – Luiz Francisco Pires Guimarães Maia – 

Fundação José Pelúcio Ferreira, Agosto 2007. 

3. Relatório referente aos 180 dias de Monitoramento da Qualidade do Ar e de Dados 

Meteorológicos na Área de Influência do COMPERJ – Cetrel Lumina Soluções 

Ambientais, Outubro 2007. 

 

TOMO II 

4. Informações Referenciais da Hidrodinâmica dos Rios Macacu e Caceribu – Coord. 

Prof. Alberto Garcia de Figueiredo Jr. – Desenvolvido pela UFF, através de seus 

laboratórios de Geologia Marinha (Lagemar) e de Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (LabCFD), com participação do Laboratório de Simulação de 

Escoamentos com Superfície Livre (LABESUL) da Universidade Federal do 

Espírito Santo, Setembro 2007. 

5. Caracterização Geológica da Área da COMPERJ – RJ (Método da 

Eletrorresistividade - SEV) – Coord. Geopesquisa – Omnes do Brasil Ltda, 

Setembro 2007. 

6. Estudos de Disponibilidade Hídrica de Várias Alternativas para Abastecimento de 

Água do COMPERJ – Prof. Paulo Canedo –Laboratório de Hidrologia e Estudos do 

Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, Agosto 2007. 

7. Projeto Conceitual de Terraplenagem e de Macro Drenagem do COMPERJ. 

Eduardo Machado Massa – PCE, Maio 2007. 

8. Diagnóstico Ambiental das Bacias dos Rios Macacu e Caceribu: Cobertura Vegetal, 

Uso e Ocupação do Solo – Prof. Cláudio Belmonte de Athayde Bohrer – 

Laboratório de Ecologia e Biogeografia, Departamento de Geografia, Instituto de 

Geociências, UFF, Julho 2007. 

9. Projeto Corredor Ecológico do COMPERJ. Modelo Conceitual – EMBRAPA / 

Sociedade de Pesquisa Johanna Döbereiner, Julho 2007. 

10. Projeto Paisagístico das vias internas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

– José Carlos Marques – Instituto Nacional de Tecnologia e Uso Sustentável - 

Innatus, Setembro 2007. 
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TOMO III 

11. Estudo de Tráfego e Transporte do COMPERJ – Diagnóstico – Prof. Sergio Lopes – 

Fundação COPPETEC/UFRJ, Julho, 2007. 

12. Estudo de Tráfego e Transporte do COMPERJ – Diagnóstico das Vias de Acesso ao 

COMPERJ – Prof. Sergio Lopes – Fundação COPPETEC/UFRJ, Agosto, 2007. 

13. Estudo de Tráfego e Transporte do COMPERJ – Relatório dos Impactos Ambientais 

– Fases de Construção e de Operação – Prof. Sergio Lopes –Fundação 

COPPETEC/UFRJ, Agosto, 2007. 

14. Estimação dos Impactos Socioeconômicos do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ) e Empreendimentos Correlatos com vistas a Elaboração do 

EIA/RIMA – Coord. Sergio Gustavo da Costa – Fundação Getúlio Vargas, Julho 

2007. 

15. Estimação dos Impactos Socioeconômicos do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ) e Empreendimentos Correlatos com vistas a Elaboração do 

EIA/RIMA. Nota Técnica Complementar – Coord. Sergio Gustavo da Costa – 

Fundação Getúlio Vargas, Setembro 2007. 

16. Estimativa Preliminar de Aspectos Ambientais. Indústria Petroquímica de Terceira 

Geração – Coord. Prof
a
. Adelaide M. S. Antunes - Sistema de Informação da 

Indústria Química – SIQUIM/UFRJ/EQ, Agosto 2007. 

17. Diagnóstico dos Instrumentos Legais de Gestão Territorial da Área de Influência do 

COMPERJ – Coord. Edson Benigno da Motta Barros – UFF, Instituto de 

Geociências, Departamento de Análise Geoambiental, Agosto 2007. 

18. Estudo de Alternativas Locacionais do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – 

COMPERJ – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras / Abastecimento / Unidade 

Petroquímica Básica, Fevereiro 2006. 

19. Estudo Regional de Caracterização Hidrogeológica e Determinação de Fluxos de 

Água Subterrânea – Omnes do Brasil Ltda, Setembro 2007. 

20. Determinação da Capacidade de Infiltração do COMPERJ – Bertolino e Bertolino, 

Setembro 2007 (inc. mapa potenciométrico elaborado pela BfU do Brasil). 

 

Fonte: arquivo doc – EIA RIMA Comperj - Sumário_Estudos Temáticos, www.inea.rj.gov.br  

 

http://www.inea.rj.gov.br/
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3.2.3 Projeto de Observação Internacional do Comperj sobre os ODMs na 

Região do Conleste 

A. Definição do Projeto de Observação Internacional do Comperj 

O Projeto de Observação Internacional do Comperj sobre os Objetivos do Milênio 

(ODMs) na Região do Conleste foi criado com a intenção de constituir-se em instrumento de 

suporte à formulação de políticas públicas municipais e intermunicipais no território impactado 

pelo Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro - Comperj. 

B. Abrangência e Territorialização do Projeto de Observação Internacional do Comperj 

O Projeto abrange os municípios que integravam o Conleste em 2007: Cachoeiras de 

Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. A análise foi feita através de relatórios locais e um relatório 

regional. 

 

 
Figura 22 - Municípios de abrangência do Projeto de Observação Internacional dos Impactos do Comperj 

na Região do Conleste – 2007 
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C. Objetivos do Projeto de Observação Internacional do Comperj 

O projeto tinha por meta principal o monitoramento dos impactos da atividade industrial 

vinculada ao Comperj sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODMs na Região 

do Conleste, por meio da criação de um banco de dados georreferenciados nos municípios que 

constituíam o consórcio em 2007, com informações socioeconômicas e ambientais sobre a 

região, com o objetivo de servirem de base ou subsídio para a formulação de políticas públicas 

municipais e regionais. O objetivo geral do projeto foi assim enunciado:  

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, através de informações e 

dados georreferenciados, propiciando a implementação de políticas públicas, com vista 

à redução da pobreza, em consonância com os ODMs e os princípios do Pacto Global 

da ONU (ONU Habitat/UFF). 

 

Como objetivos específicos do Projeto de Observação Internacional do Comperj foram 

enunciados:  

Consolidar um ponto de partida para monitorar os impactos do COMPERJ no alcance 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs); Desenvolver para o Centro de 

Informações do COMPERJ uma metodologia para a observação internacional desses 

impactos; e Subsidiar o Centro de Informações do COMPERJ com os resultados da 

observação internacional, contribuindo assim para o fortalecimento das competências 

locais (ONU Habitat/UFF). 

 

D. Órgão responsável pela elaboração do Projeto de Observação Internacional do 

Comperj. 

O Projeto de Observação do Comperj foi uma idealização de ONU-Habitat/ROLAC e 

da Petrobras, coordenado e supervisionado por ONU-Habitat/ROLAC. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do Projeto de Observação Internacional do 

Comperj. 

A Contratada pela Petrobras para elaboração/consultoria foi a Universidade Federal 

Fluminense, através da Fundação Euclides da Cunha, envolvendo equipes da Faculdade de 

Economia, Faculdade de Educação, Instituto de Arte e Comunicação Social, Instituto de 

Geociências, Instituto de Saúde da Comunidade e Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e 

Urbanos.  

F. Período de elaboração do Projeto de Observação Internacional do Comperj e 

situação atual. 

A primeira parte do projeto, que resultou na análise da linha base 2000/2006, foi realizada 

entre 2007 e 2009. 
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H. Sumário do Projeto de Observação Internacional do Comperj 

Dados disponíveis: 

Relatórios em CD ROM:  

Produto 1 - Relatório com documentação histórica 

Produto 2 - Relatório contendo conjunto de indicadores adaptados 

Produto 3 - Relatório com informações regionais e locais dos anos de 2000 a 2006 e 

banco de dados 

Produto 4 - Desenvolvimento de um portal eletrônico 

Produto 5 - Relatórios semestrais de acompanhamento dos indicadores 

Produto 6 - Relatório com acompanhamento das principais cadeias produtivas da região 

Produto 7 - Reuniões semestrais de grupos de especialistas 

Produto 8 - Relatório com resumo de boas práticas de desenvolvimento sustentável 

Produto 9 - Relatório com documentação audiovisual. 

Produto 10 - Curso de capacitação de gestores locais nas plataformas georreferenciadas 

dos ODMs. 

Produto 11 - Relatório com atlas multimídia. 

Produto 12 - Boletins semestrais por município com acompanhamento de indicadores. 

Produto 13 - Evento anual nacional. 

Produto 14 - Evento anual internacional. 

Produto 15 - Orientação e supervisão internacional. 

 

3.2.4 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS, do Estado do Rio de Janeiro. 

A. Definição do PDITS 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Rio de 

Janeiro – PDTIS/RJ está fundamentado nos Planos e Programas do Ministério do Turismo. Os 

PDTIS são assim conceituados na Política Nacional de Turismo:  

Um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, com 

base nos princípios de flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 

interinstitucional e na sinergia de decisões como estratégia orientadora dos demais 

macroprogramas, programas e ações do PNT. 

 

De acordo com a SETEL, pretende-se que o PDTIS/RJ seja “orientador básico dos 

futuros investimentos na atividade turística no estado do Rio de Janeiro, tanto no que se refere 
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ao Poder Público, quanto nas possíveis parcerias e nos investimentos do setor privado” (SETEL, 

2010). 

B. Abrangência e Territorialização do PDITS/RJ 

O Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio abrange todo o Estado, definindo doze 

regiões turísticas. O mapa da figura 23 mostra a sobreposição das regiões turísticas com nosso 

recorte de verificação.  

 

 
Figura 23 - Regionalização do Plano Diretor de Turismo do Rio de Janeiro. Fonte: SETEL. 

 

Com base no Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o PDTIS destaca 

seis regiões denominadas regiões estratégicas, compostas de 42 municípios. Tomando-se por 

base os municípios que compõem as seis regiões estratégicas — denominadas pelo PDTIS/RJ 

de subpolos — destacaram-se 23 destinos que foram agrupados em dois polos de 

desenvolvimento: Polo Litoral e Polo Serra, cuja abrangência podemos verificar na Figura 24. 
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Figura 24 - Polos Turísticos definidos pelo PDTIS/RJ. Fonte: TurisRio, 2009/PDTIS 2010. 

 

O PDTIS considera seis Regiões Turísticas prioritárias ou estratégicas: Metropolitana, 

Costa do Sol, Costa Verde, Vale do Café, Agulhas Negras e Serra Verde Imperial, que 

constituem subpolos turísticos. 

 

Figura 25 - Subpolos turísticos definidos pelo PDTIS/RJ. Fonte: TurisRio, 2010 
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C. Objetivos do PDITS/RJ 

O macro-objetivo do Plano, referencial da base territorial do Plano Nacional de 

Turismo, é “desenvolver o setor de turismo e aumentar sua participação na economia e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas”, e para tanto prevê a inclusão dos diversos 

segmentos da cadeia produtiva do turismo para a promoção e geração de emprego e inclusão 

social. De acordo com Secretaria Estadual de Turismo
15

, os objetivos são: 

O objetivo e o foco de promover o desenvolvimento sustentável dos destinos que 

compõem os dois Polos e, assim garantir não apenas o desenvolvimento econômico, 

mas, sobretudo, o desenvolvimento capaz de promover a real integração destes destinos 

do modo mais amplo possível. Buscou-se favorecer todas as atividades relacionadas ao 

setor, envolvendo social e economicamente cidades capazes de ser integradas ao 

processo produtivo do turismo.  

 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDITS. 

O órgão contratante da elaboração do PDTIS foi a Secretaria Estadual de Turismo e 

Esporte e a interlocução com a contratada foi realizada pela Companhia de Turismo do Estado 

do Rio de Janeiro – TURISRIO. Foi constituída uma unidade gestora de projeto da qual 

participaram, além da Secretaria de Esporte e Turismo e a Turisrio, a Secretaria Estadual de 

Cultura.  

E. Contratada para elaboração/consultoria do PDITS.  

O Convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, através do 

Ministério do Turismo, foi assinado em 2007, com financiamento de R$ 500,000.00, dos quais 

80% recursos federais do Prodetur e 20% de contrapartida estadual. A contratação da Fundação 

Getúlio Vargas – FGV aconteceu em 2008, com prazo inicial de 12 meses, que foram aditivados 

até 18/06/2010. 

F. Período de elaboração do PDITS e situação atual. 

O Convênio entre Estado e Governo Federal foi assinado em 2007, a FGV foi 

contratada em 2008 e a elaboração do Plano foi concluída em 18/06/2010. A responsabilidade 

para implementação de ações previstas no Plano de Investimentos foi transferida para a 

Secretaria Estadual de Obras. Os recursos inicialmente previstos, de U$ 287 milhões, permitem 

implementação parcial das ações previstas, sendo necessário complementar os recursos 

contratados com o BID através de outras fontes de financiamento. 

 

                                                           
15  http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/ 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/
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G. Sumário do PDITS 

Resumo Executivo   

1. Introdução  

2. Desenvolvimento do Plano  

3. Justificativa e Análise Diagnóstica dos Polos  

4. Estratégia e Plano de Ação  

5. Monitoramento.  

6. Conclusão  

ANEXO I  

Volume I - Resumo Executivo  

Volume II - Parte I – Formulação de Objetivos e Justificativa; 

Parte II – Diagnóstico Estratégico  

Volume III - Parte III – Estratégias de Desenvolvimento Turístico;  

Parte IV – Plano de Ação; Parte V – Feedback.  

Volume IV - Parte VI – PRODETUR – RJ 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Obras – SEOBRAS. Entrevista com Orlando Thomé. 

 

3.3. Política de saúde 

No que tange à política de saúde, optamos por destacar aqui os planos que tratam da 

territorialização para o planejamento setorial. Identificamos o Plano Diretor de Regionalização 

da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em 2001, e o Plano de Desenvolvimento 

Regional da Saúde dos municípios do Conleste, elaborado em 2007. Nossa análise destaca o 

rebatimento desta regionalização no nosso recorte de verificação. 

 

3.3.1 Plano Diretor de Regionalização da Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro – PDR Saúde 

A. Definição do PDRS 

O Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro faz parte do Processo 

de regionalização da assistência à saúde, consequência da Norma Operacional da Saúde de 

2001. 
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B. Abrangência e territorialização do PDRS 

O Plano Diretor de Regionalização da Saúde abrange todo o Estado do Rio de Janeiro. 

O Estado é dividido em regiões, subdivididas em microrregiões. Nosso recorte de verificação 

abrange duas regiões na sua totalidade: Região Metropolitana 1 (subdividida em 5 

microrregiões) e à Região Metropolitana 2 (subdividida em 4 microrregiões). Abrange, de forma 

parcial, a Região da Baía de Ilha Grande (Mangaratiba), a Região Centro-Sul (microrregião 2 - 

Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira); a Região Serrana (as três 

microrregiões, incluindo Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Guapimirim, Teresópolis, 

Cachoeira de Macacu) e a Região da Baixada Litorânea (as duas microrregiões: Saquarema, 

Araruama e Casimiro de Abreu). As microrregiões, por sua vez, são organizadas por módulos 

assistenciais. 

 

 

Figura 26 - Regionalização da saúde no recorte de verificação. Fonte: PDRS. 
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C. Objetivos do PDRS 

O PDR da Saúde (2002) definiu os objetivos da regionalização da seguinte forma:   

A regionalização da assistência visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao 

sistema, através de maior racionalização no uso dos serviços de saúde, a ser alcançada 

através da organização e articulação regional da oferta e do acesso aos serviços em seus 

diferentes níveis de complexidade. Dentro desta proposta, o responsável por conduzir o 

processo de regionalização da assistência é o Gestor Estadual, que deverá, juntamente 

com os municípios, definir a melhor forma de organizar a assistência no âmbito 

supramunicipal. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDRS 

O Órgão responsável pela elaboração foi a Secretaria Estadual da Saúde, que o 

desenvolveu internamente no Centro de Programação em Saúde da Subsecretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento. 

E. Período de elaboração do PDRS e situação em 09/2012 

O desenho das regiões para a área da saúde foi aprovado pela Comissão Intergestores 

Bipartite em outubro de 2001 e pelo Conselho Estadual de Saúde em dezembro de 2001. 

F. Sumário do PDRS 

Como dados disponíveis identificamos apenas o Pdf do Plano Diretor de 

Regionalização, cujo sumário está assim composto: 

Introdução  

Plano diretor de regionalização  

Programação pactuada e integrada da assistência à saúde  

Metodologia da programação pactuada e integrada  

Programação pactuada e integrada nas regiões de saúde  

Sistema estadual de regulação  

Rede estadual de alta complexidade  

Redes de referência  

 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização – Secretaria de Estado de Saúde, 2002. 
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3.3.2 Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde dos municípios do 

Conleste – PDR Conleste 

A. Definição do PDR Conleste 

O Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde dos municípios de abrangência do 

Conleste foi elaborado no âmbito da Câmara Técnica de Políticas Sociais do Fórum Comperj, 

com base no Plano Diretor de Investimentos, e aprovado em 08/2007. 

B. Abrangência e territorialização do PDR Conleste 

O Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde abrange os onze municípios que em 

2007 integravam o Conleste, pertencentes a quatros das regiões de Planejamento definidas pela 

Secretaria Estadual de Saúde: Metropolitana I (Magé), Metropolitana II (Itaboraí, Maricá, 

Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá), Serrana (Cachoeiras de Macacu e 

Guapimirim) e Baixada Litorânea (Casimiro de Abreu). Com a ampliação do Conleste, na 

Região Serrana passariam a incluir-se os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, e na 

Região da Baixada Litorânea, Saquarema e Araruama, completando quinze municípios. 

C. Objetivos do PDRS 

De acordo com o relatório apresentado pelo GT, o PDRS Conleste visa potencializar 

parcerias, através do consórcio, para "otimizar estruturas e equipamentos de maior 

complexidade tecnológica, recursos humanos e de custeio, objetivando facilitar o acesso aos 

serviços de saúde à população”. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDRS-Conleste 

A iniciativa de elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde no 

Conleste foi o Grupo Técnico da Saúde da Câmara Temática de Políticas Públicas. 

E. Período de elaboração do PDRS - Conleste  

O Plano de Desenvolvimento Regional da Saúde do Conleste foi elaborado em 2007.  

F. Sumário do PDRS 

O Plano de Desenvolvimento da Saúde do Conleste é um documento sintético dividido 

em: Apresentação, Conleste: uma nova “região”, A regionalização da Saúde no Estado do Rio 

de Janeiro, Rede de centrais de regulação do Estado do Rio de Janeiro, O Comperj e Agenda de 

compromissos do 1º. Fórum de Gestão Social do Conleste. 

Fonte: Fórum Comperj 
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3.4. Planos de saneamento 

Na primeira década do milênio o destaque na área de saneamento ficou por conta do 

estudo de Planos de Recursos Hídricos por Bacias Hidrográficas, geridos por Comitês de 

Bacias, alguns dos quais aprovaram seus respectivos planos. No recorte de verificação 

identificamos 6 regiões hidrográficas - RH: RH2 - Guandu (inclui Baia de Sepetiba), RH4- 

Piabanha, RH5 - Baía de Guabanara, RH6 – Piabanha, RH7 - Lagos São João e RH8 - Rio dois 

Rios, sendo que alguns municípios se situam em mais de uma RH. A Região Metropolitana se 

situa nas Regiões Hidrográficas 2 (Guandu) e 5 (Baía de Guanabara), que foram objeto, 

respectivamente, do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios 

Guandu, Guarda e Guandu-Mirim e do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de 

Guanabara. 

 

 
Figura 27 - Regiões hidrográficas e municípios da área de análise. Fonte: INEA 
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Na tabela 6 podemos ver a inserção dos municípios nas bacias hidrográficas, sendo 

possível constatar que alguns municípios se situam em mais de uma bacia hidrográfica. A 

Região Metropolitana se situa nas Regiões Hidrográficas 2 e 5 (Guandu e Guanabara). 

Conforme apontado na introdução, não há correspondência entre as regiões 

hidrográficas e as regiões de governo.  

Tabela 6 - Municípios do recorte territorial e regiões hidrográficas 

 Regiões hidrográficas 

 RH2 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 

Araruama    X   

Belford Roxo   X    

Cachoeiras de Macacu   X X   

Casimiro de Abreu    X  X 

Duque de Caxias   X    

Engenheiro Paulo de Frontin X      

Guapimirim   X    

Itaboraí   X    

Itaguaí X      

Japeri X      

Magé   X    

Mangaratiba X      

Maricá   X X   

Mesquita   X    

Mendes X      

Miguel Pereira X      

Nilópolis   X    

Niterói   X    

Nova Friburgo     X X 

Nova Iguaçu X  X    

Paracambi X      

Petrópolis  X X    

Piraí X      

Queimados X      

Rio Bonito   X X   

Rio Claro X      

Rio de Janeiro X  X    

São Gonçalo   X    

São João de Meriti   X    

São José do Vale do Rio Preto  X     

Saquarema    X   

Seropédica X      

Silva Jardim    X   

Tanguá   X    

Teresópolis  X     

Município metropolitano 

Município não metropolitano 
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No mapa da Figura 28 é possível constatar que nosso recorte de análise, que inclui 

municípios de seis das oito regiões de governo (uma totalmente e cinco de forma parcial), e 

abrange seis das 10 regiões hidrográficas (duas completamente e quatro parcialmente). 

 

 

Figura 28 - Regiões hidrográficas e regiões de governo do estado do Rio de Janeiro, 2012. 

A aprovação da Lei Federal 11.445/2007, estabelecendo diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, criou um novo marco para o setor. A lei conceitua como saneamento básico 

as atividades referentes a quatro eixos de serviços públicos: abastecimento d’água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos e drenagem urbana, definidas no art. 3º:  

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 

as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do 

lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
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transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 

e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

O Sistema Nacional de Saneamento Básico criou um novo cenário ao determinar 

elaboração de Planos Municipais de Saneamento (PMS) que contemplam os quatro eixos 

citados e ao prever a gestão associada, entendida como associação voluntária de entes 

federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, e a prestação regionalizada, em 

que um único prestador atende dois ou mais titulares. 

Apesar da importância das bacias hidrográficas para o saneamento, a elaboração de 

planos regionais se da num cenário no qual coexistem arranjos com ou sem a participação do 

governo estadual, tornando necessário considerar a existência de consórcios temáticos 

vinculados às quatro áreas citadas. Uma das estratégias do governo estadual do Rio de Janeiro, 

através da Secretaria Estadual do Ambiente, é apoiar os municípios na elaboração dos seus 

planos municipais de saneamento, o que pode ser feito em blocos, consorciados ou não, 

envolvendo todos ou apenas alguns destes temas. Alguns municípios já haviam iniciado a 

elaboração de planos, o que os impediu ou tornou desnecessário que se associassem com esta 

finalidade, embora a articulação seja necessária.   

Em 2010 novas mudanças na política de saneamento foram introduzidas pela Lei 

Federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos, regulamentada pelo Decreto 

7.404/2010. Esta lei determinou a elaboração de plano estaduais de resíduos sólidos como 

condicionante do repasse de recursos federais ao Estado. 

No esquema a seguir procuramos identificar a forma de articulação entre planos e 

programas da Secretaria Estadual do Ambiente com rebatimento no nosso recorte de análise. 

 
Figura 29 - Esquema de articulação de planos e programas de saneamento da SEA/INEA. 
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A identificação das formas de associação entre os  municípios e o governo estadual para 

dar conta dos temas vinculados ao saneamento básico demanda verificar a espacialização 

temática e o geoprocessamento das territorialidades resultantes, constituindo-se em subsídio ao 

ordenamento territorial. O mapa a seguir, divulgado pela SEA no âmbito do Pacto pelo 

Saneamento, divide o território em função das fontes de financiamento para planos de 

saneamento, e não corresponde às regiões hidrográficas  ou aos acordos de consorciamento em 

andamento. 

 

 

Figura 30 - Organização do território de acordo com as fontes de financiamento para o saneamento 

ambiental. Fonte: SEA. 

 

No referente à gestão do tratamento de esgotos, a territorialização das bacias é 

preponderante, mas na atualidade, com exceção da Bacia da Baía de Guanabara, nas demais as 

ações ainda são pontuais nos municípios e não constituem um programa. Em parte dos 

municípios as concessões são da CEDAE, mas já há algumas concessões regionalizadas, como a 

de Lagos São João, outras municipalizadas, como em Niterói, e outras parciais, como é o caso 

do município do Rio de Janeiro, onde foi feita uma concessão parcial para a AP5, apenas para 

esgoto. As parcerias público-privadas (PPPs) para coleta e tratamento de esgotos são uma das 

possibilidades de ampliar o atendimento. 
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O Plano Nacional de Saneamento Básico determina que não haja repasse de recursos 

para os municípios nem para o Estado se não forem elaborados os planos municipais (PNSB). 

Alguns comitês de bacias se mobilizaram para que os municípios fizessem seus planos com 

recursos do FUNDRIH. 

Em outros casos as licitações estão sendo feitas por blocos de municípios, mesmo que o 

produto seja um plano para cada município, numa estratégia de agregar “escala” às licitações. 

Este foi o caso da Bacia de Lagos São João, que reúne oito municípios. O mapeamento da 

situação destas concessões e arranjos deve fazer parte dos estudos de ordenamento territorial e 

de governança metropolitana. 

3.4.1 Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos 

rios Guandu, Guarda e Guandu Mirim 

A. Definição do PERH Guandu 

O Decreto Estadual nº 31.178/2002 criou o Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu 

que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, incluídas as nascentes do Ribeirão das 

Lages, as águas desviadas do Paraíba do Sul e do Piraí, os afluentes ao Ribeirão das Lages, ao 

rio Guandu e ao canal de São Francisco, até a sua desembocadura na Baía de Sepetiba, bem 

como as Bacias Hidrográficas do rio da Guarda e Guandu-Mirim. O PERH é assim definido: 

O Plano de Bacias Hidrográficas é um dos instrumentos mais importantes para a gestão 

integrada de recursos hídricos por bacia hidrográfica. É a partir dele que são apontadas 

ações e metas de curto, médio e longo prazo visando à conservação, proteção e 

recuperação das águas, em quantidade e qualidade, atendendo a toda a população atual e 

futura, procurando resolver ou minimizar conflitos de uso. Seu conteúdo versa sobre os 

seguintes temas: - Cenários de Demandas Quali-Quantitativas da Água; Simulação 

Quali-Quantitativa da Água;  Identificação das Ações para Melhoria Quali- Quantitativa 

dos Recursos Hídricos; Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos; Programa de 

Investimentos, Estratégias de Implementação do PERH Guandu” (PERH Guandu, 2007, 

cap. 1, p. 1). 

 

B. Abrangência e Territorialização do PERH Guandu 

Abrange a Região hidrográfica II - rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim. As bacias 

dos rios Guandu (1.385 km2), da Guarda (346 km2) e Guandu Mirim (190 km2), totalizam uma 

área de drenagem de 1.921 km2, o que representa cerca de 70% da área total da bacia 

hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba. 15 Municípios integrantes fazem parte desta bacia, 

de forma total (Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Japeri e Paracambi) ou parcial (Miguel Pereira, Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, Nova 

Iguaçu, Piraí, Rio Claro e Rio de Janeiro). 

http://www.inea.rj.gov.br/recursos/downloads/decreto_31178_guandu.pdf


  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

82 
 

 
Figura 31 - Região Hidrográfica II (Rio Guandu). Fonte: INEA. 

 

C. Objetivos do PERH Guandu 

O PERH Guandu tinha como objetivos elaborar cenários prospectivos, simulações 

subsidiando metas de enquadramento; plano de investimentos. Propor instrumentos de gestão 

integrada, ações de recuperação da qualidade ambiental e ações para garantia da qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PERH Guandu 

O Plano foi o resultado de um processo de discussão entre a Comissão de Coordenação 

e Acompanhamento (CCA), - constituída pelo Comitê Guandu, pela Agência Nacional de 

Águas - ANA, pela SERLA, pela FEEMA e pelo DRM (atual Serviço Geológico do estado do 

Rio de Janeiro), além de outros atores (Instituto Estadual de Florestas - IEF, representantes de 

municípios, representantes dos setores usuários da água e da sociedade civil) — e por meio da 

realização de quatro consultas públicas.  

E. Contratada para elaboração/consultoria do PERH Guandu 

O Plano foi desenvolvido pela Sondotécnica no âmbito do Contrato 31/ANA/2005, 

firmado em 15/12/2005 com a Agência Nacional de Águas (ANA). 

F. Período de elaboração do PERH Guandu 

O PERH Guandu foi concluído em 2007. 
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G. Sumário do PERH Guandu 

O Plano está disponível na página do INEA, no campo correspondeste aos comitês de 

bacia e está organizado em 10 capítulos:  

Capítulo 1, apresentação, síntese do diagnóstico e das principais potencialidades, 

problemas e conflitos identificados na primeira etapa do Plano;  

Capítulo 2 - Cenários de demandas quali-quantitativas da água;  

Capítulo 3 - Simulações quali-quantitativas da água;  

Capítulo 4 – Alocação de água;  

Capítulo 5 - Instrumentos de gestão de recursos hídricos;  

Capítulo 6 – Arranjo institucional para a gestão da bacia dos rios Guandu, da Guarda e 

Guandu Mirim;  

Capítulo 7 - Programa de intervenções e plano de investimentos;  

Capítulo 8 - Seleção das alternativas de investimentos no curto, médio e longo prazo;  

Capítulo 9 - Estratégia de implementação do plano;  

Capítulo 10 – Conclusão.  

Em anexo ao relatório foram inseridos alguns itens adicionais, destacando-se, dentre 

outros, as fichas técnicas descritivas dos 65 programas de ações propostos no PERH Guandu. 

 

Fonte:  

http://www.inea.rj.gov.br/recursos/com_guandu.asp e http://www.comiteguandu.org.br/ 

  

3.4.2 Plano Diretor de Recursos Hídricos da região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara 

A. Definição do PDRH BG 

Este plano foi elaborado no âmbito do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 

(PDBG), com financiamento do BID. 

B. Abrangência e territorialização do PDRH BG 

O Plano abrangia a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, que não coincide com a 

atual Região Hidrográfica, que incorporou sub-bacias a leste e oeste da baía, ampliando sua 

abrangência no município do Rio de Janeiro e em Niterói, e incluindo o município de Maricá 

(ver figura 32). Abrangiam de forma total dez municípios (São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, 

Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti) e 

de forma parcial três municípios (Nova Iguaçu, Rio Bonito e Rio de Janeiro). 

http://www.inea.rj.gov.br/recursos/com_guandu.asp
http://www.comiteguandu.org.br/
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Figura 32 - Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, 2005. Fonte: Instituto Baía de Guanabara 

 

C. Objetivos do PDRH BG 

De acordo com o relatório síntese do Plano, seus objetivos foram assim definidos: 

Este Plano visa ser um instrumento de gerenciamento dos recursos hídricos da RHBG, 

que buscará otimizar a utilização da água, harmonizando conflitos e melhorando as 

condições de disponibilidade hídrica em volume e qualidade compatíveis com seus 

vários usos, além de propor ações para reduzir a ocorrência e a extensão de eventos 

extremos, conforme previsto na Lei Estadual 3239/1999 que define a Política estadual 

de Recursos Hídricos. (Consórcio Ecologus-Agrar, 2005). 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDRH BG 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara foi contratado pelo 

Governo do estado através da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEEMA) e da 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), vinculadas à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR). 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PDRH BG 

Para a elaboração do plano foi contratado o consórcio Ecologus – Agrar,  

F. Período de elaboração do PDRH BG 

O relatório síntese foi apresentado em outubro de 2005 

G. Sumário do PDRH BG 

Capítulo 1 – Introdução. 

Capítulo 2 – Diagnóstico. 

Capítulo 3 – Estudos prospectivos. 

Capítulo 3 – Estudos prospectivos. 

Capítulo 4 – Programas do PDRH-BG. 

Capítulo 5 – Proposta de enquadramento dos corpos d’água. 
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Capítulo 6 – Critérios para outorga de usos dos recursos hídricos. 

Capítulo 7 – Diretrizes para cobrança pelo uso da água bruta na Região Hidrográfica da 

Baía de Guanabara. 

Capítulo 8 – Modelo Institucional e Instrumentos Legais para gestão dos recursos 

hídricos. 

Capítulo 9 – Análise econômica e financeira do plano. 

Capítulo 10 – Conclusões. 

Capítulo 11 – Aspectos fotográficos da área de estudo. 

Capítulo 12 – Referências bibliográficas. 

 

3.4.3 Programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de 

Guanabara - PSAM 

A. Definição do PSAM 

O Programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara integra 

um conjunto de ações denominadas Guanabara Limpa visando cumprir metas não alcançadas 

pelo extinto Programa de Despoluição da Baía de Guanabara
16

. O PSAM se estrutura em 3 

componentes, esquematizados na figura 30.  

Componente 1 - Obras e equipamentos para coleta e tratamento de esgotos, que 

financiará interceptores, coletores, estações de bombeamento e redes coletoras em municípios 

da área de abrangência do Programa.  

Componente 2 - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional, que financiará 

principalmente: i) o apoio à Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE para sua 

adequação aos parâmetros exigidos pela Lei de Saneamento Básico (LSB), a certificação de 

seus processos de gestão ambiental, o desenvolvimento de estratégias para o aproveitamento dos 

lodos das ETE e planos de ação para a redução de perdas de água; ii) o apoio ao 

desenvolvimento do sistema de regulação dos serviços de saneamento no Estado do Rio de 

Janeiro (ERJ) e; iii) o apoio ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para que otimize sua 

capacidade de gestão de projetos e o monitoramento da qualidade das águas da Baía de 

Guanabara.  

Componente 3 - Sustentabilidade das Políticas Públicas Municipais de Saneamento, que 

financiará ações de apoio aos municípios da área de abrangência do Programa para a elaboração 

de Planos Municipais e Regionais de Saneamento e para a modernização da sua gestão fiscal, 

                                                           
16 O Programa de Despoluição da Baía Guanabara foi iniciado em 1994 e seu encerramento oficial se deu em 2006, 

sem ter alcançado todos seus objetivos. De acordo com informações do INEA, ao longo dos seus 12 anos de 

existência consumiu aproximadamente US$ 760 milhões. 
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melhorando sua capacidade de captação de recursos para que possam desenvolver projetos de 

investimento complementar em saneamento.  

 
Figura 33 - Composição do PSAM. 

 

B. Abrangência e territorialização do PSAM 

O programa, como seu próprio nome já enuncia, abrange parte dos municípios do 

entorno da Baía de Guanabara que fazem parte desta bacia hidrográfica, incluindo dois 

municípios não metropolitanos que fazem parte do Conleste: Cachoeiras de Macacu e Rio 

Bonito. Nestes municípios estão em fase de realização estudos regionais e planos municipais de 

saneamento básico, como podemos observar no mapa da figura 34. 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

87 
 

 

 

Figura 34 - PSAM - Contratação de planos de saneamento e estudos regionais. Fonte: INEA 

 

C. Objetivos do PSAM 

De acordo com as informações disponibilizadas pela SEA, o objetivo do Programa é 

“contribuir para a reversão do estado de degradação ambiental da Baía de Guanabara. Seu 

propósito é o aumento da cobertura de coleta e tratamento dos esgotos nessa zona urbana, 

contribuindo para a redução da carga orgânica de origem doméstica vertida na Baía de 

Guanabara”.  
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Figura 35 – Mapa das ações desenvolvidas pelo Estado no âmbito do Programa de Saneamento dos 

municípios do entorno da Baía de Guanabara. Fonte: SEA. 

 

D. Órgão responsável pela execução do PSAM 

A Secretaria de Estado do Ambiente é responsável pela execução do PSAM, por meio 

da Unidade Executora do PSAM (UEPSAM), criada pelo Decreto Estadual 42.931/2011. 19 de 

abril, interlocutora ante o BID para os assuntos do Programa, tendo a seu cargo o cumprimento 

das funções relacionadas aos procedimentos técnicos, administrativos e financeiros vinculados à 

execução, seguimento, monitoramento e avaliação do Programa.  

A UEPSAM está conformada por um Coordenador Executivo, três coordenadores de 

área (um para cada componente: Engenharia, Desenvolvimento Institucional e Políticas 

Municipais de Saneamento) e três Assessores (Administração e Finanças, Comunicação e 

Planejamento e Controle).  

E. Contratada para elaboração/consultoria do PSAM 

A execução do PSAM envolve um conjunto de ações com contratações específicas. 

F. Período de elaboração do PSAM 

Não identificamos um cronograma de implantação, mas as ações se estendem de 2011 

até 2016.  
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G. Sumário do PSAM 

Por se tratar de um conjunto de projetos e ações, não há um documento com um 

sumário do PSAM.  

H. Software de suporte dos arquivos. 

As empresas contratadas no âmbito do PSAM deverão disponibilizar um Sistema de 

Informação Geográfica (GIS) na plataforma ArcGis/ArcInfo, o que deverá instalado na 

UEPSAM para processar as informações a serem fornecidas pela UEPSAM, para permitir o 

georreferenciamento dos dados técnicos da região hidrográfica relacionada à Baía de 

Guanabara, contendo informações físicas do ambiente, instalações de subsolo e os projetos de 

esgotamento sanitário, existentes e a serem executados, organizados de maneira a permitir a 

visualização espacial integrada dos diversos tipos de dados, para processar as interpretações que 

auxiliem os trabalhos de engenharia construtiva e socioambiental. 

 

Fonte das informações: BID_2646_OC_BR. Entrevista com Eloísa Torres no INEA.  

  

3.4.4 Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro – PERS/RJ e 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PEGIRS 

 

A. Definição do PERS/RJ 

O desenvolvimento do Plano Estadual de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos -

PEGIRS foi, junto às ações de erradicação dos lixões no Estado, uma das duas linhas principais 

de atuação da Superintendência de Políticas de Saneamento, da Secretaria de Estado do 

Ambiente. Por força da Lei Federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos, o 

Plano passou a se denominar Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, e o PEGIRS passou 

a ser considerado como a sua primeira etapa. A Lei 12.305/2010 foi regulamentada pelo Decreto 

7.404/2010. O Plano Estadual deve ser um ato normativo que serve de diretriz para a gestão dos 

resíduos sólidos, e é condicionante do repasse de recursos federais ao Estado. 

B. Abrangência e territorialização do PERS/RJ 

Abrange os 92 municípios do Estado. A Lei Federal prevê que, além do plano estadual, 

os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos ou planos específicos 

direcionados às regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas Tramita na Alerj um PL que 
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visa permitir a participação do Estado nos consórcios de saneamento. Dentre os dez consórcios 

intermunicipais para gestão e resíduos sólidos inicialmente propostos para o Estado do Rio de 

Janeiro, com base na Lei dos Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005), três já estão em atividade 

(Serrana II, Noroeste Fluminense e Centro Sul I) e mais três encontram-se em construção 

(Lagos I, Vale do Café I e Costa Verde). Considerando-se se a existência do Consórcio Lagos 

São João (Região dos Lagos) e os fluxos de resíduos intermunicipais gerados em função da 

instalação dos aterros sanitários privados, existem 68 municípios já participando da gestão 

regionalizada dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro.  

No recorte de verificação deste relatório, identificamos alguns arranjos para gestão 

regionalizada dos resíduos sólidos: 

Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de 

Meriti, Mesquita e Nilópolis), que estão se consorciando tendo como foco a gestão de um aterro 

de resíduos da construção. 

Centro Sul Fluminense (Japeri, Queimados, Paracambi, Eng. Paulo de Frontin e 

Mendes). 

Lagos I (Araruama, Saquarema, Silva Jardim), e que ainda não tem aterro. 

Lagos II (inclui Casimiro de Abreu) 

Serrana I (inclui Teresópolis, município no qual se situa o aterro sanitário), com 

consórcio ainda não oficializado. 

Serrana II (inclui Petrópolis) 

Sepetiba – ainda não formou consórcio 

O aterro sanitário de Seropédica atende principalmente o município do Rio de Janeiro, 

maior gerador de resíduos, e Itaguaí. No leste metropolitano o principal aterro é o de Itaboraí, o 

aterro do Morro do Céu em Niterói está em fase de encerramento e o município está usando 

também o aterro de São Gonçalo. 
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Figura 36 - Mapa de arranjos regionais para disposição de resíduos – cenário tendencial 08/2012. Fonte: 

Secretaria Estadual do Ambiente 

 

C. Objetivos do PERS/RJ 

O PERS deve conter indicação de escopo mínimo e prazos gestão dos resíduos sólidos 

no Estado. Seus objetivos gerais são proteger o meio ambiente e a saúde ambiental da 

sociedade, estabelecer padrões e procedimentos, auxiliar municípios na adoção de soluções, 

erradicar os lixões, incentivar a cadeias produtivas da reciclagem e buscar soluções tecnológicas 

eficientes ambiental e economicamente viáveis para a gestão de resíduos. 

Um dos objetivos da SEA é incentivar as cidades a criar seus sistemas de gestão de 

resíduos, observando a ordem de prioridade estabelecida na PNRS: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

Na primeira etapa do PERS, quando ainda se denominava PEGIRS, as atividades se 

concentraram na regionalização para a formação de consórcios, que constitui atividade 

permanente. Com base na proposta de regionalização e nos arranjos intermunicipais que foram 

sendo configurados a partir de então, deu-se início à implantação em todo o estado de aterros 

sanitários e centrais de tratamento de resíduos sólidos – CTRs (públicos e privados), além de 

ações para a remediação dos lixões municipais. 
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D. Órgão responsável pela elaboração do PERS/RJ 

O órgão responsável pela elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos é 

Secretaria de Estado do Ambiente, através da Superintendência de Políticas de Saneamento. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PERS/RJ RJ 

Informação não obtida. 

F. Período de elaboração do PEGIRS/RJ e situação atual do PERS/RJ 

O PEGIRS teve início com a assinatura do convênio MMA/SRHU nº10/2007 e 

constituiu a primeira etapa do atual Planos Estadual de Resíduos Sólidos. A segunda etapa teve 

início no mês de outubro de 2012 e compreende o PERS/RJ como um todo. 

No caso dos resíduos sólidos, como veremos no item específico, o objetivo do governo 

do Estado do Rio de Janeiro através da SEA é a implantação de aterros regionais atendendo um 

conjunto de municípios, no âmbito do programa “Lixão 0”, que pretende até 2014 eliminar 

todos os lixões do Estado. A implantação dos novos aterros sanitários visa à regionalização da 

gestão dos resíduos, e atende os municípios considerando a malha rodoviária existente, 

associada à logística do transporte, podendo resultar em arranjos diferenciados daqueles 

aplicados no caso da distribuição da água ou da coleta e tratamento de esgotos.  

 

 

Fonte: Entrevista com Victor Zveibil, Superintendente de Políticas de Saneamento da 

Secretaria do Ambiente e página da secretaria www.rj.gov.br/web/sea 

 

3.4.5 Plano Diretor de Gestão de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

 

A. Definição do PDGRS/RMRJ 

O Decreto Estadual 41.122 de 09/01/2008 instituiu o “Plano Diretor de Gestão de 

Resíduos Sólidos da região Metropolitana do Rio de Janeiro”. O Plano, que será revisado e 

incorporado ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos, contempla uma proposta de desativação e 

remediação de áreas degradadas por lixões e aterros controlados; proposição para ações de 

coleta seletiva e implantação de galpões de triagem para cooperativas de catadores; proposição 

para ações de educação ambiental; e quadros indicando os detalhamentos propostos. 

http://www.rj.gov.br/web/sea
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B. Abrangência e Territorialização do PDGRS/RMRJ 

Abrange todos os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, inclusive 

Maricá e Itaguaí, que no ano do decreto não faziam parte dela, mas que no ano seguinte foram 

reincorporados à mesma. 

C. Objetivos do PDGRS/RMRJ 

O Decreto 41.122 enunciava como objetivos do PDGRS: 

 “Subsidiar o Governo do Estado do Rio de Janeiro e as Prefeituras da Região 

Metropolitana na implantação de políticas públicas de gerenciamento e gestão de 

resíduos sólidos, sobretudo quanto a sua disposição final; Fornecer ao Ministério das 

Cidades, ao Ministério do Meio Ambiente, à FUNASA e à Secretaria de Estado do 

Ambiente diretrizes e propostas técnicas para, com recursos do Governo Federal e da 

SEA/RJ, implantar Aterros Sanitários, preferencialmente consorciados e alternativas de 

tratamento de resíduos sólidos na RMRJ. Os consorciados, além de propiciar economia 

de escala, possibilitam superar um dos graves problemas de grande parte dos municípios 

brasileiros, a saber, a falta de áreas adequadas, de tradição e capacitação técnica no 

setor”. 

 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDGRS/RMRJ 

O plano foi elaborado sob a supervisão da Secretaria de Estado do Ambiente e 

coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, com a participação de 

professores da Universidade Federal Fluminense-  UFF e da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ. 

E. Período de elaboração do PDGRS/RMRJ 

O plano foi elaborado entre 2007 e 2008 

F. Sumário do PDGRS/RMRJ 

Relatório da UERJ contendo  mapas da Região Metropolitana, quanto a: 

1) utilização de lixões, aterros controlados ou aterros sanitários (Mapa1); 

2) existência de propostas e estudos de aterro sanitário em novembro de 2007 (Mapa 2); 

3) existência de organizações de catadores de lixo (Mapa 3); 

quatro) indicação de arranjos territoriais para aterros consorciados (Mapa 4); 

5) locais onde se propõe a instalação de Unidades de Tratamento de Resíduos da 

Construção Civil (RCC), Áreas de Transbordo e Triagem de RCC e Unidades de Tratamento de 

Podas (Mapa 5). 

 

Fonte: Secretaria Estadual do Ambiente. 
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3.5. Planos de Desenvolvimento Urbano 

Todos os municípios metropolitanos possuem planos diretores como instrumento básico 

da política urbana, mas neste estudo optamos por destacar apenas o da cidade do Rio de Janeiro, 

em função do seu papel de metrópole. Apesar de não constar da relação de planos com 

rebatimento no território metropolitano, nos parece fundamental que seja levado em 

consideração o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro, 

instituído pela Lei Complementar 111/11.  

 

3.5.1   Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano  Sustentável do 

município do Rio de Janeiro – PDDUS Rio 

A. Definição do PDDUS Rio 

Os planos diretores são instrumentos de planejamento obrigatórios para municípios 

metropolitanos ou com população superior a 20.000 habitantes. O atual “Plano Diretor” da 

cidade do Rio de Janeiro foi instituído pela Lei Complementar 111 de 01/02/2011, que “Dispõe 

sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências”. 

B. Abrangência Territorialização do PDDUS Rio 

O Plano Diretor de 1992 dividia o município em Áreas de Planejamento (AP 1 a 5), 

mantidas pelo atual Plano, que introduziu as Macrozonas de Ocupação (Controlada, 

Incentivada, Assistida e Condicionada). O PDDUS define, no art. 32, a finalidade das 

macrozonas de ocupação, que são vinculantes para uma série de diretrizes estabelecidas na lei: 

I - Macrozona de Ocupação Controlada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva serão limitados, a renovação urbana se dará preferencialmente 

pela reconstrução ou pela reconversão de edificações existentes e o crescimento das 

atividades de comércio e serviços em locais onde a infraestrutura seja suficiente, 

respeitadas as áreas predominantemente residenciais; 

II - Macrozona de Ocupação Incentivada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva e o incremento das atividades econômicas e equipamentos de 

grande porte serão estimulados, preferencialmente nas áreas com maior disponibilidade 

ou potencial de implantação de infraestrutura; 

III - Macrozona de Ocupação Condicionada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva e a instalação das atividades econômicas serão restringidos de 

acordo com a capacidade das redes de infraestrutura e subordinados à proteção 

ambiental e paisagística, podendo ser progressivamente ampliados com o aporte de 

recursos privados; 

IV - Macrozona de Ocupação Assistida, onde o adensamento populacional, o 

incremento das atividades econômicas e a instalação de complexos econômicos deverão 

ser acompanhados por investimentos públicos em infraestrutura e por medidas de 

proteção ao meio ambiente e à atividade agrícola 
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Figura 37 - Macrozonas definidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do 

Município do Rio de Janeiro. Fonte: SMU, 2011  

 

C. Objetivos do PD Rio 

De  acordo com a art. 3º. Do Plano, “A política urbana do Município tem por objetivo 

promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da propriedade urbana”, e 

para tanto define 25 diretrizes que devem nortear a elaboração e implementação de planos, 

programas, projetos e de normas urbanísticas, observadas as ações prioritárias estabelecidas nos 

anexos da lei. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PDDUS Rio 

O Órgão responsável pela coordenação da elaboração do Plano foi a Secretaria 

Municipal de Urbanismo, que encaminhou o primeiro Projeto de Lei Complementar à Câmara 

Municipal em 2001. 

E. Contratada para elaboração/consultoria do PDDUS Rio 

Não houve contratação de terceiros para e elaboração do PD. As emendas recebidas 

pelo Substitutivo 3 foram objeto de uma consultoria da UERJ, contratada pela Câmara 

Municipal em 2007. 

F. Período de elaboração do PDDUS Rio 

O PLC aprovado foi um substitutivo de 2006, que ainda levou mais cinco anos em 

discussão, até ser aprovado em 2011. O primeiro das cinco comitês técnicos de 

acompanhamento da implementação previstos na lei foi criado em agosto de 2012, das ações de 

desenvolvimento urbano, e começou a se reunir em setembro do mesmo ano.  
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G. Sumário do PDDUS Rio 

Os dados disponíveis são os Textos e mapas pdf na página da prefeitura, e os Shapes e 

arquivos doc na SMU. 

Título I - Da Política Urbana e Ambiental. 

Capítulo I - Dos Princípios e Diretrizes da Política Urbana do Município. 

Capítulo II - Do Plano Diretor. 

Capítulo III - Da Função Social da Propriedade Urbana. 

Título II - Do Ordenamento Territorial. 

Capítulo I - Do Uso e da Ocupação do Solo. 

Capítulo II - Do Macrozoneamento. 

Capítulo III - Da Ordenação para o Planejamento. 

Título III - Dos Instrumentos da Política Urbana. 

Capítulo I - Dos Instrumentos Gerais de Regulação Urbanística, Edilícia e Ambiental. 

Capítulo II - Dos Instrumentos de Planejamento Urbano. 

Capitulo III - Dos Instrumentos de Gestão do Uso e Ocupação do Solo. 

Capítulo IV - Dos Instrumentos de Gestão Ambiental e Cultural. 

Capítulo V - Dos Instrumentos Financeiros, Orçamentários e Tributários. 

Título IV - Das Políticas Públicas Setoriais. 

Capítulo I - Das Políticas de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

Capítulo II - Da Política de Meio Ambiente. 

Capítulo III - Da Política do Patrimônio Cultural. 

Capítulo IV - Da Política de Habitação. 

Capítulo V - Da Política de Transportes. 

Capítulo VI - Da Política de Saneamento Ambiental e Serviços . 

Capítulo VII - Da Política de Regularização Urbanística e Fundiária. 

Capítulo VIII - Das Políticas Econômicas. 

Capítulo IX - Das Políticas Sociais. 

Capitulo X - Das Políticas de Gestão. 

Título V - Das Estratégias de Implementação, Acompanhamento e Controle do Plano Diretor. 

Capítulo I - Disposições Gerais. 

Capítulo II - Do Sistema Integrado de Planejamento e Gestã . 

Capítulo III - Do Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental. 

Capítulo IV - Do Sistema Municipal de Informações Urbanas. 

Capítulo V - Do Sistema de Defesa da Cidade. 

Capítulo VI - Do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. 
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Título VI - Disposições Gerais, Transitórias e Finais. 

Capítulo I - Das Disposições Transitórias. 

Capítulo II - Disposições Finais. 

 

Fonte de consulta: www.rio.rj.gov.br/web/smu/  

3.6. Planos de Educação e Cultura 

Apesar de previstos como planos complementares cuja abrangência poderia ser incluída 

no relatório, avaliamos com a SEDRAP que em função das suas características estes planos 

serão apenas citados como uma referência de políticas setoriais do estado. 

 Um aspecto problematizado nos encontros do processo de elaboração do Plano 

Estadual de Cultura diz a respeito das diferentes territorializações aplicadas pelas políticas 

setoriais de cultura, educação e turismo. Esta diferenciação provoca conflitos em especial nas 

áreas de educação e cultura, pois em muitos municípios ambas são atribuição de uma única 

secretaria municipal, como foi observado no caso da região Serrana (Secretaria de Cultura, 

2010, p. 29-30). 

 

  

Figura 38 - Regionalização da cultura (direita) e da educação (esquerda). Fonte: Secretaria de Cultura, 

2010 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/
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Figura 39 - Regionalização da política de turismo. Fonte: secretaria de Cultura, 2010 

 

3.6.1 Plano Estadual de Educação – PEE/RJ 

A. Definição do PEE/RJ 

O Plano Estadual de Educação PEE/RJ é o instrumento de  planejamento da política 

estadual de educação que apresenta definições sobre Educação Básica, Profissional, Superior, 

Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Financiamento da Educação e 

Acompanhamento do Plano. 

B. Abrangência e Territorialização do PEE/RJ 

O Plano Estadual de Educação abrange todos os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, que foram classificados por tipologias e regionalizados sem associação com as regiões 

administrativas do Estado. Este plano define a territorialização das ações apenas para o ensino 

superior, definindo universidades para o atendimento regional, de acordo com as regiões de 

governo do Estado.  

Anteriormente, a  Secretaria Estadual de Educação já possuía uma classificação dos 

municípios, associando regiões diferenciadas das regiões de governo do estado e ainda uma 

tipologia de municípios, representada no mapa e na tabela da figura 40: 
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Metropolitana Metropolitana I 

Metropolitana II 

Metropolitana III, IV e V 

Metropolitana IV 

Metropolitana V 

Rio de Janeiro, São Gonçalo 

Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Duque de 

Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de 

Meriti, Nilópolis,  

Baixadas 

Litorâneas  

 Niterói, Maricá, Rio Bonito, Saquarema, 

Araruama, 

Serrana Serrana I Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, Magé, 

Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do 

Rio Preto 

SErrana Serrana II Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Silva 

Jardim, Casimiro de Abreu 

Centro Sul  Itaguai, Seropédica, Paracambi, Eng. Paulo 

de Frontin, Barra do Piraí, Miguel Pereira 

Médio Paraiba  Mangaratiba, Rio Claro, Piraí 
Figura 40 - Regionalização da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Fonte: Sedrap. 

 

C. Objetivos do PEE/RJ 

São enunciados como objetivos do PEE/RJ  estabelecer definições e diretrizes sobre 

“Educação Básica, Profissional, Superior, Formação e Valorização dos Profissionais da 

Educação, Financiamento da Educação e Acompanhamento do Plano”.  

D. Órgão responsável pela elaboração do PEE/RJ 

O órgão responsável pela elaboração foi a Comissão de Educação da ALERJ, que 

dispensou a contratação de terceiros 

E. Período de elaboração do PEE/RJ 

O plano foi concluído em 2009 

 

Fonte: 

http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=700&idsecao=342&spid=2 

http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=700&idsecao=342&spid=2
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3.6.2  Plano Estadual de Cultura 

A. Definição do PEC/RJ 

A mobilização e o levantamento de dados para a construção do Plano Estadual de 

Cultura tiveram início em agosto de 2009, envolvendo os 92 municípios do Rio de Janeiro, 

resultando em um diagnóstico preliminar sobre o desenvolvimento da cultura no estado e na 

criação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro (PADEC), que destina recursos aos municípios para investimentos em projetos 

culturais estruturantes. 

B. Abrangência e territorialização do PEC/RJ 

A regionalização segue as divisão político-administrativa do Estado, subdividindo 

apenas a Região Metropolitana em três: Baixada, Capital e Leste. No relatório “Notas para um 

diagnóstico preliminar: A cultura na Região Metropolitana” não foram incluídos os municípios 

de Itaguaí e de Maricá.O próprio relatório problematiza a divisão territorial do Estado: 

A divisão geopolítica administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem sido 

adaptada a interesses e especificidades de algumas secretarias de Estado, tais como as 

de Educação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, que dividem, de formas 

distintas, as regiões . 

Durante as Visitas Técnicas, em 2009, a grande maioria dos gestores públicos das oito 

regiões do Estado do Rio de Janeiro se manifestou a favor da criação de um novo 

zoneamento, segundo o qual as regiões seriam redefinidas de acordo com tradições, 

identidades e laços culturais. Na ocasião, foram sugeridos alguns critérios para orientar 

a configuração destas “Regiões ou Territórios Culturais”, dentre os quais podemos 

destacar: fatos históricos e características geográficas que influenciaram a ocupação e 

formação territorial dessas regiões; elementos materiais e imateriais essenciais a sua 

identidade cultural tradicional; e, também, fenômenos mais recentes, como aqueles 

relacionados às atividades econômicas voltadas para o desenvolvimento do ambiente 

cultural municipal. (Secretaria de Cultura, 2010 – consultado em 

http://www.cultura.rj.gov.br/debates-setoriais). 

 

O relatório aponta para a ausência de identificação de alguns municípios que 

oficialmente compõe a Região Metropolitana, citando Guapimirim e Magé, mais ligadas 

culturalmente à Região Serrana, Tanguá ao interior da Baixada Litorânea e Paracambi, à região 

Centro Sul. Diagnostica também uma clara separação entre a capital, a Baixada Fluminense e o 

Leste Metropolitano (o outro lado da baía) e constata uma falta de identidade cultural entre os 

municípios que compõe o consórcio, e que pertencem a três diferentes regiões do Estado 

(Secretaria de Cultura, 2010, p. 30). 

 

 

 

http://www.cultura.rj.gov.br/debates-setoriais
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C. Objetivos do PEC/RJ 

A Secretaria de Estado de Cultura prevê o planejamento das estratégias da cultura 

fluminense até 2020, por meio da elaboração do Plano Estadual de Cultura e da construção do 

Sistema Estadual de Cultura, cujo principal objetivo é a formulação e gestão de políticas 

públicas de longo prazo para o estado do Rio de Janeiro. Ambos estão sendo gerados através do 

diálogo com gestores públicos e privados, artistas, produtores e agentes culturais em todo o 

estado. 

D. Órgão responsável pela elaboração do PEC/RJ 

A elaboração do Plano Estadual de Cultura é de responsabilidade da Secretaria Estadual 

de Cultura. De acordo com a SEC, está prevista a participação de outros órgãos no processo: 

Está previsto em nosso planejamento o envolvimento de todas as secretarias de Estado 

nesse amplo processo de discussão do Plano Estadual de Cultura, além de constar 

expressamente no próprio rol de diretrizes e estratégias a forte recomendação de 

integração das políticas de cultura com as demais políticas do governo do estado do RJ, 

inclusive e principalmente as de desenvolvimento (entrevista com Simone Amorim, da 

Secretaria Estadual de Cultura) 

No referente à participação dos gestores municipais no processo, foi criado um Grupo 

de Coordenação Estadual (GCE), que promove a articulação “não apenas com os órgãos 

gestores públicos de cultura como também com grupos organizados da sociedade civil, artistas e 

demais agentes no campo da cultura”: 

Grupo de Coordenação Estadual (GCE) que é uma instância de articulação, colaboração 

e participação, representativa dos municípios e da sociedade civil no processo de 

elaboração do Plano Estadual e da Lei de Cultura do RJ. O grupo é formado por 

representantes eleitos nas Conferências Regionais (do Plano Estadual de Cultura), em 

2010, e por convidados que tem contribuido na construção do Sistema Estadual de 

Cultura. O GCE tem caráter consultivo e se reunirá regularmente até a realização da III 

Conferência Estadual de Cultura, que validará o Plano e a Lei estaduais de cultura. 

(entrevista com Simone Amorim, da Secretaria Estadual de Cultura). 

 

E.  Período de elaboração do PEC/RJ 

O Plano Estadual de Cultura se encontrava em outubro de 2012 em fase de validação 

interna de uma minuta inicial, elaborada a partir de um diagnóstico preliminar realizado a partir 

de reuniões municipais e regionais, além de questionários enviados aos órgãos gestores de 

cultura em todo o estado (Informação fornecida por Simone Amorim, da Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro) 

 

Fonte: http://www.cultura.rj.gov.br/apresentacao-projeto/plano-estadual-de-cultura 
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4. GEOPROCESSAMENTO DOS PLANOS 

Feita a análise do rebatimento territorial dos planos e a sistematização dos seus dados 

básicos, procedemos ao geoprocessamento das informações, realizado no ArcGIS10. Como 

padrão na análise da abrangência territorial dos planos, destacamos na base do Estado os 

municípios do recorte selecionado e a Região Metropolitana institucionalizada com os limites 

vigentes desde 2009. 

 

Figura 41 – Mapa do ArcGIS 10 indicando os municípios da área de análise e os que integram a região 

Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

A partir do geoprocessamento dos planos, foram gerados também arquivos KML que 

podem ser exportados o software Google Earth na sua versão free, na qual podemos ter como 

modalidade de entrada uma tela de informações sobre o rebatimento em cada município do 

recorte dos diversos planos cuja abrangência foi analisada, incluindo a territorialização de 

análise, quando existente. 
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Figura 42 - Captura de tela da visualização de informações do rebatimento dos planos no município 

 

O geoprocessamento das informações nos permitiu a análise da abrangência territorial 

dos planos e a comparação entre dois ou mais planos com visualização das suas interfaces, 

como no exemplo da figura 43, em que podemos observar, simultaneamente, quais dos 

municípios abrangidos pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba e do 

Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense (equivalente ao Conleste), são 

abrangidos pelo Plano Diretor do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Na figura seguinte 

podemos comparar as áreas de impacto definidas pelo EIA RIMA do Comperj e pelo Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba. Estas informações sobrepostas evidenciam a 

importância de considerar um recorte territorial ampliado na analise de planos com rebatimento 

na região metropolitana. 
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Figura 43 - Rebatimento espacial do Plano Diretor do Arco Metropolitano, do Plano de Desenvolvimento 

da Baía de Sepetiba e do PET-Leste 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

105 
 

 

 

 

Figura 44 - Áreas de impacto do Comperj e do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de 

Sepetiba 

 



  

Luis Fernando Valverde Salandía:  
Análise do rebatimento espacial de planos setoriais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Relatório Final – Consolidação 15/12/2012 

 

106 
 

 

  

Figura 45 - Macrozonas de trânsito do PDTU nos municípios impactados pelo Arco Metropolitano do 

Rio de Janeiro de acordo com o PDAM 

 

 

Na figura 45 podemos observar as macrozonas do Plano Diretor de Transporte Urbano 

de 2003 nos municípios abrangidos pelo Plano Diretor do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro, constatando que o município de Cachoeiras de Macacu, impactado pelo Arco, não é 

considerado pelo PDTU. 
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Figura 46- Junção das Lentes de análise do PET-Leste, das áreas de estudo do PDAM e das áreas de 

impacto do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba 

 

No mapa da figura 46 podemos as áreas de estudo do Plano Diretor do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro, e as áreas de impacto definidas pelo Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba e pelo EIA RIMA do Comperj, associada aos 

municípios que integram o Conleste e a Região Metropolitana. 
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Figura 47 - Junção das áreas de estudos do PDAM, macrozonas de trânsito do PDTU e traçado do Arco 

Metropolitano. 

 

No mapa da figura 47 podemos observar simultaneamente as áreas de estudo do Plano 

Diretor do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, as macrozonas de trânsito definidas pelo 

PDTU de 2003 e o traçado do Arco Metropolitano associados aos municípios da área de análise. 

São apenas alguns exemplos do cruzamento de informações possibilitado pelo 

geoprocessamento dos planos analisados, servindo de ferramenta para a articulação transversal 

destes planos e para contribuir com a intersetorialidade no planejamento metropolitano. 
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