
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CONSEMAC
CÂMARA TÉCNICA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS - CTPA

PARECER Nº 06 / 2010

Setembro 2010

I – OBJETO

Análise das não conformidades e dos impactos ambientais da Lei Complementar nº 104 

de 27 de novembro de 2009 – PEU Vargens, com propostas  de adoção de medidas 

preliminares.

http://pgm/textos/legislacao/lei-complementar/LC10427112009.pdf

II - MEMBROS DA CÂMARA

ABES/RIO - Coordenação

CRBio/02

SMAC

IPP

CREA/RJ

SMU

FIOCRUZ

UVA

NEPP

Participantes  convidados:  Leda  Magno  (SMAC),  Mauro  Salinas  (SMAC)  e  Roberto 

Rocha (SMAC).

III – HISTÓRICO

1 - Considerando que a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 129 estabelece que 

caberá  ao  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente,  órgão  deliberativo  de 

representação paritária do Poder Público e da sociedade civil, resguardadas outras 

atribuições estabelecidas em lei, definir, acompanhar, fiscalizar, promover e avaliar 

http://pgm/textos/legislacao/lei-complementar/LC10427112009.pdf


políticas,  ações,  projetos e programas referentes  às questões relativas  ao  Meio 

Ambiente;

2 - Considerando que a Câmara Técnica de Políticas Ambientais vem atuar de acordo 

com procedimento estabelecido na Resolução CONSEMAC 001 em seu artigo 24 e 

a Resolução CONSEMAC n º 009, em seu artigo 1º e incisos:

a) inciso I - acompanhamento da execução da política municipal e as diretrizes para o 

meio ambiente;

b) inciso II - analisar, elaborar e encaminhar propostas de ações, planos, orçamentos e 

estratégias e,

c) inciso III  -  interagir,  quando necessário e cabível,  com as autoridades ambientais 

estaduais e federais, no sentido de fortalecer as ações do SISNAMA, e:

3 - Considerando que a CTPA entende que o direito ao Meio Ambiente equilibrado é 

de interesse difuso, pertencendo a todos coletivamente, na forma da Constituição 

Federal e alicerçado nos consagrados Princípios da Prevenção e da Precaução;

4 - Considerando que a exemplo do ocorrido por ocasião da edição do PLC nº - 

45/2007 – AEIU do Itanhangá, a CTPA verificou que tem havido recorrência na 

elaboração  de  legislação  urbanística  que  flexibiliza  parâmetros  urbanísticos  e 

ambientais sem discussão no âmbito dos órgãos municipais, sem participação da 

sociedade civil e sem análise dos seus impactos na região. 

5 - Considerando que a CTPA constatou, na LC nº 104/2009, a não observância no 

cumprimento  de  legislação  Municipal,  Estadual  e  Federal  e  a  conseqüente 

possibilidade  de  impactos  ambientais  relevantes  sobre  aquela  região,  conforme 

Análise Legal e Urbano Ambiental Preliminar (Anexo 1 ).

6 -  Considerando  o  item  III  do  Anexo  1  deste  parecer  –  “Análise  Resumida  da 

Fragilidade Ambiental da Região das Vargens” ;

7  -  Considerando  o  artigo  da  advogada  e  professora  Sonia  Rabello  de  Castro  ex 

Procuradora Geral do Município, publicado em seu blog 
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( http://soniarabello.blogspot.com/2009/11/os-7-pecados-capitais-do-peu-das.html;) , 

que lista algumas ilegalidades da LC n.º 104/2009 (Item I do Anexo 1).

8 -  Considerando  as  ponderações  da  arquiteta  e  urbanista  Andréa  Albuquerque 

Garcia  Redondo,  ex  -  Secretária  Municipal  de  Urbanismo  RJ,  em  artigos 

encontrados nos seguintes sites:  http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/mc284.asp; 

http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/opiniaomc284_04.asp; 

http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/opiniaomc284_06.asp.

onde conclui que o PEU das Vargens apresenta “graves equívocos “ sob o ponto de 

vista urbanístico e ambiental (Item IV do Anexo 1).

9 - Considerando a matéria publicada no Jornal O Globo de 04/12/2009, página 29, 

“PUC faz relatório para o MP sobre o impacto do PEU das Vargens”, a implementação 

do referido projeto  resultará  em graves impactos.  Ainda nesta  matéria,  o  Promotor 

Sávio  Bittencourt  declarou  que  “a  implantação  do  PEU  como  foi  sancionado  pelo 

Prefeito Eduardo Paes, pode ser o prenúncio de tragédias ambientais na região, como 

alagamentos e enchentes”. 

10 - Considerando os relevantes  estudos NIMA PUC Rio, contidos no sítio 
www.nima.puc-rio.br, na página abaixo indicada:

 http://www.nima.puc-rio.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16:estudos-
preliminares-do-qpeu-das-vargensq-sao-entregues-ao-promotor-de-justica&catid=28:notas  

Estes  estudos  contemplam  a  analise  de  aspectos  jurídicos,  prováveis  impactos 

ambientais, análise da ocupação proposta pelo PEU das Vargens, os ecossistemas da 

Baixada de Jacarepaguá e respectivas recomendações e conclusões acompanhadas 

de mapas com cenários atuais e futuros da região.

Do tópico “Recomendações e Conclusões”  da lavra de  Luis  Carlos Soares Madeira 

Domingues, Luiz Felipe Guanaes Rego, Maria Fernanda Rodrigues Campos Lemos e 

Tácio Mauro Pereira de Campos, destacamos os seguintes pontos: 

a - percepção de insuficiência de argumentação justificativa apresentada pela Prefeitura 

que comprove a aplicabilidade e adequação da proposta do PEU Vargens;
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b  -  A  comparação  entre  os  parâmetros  originais  e  os  propostos  para  a  área  e  a 

modificação  das  taxas  de  ocupação,  gabaritos  e  IAT definidos,  os  quais  alteram a 

densidade de ocupação originalmente projetada,  demonstram uma forte  alteração e 

provável incoerência entre esses cenários de ocupação e a estrutura urbana existente;

c – A adequação da proposta no que se refere à relação entre a paisagem natural e a 

construída, tendo em vista a perspectiva de forte alteração da paisagem cultural  da 

área;

d - Redução máxima do previsível impacto ambiental (ecológico) sobre ecossistemas 

existentes na área;

e - A aparente inadequação da proposta diante da estratégia de crescimento para a 

cidade, explicitada no atual plano diretor, ao fortalecer um vetor de crescimento em uma 

área ainda não dotada de infra-estrutura; 

f  –  Provável  distribuição  não  equitativa  das  rendas  imobiliárias  e  aparente 

favorecimento  inadequado  de  agentes  privados  devido  à  oferta  de  parâmetros 

diferenciados na comparação entre os planos para a área;

g – Preocupações relativas à prática do planejamento urbano responsável em qualquer 

época, tais como com a transparência do processo, a participação da população e a 

justiça social, com a distribuição justa dos ônus e bônus do processo de urbanização às 

distintas camadas sociais;

h – Adoção de postura responsável e de precaução em relação aos impactos previstos 

pela  mudança  do  clima  nos  próximos  anos  para  qualquer  intervenção  urbana 

atualmente é indubitavelmente necessária, destacando os estudos do seminário “Rio 

próximos 100 anos”, que aponta a área das Vargens como uma das mais vulneráveis 

da cidade.

11. Considerando o último relatório do Intergovernamental Panel on Climate Change - 

IPCC  sobre  mudanças  climáticas  recomendando  estudos  mais  aprofundados  com 

relação de áreas litorâneas, caso do PEU das Vargens, tendo em vista as previsões de 

elevação do nível global médio do mar, contido no site do IPCC.
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12.  Considerando a Análise  de  Processo PG/PADM/CUMA Nº  77/LMMPN efetuada 

pela Procuradoria Geral do Município, que avaliou os aspectos jurídicos da Minuta da 

Indicação CONSEMAC proposta pela Câmara Técnica de Políticas Ambientais,  com 

destaque para os itens  da Análise transcritos abaixo:

“19. O CONSEMAC sustenta o comprometimento da plataforma de sustentabilidade por 

meio  de altos  índices  urbanísticos  e  edilícios  definidos  pela  nova lei  complementar.  

Além disso, sustentou-se ainda a permissão pela Lei Complementar de ocupação de 

áreas ambientalmente frágeis, áreas alagadas, o que traria impactos negativos sobre o 

meio ambiente, a paisagem, o conforto e a segurança ambiental da população.

20.Quanto a essas alegações, acredito ser necessária a realização de estudos técnicos 

específicos na área em escalas de maior  detalhamento e que possam comprovar  o 

alegado pelo CONSEMAC. Caso reste constatado o comprometimento da plataforma de 

sustentabilidade, de forma a precisar os possíveis impactos das regras estabelecidas  

pela LC n° 104/2009, seria conveniente o oferecimento de novo projeto de lei que venha  

tratar do Projeto de Estruturação Urbana para o local, o que acarretaria na revogação da 

LC n° 104/2009.

(...)

25. Caso a lei não seja considerada tecnicamente boa, nada impede a apresentação de 

um novo projeto de lei  prevendo nova proposta de uso e ocupação do solo para a 

região, após a realização de estudos técnicos e audiência pública”.

IV – PROPOSTA

Encaminhar  Indicação  CONSEMAC ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  e  ao  Exmo.  Senhor 

Presidente  da  Câmara  dos  Vereadores,  conforme minuta  do  Anexo  2, propondo  a 

análise da LC n.º  104/2009  com o objetivo de verificar as não conformidade e os 

decorrentes impactos ambientais levantados  neste parecer.  No caso de confirmação 

dos itens levantados, propõem-se os seguintes itens:
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a  - Havendo  a  constatação  das  não  conformidades  levantadas,  que  seja 

apresentado novo PL objetivando a suspensão parcial, no que for necessário, 

dos efeitos da LC n.º 104/2009 por um período não inferior a um ano;

b  - Que,  no  período  de  suspensão,  se  forme  um  Grupo  de  Trabalho 

multidisciplinar entre órgãos municipais, a exemplo: SMU, SMAC, SMH, SMO, 

CET-RIO,  sem  prejuízo  da  oitiva  de  outros  órgãos  estaduais  e  federais  e 

entidades da sociedade civil visando estudar e apresentar proposta de revisão da 

LC nº 104/2009;

c -  Que sejam efetuadas, durante e ao fim dos trabalhos técnicos previstos no 

item b, audiências públicas para dar publicidade da evolução dos trabalhos e 

receber as contribuições da sociedade civil sobre o  tema;

d - Que seja apresentada, ao fim dos trabalhos de revisão, uma nova proposta 

de uso e ocupação do solo para a região das Vargens, que coadune os aspectos 

urbanísticos com sua fragilidade ambiental, refletindo o amplo debate dos órgãos 

técnicos e da sociedade civil.

    

 V - CONCLUSÃO

A  Câmara  Técnica  concluiu  que  a  aprovação  do  parecer  contribuirá  para  melhor 

entendimento  das fragilidades  urbano-ambientais  da  região  das  Vargens e  área  de 

influência, visando um melhor uso, controle e preservação ambiental.

Santiago Valentim de Souza

Coordenador CTPA

Aprovado na 18ª Reunião Extraordinária do CONSEMAC de 14/09/2010.
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ANEXO 1
ANÁLISE LEGAL E URBANO AMBIENTAL PRELIMINAR

Este anexo apresenta uma breve avaliação da Lei Complementar n.º 104/2009 e sua 

desconformidade legal, bem como os impactos ambientais de maior probabilidade de 

ocorrência  e também uma análise resumida da fragilidade ambiental  da região das 

Vargens, objetivando embasar  o presente parecer. 

I – ASPECTOS LEGAIS: 

1  –  A LC nº  104/2009 está em desacordo com  a Lei  Federal  n.º  10.257/2001 - 
Estatuto da Cidade nos seus artigos:

a) artigo 2º, inciso IX, quanto à justa distribuição de ônus e benefícios do processo de 

urbanização, ao atribuir aos proprietários de terras da área em tela, com benefícios 

ínfimos para o Município,  tendo em vista sua forma deletéria para a integridade da 

região,  comprometendo  sua  plataforma  de  sustentabilidade  ambiental  por  meio  de 

altíssimos  índices  urbanísticos  e  edilícios  e  sem  contrapartida  adequada  para  a 

municipalidade e/ou obrigatoriedade de implantação e/ou adequação da infraestrutura 

existente;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...)

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

 b) artigo 43, quando aprova um projeto de lei urbanístico sem consulta ou participação 

popular  em seu  processo  de  elaboração,  contrariando  o  princípio  constitucional  da 

gestão democrática da cidade;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:
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Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 
outros, os seguintes instrumentos:

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;

II – debates, audiências e consultas públicas;

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 
municipal;

c) artigo 2º, inciso VI, “f” e “g”, e incisos XII e XIII, ao induzir e permitir a ocupação de 

áreas ambientalmente frágeis, áreas alagadas e áreas tombadas, com graves impactos 

negativos  sobre  o  meio  ambiente  natural,  a  paisagem,  o  conforto  e  a  segurança 

ambiental da população;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...) 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...) 

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

(...) 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIII  –  audiência  do  Poder  Público  municipal  e  da  população  interessada  nos 
processos  de  implantação  de  empreendimentos  ou  atividades  com  efeitos  
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou  
a segurança da população;

d) artigo  2º,  inciso  VI,  “c”,  bem como  o  artigo  3º  da  Lei  Federal  nº  6.766/79,  ao 

estabelecer parcelamento do solo e índices construtivos excessivos e inadequados em 
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relação à fragilidade ambiental da região e à sua à infra-estrutura correspondente na 

área, podendo causar sérios custos e prejuízos a toda população carioca;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...)

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...)

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 
relação à infra-estrutura urbana;

Lei Federal n.º 6766/1979 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano:

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

 Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:

  I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o  escoamento das águas; 

 II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados; 

 III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

 IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

e) artigos 28 e 35, ao introduzir e aplicar, de forma inadequada, os instrumentos da 

outorga onerosa do direito de construir, e a sua transferência, sem atender o preceito 

do  índice  básico  preferencialmente  uniforme  para  todos,  e  especialmente  sem  a 

previsão destes instrumentos no Plano Diretor da Cidade, uma vez que o Substitutivo nº 

3, que regulamenta a aplicação deste instrumento urbanístico, ainda se encontra em 

discussão na Câmara dos Vereadores;
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Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser  
exercido  acima  do  coeficiente  de  aproveitamento  básico  adotado,  mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área  
edificável e a área do terreno.

§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda  
a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana.

§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes  
de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente 
e o aumento de densidade esperado em cada área.

(...)

Art. 35. Lei municipal,  baseada no plano diretor,  poderá autorizar o proprietário de  
imóvel  urbano, privado ou público,  a exercer  em outro local,  ou alienar,  mediante 
escritura  pública,  o direito  de construir  previsto  no plano diretor  ou em legislação  
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para 
fins de:

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,  
paisagístico, social ou cultural;

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas  
por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação  
da transferência do direito de construir.

2 - A LC nº 104/2009 está em desacordo com a Lei Orgânica do Município:

a)  ao  descumprir  o  preconizado  pelo  artigo  270  que  estabelece  que  as  ações  do 

município se organizem “com base num processo permanente de planejamento, nos 

termos do art. 138 dessa Lei Orgânica”. O mesmo artigo 270 estabelece no inciso II do 

§ 2º que são classificados como instrumentos de execução do planejamento municipal 

de caráter geral “planos municipais e seus desdobramentos, nos termos do art. 30, IV, 

a, desta Lei Orgânica”. 
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b) ao não apresentar para sociedade os estudos que justificassem os novos parâmetros 

urbanísticos adotados, conforme estabelece o § 5º do artigo 270.

Art. 270 - O Município organizará suas ações com base num processo permanente de 
planejamento, nos termos do art. 138 desta Lei Orgânica.

§  1º  -  O  planejamento  municipal  compreenderá  todos  os  órgãos  setoriais  da 
administração direta, indireta e fundacional, garantindo a compatibilização interna dos 
planos  e  programas  de  governo,  relativos  a  projetos,  orçamento  público  e  
modernização administrativa.

(...)

§ 5º - É assegurada, na forma e nos prazos da lei, a participação da sociedade civil na 
elaboração, acompanhamento e fiscalização da execução dos instrumentos referidos 
nos incisos I e II do § 2º no que concerne à definição de prioridades, objetivos dos 
gastos públicos e formas de custeio.

§ 6º - A elaboração e execução dos planos municipais obedecerão às diretrizes do  
plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes.

c) ao  descumprir  seu  artigo  452,  que  estabelece  que  a  iniciativa  dos  Planos  de 

Estruturação Urbana seja do poder Executivo, já que estes se concretizam no Plano 

Diretor. 

Art. 452 - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da 
política urbana.

§ 1º - O plano diretor é parte integrante do processo contínuo de planejamento 
municipal, abrangendo a totalidade do território do Município e contendo diretrizes de 
uso e ocupação do solo, zoneamento, índices urbanísticos e áreas de especial 
interesse, articuladas com as econômico-financeiras e administrativas.

§ 2º - É atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de 
planejamento municipal, as fases de discussão e elaboração do plano diretor, bem 
como a sua posterior implementação.

§ 3º  -  É garantida a participação popular,  através de entidades representativas da  
comunidade, nas fases de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação 
do plano diretor.

3 - A Lei Complementar n.º 104/2009 altera parâmetros em áreas de entorno de bens 

paisagísticos tombados da região sem opinamento prévio dos respectivos órgãos de 
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tutela, particularmente o entorno dos Morros do Portelo, Amorim e Cantagalo, tutelados 

pelo INEPAC;

4 - A Lei Complementar n.º 104/2009 descumpre os ritos processuais, administrativos e 

técnicos  que  regem  a  articulação  entre  o  poder  executivo  municipal  e  o  poder 

legislativo,  uma  vez  que  o  Projeto  de  Lei  nº  33/2009,  atual  Lei  Complementar  n.º 

104/2009,  não foi  enviado aos órgãos técnicos municipais para apreciação,  como é 

praxe em matérias desta natureza;

II  -  ANÁLISE  DOS  IMPACTOS  NEGATIVOS  COM  MAIOR  PROBABILIDADE  DE 
OCORRÊNCIA EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO:

O excessivo adensamento da região seja pela alteração dos índices urbanísticos ou 

ainda pela aplicação generalizada (com índices elevados, sem a devida observância de 

limitantes ambientais e paisagísticos) do instrumento denominado “outorga onerosa”, 

proporciona diversos impactos na região, a saber:

1 - Perda de biodiversidade em virtude do adensamento edilício e pela necessidade de 

movimentos  de  terra  e  aterros  necessários  para  viabilização  da  nova  proposta 

urbanística  (incluindo  os  chamados  “lotes  molhados”),  destacando-se  que  as  áreas 

alagadas  e  úmidas  –  Campos  de  Sernambetiba  -  encontram nesta  região  um dos 

últimos remanescentes deste tipo de ecossistema no município;

2 - Possibilidade de aumento de enchentes pelo excessivo adensamento da região e 

conseqüente perda da permeabilidade nas áreas frágeis de baixada;

3  –  Impacto  ambiental  e  paisagístico  pelo  excessivo  adensamento  edilício  e pelo 

aumento do gabarito da região;

4 - Possibilidade de colapso na infraestrutura existente pelo aumento do adensamento 

e  gabarito  da  região  sem  a  garantia  de  infraestrutura  adequada  (transporte, 

saneamento ambiental, abastecimento de água, drenagem, energia, etc);
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5 – Forte pressão nos meios físico, biótico e antrópico da região, quebrando o frágil de 

equilíbrio ambiental da região.

III  -  ANÁLISE  RESUMIDA  DA  FRAGILIDADE  AMBIENTAL  DA  REGIÃO  DAS 
VARGENS:

A Lei Complementar n.º 104 / 2009, ao estabelecer parâmetros urbanísticos para 

a  região,  desconsiderou  características  fisiográficas  e  restrições  ambientais  à  sua 

ocupação, em antagonismo ao Decreto n.º 3.046/81 onde o legislador teve o cuidado de 

estabelecer  parâmetros  de  ocupação  subordinados  às  condicionantes  e  restrições 

ambientais deste frágil território,  como lotes mínimos de até 10.000 m2   e índices de 

aproveitamento de terreno à partir de 0,2 em contraposição à LC n.º 104/2009, com 

lotes de 360 m2  e índices de aproveitamento de terreno que alcançam 2,5 e 3,0.

Dependendo da área, dada a complexidade ambiental da região, as restrições à 

ocupação poderiam ser até maiores que as do Decreto 3.046/81, a exemplo das áreas 

frágeis de baixada úmida dos chamados Campos de Sernambetiba.

A fragmentação excessiva do território e o aumento na densidade de ocupação 

resultante da aplicação dos índices e parâmetros da Lei Complementar nº 104 / 2009 

ameaça  principalmente  os  ambientes  frágeis  de  baixadas  úmidas  denominados 

Campos de Sernambetiba, além de comprometer o patrimônio paisagístico da região e 

a qualidade da ambiência urbana.

Os Campos de Sernambetiba, além de funcionarem como reservatórios naturais 

das  águas e sedimentos que se  espraiam pela baixada,  provenientes  dos rios que 

descem do maciço, atuam também como bacias de acumulação para os excedentes 

hídricos por ocasião da estação chuvosa. Este sub-sistema natural possui ainda fauna 

e flora característicos de ambiente úmido de baixada e está associado ao bioma Mata 

Atlântica.
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Por razões funcionais, ambientais e paisagísticas toda a região do PEU Vargens 

deveria passar por uma análise técnica detalhada e multidisciplinar, acompanhada de 

severas restrições  à  sua ocupação. 

Resumindo, a LC nº 104/2009 aumenta excessivamente as taxas de ocupação 

na região e seus índices de  aproveitamento  de terreno (aumento da  densidade de 

construção),  diminui  o  tamanho  dos  lotes,  reduz  significativamente  a   taxa  de 

permeabilidade do solo, acarretando com esta conjugação de índices e parâmetros de 

valores excessivos, um extraordinário adensamento ocupacional em toda a região. 

Os atuais índices demográficos sofreriam forte incremento por conta da futura 

população residente e flutuante, podendo acarretar impactos de ordem viária relevante, 

sem contar com a necessidade de dotar a região de infraestrutura para tão monumental 

mudança. 

Este adensamento é superior inclusive à capacidade de suporte ambiental  da 

região  e  não  apenas  à  sua  capacidade  infra-estrutural.  Destaque-se  também  a 

fragilidade dos solos formados por grande bolsão de turfa, o que, para a viabilização de 

construções  na  região,  implicaria  em  grandes  obras  de  estaqueamento  e  aterros 

havendo a necessidade de estudos na seara dos órgãos de geotecnia e de águas do 

município. 

Na  presente  Lei,  os  instrumentos  onerosos  e  as  contrapartidas  flexibilizam 

parâmetros de ocupação, prejudicando a ambiência natural e urbana da região, e são 

aplicados de forma generalizada por quase toda a área de abrangência do PEU das 

Vargens.  Com  o  aumento  destes  índices,  está  se  trocando  a  boa  qualidade  da 

ambiência regional pela implantação de uma infraestrutura que irá viabilizar um tipo de 

ocupação inadequada à região e que impactará seus melhores atributos.

Em conclusão, a Lei Complementar nº 104/2009, com a sua abordagem territorial 

e com a flexibilização de parâmetros, aumentará extraordinariamente o adensamento 
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ocupacional em toda a área do projeto. A forma e a intensidade desta nova ocupação 

alterarão drasticamente e pressionarão de forma negativa  os meios físico,  biótico e 

antrópico  da  região,  ultrapassando  seu  limiar  de  equilíbrio,  com a  possibilidade  de 

ocorrência de graves prejuízos ambientais e sociais.   

IV  –  CONSIDERAÇÕES DA ARQUITETA URBANISTA ANDREA ALBUQUERQUE 
GARCIA REDONDO, EX-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO RJ.

1 - “...causou bastante preocupação o aumento dos parâmetros construtivos,  ponto 

mais visível da mudança: são andares, área de construção, e taxa de ocupação dos 

terrenos, para maior em relação ao previsto no Plano Piloto, índices expressivos que 

aliados à redução do tamanho dos lotes demonstram a intenção de estimular ainda 

mais a presença do vigoroso setor imobiliário, naqueles bairros”.

2 - “...  tabela  comparativa  entre  os  índices  então  vigentes  e  aqueles  propostos  no 

projeto  de  lei  –  posteriormente  sancionado  em  27/11/2009  –  que  demonstrou  ser 

correta a apreensão com o destino da região por parte de urbanistas, ambientalistas, 

acadêmicos, associações de moradores, e alguns parlamentares que se manifestaram 

contrariamente à proposta, considerando as diferenças encontradas entre os índices 

em valores absolutos”.

3  – “Sob  a  marca  da  deliberada  ausência  de  informações,  e  da  falta  absoluta  de 

transparência durante o processo que gerou a proposta, a primeira análise – além de 

questionar os índices urbanísticos em si  – destacou o uso da outorga onerosa para 

usufruir tais parâmetros, a compra de áreas doadas para praças e escolas, pelo doador 

ao donatário (a Prefeitura), o descaso para com o patrimônio paisagístico, e os riscos 

resultantes da futura ocupação de áreas frágeis de encostas e terrenos pantanosos. Os 

exemplos  foram apenas a  parte  concreta  da  grave  e  maior  questão  que reside  na 

edição da lei: a oferta novas áreas do Rio para a expansão imobiliária perniciosa que 

leva ao abandono da urbe existente”.

4 – “A tragédia ocorrida no último dia do ano em Angra dos Reis, e os alagamentos 

destrutivos  que  ocorreram  em  municípios  da  Baixada  Fluminense  e  na  região  da 

Cidade de São Paulo conhecida como “Pantanal”,  alertam outra vez para um ponto 
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crucial  da lei  das Vargens:  a permissão para construir  em áreas de charco,  com a 

criação dos “lotes molhados” e o aumento geral da densidade urbana, inclusive nas 

áreas de encostas, em confronto com as diretrizes da Lei Federal do Parcelamento do 

Solo.  Afinal,  as  forças  da  natureza  desconhecem leis  urbanísticas,  não  distinguem 

ocupações regulares ou irregulares, e não têm compromissos com graves equívocos do 

legislador ou com negócios imobiliários”.
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ANEXO 2

INDICAÇÃO CONSEMAC Nº         DE         DE                                        DE  2010.

Dispõe  sobre  a  verificação  das  não 
conformidades  e  dos  decorrentes 
impactos ambientais da Lei Complementar 
nº  104/2009,  Projeto  de  Estruturação 
Urbana – PEU das Vargens .

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – 

CONSEMAC, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Municipal 

nº. 2.390, de 01 de dezembro de 1995 e considerando: 

• que a Lei Orgânica do Município, no Artigo 129, estabelece que caberá ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, órgão deliberativo de representação paritária do Poder 

Público e da sociedade civil, resguardadas outras atribuições estabelecidas em lei, 

definir,  acompanhar,  fiscalizar,  promover  e  avaliar  políticas,  ações,  projetos  e 

programas referentes às questões relativas ao Meio Ambiente;

• que, segundo o Regimento Interno do CONSEMAC, a Indicação é o do documento 

decorrente  das  deliberações  daquele  Conselho  contendo  recomendação  ou 

sugestão, a ser enviado aos órgãos públicos competentes para efetivá-las;

• que o direito ao Meio Ambiente equilibrado é de interesse difuso, pertencendo a 

todos  coletivamente,  na  forma  da  Constituição  Federal  e  alicerçados  nos 

consagrados Princípios da Prevenção e da Precaução;

• que a Lei Complementar n.º 104/2009 não observou o cumprimento da legislação 

Federal,   Estadual  e  Municipal  atinente  a  questão  e  incidente  sobre  a  região, 

podendo acarretar questionamentos, conforme Item I do Anexo;   
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• a  conseqüente  possibilidade  de  impactos  ambientais  relevantes  sobre  aquela 

região, conforme Item II do Anexo;

• a fragilidade ambiental da região das Vargens e os possíveis impactos ambientais 

negativos decorrentes das alterações urbanísticas definidas pela Lei Complementar 

n.º 104/2009,  conforme Item III do Anexo; 

• a Análise de Processo PG/PADM/CUMA N 77/LMMPN efetuada pela Procuradoria 

Geral  do  Município,  que  avaliou  os  aspectos  jurídicos  da  Minuta  da  Indicação 

CONSEMAC proposta pela Câmara Técnica de Políticas Ambientais,  com destaque 

para os itens  da Análise transcritos abaixo:

“19. O CONSEMAC sustenta o comprometimento da plataforma de sustentabilidade 

por  meio  de  altos  índices  urbanísticos  e  edilícios  definidos  pela  nova  lei 

complementar. Além disso, sustentou-se ainda a permissão pela Lei Complementar 

de  ocupação  de  áreas  ambientalmente  frágeis,  áreas  alagadas,  o  que  traria  

impactos negativos sobre o meio ambiente, a paisagem, o conforto e a segurança 

ambiental da população.

20.Quanto  a  essas  alegações,  acredito  ser  necessária  a  realização  de  estudos 

técnicos  específicos  na  área  em escalas  de  maior  detalhamento  e  que  possam 

comprovar o alegado pelo CONSEMAC. Caso reste constatado o comprometimento 

da plataforma de sustentabilidade, de forma a precisar os possíveis impactos das 

regras  estabelecidas  pela  LC n°  104/2009,  seria  conveniente  o  oferecimento  de 

novo projeto de lei que venha tratar do Projeto de Estruturação Urbana para o local,  

o que acarretaria na revogação da LC n° 104/2009.

(...)

25. Caso a lei não seja considerada tecnicamente boa, nada impede a apresentação 

de um novo projeto de lei prevendo nova proposta de uso e ocupação do solo para a 

região, após a realização de estudos técnicos e audiência pública”.
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• as ponderações da arquiteta e urbanista Andréa Albuquerque Garcia Redondo, ex - 

Secretária Municipal  de Urbanismo RJ,  conforme Item IV do Anexo,  em artigos 

encontrados nos seguintes sites:  http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/mc284.asp; 

http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/opiniaomc284_04.asp; 

http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc284/opiniaomc284_06.asp.

onde conclui que o PEU das Vargens apresenta “graves equívocos “ sob o  ponto de 

vista urbanístico e ambiental; 

• o artigo da advogada e professora Sonia Rabello de Castro ex Procuradora Geral do 

Município, publicado em seu blog 

(http://soniarabello.blogspot.com/2009/11/os-7-pecados-capitais-do-peu-das.html;)  que  lista 

algumas ilegalidades da LC n.º 104/2009;

• a matéria publicada no Jornal O Globo de 04/12/2009, página 29, “PUC faz relatório 

para o MP sobre o impacto do PEU das Vargens”, a respeito dos graves impactos 

que a implementação do referido projeto causará à região, matéria esta que inclui 

também a declaração do Promotor Sávio Bittencourt, afirmando que “a implantação 

do PEU como foi sancionado pelo Prefeito Eduardo Paes, pode ser o prenúncio de 

tragédias ambientais na região, como alagamentos e enchentes”;

• os estudos elaborados pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Meio Ambiente 

–  NIMA que  contemplam  a  análise  de  aspectos  jurídicos,  prováveis  impactos 

ambientais, análise da ocupação proposta pelo PEU das Vargens, os ecossistemas 

da  Baixada  de  Jacarepaguá  e  respectivas  recomendações  e  conclusões 

acompanhadas  de  mapas  com  cenários  atuais  e  futuros  da  região,  (em 
<http://www.nima.puc-rio.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16:estudos-

preliminares-do-qpeu-das-vargensq-sao-entregues-ao-promotor-de-justica&catid=28:notas> );

• a necessidade de maior articulação intersetorial dos órgãos da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro;
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RECOMENDA: 

Verificação  das  não  conformidades  e  dos  decorrentes  impactos  ambientais  da  Lei 

Complementar  nº  104/2009,  Projeto  de  Estruturação  Urbana  –  PEU  das  Vargens, 

levantados nesta Indicação.

1  - Havendo  a  constatação  das  não  conformidades  levantadas,  que  seja 

apresentado novo PL objetivando a suspensão parcial, no que for necessário, 

dos efeitos da LC n.º 104/2009 por um período não inferior a um ano;

2  - Que,  no  período  de  suspensão,  se  forme  um  Grupo  de  Trabalho 

multidisciplinar entre órgãos municipais afetos à questão, a exemplo de: SMU, 

SMAC, SMH, SMO, CET-RIO, sem prejuízo da oitiva de outros órgãos estaduais 

e federais e entidades da sociedade civil visando estudar e apresentar proposta 

de revisão da LC nº 104/2009;

3 - Que sejam efetuadas, durante e ao fim dos trabalhos técnicos previstos no 

item 2, audiências públicas para dar publicidade da evolução dos trabalhos e 

receber as contribuições da sociedade civil sobre o  tema;

4 - Que seja apresentada, ao fim dos trabalhos de revisão, uma nova proposta 

de uso e ocupação do solo para a região das Vargens, que coadune os aspectos 

urbanísticos com sua fragilidade ambiental, refletindo o amplo debate dos órgãos 

técnicos e da sociedade civil.

    

CARLOS ALBERTO MUNIZ
Presidente do CONSEMAC
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ANEXO DA INDICAÇÃO CONSEMAC N.º     de       de                           de  2010.

ANÁLISE LEGAL E URBANO AMBIENTAL PRELIMINAR

Este anexo apresenta uma breve avaliação da Lei Complementar n.º 104/2009 e sua 

desconformidade legal, bem como os impactos ambientais de maior probabilidade de 

ocorrência  e também uma análise resumida da fragilidade ambiental  da região das 

Vargens, objetivando embasar  a presente Indicação. 

I – ASPECTOS LEGAIS: 

1  –  A LC nº  104/2009 está em desacordo com  a Lei  Federal  n.º  10.257/2001 - 
Estatuto da Cidade nos seus artigos:

a) artigo 2º, inciso IX, quanto à justa distribuição de ônus e benefícios do processo de 

urbanização, ao atribuir aos proprietários de terras da área em tela, com benefícios 

ínfimos para o Município,  tendo em vista sua forma deletéria para a integridade da 

região,  comprometendo  sua  plataforma  de  sustentabilidade  ambiental  por  meio  de 

altíssimos  índices  urbanísticos  e  edilícios  e  sem  contrapartida  adequada  para  a 

municipalidade e/ou obrigatoriedade de implantação e/ou adequação da infraestrutura 

existente;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...)

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

 b) artigo 43, quando aprova um projeto de lei urbanístico sem consulta ou participação 

popular  em seu  processo  de  elaboração,  contrariando  o  princípio  constitucional  da 

gestão democrática da cidade;
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Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 
outros, os seguintes instrumentos:

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;

II – debates, audiências e consultas públicas;

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 
municipal;

c) artigo 2º, inciso VI, “f” e “g”, e incisos XII e XIII, ao induzir e permitir a ocupação de 

áreas ambientalmente frágeis, áreas alagadas e áreas tombadas, com graves impactos 

negativos  sobre  o  meio  ambiente  natural,  a  paisagem,  o  conforto  e  a  segurança 

ambiental da população;

Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...) 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...) 

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

(...) 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIII  –  audiência  do  Poder  Público  municipal  e  da  população  interessada  nos 
processos  de  implantação  de  empreendimentos  ou  atividades  com  efeitos  
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou  
a segurança da população;

d) artigo  2º,  inciso  VI,  “c”,  bem como  o  artigo  3º  da  Lei  Federal  nº  6.766/79,  ao 

estabelecer parcelamento do solo e índices construtivos excessivos e inadequados em 

relação à fragilidade ambiental da região e à sua à infra-estrutura correspondente na 

área, podendo causar sérios custos e prejuízos a toda população carioca;
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Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais:

(...)

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...)

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 
relação à infra-estrutura urbana;

Lei Federal n.º 6766/1979 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano:

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

 Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:

  I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o  escoamento das águas; 

 II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados; 

 III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

 IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

e) artigos 28 e 35, ao introduzir e aplicar, de forma inadequada, os instrumentos da 

outorga onerosa do direito de construir, e a sua transferência, sem atender o preceito 

do  índice  básico  preferencialmente  uniforme  para  todos,  e  especialmente  sem  a 

previsão destes instrumentos no Plano Diretor da Cidade, uma vez que o Substitutivo nº 

3, que regulamenta a aplicação deste instrumento urbanístico, ainda se encontra em 

discussão na Câmara dos Vereadores;
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Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade:

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser  
exercido  acima  do  coeficiente  de  aproveitamento  básico  adotado,  mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área  
edificável e a área do terreno.

§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda  
a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana.

§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes  
de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente 
e o aumento de densidade esperado em cada área.

(...)

Art. 35. Lei municipal,  baseada no plano diretor,  poderá autorizar o proprietário de  
imóvel  urbano, privado ou público,  a exercer  em outro local,  ou alienar,  mediante 
escritura  pública,  o direito  de construir  previsto  no plano diretor  ou em legislação  
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para 
fins de:

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,  
paisagístico, social ou cultural;

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas  
por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação  
da transferência do direito de construir.

2 - A LC nº 104/2009 está em desacordo com a Lei Orgânica do Município:

a)  ao  descumprir  o  preconizado  pelo  artigo  270  que  estabelece  que  as  ações  do 

município se organizam “com base num processo permanente de planejamento, nos 

termos do artigo 138 dessa Lei Orgânica”. O mesmo artigo 270 estabelece no inciso II 

do  §  2º  que  são  classificados  como  instrumentos  de  execução  do  planejamento 

municipal de caráter geral os “planos municipais e seus desdobramentos, nos termos 

do art. 30, IV, a, desta Lei Orgânica”.
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b) ao não apresentar para sociedade os estudos que justificassem os novos parâmetros 

urbanísticos adotados, conforme estabelece o § 5º do artigo 270.

Art. 270 - O Município organizará suas ações com base num processo permanente de 
planejamento, nos termos do art. 138 desta Lei Orgânica.

§  1º  -  O  planejamento  municipal  compreenderá  todos  os  órgãos  setoriais  da 
administração direta, indireta e fundacional, garantindo a compatibilização interna dos 
planos  e  programas  de  governo,  relativos  a  projetos,  orçamento  público  e  
modernização administrativa.

(...)

§ 5º - É assegurada, na forma e nos prazos da lei, a participação da sociedade civil na 
elaboração, acompanhamento e fiscalização da execução dos instrumentos referidos 
nos incisos I e II do § 2º no que concerne à definição de prioridades, objetivos dos 
gastos públicos e formas de custeio.

§ 6º - A elaboração e execução dos planos municipais obedecerão às diretrizes do  
plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes.

c) ao  descumprir  seu  artigo  452,  que  estabelece  que  a  iniciativa  dos  Planos  de 

Estruturação Urbana seja do poder Executivo, já que estes se concretizam no Plano 

Diretor. 

Art. 452 - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da  
política urbana.

§  1º  -  O  plano  diretor  é  parte  integrante  do  processo  contínuo  de  planejamento 
municipal, abrangendo a totalidade do território do Município e contendo diretrizes de 
uso  e  ocupação  do  solo,  zoneamento,  índices  urbanísticos  e  áreas  de  especial  
interesse, articuladas com as econômico-financeiras e administrativas.

§ 2º - É atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de 
planejamento municipal, as fases de discussão e elaboração do plano diretor, bem 
como a sua posterior implementação.

§ 3º  -  É garantida a participação popular,  através de entidades representativas da  
comunidade, nas fases de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação 
do plano diretor.

3 - A Lei Complementar n.º 104/2009 altera parâmetros em áreas de entorno de bens 

paisagísticos tombados da região sem opinamento prévio dos respectivos órgãos de 

tutela, particularmente o entorno dos Morros do Portelo, Amorim e Cantagalo, tutelados 

pelo INEPAC;
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4 - A Lei Complementar n.º 104/2009 descumpre os ritos processuais, administrativos e 

técnicos  que  regem  a  articulação  entre  o  poder  executivo  municipal  e  o  poder 

legislativo,  uma  vez  que  o  Projeto  de  Lei  nº  33/2009,  atual  Lei  Complementar  n.º 

104/2009,  não foi  enviado aos órgãos técnicos municipais para apreciação,  como é 

praxe em matérias desta natureza;

II  -  ANÁLISE  DOS  IMPACTOS  NEGATIVOS  COM  MAIOR  PROBABILIDADE  DE 
OCORRÊNCIA EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO:

O excessivo adensamento da região seja pela alteração dos índices urbanísticos ou 

ainda pela aplicação generalizada (com índices elevados, sem a devida observância de 

limitantes ambientais e paisagísticos) do instrumento denominado “outorga onerosa”, 

proporciona diversos impactos na região, a saber:

1 - Perda de biodiversidade em virtude do adensamento edilício e pela necessidade de 

movimentos  de  terra  e  aterros  necessários  para  viabilização  da  nova  proposta 

urbanística  (incluindo  os  chamados  “lotes  molhados”),  destacando-se  que  as  áreas 

alagadas  e  úmidas  –  Campos  de  Sernambetiba  -  encontram nesta  região  um dos 

últimos remanescentes deste tipo de ecossistema no município;

2 - Possibilidade de aumento de enchentes pelo excessivo adensamento da região e 

conseqüente perda da permeabilidade nas áreas frágeis de baixada; 

3  –  Impacto  ambiental  e  paisagístico  pelo  excessivo  adensamento  edilício  e pelo 

aumento do gabarito da região;

4 - Possibilidade de colapso na infraestrutura existente pelo aumento do adensamento 

e  gabarito  da  região  sem  a  garantia  de  infraestrutura  adequada  (transporte, 

saneamento ambiental, abastecimento de água, drenagem, energia, etc);

5 – Forte pressão nos meios físico, biótico e antrópico da região, quebrando o frágil de 

equilíbrio ambiental da região.
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III  -  ANÁLISE  RESUMIDA  DA  FRAGILIDADE  AMBIENTAL  DA  REGIÃO  DAS 
VARGENS:

A Lei Complementar nº 104 / 2009, ao estabelecer parâmetros urbanísticos para 

a  região,  desconsiderou  características  fisiográficas  e  restrições  ambientais  à  sua 

ocupação, em antagonismo ao Decreto nº 3.046/81 onde o legislador teve o cuidado de 

estabelecer  parâmetros  de  ocupação  subordinados  às  condicionantes  e  restrições 

ambientais deste frágil território,  como lotes mínimos de até 10.000 m2   e índices de 

aproveitamento de terreno à partir de 0,2 em contraposição à LC nº 104/2009, com 

lotes de 360 m2  e índices de aproveitamento de terreno que alcançam 2,5 e 3,0.

Dependendo da área, dada a complexidade ambiental da região, as restrições à 

ocupação poderiam ser até maiores que as do Decreto 3.046/81, a exemplo das áreas 

frágeis de baixada úmida dos chamados Campos de Sernambetiba.

A fragmentação excessiva do território e o aumento na densidade de ocupação 

resultante da aplicação dos índices e parâmetros da Lei Complementar nº 104 / 2009 

ameaça  principalmente  os  ambientes  frágeis  de  baixadas  úmidas  denominados 

Campos de Sernambetiba, além de comprometer o patrimônio paisagístico da região e 

a qualidade da ambiência urbana.

Os Campos de Sernambetiba, além de funcionarem como reservatórios naturais 

das  águas e sedimentos que se  espraiam pela baixada,  provenientes  dos rios que 

descem do maciço, atuam também como bacias de acumulação para os excedentes 

hídricos por ocasião da estação chuvosa. Este sub-sistema natural possui ainda fauna 

e flora característicos de ambientes úmidos de baixada e está associado ao bioma Mata 

Atlântica.

Por razões funcionais, ambientais e paisagísticas toda a região do PEU Vargens 

deveria passar por uma análise técnica detalhada e multidisciplinar, acompanhada de 

severas restrições  à  sua ocupação. 
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Resumindo, a LC nº 104/2009 aumenta excessivamente as taxas de ocupação 

na região e seus índices de  aproveitamento  de terreno (aumento da  densidade de 

construção),  diminui  o  tamanho  dos  lotes  e  reduz  significativamente  a   taxa  de 

permeabilidade do solo, acarretando com esta conjugação de índices e parâmetros de 

valores excessivos, um extraordinário adensamento ocupacional em toda a região. 

Os atuais índices demográficos sofreriam forte incremento por conta da futura 

população residente e flutuante, podendo acarretar impactos de ordem viária relevante, 

sem contar com a necessidade de dotar a região de infraestrutura para tão monumental 

mudança. 

Este adensamento é superior inclusive à capacidade de suporte ambiental  da 

região  e  não  apenas  à  sua  capacidade  infra-estrutural.  Destaque-se  também  a 

fragilidade dos solos formados por grande bolsão de turfa, o que, para a viabilização de 

construções  na  região,  implicaria  em  grandes  obras  de  estaqueamento  e  aterros, 

havendo a necessidade de estudos na seara dos órgãos de geotecnia e de águas do 

município. 

Na  presente  Lei  os  instrumentos  onerosos  e  as  contrapartidas  flexibilizam 

parâmetros de ocupação, prejudicando a ambiência natural e urbana da região e são 

aplicados de forma generalizada por quase toda a área de abrangência do PEU das 

Vargens.  Com  o  aumento  destes  índices,  está  se  trocando  a  boa  qualidade  da 

ambiência regional pela implantação de uma infraestrutura que irá viabilizar um tipo de 

ocupação inadequada à região e que impactará seus melhores atributos.

Em conclusão, a Lei Complementar nº 104/2009, com a sua abordagem territorial 

e com a flexibilização de parâmetros, aumentará extraordinariamente o adensamento 

ocupacional em toda a área do projeto. A forma e a intensidade desta nova ocupação 

alterarão drasticamente e pressionarão de forma negativa  os meios físico,  biótico e 

antrópico  da  região,  ultrapassando  seu  limiar  de  equilíbrio,  com a  possibilidade  de 

ocorrência de graves prejuízos ambientais e sociais.   
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IV  –  CONSIDERAÇÕES DA ARQUITETA URBANISTA ANDREA ALBUQUERQUE 
GARCIA REDONDO, EX-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO RJ.

1 - “...causou bastante preocupação o aumento dos parâmetros construtivos,  ponto 

mais visível da mudança: são andares, área de construção, e taxa de ocupação dos 

terrenos, para maior em relação ao previsto no Plano Piloto, índices expressivos que 

aliados à redução do tamanho dos lotes demonstram a intenção de estimular ainda 

mais a presença do vigoroso setor imobiliário, naqueles bairros”.

2 - “...  tabela  comparativa  entre  os  índices  então  vigentes  e  aqueles  propostos  no 

projeto  de  lei  –  posteriormente  sancionado  em  27/11/2009  –  que  demonstrou  ser 

correta a apreensão com o destino da região por parte de urbanistas, ambientalistas, 

acadêmicos, associações de moradores, e alguns parlamentares que se manifestaram 

contrariamente à proposta, considerando as diferenças encontradas entre os índices 

em valores absolutos”.

3  – “Sob  a  marca  da  deliberada  ausência  de  informações,  e  da  falta  absoluta  de 

transparência durante o processo que gerou a proposta, a primeira análise – além de 

questionar os índices urbanísticos em si  – destacou o uso da outorga onerosa para 

usufruir tais parâmetros, a compra de áreas doadas para praças e escolas, pelo doador 

ao donatário (a Prefeitura), o descaso para com o patrimônio paisagístico, e os riscos 

resultantes da futura ocupação de áreas frágeis de encostas e terrenos pantanosos. Os 

exemplos  foram apenas a  parte  concreta  da  grave  e  maior  questão  que reside  na 

edição da lei: a oferta novas áreas do Rio para a expansão imobiliária perniciosa que 

leva ao abandono da urbe existente”.

4 – “A tragédia ocorrida no último dia do ano em Angra dos Reis, e os alagamentos 

destrutivos  que  ocorreram  em  municípios  da  Baixada  Fluminense  e  na  região  da 

Cidade de São Paulo conhecida como “Pantanal”,  alertam outra vez para um ponto 

crucial  da lei  das Vargens:  a permissão para construir  em áreas de charco,  com a 

criação dos “lotes molhados” e o aumento geral da densidade urbana, inclusive nas 

áreas de encostas, em confronto com as diretrizes da Lei Federal do Parcelamento do 

Solo.  Afinal,  as  forças  da  natureza  desconhecem leis  urbanísticas,  não  distinguem 
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ocupações regulares ou irregulares, e não têm compromissos com graves equívocos do 

legislador ou com negócios imobiliários”.
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