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A Lei Urbanística define regras de parcelamento, uso e ocupação do solo que 
estabelecem o que pode ser feito em cada zona de uso e como devem ser 
ocupados e edificados os lotes. 

1  
A Lei Urbanística é participativa e contamos com adesão e as contribuições 
da população de Niterói. 2  

3  
4 

Tem como objetivo o ordenamento do território e o desenvolvimento 
sustentável do Município.  

Representa uma oportunidade de superar alguns problemas enfrentados na 
aplicação da legislação vigente, de forma a facilitar a compreensão da lei e 
trazer mais segurança aos proprietários, investidores, moradores e ao 
próprio Poder Público na sua aplicação. 

Entendendo a Lei Urbanística de Niterói 



Os parâmetros de ocupação do solo são aqueles que, 
aplicados em conjunto, definem o que se pode efetivamente 
ser construído em determinado lote. 



O Diagnóstico perceptivo  

§  Audiências Públicas: 03, 10 e 19 de agosto de 2021 

§  Consulta Pública – Colab acesse: https://
consultas.colab.re/leiurbanisticaniteroi 

§  Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) 



Objetivo da participação pública na etapa Executivo 

Compreender e registrar a percepção dos moradores 
e diferentes atores sociais quanto aos principais 
problemas relacionados com a legislação 
urbanística de Niterói. 

Escuta das propostas para a legislação de uso, 
parcelamento e ocupação do solo. 



Residencial	Unifamiliar:	
6	meses	

Comércio	ou	serviço	individual:	
6	meses	

Edificação	cole:va	(residencial	
mul:familiar	ou	comércio	

cole:vo):		
6	a	12	meses	

Atualmente a cidade possui 7 leis e  mais de 200 normas que 
regulam o parcelamento, uso e ocupação do solo 



Área do Município:
      134 Km²
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14,2%

População 1970:
324.246

Área Urbana 1974:
      18,98Km²

Praias da Baía

Pendotiba

Leste

Oceânica

1974



32%

População 1991:
 436.155 

Área Urbana 1993:
      43,20Km²

1993



37,5%

População 2000:
 459.451 

Área Urbana 2002:
      50,25Km²

2002



44%

População 2010:
 487.562 

Área Urbana 2014:
      58,96Km²

Norte

Praias da Baía

Pendotiba

Leste

Oceânica

2014









População 1970-2010:

Área Urbana 1974-2014:



População 1970-2010:

Área Urbana 1974-2014:

+50%



População 1970-2010:

Área Urbana 1974-2014: +310%

+50%



Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2010); e SMU. 

Métrica 1970s 1990s 2000s 2010s 

População 324.246  436.155  459.451  487.562  

Área Urbana 18,98  43,20  50,25  58,96  

Densidade urbana 17.084  10.096  9.143  8.269  

-41% -46% -52% 



Distribuição 
da população 



Distribuição 
dos empregos 



MEIO AMBIENTE 



85,8%
Região Norte

Região Praias da Baía Região Pendotiba
Região Leste

Região Oceânica

Áreas verdes 1974



68%

1993Áreas verdes 



62,5%

2002Áreas verdes 



2014

56%

Áreas verdes 



CLIMA 



Fonte: DENATRAN, 2013; IBGE population census 2000 and 2010. 
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Automóveis	 População	deNiterói	

Taxa de crescimento em Niterói
População: 0.66% a.a.
Frota:  3.44% a.a.

Impactos negativos do espraiamento urbano 



Impactos negativos do espraiamento urbano 

+ Quilometragem rodada da frota

Fonte: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter12.pdf 

IPCC 2014:



Impactos negativos do espraiamento urbano 

+ Quilometragem rodada da frota
+ Congestionamentos

Fonte: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter12.pdf 

IPCC 2014:



Impactos negativos do espraiamento urbano 

+ Quilometragem rodada da frota
+ Congestionamentos

Fonte: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter12.pdf 

IPCC 2014:

+ Emissões CO2



Maior parte das emissões GEE são provenientes de 
combustível fóssil e industrias 



No Brasil, a maior parte das emissões de GEE se davam no 
setor de transportes (2008) 



HABITAÇÃO 



Zonas ZEIS 



MOBILIDADE 





97 automóveis
117 pessoas

12 ônibus
540 pessoas

18% das pessoas
70% dos espaços

80% das pessoas
20% dos espaços







Compactar e compartilhar 



Diretrizes do Art. 9º do Plano Diretor de Niterói 

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

I – garantia do direito à cidade sustentável, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;	

III – retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos 
investimentos públicos e das alterações da legislação de uso e ocupação do 
solo;	

X – incentivo à produção de Habitação de Interesse Social e de equipamentos 
sociais e culturais, e à proteção e ampliação de áreas livres e verdes; 



Diretrizes do Art. 9º do Plano Diretor de Niterói 

XI – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais;  

XIII – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, de modo a permitir a regularidade nos processos de 
produção e de transformação do espaço urbano, a redução dos custos e o 
aumento da oferta das unidades habitacionais, bem como sua compreensão 
pela população;  



Cidades compactas 





I. Compactar 
Tendo distâncias mais curtas, as 
cidades compactas exigem 
menos tempo e energia para o 
deslocamento entre uma atividade 
e outra, infraestruturas menos 
extensas e custosas e preservam 
áreas verdes contra a 
urbanização desnecessária ao 
priorizar o adensamento e a 
requalificação de áreas já 
consolidadas. 
 
O encurtamento das distâncias 
promove a utilização de modos 
não motorizados. 



II. Densificar 
A densidade urbana é necessária 
tanto para restringir o crescimento 
dentro de áreas limitadas da 
cidade, assim como para viabilizar 
transporte de alta qualidade e 
serviços locais complementares. 
 
Assim, centralidades devem ser  
estruturadas para receber mais 
pessoas e atividades  
do que em áreas de expansão 
concebidas para o uso de 
veículos individuais motorizados, 
e também para dar apoio a estilos 
de vida menos dependentes dos 
automóveis. 



III. Misturar 
O uso do solo misto gera 
proximidade entre as residências 
e os locais de satisfação de 
demandas, diminuindo a 
necessidade de viagens longas 
motorizadas 
 
O uso misto também promove 
vantagens de localização 
estratégica que tornam a cidade 
viva em qualquer hora do dia e 
seus espaços públicos mais 
acessíveis, vibrantes e seguros. 



IV. Caminhar 
Caminhar é o modo mais natural, 
saudável, limpo, eficiente, 
econômico e inclusivo de se 
deslocar até destinos a curta 
distância, sendo também um 
componente necessário de 
praticamente toda viagem por 
transporte coletivo. 



V. Pedalar 
Pedalar é o segundo modo mais 
saudável, econômico e inclusivo 
de mobilidade urbana. Ele 
combina a conveniência da 
viagem porta-a-porta e a 
flexibilidade da rota e do horário 
dos percursos a pé, atingindo 
distâncias e velocidades 
semelhantes às dos serviços 
locais de transporte coletivo. 



VI. Mudar 
Andar a pé, de bicicleta ou usar o 
transporte coletivo de qualidade 
são alternativas fáceis, seguras e 
convenientes.  
 
Quando uma cidade compacta é 
trabalhada seguindo os princípios 
anteriores,  veículos motorizados 
individuais se tornam 
desnecessários no dia a dia, 
promovendo um estilo de vida 
sem tornar seus cidadãos reféns 
do automóvel. 



Onde está escondido o valor da 
cidade? 



investimentos públicos em 
infraestrutura e alterações das 
regras de uso e ocupação do solo 



valorização do solo 

investimentos públicos em 
infraestrutura e alterações das 
regras de uso e ocupação do solo 



valorização do solo ocupação do solo 

investimentos públicos em 
infraestrutura e alterações das 
regras de uso e ocupação do solo 



investimentos públicos em 
infraestrutura e alterações das 
regras de uso e ocupação do solo 

valorização do solo ocupação do solo 

Para onde vai a 
valorização do solo? 



Como compartilhar os ganhos de produção da cidade?

Instrumentos de gestão da  
valorização da terra 
Previstos pelo Estatuto da Cidade para 
financiamento das cidades.



A Outorga Onerosa do Direito de Construir 
A Outorga onerosa do direito de 
construir é um dispositivo que 
reconhece a separação entre o 
direito de propriedade e o direito 
construtivo. 
Atribui ao poder público a 
propriedade sobre os direitos 
construtivos e a faculdade de 
outorgá-los àqueles que 
desejarem exercê-la na 
propriedade urbana. 

Potencial básico: 
livre de cobrança 

} DIREITO DE 
PROPRIEDADE 



Como funciona a Outorga Onerosa do Direito de Construir 

Potencial básico: 
livre de cobrança 

}
Potencial adicional:  
Outorga Onerosa 

}
DIREITO DE 
PROPRIEDADE 

DIREITO DE 
CONSTRUIR 

A Outorga onerosa do direito de 
construir é um dispositivo que 
reconhece a separação entre o 
direito de propriedade e o direito 
construtivo. 
Atribui ao poder público a 
propriedade sobre os direitos 
construtivos e a faculdade de 
outorgá-los àqueles que 
desejarem exercê-la na 
propriedade urbana. 



Como funciona a Outorga Onerosa do Direito de Construir 

} FUNDURB 
Garantir moradia digna para 
quem precisa 
Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

100% dos recursos 
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