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RESUMO

O presente resumo insere-se no âmbito de pesquisa em andamento acerca da ocorrência do fenômeno da gentrificação como conseqüência do 
projeto de revitalização da região central do Município de Niterói, atualmente em execução. O objetivo geral é identificar a ocorrência de 
gentrificação em curso juntamente com a expansão da modificação dos ativos urbanos, já observada em um novo perfil urbano de ocupação 
imobiliária e comercial assim como identificar estratégias possíveis de redução do impacto socioeconômico da intervenção nas cidades. O estudo 
reforça a importância de uma análise acadêmica empírica e multidisciplinar com a participação da sociedade civil nas decisões acerca da gestão 
da cidade. Em fase preliminar, foi identificada a ausência de planejamento urbano para áreas carentes da região, estas identificadas como Áreas 
de Especial Interesse Social (AEIS). Nas favelas que integram a região central, não existia qualquer plano de intervenção urbana nessas 
comunidades, sendo possível a conclusão de que a mera delimitação de tais áreas se mostra ineficaz no que tange ao planejamento urbano 
inclusivo na modernização prevista. Atualmente a pesquisa se direciona ao levantamento estatístico do valor de mercado de uso do solo para 
avaliação da especulação imobiliária oriunda do projeto de revitalização apontado. A metodologia utilizada envolve pesquisa quali-quantitativa 
realizada através da análise da variação de preços do mercado imobiliário residencial e comercial e entrevistas, assim como a identificação dos 
imóveis vazios da região central. Utilizando como fundamentação teórica o conceito econômico de gentrificação adotado por Neil Smith, que 
delimita a ocorrência da gentrificação através da diferenciação no valor de uso do solo (rent gap), utilizando-se da desvalorização programada 
para recapitalização de ativos mediante modernização urbana. Possibilita-se, assim, a mercantilização do solo urbano além de influenciar o 
processo de remoção forçada, ocasionando um emburguesamento social. Pretende-se fazer um levantamento junto ao Sindicato de Habitação do 
Rio de Janeiro (SECOVI-RJ), para avaliação preço médio dos imóveis dos anos de 2012 a 2016, analisando a evolução da especulação imobiliária 
antes e depois da aprovação da Lei 3061 de Dezembro de 2013 que autoriza a instituição da Operação Urbana Consorciada da área central de 
Niterói, dando inicio ao projeto de Revitalização do Centro. Como nota conclusiva preliminar, embora não seja possível identificar o aspecto 
externo do processo de gentrificação em curso, tais como mudança das características culturais e do status social do comércio local, este cenário 
já pode ser identificado através do novo modelo de condomínios já ocupados na região central de Niterói. Este novo padrão econômico 
determinado pela análise de mercado fornecerá dados importantes para delimitação de uma mudança no perfil de ocupação da região e suas 
implicações na efetivação do Direito à Cidade e na identificação fática da ocorrência da gentrificação.
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