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1. APRESENTAÇÃO 

A pesquisa que dá origem a este relatório tem como título “Capacidade 

institucional e estrutura jurídica-normativa para a implementação de políticas 

(programas e projetos) de urbanização de favelas: avaliação do ciclo recente na 

cidade do Rio de Janeiro”, e por meio dela pretende-se evidenciar e analisar a 

capacidade institucional e a estrutura jurídico-normativa para a execução de 

programas e projetos para urbanização de favelas na cidade do Rio de Janeiro. 

São objetivos específicos desta investigação: 

a) identificar as relações, continuidades e diferenças entre as políticas de 

intervenção em favelas e demais assentamentos precários antecedentes e as 

políticas executadas no ciclo recente na cidade do Rio de Janeiro; 

b) avaliar como se desenvolveu - progressivamente ou regressivamente - a 

capacidade institucional e de implementação das políticas municipais para 

intervenção em favelas e demais assentamentos precários; 

c) verificar a efetividade dos instrumentos de regularização fundiária; 

d) identificar as limitações e potencialidades da estrutura jurídica-normativa que 

deu suporte à política de intervenção em favelas. 

A pesquisa pretende aprofundar a discussão sobre a aplicação do instrumento 

das Áreas Especiais de Interesse Social na cidade do Rio de Janeiro. Considerando 

os potenciais deste instrumento urbanístico para a democratização do acesso à terra 

urbanizada pela população de baixa renda e para a garantia da segurança da posse, 

temos como objetivo caracterizar e avaliar as limitações e potencialidades deste 

instrumento como suporte à política e aos programas de intervenção em favelas na 

cidade do Rio de Janeiro, avançando na compreensão sobre sua aplicação e 

consolidação, tendo como foco especial de análise as obras de urbanização por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Dentre os impactos esperados 

pretende-se contribuir com a avaliação dos programas e projetos de intervenção em 

assentamentos precários financiados pelo PAC. 

A utilização de mecanismos legais para a implementação de políticas e 

programas habitacionais para a população de baixa renda tem como marco federal a 

Lei de Parcelamento do Solo n. 6.766/79 (Lei Lehmann), ao prever, em seu artigo 40, 

a possibilidade de regularização de loteamentos clandestinos ou irregulares pelo 

poder público municipal. A ampliação de alternativas jurídicas para regularização 



2 
 

urbanística e fundiária se estabelecem, em âmbito federal, com a Lei n. 9785/1999, 

com o Estatuto da Cidade (Lei n. 10257/2001) e com as Leis n. 11.977/2009 (Minha 

Casa. Minha Vida) e n. 13.465/2017 (REURB). No entanto, é importante destacar que 

diferentes Municípios brasileiros desenvolveram instrumentos jurídico-urbanísticos 

para a realização das políticas habitacionais e muitos deles acabaram servindo de 

referência para o desenvolvimento da legislação nacional. No Município do Rio de 

Janeiro, uma experiência que merece destaque são as Áreas Especiais de Interesse 

Social (AEIS). 

As Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) são mecanismos jurídico-

urbanísticos de ordenamento territorial empregados pelo poder público para 

caracterizar regiões da cidade nas quais se aplicam regras de uso e ocupação do solo 

específicas, voltadas para a democratização do acesso à terra pela população de 

baixa renda, buscando garantir o direito à moradia digna para todos. As áreas 

definidas legalmente como AEIS são prioritárias para ações de urbanização, de 

regularização urbanística e fundiária e para a produção de novas moradias populares. 

O Estatuto da Cidade e alguns Municípios as chamam Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), outros Municípios denominam como Setores Especiais de 

Habitação de Interesse Social (SEHIS) e o Rio de Janeiro intitula como Áreas de 

Especial Interesse Social (AEIS). Independente das variações de nome, o sentido de 

todas é o mesmo: trata-se de mecanismo de zoneamento urbano empregado para 

delimitar área já ocupada ou a ser destinada para população de baixa renda, possui 

maior flexibilidade nos padrões de uso e ocupação do solo para fins de regularização 

fundiária e destina-se a promover predominantemente a moradia social. 

Na cidade do Rio de Janeiro, as AEIS são definidas no Plano Diretor de 2011 

como instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo (art. 70), podendo ser de 

dois tipos: a primeira (AEIS 1) caracterizada como áreas ocupadas por favelas e 

loteamentos irregulares ou conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público em 

condições de degradação; e a segunda (AEIS 2) caracterizada por terrenos vazios, 

não utilizados ou subutilizados em áreas dotadas de infraestrutura. A trajetória de 

utilização das AEIS e seus diferentes papéis na história recente mostram-se essenciais 

para a compreensão das políticas habitacionais para população de baixa renda no Rio 

de Janeiro. 

Adota-se como recorte espacial da pesquisa o município do Rio de Janeiro, 

estabelecendo ainda as pontes necessárias com as demais escalas para elaboração 
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das análises realizadas ao longo da pesquisa. A cidade do Rio de Janeiro possui um 

volume significativo de seus moradores residindo em favela, o que reforça a 

importância dos estudos sobre as políticas de urbanização implementadas ao longo 

das últimas décadas e o papel central do município no planejamento urbano e, em 

especial, na aplicação de instrumentos urbanísticos.  

As favelas cariocas têm sua origem ainda na virada do século XIX para o século 

XX e desde então seguiram se expandindo, chegando atualmente a abrigar cerca de 

um quinto de toda a população da cidade. Elas mantiveram uma taxa de crescimento 

significativa no período recente – entre 2000 e 2010 a população moradora de favelas 

aumentou 19% enquanto a média da população da cidade ficou em 5% (IPP, 2012) – 

e no último censo demográfico do IBGE foram identificados mais de 420.000 

domicílios com uma estimativa de quase 1.400.000 moradores. Assim, a cidade do 

Rio de Janeiro é a capital do país com o maior número absoluto de habitantes nessa 

condição1. 

Como período de análise, a pesquisa tem como ponto de partida a década de 

1980, uma vez que a cidade do Rio de Janeiro acumula um histórico de políticas 

voltadas para a urbanização e promoção de melhorias em suas favelas, que começou 

a se consolidar nesta década. Serão destacados, no entanto, alguns fatos 

antecedentes necessários à compreensão do primeiro período. A pesquisa aprofunda-

se na década de 1990, que tem como marco inicial a primeira gestão do prefeito César 

Maia (1993-1996), na qual há a institucionalização de questões significativas postas 

em discussão e o fortalecimento da capacidade administrativa do município voltada 

para a urbanização de favelas, com destaque para a elaboração do Plano Diretor 

Municipal, aprovado em 1992, que regulamenta as AEIS e o Programa Favela-Bairro, 

que deu início a uma política ampla e continuada de urbanização de favelas. Por fim, 

é no ciclo recente que a pesquisa avança com maior fôlego, tendo como marcos 

iniciais a primeira gestão federal de Luís Inácio Lula da Silva (PT), o acirramento dos 

conflitos urbanos alinhados ao “ciclo olímpico” (2009 – 2016) e o desenvolvimento dos 

 
1 A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro possui um registro de suas favelas mais completo 

do que o realizado pelo censo demográfico do IBGE, que desconsidera em sua classificação de 
“aglomerado subnormal” os núcleos residenciais com menos de 50 domicílios. Essa diferença na forma 
de conceituar os assentamentos precários resultou em algumas diferenças nos números apresentados 
pelas duas fontes. O Sistema de Assentamentos de Baixa Renda da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro (SABREN) possui em seu cadastro 1.018 favelas que totalizam 440.552 domicílios. O IBGE, 
por sua vez, contabilizou em seu último censo demográfico 763 aglomerados subnormais que 
totalizavam 426.965 domicílios.  
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grandes programas de investimento do Governo Federal, dentre eles o PAC e 

PMCMV. 

Assim, a análise se desenvolve por três períodos, sendo os dois primeiros 

analisados com a intenção de produzir subsídios que permitam compreender com 

maior clareza e embasamento o ciclo recente que está sendo tomado como objeto 

desta pesquisa. 

2. NOTAS SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA   

Esta pesquisa se subsidia de fontes obtidas na pesquisa anterior “Direito à 

Cidade e Habitação: um balanço do PAC Urbanização de Favelas” e acrescenta 

dados obtidos a partir de estudos a respeito das bases jurídicas utilizadas para as 

políticas habitacionais na cidade do Rio de Janeiro, com destaque para as AEIS, bem 

como de informações sobre as estruturas institucionais conformadas e modificadas 

no período de análise.  

Apesar da expressiva aplicação deste zoneamento urbano na cidade do Rio de 

Janeiro e da relevante capacidade administrativa da gestão municipal em políticas de 

urbanização de favelas, a pesquisa esbarrou em um primeiro desafio frente à 

demanda por uma base de dados mais consistente sobre as AEIS do que as 

disponíveis até então. 

A partir do Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN), plataforma 

disponibilizada também pela Prefeitura e dedicada às áreas reconhecidas oficialmente 

como favelas, sobre quais favelas incidem as AEIS existentes, verifica-se que, dentro 

do universo de 1.108 favelas, as AEIS incidem sobre 257. É importante ressaltar que 

ao se correlacionar as AEIS às favelas, deve-se observar que estas duas unidades de 

análise não possuem equivalência no território, visto que existem favelas que em sua 

extensão são atingidas por mais de uma AEIS e existem AEIS que em delimitação 

abrangem mais de uma favela.  

Enquanto o número de favelas atingidas por AEIS era de 257 (SABREN), em 

relatório elaborado e divulgado pela Prefeitura (PCRJ, 2014) são identificadas 925 

AEIS divididas entre quatro categorias: favelas (313), loteamentos (592), conjuntos 

habitacionais (8) e assentamentos na cidade (4); além de um grupo de AEIS sem 

informações (8). Este documento apresenta ainda um conjunto significativo de 

informações sobre as AEIS (como formas de demarcação, datas de criação e 

distribuição por Áreas de Planejamento e bairros), sendo importante fonte de pesquisa. 
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Destaca-se ainda que este relatório foi elaborado pela Coordenadoria de POUSOs, 

na Coordenadoria dos Programas de Interesse Social (SMU/CGPIS). A consulta às 

informações disponibilizadas online pela Prefeitura, para além do SABREN, também 

esbarrou em divergências quanto ao número e à demarcação das áreas, apesar de 

trazer um amplo universo de informações com atualização recente. 

Diante deste quadro e do interesse em aprofundar a análise das legislações 

incidentes, optou-se pela produção de bases de dados próprias à pesquisa. Buscando 

compor um quadro geral das AEIS existentes na cidade do Rio de Janeiro, foi 

realizado um amplo levantamento e tabulação da legislação vigente (referente à 

criação e de regulamentação de AEIS), tanto atos do executivo como do legislativo, 

abrangendo todo o período em que esse instrumento vem sendo aplicado na cidade 

(partindo de 1992 até o ano corrente de 2019). Estas bases foram ainda 

especializadas por meio de georreferenciamento dos territórios indicados em cada 

legislação, dando origem a cartografias de apoio à pesquisa.  

Para subsidiar a análise da capacidade administrativa e institucional, qualificar 

informações já coletadas e sanar lacunas, foram realizadas entrevistas com gestores 

públicos e técnicos que tiveram relevante papel na trajetória das políticas públicas 

voltadas para a urbanização e regularização urbanística e fundiária de favelas 

cariocas ao longo do período em estudo (Ver Apêndice 1). Além destas entrevistas, 

foram realizadas ainda consultas a alguns interlocutores qualificados sobre questões 

específicas que surgiram ao longo da pesquisa. 
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3. FAVELAS E POLÍTICAS DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO: PANORAMA GERAL 

As favelas fazem parte da paisagem carioca desde finais do século XIX, tendo 

consolidado sua presença na cidade ao longo do século XX, constituindo-se como 

uma das expressões mais significativas das desigualdades estruturais que marcaram 

o processo de crescimento e urbanização da cidade do Rio de Janeiro. São resultado 

de um padrão histórico de desenvolvimento, que manteve altos níveis de 

desigualdade social, com parcelas significativas da população com acesso limitado a 

serviços públicos e a direitos básicos de cidadania. O acesso à moradia e ao 

saneamento foi um deles. Parte da população permaneceu sem conseguir acessar o 

mercado formal de moradia, tanto pela incapacidade das famílias em arcar com as 

garantias necessárias para os escassos financiamentos habitacionais, quanto pela 

ineficácia das políticas públicas em atender plenamente as demandas desses setores 

da população (CARDOSO, 2007). 

As favelas se formaram inicialmente através da ocupação de terras mantidas 

fora do mercado – com ou sem a permissão do proprietário – principalmente em 

terrenos localizados em encostas ou áreas alagadiças. As primeiras ocupações foram 

registradas nos arredores do centro da cidade, mas logo elas se espalharam pelas 

demais regiões, acompanhando as frentes de expansão urbana que estavam sendo 

abertas. Atualmente elas estão presentes por todo o território da cidade e abrigam 

cerca de um quinto de toda a sua população. O Rio de Janeiro sempre manteve uma 

relação contraditória em relação às suas favelas, pois sempre dependeu da 

participação de seus moradores para a efetivação dos processos de reprodução do 

capital e crescimento da cidade, porém sem lhes garantir o direito de serem 

reconhecidos como parte legítima ou de acessarem plenamente a cidade que estavam 

ajudando a construir (GONÇALVES, 2007). 

A ação do Estado foi parte indissociável desse processo. De forma sintética, 

podemos resumir as principais tendências da relação entre o poder público e as 

favelas em cinco períodos, cada um deles dominado ou hegemonizado por uma 

tendência que caracteriza centralmente a relação entre o Estado e as favelas: 

1) Invisibilidade. De finais do século XIX até a década de 1930, a favela não era 

reconhecida como um problema, aparecendo esporadicamente em notícias de 

jornal ou em crônicas literárias, sendo tratada normalmente, quando aparecia, 

como um problema de polícia e uma questão de ordem sanitária; 
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2) Controle, Contenção, Repressão, Tolerância. Da década de 1930 até o ano de 

1962, com a alternância e ambiguidade entre ações de repressão e tolerância; 

3) Repressão e remoção. Entre 1962 e 1974, com grandes favelas sendo 

removidas integralmente e de forma muitas vezes violenta, com algumas ações 

pontuais de melhoramentos em alguns casos; 

4) Tolerância e integração subordinada. Entre 1974 e 1988, com a diminuição das 

grandes ações de remoção e o início da luta pelo reconhecimento das favelas 

como espaços legítimos de moradia e sociabilidade; 

5) Reconhecimento e integração. De 1988 até os dias de hoje, com avanços na 

legislação que passou a dar mais segurança jurídica aos moradores de favela 

e consolidação das políticas de urbanização e regularização fundiária. Nesse 

período várias iniciativas foram tomadas pelas administrações municipais para 

promover melhorias habitacionais nesses espaços, mas as remoções 

continuaram presentes enquanto uma ameaça latente e algumas vezes como 

prática de governo ou do Judiciário. 

Essa cronologia indica que as políticas efetivas de urbanização de favela são 

um fato recente na história da cidade. Até a década de 1930 as favelas permaneceram 

relativamente ignoradas pela opinião pública e pelo poder público, quando então 

foram “descobertas” ou mesmo “inventadas” pelos órgãos governamentais e por 

setores da academia (VALLADARES, 2005). A primeira fonte que reconhece as 

favelas como parte dos problemas habitacionais da cidade é o Código de Obras do  

Distrito Federal de 1937. Inspirado nas recomendações do Plano Agache, ele previa 

a construção de “cidades-satélites” junto às áreas industriais da periferia para abrigar 

a população pobre com a progressiva eliminação dos “núcleos insalubres”  existentes 

nas áreas centrais. O Código (também conhecido como Decreto 6.000) condenava as 

favelas por sua insalubridade e proibia reformas ou a construção de novas casas nos 

núcleos já existentes, que deveriam ser substituídas por “núcleos de habitação de tipo 

mínimo” mediante a construção de “habitações proletárias” (VALLADARES, 1980; 

MACHADO da SILVA, 1981). 

Embora o Código de Obras proibisse expressamente a permanência e o 

crescimento das favelas, ele não chegou a dar origem a uma política efetiva de 

desfavelamento, particularmente em relação a favelas que ocupavam terrenos 

públicos. Mas ele expressou de forma clara uma ambiguidade que permaneceu 

presente por um longo tempo na história da relação entre o poder público e as favelas 



9 
 

na cidade do Rio de Janeiro: de um lado, a implementação de políticas de controle e 

contenção sobre esses assentamentos, de outro, o reconhecimento de que o custo 

de uma política mais agressiva de remoção seria financeira e politicamente inviável. 

Isso sustentou uma certa tolerância para com a existência das favelas durante vários 

períodos da história da cidade, inclusive com a realização de pequenas melhorias 

pontuais em alguns assentamentos. Tolerância que, no entanto, sempre se sustentou 

na reafirmação da ilegalidade desses assentamentos, conforme ressalta 

GONÇALVES (2013): 

Em um quadro político marcado por relações clientelistas, as favelas 
adquiriram progressivamente um status jurídico sui generis: toleradas mas 
jamais consolidadas. Essa espécie de vazio jurídico constitui uma fronteira 
simbólica e institucional que define as favelas como territórios urbanos ao 
mesmo tempo marginais e estruturantes da cidade (GONÇALVES, 2013:122). 

Em 1940, o médico Vitor Soares de Moura elabora o “Esboço de um plano para 

estudo e solução do problema das favelas no Rio de Janeiro” a pedido do então 

Secretário Geral de Saúde e Assistência do Rio de Janeiro. Esse texto sintetiza de 

forma bastante clara a visão dominante na época, que via a favela principalmente 

como um lugar de chegada na cidade para migrantes vindos das áreas rurais e como 

focos de desestruturação familiar e anomia social. Sua condenação pelo poder público 

partia do argumento que a integração desses novos moradores à vida urbana deveria 

envolver a sua transferência para núcleos habitacionais regulares e construídos 

segundo as regras vigentes de higiene e urbanismo. Esse diagnóstico deu origem à 

proposta de construção de Parques Proletários, núcleos residenciais provisórios que 

deveriam ser substituídos posteriormente por conjuntos habitacionais definitivos. Por 

iniciativa do Governo Federal, foram construídos, entre 1941 e 1943, três Parque 

Proletários – na Gávea, no Caju e no Leblon – com um total de 1.146 unidades e cerca 

de 4.000 pessoas oriundas de favelas vizinhas (BURGOS, 1998). A administração do 

prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945) também construiu Parques Proletários em 

outras áreas da cidade, não havendo registros claros dos quantitativos desses 

empreendimentos.  

Os moradores das favelas se mobilizam contra os parques proletários, dando 

início a um processo de organização coletiva e de articulação entre as associações 

de diferentes favelas. Assim, em 1945 ocorre a criação das comissões de moradores 

nas favelas do Pavão/Pavãozinho, do Cantagalo e da Babilônia, como uma forma de 

resistência ao plano de remoção para os parques. Em um momento posterior esses 
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movimentos constroem uma pauta de direitos sociais referentes aos problemas de 

infraestrutura das favelas. 

Os Parques Proletários podem ser caracterizados como uma política marcada 

por um viés normativo, com pretensões de disciplinar o comportamento dos 

moradores das favelas a partir de procedimentos “educativos” ou mesmo 

“civilizatórios”, voltados para a adequação de suas práticas a um suposto estilo de 

vida urbano (LEEDS; LEEDS, 1978). Algo que reproduzia muitos dos preconceitos 

que estavam colocados em relação a essa população nesse período. O texto de 

apresentação do primeiro censo voltado para as favelas da cidade do Rio de Janeiro 

– realizado pelo IBGE em 1948 – deixa claro o discurso ideológico e racista que 

orientava as análises oficiais (e ditas científicas) sobre esses assentamentos e sua 

população: 

O preto, por exemplo, via de regra não soube ou não pôde aproveitar a 
liberdade adquirida e a melhoria econômica que lhe proporcionou o novo 
ambiente para conquistar bens de consumo capazes de lhe garantirem nível 
decente de vida. Renasceu-lhe a preguiça atávica, retornou a estagnação 
que estiola (...) como ele todos os indivíduos de necessidades primitivas, sem 
amor próprio e sem respeito à própria dignidade — priva-se do essencial à 
manutenção de um nível de vida decente mas investe somas relativamente 
elevadas em indumentária exótica, na gafieira e nos cordões carnavalescos 
(IBGE apud VALLADARES, 2005:65) 

No mesmo ano, Carlos Lacerda publica uma série de artigos no jornal Correio 

da Manhã sobre as favelas da cidade, intitulada de “A Batalha do Rio”. Essa “batalha” 

consistiria em uma campanha cívica, propondo a mobilização da sociedade e do poder 

público para promover a melhoria da qualidade de vida da população das favelas e a 

progressiva extinção desses espaços. Proposta que ressaltava a importância de 

implementar uma ação política imediata para enfrentar a questão habitacional e a 

pobreza, considerando que a população favelada estaria exposta a influências 

políticas de esquerda devido à sua situação de precariedade (GONÇALVES, 2013). 

Esse medo em relação a uma suposta “ameaça comunista” seguiu alimentando 

ações nas favelas nas décadas seguintes. Na mesma linha foi criada em 1947 a 

Fundação Leão XIII, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a 

Arquidiocese do Rio de Janeiro. Seu objetivo era atuar nas favelas da cidade em áreas 

como educação, saúde e habitação, sendo responsável pela administração de centros 

sociais implantados pelo poder público. Nessa linha, a Fundação Leão XIII chegou a 

desenvolver um conjunto de intervenções para melhorar alguns núcleos habitacionais 

considerados precários, sempre ressaltando que essas iniciativas não tinham o 
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interesse de consolidar o assentamento, o que era considerado inadmissível nas 

concepções da época (GONÇALVES, 2013). Entre 1937 e 1954 a Fundação atuou 

em 34 favelas, através da provisão de serviços básicos e também criou Centros de 

Ação Social em oito delas, em um claro exemplo da política de “tolerância e controle” 

que caracterizou esse período.  

Esse princípio orientou também a atuação do Serviço Federal de Recuperação 

de Favelas e Habitações Anti-higiênica (SERFHA) – criado pela Prefeitura Municipal 

em 1956 e com existência até 1962 – que também deveria exercer uma política de 

controle, evitando a expansão e a consolidação das favelas da cidade. Na década de 

1950 foi criada também pela Igreja Católica a Cruzada São Sebastião, que chegou a 

realizar melhorias em doze favelas, executando 51 projetos de redes de energia 

elétrica, além de obras de urbanização nas favelas Morro Azul e Parque Alegria. O 

órgão chegou a atuar também como interlocutor dos moradores das favelas junto ao 

poder público, conseguindo impedir a remoção de três favelas de grande porte: Borel, 

Dona Marta e Esqueleto (BURGOS, 1998). Outra atuação relevante e paradigmática 

da Cruzada São Sebastião foi a construção de um grande conjunto habitacional no 

bairro do Leblon – atualmente em uma das áreas mais valorizadas da cidade – para 

abrigar os moradores removidos da vizinha favela da Praia do Pinto. 

Na década de 1960 – com a eleição de Carlos Lacerda (1960-1965) como o 

primeiro governador do recém-criado Estado da Guanabara – inicia-se um processo 

de redefinição da relação entre o poder público e as favelas. Uma das primeiras 

medidas de Carlos Lacerda foi nomear José Artur Rios2 para chefiar a Coordenação 

dos Serviços Sociais, órgão que tinha a função de agregar atividades de diversas 

instâncias da Prefeitura Municipal, com maior ênfase nas políticas para as favelas. 

Com essa nomeação, o governador responde ao desafio que ele mesmo havia 

lançado com a “Batalha do Rio”, através de uma política que procurou combater a 

cobrança de aluguéis nas favelas, promoveu a realização de melhoramentos através 

de mutirões e da autoconstrução de moradias, sendo que pela primeira vez um órgão 

público aceitou e mesmo promoveu a organização dos moradores em associações 

 
2 José Artur Rios, sociólogo, era ligado ao movimento católico Economia e Humanismo, criado 

pelo Padre Lebret e que teve forte influência entre os meios católicos progressistas no Brasil. A principal 
proposta desse movimento no Rio de Janeiro foi a realização de um extenso diagnóstico social sobre 
as favelas, que ficou conhecido como relatório SAGMACS. Esse estudo foi coordenado por José Artur 
Rios e foi o que o credenciou a ocupar a Coordenação de Serviços Sociais e a redirecionar o SERFHA 
para a realização de obras em mutirão e para a organização de associações comunitárias na favelas. 
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que os representassem (GONÇALVES, 2013) . Embora essa mobilização comunitária 

pudesse ser lida como uma forma de manutenção da posição subalterna das 

associações e também como mecanismo de transformá-las em representantes do 

poder público em nível local (BURGOS, 1998), por outro lado, ela teve os méritos de 

colocar o tema da urbanização em pauta e também combater a atuação dos políticos 

tradicionais que trocavam a realização de pequenas melhorias por votos, através da 

“política da bica d’água” (GONÇALVES, 2013). 

Mas em 1962 essa política foi abandonada – envolvendo inclusive a extinção 

do SERFHA e a demissão de Arthur Rios –  com a inauguração de um novo modelo 

de intervenção baseado nas remoções em massa para grandes conjuntos 

habitacionais na periferia. A primeira “era das remoções” (1962-1965) foi viabilizada 

pelo apoio do governo norte-americano à administração de Carlos Lacerda, através 

de um acordo de cooperação e desenvolvido no âmbito da “Aliança para o Progresso”. 

O governador criou a Companhia de Habitação Popular da Guanabara (COHAB-GB), 

que passou a assumir a responsabilidade pela política habitacional e o resultado foi 

uma política que promoveu a remoção de 8.000 barracos, com o deslocamento 

forçado de cerca de 42.000 pessoas. Houve a erradicação parcial ou total de 27 

favelas, sendo a maior parte em função da realização de grandes obras viárias (como 

o Corte do Cantagalo ou a abertura da Radial Oeste). Parte dessa população foi 

deslocada para dois conjuntos construídos na Zona Oeste da cidade, denominados 

de Vila Aliança e Vila Kennedy3. Em resposta a essa política remocionista é fundada 

em 1963 a Federação de Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG), reunindo as 

associações de moradores das favelas, que realizou um primeiro congresso em 1964, 

em que as lideranças se posicionaram claramente contra a destruição das favelas e 

contra os deslocamentos forçados, colocando como proposta alternativa a 

urbanização (MACHADO; FIGUEIREDO, 1981). 

Após o golpe militar de 1964 – e com a criação do Banco Nacional de Habitação 

(BNH) – a política para as favelas passa a ser conduzida pelo Governo Federal e 

ganha uma dimensão nacional. Em 1968 foi criada a Coordenação de Habitação de 

Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio (CHISAM), com o objetivo de 

definir uma política unificada para as favelas dos estados da Guanabara e do Rio de 

 
3 Cabe ressaltar que, segundo Gonçalves (2013:18), a própria Aliança para o Progresso havia 

já questionado essa política para as favelas e que um relatório elaborado por 3 especialistas 
internacionais (relatório Wagner) havia indicado à USAID a desistência do projeto. 
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Janeiro, claramente assentada em uma concepção que pretendia “exterminar as 

favelas do Rio de Janeiro” (BURGOS,1998). O órgão passa a intervir diretamente no 

governo estadual, que é forçado a “colaborar” na política de remoções que estava 

sendo implantada de forma autoritária e centralizada pelo governo federal. Chegaram 

a ser removidas mais de 100.000 pessoas e cerca de 60 favelas foram destruídas, 

principalmente nos bairros de classe média e alta da zona sul da cidade, entre os anos 

de 1968 e 1975 (BURGOS, 1998). 

A repressão política durante os governos militares favoreceu esse tipo de 

intervenção, pois os movimentos de resistência eram amplamente reprimidos pelas 

forças policiais e as principais associações de moradores tiveram suas lideranças 

presas ou perseguidas. As remoções eram justificadas pela manutenção de um 

discurso que apontava a necessidade de regenerar os moradores das favelas através 

de sua inserção nos novos conjuntos habitacionais, mudança que supostamente os 

levaria a ascender à condição de proprietários e ainda geraria mão-de-obra fabril para 

os novos núcleos industriais que estariam sendo formados (BRUM, 2013: 186). A 

única exceção registrada nesse período foi a atuação da Companhia de 

Desenvolvimento Comunitário (CODESCO) que elaborou planos de urbanização e 

regularização fundiária com a participação dos moradores para três favelas da cidade, 

dentre elas o caso emblemático de Brás de Pina (MACHADO; FIGUEIREDO, 1981). 

Embora limitada, essa experiência tornou-se um importante modelo alternativo à 

atuação do BNH, que no final da década de 1970 passou a ser amplamente 

questionada por setores críticos da academia e da sociedade civil organizada, em 

função dos impactos negativos gerados na vida das famílias removidas. 

Assim, no final da década de 1970, encerra-se praticamente o terceiro ciclo e 

tem início uma nova era, quando as relações entre Estado e favela passaram a se 

caracterizar, progressivamente por processos de reconhecimento e integração. Cabe 

aqui ressaltar que, por reconhecimento, estamos considerando o conceito de 

reconhecimento a partir da contribuição de Axel Honneth, considerando que, como 

acentua Ana Fascioli (2008): 

En su intento por comprender la fuente motivacional de las diferentes 
demandas de justicia que están presentes en nuestra sociedad, Honneth 
parte del modelo teórico del joven Hegel sobre la “lucha por el reconocimiento” 
que aparece en sus escritos del período de Jena –concretamente en El 
Sistema de la Eticidad de 1802-1803 y el rechazo de Hegel a una visión 
puramente estratégico-instrumental de la realidad socio-política. A diferencia 
de Hobbes y la teoría política moderna, para Honneth el concepto de lucha 
social no puede explicarse sólo como resultado de una lucha entre intereses 
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materiales en oposición. También debe fundarse en los sentimientos morales 
de injusticia, que surgen ante las experiencias de menosprecio, es decir, de 
privación de reconocimiento. Integrando de esta forma la dimensión moral en 
la noción de conflicto social, Honneth considera que las experiencias de 
injusticia son básicamente, experiencias de una falta de reconocimiento, y el 
logro de éste siempre implica un proceso conflictivo. Si bien no todos los 
cambios sociales, buena parte de ellos son impulsados por las luchas 
moralmente motivadas de grupos sociales, que pretenden colectivamente 
lograr un mayor reconocimiento recíproco institucional y cultural. Fascioli 
(2008:21) 

Nesse sentido, consideramos que a série de mobilizações da população 

residente em favelas, contra as políticas de remoção, ao se consolidar em um 

movimento amplo que ganha apoios importantes na intelectualidade e em setores 

profissionais ligados ao campo da Arquitetura e do Urbanismo, vai implicar em uma 

luta por direitos que dizem respeito não apenas às situações específicas de privação 

material mas também ao reconhecimento de (e à luta contra) situações de injustiça, 

de menosprezo, de preconceitos e de estigmas. Nesse sentido propõe-se aqui que a 

luta política assumida claramente na década de 1960 pela urbanização e contra a 

remoção (MACHADO DA SILVA, 1981) pode ser caracterizada como uma luta por 

reconhecimento. Ao mesmo tempo, as políticas de urbanização se colocam 

claramente como estratégias de integração social ou, no mínimo, de integração 

urbana dos assentamentos populares caracterizados como favelas aos bairros nos 

quais se inserem. 

O PAC-UAP no Rio de janeiro vai se desenvolver, então, como um momento 

particular em um ciclo de intervenções que favelas que visam à sua urbanização, ciclo 

que, como vimos, tem como “marco simbólico” a experiência de Brás de Pina e que 

se inicia com um grande programa de urbanização da favela da Maré, desenvolvido 

pelo BNH, no âmbito do Programa Promorar, se desenvolve na década de 1980 entre 

atuações do governo do Estado e da Prefeitura e que vai se consolidar com a criação 

do Programa Favela Bairro em 1994. 

Cabe ressaltar que essa caracterização dos ciclos é esquemática e que, na 

verdade, a relação entre Estado e favelas é sempre muito mais ambígua e complexa, 

com as tendências se sobrepondo dentro de cada ciclo. Assim é que, mesmo no 

momento do PAC, quando se mobilizou o maior volume de recursos para 

investimentos em urbanização de favelas na história da cidade, ocorria paralelamente 

um programa de remoções que também atingiu números importantes, alavancado por 

outro programa federal, o Minha Casa Minha Vida (CARDOSO et al, 2015) 
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4.OS ANTECEDENTES DAS POLÍTICAS DE URBANIZAÇÃO (ATÉ 1990) 

4.1 Conjuntura política  

• 4.1.1 Quadro nacional 

POR DESENVOLVER 

• 4.1.2 Quadro local 

Dois elementos importantes, que dizem respeito à conjuntura nacional e sua 

influência sobre as políticas habitacionais no Rio de Janeiro remetem a aspectos 

econômicos e políticos. D ponto de vista econômico, a estratégia de crescimento 

adotada no Governo Geisel, (“em marcha forçada” como a análise de Carlos Lessa 

sobre o Período) teve impactos fortes no Rio de Janeiro, principalmente pelos 

investimentos em infraestrutura que repercutiram favoravelmente na economia 

fluminense, com impactos no final dos anos 1970 e inícios dos anos 1980. Com a crise 

econômica que se abate sobre o país a partir de 1982, no entanto, esses ganhos irão 

ao pouco se diluir. A situação financeira do estado também vai se complicar no 

período pós 1988, já que a reforma tributária atingiu mais fortemente as receitas 

estaduais. Também cabe ressaltar os impactos sobre o investimento habitacional da 

crise do BNH, que levou à sua extinção em 1986 e que implicou na fragilização da 

situação econômica das COHABs em geral, atingindo de forma particularmente 

importante a CEHAB-RJ no final dos anos 1980. 

O elemento político fundamental a ser considerado, e que tem aspectos tanto 

políticos quanto administrativos e institucionais, diz respeito à decisão de operar a 

fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. Entre 1960 e 1975, 

a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade-estado, o Estado da Guanabara. Em 1974, 

o novo governo federal, liderado pelo Presidente Ernesto Geisel (1974-1979) decide 

pela realização da fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, 

passando a cidade do Rio a ser a capital do novo Estado. Segundo Motta (2001), o 

processo de fusão foi justificado pela necessidade de fazer frente ao esvaziamento 

econômico do Rio de Janeiro, subsequente à transferência da capital para Brasília, e, 

ao mesmo tempo, de “criação de um polo de desenvolvimento de grandes dimensões, 

como o de São Paulo, dentro da política de diversificar os polos industriais, tendo em 

vista o objetivo de diminuir os desequilíbrios regionais” (Fala do Ministro Reis Velloso, 

apud Motta, 2001:24). Uma outra interpretação desse processo é mais diretamente 

política, e corresponderia a uma intenção do governo federal em esvaziar o Rio de 
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Janeiro enquanto centro da resistência política ao governo militar, o que teria sido 

efetivado pela aceleração da transferência da capital e, posteriormente, pela fusão, 

que de certa forma diluiu a força política da cidade no âmbito de um estado onde a 

Arena, o partido do governo, detinha o controle de vários municípios4. Ainda segundo 

Motta (2001), o processo de fusão aconteceu com a aprovação do então governador 

do Estado da Guanabara, Chagas Freitas, que disputava com Amaral Peixoto o 

controle do MDB fluminense, sendo mais um dos fatores de conjuntura política que 

favoreceram a adoção dessa medida pelo governo federal naquele momento. O 

processo da fusão foi decidido, portanto, de forma autoritária pelo governo federal, 

tendo sido nomeado um governador-interventor, o Almirante Faria Lima, escolhido 

basicamente por ser um nome completamente fora do espectro político partidário e 

tido como bom administrador. Sua tarefa seria conduzir a fusão de forma 

completamente alheia aos condicionantes e às disputas políticas do Estado. 

A fusão e, paralelamente, a criação do Município do Rio de Janeiro, tiveram 

enormes impactos institucionais e na capacidade administrativa do novo estado e do 

novo município. Por um lado, a cidade perde um corpo relevante de funcionários e de 

órgãos administrativos que são reestruturados, incorporando seus congêneres no 

antigo estado do Rio. Segundo Azevedo; Lobo (2015, p. 66-67) 

O novo Estado incorporou cerca de 180 mil funcionários estaduais da 
Guanabara, que em 1974 consumiram por volta de 63% da sua receita e 95 
mil servidores públicos do ex-Estado do Rio, que representaram uma 
despesa de 59% naquele ano. O primeiro desafio foi padronizar em um 
mesmo regimento duas legislações diferentes e equalizar, de forma 
incremental, os vencimentos de funcionários que exerciam os mesmos 
cargos. 

Nesse processo, em que pesem as dificuldades acima apontadas, o aparato 

governamental do estado ganha em qualidade e em peso institucional. Os municípios 

de Niterói, antiga capital e do Rio de Janeiro, no entanto, são os maiores prejudicados. 

Segundo ainda Azevedo; Lobo (2015, p.67-68) 

Enquanto a cidade de Niterói perdia força e status por deixar de ser capital 
de um estado, a cidade do Rio de Janeiro enfrentava dificuldades para criar 
a sua Prefeitura. A fusão transforma a Cidade-Estado do Rio em município 
onde se instala a capital do novo Estado. Pela Lei Complementar Estadual 
caberia ao governador, por meio de decreto-lei, tanto definir a estrutura 
administrativa e as competências do novo município como designar o seu 
Prefeito. (...) Seja por iniciativa do governo estadual ou por convênios com o 
município, permanece na mão do Estado uma larga gama de serviços. Assim 

 
4 Segundo Motta (2001) “nas últimas eleições municipais, em 1972, a Arena fizera 47 das 59 

prefeituras em disputa e 558 dos 833 vereadores”. 
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os serviços e obras de grande envergadura, especialmente os que eram mais 
caros, continuaram nas mãos do Estado, tais como, gás canalizado, 
infraestrutura industrial e parte do sistema viário, entre outros. 

Dentre os serviços que ficam concentrados na instância estadual, ficaram 

também o saneamento5 e a habitação. Assim, desde o final da década de 1970, até o 

início dos anos 1990, o município terá um papel pouco efetivo nas questões referentes 

às favelas e aos assentamentos precários em geral. Ao longo desse período, no 

entanto, como veremos, a administração municipal irá constituindo uma base técnica 

e administrativa que permitirá, na década de 1990, a criação de um programa 

habitacional específico para as favelas. 

O governador Faria Lima escolhe para prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro 

Marcos Tamoyo. Segundo depoimentos apresentados em Motta (2001), cogitou-se, 

na época, o nome de Jaime Lerner, que tinha prestígio no governo federal pela sua 

gestão em Curitiba. No entanto, havia uma pressão para que fosse escolhido um 

nome “do Rio de Janeiro”, ficando Lerner como nome escolhido então para a 

presidência da Fundação para o desenvolvimento da Região metropolitana do Rio de 

Janeiro (FUNDREM), órgão que seria responsável pelo planejamento metropolitano6. 

Tamoyo tinha a seu favor, além de ser carioca, o fato de ser bem relacionado com o 

General Golbery, e ter trânsito no MDB, partido ao qual era filiado. Além disso era 

apoiado pelo setor imobiliário e da construção, tendo sido Secretário de Obras na 

gestão de Carlos Lacerda. A gestão de Tamoyo será extremamente “amigável” para 

os interesses imobiliários, o que se verá mais adiante ao olharmos a questão 

normativa. Ao mesmo tempo, o prefeito resiste tacitamente às implicações da fusão 

sobre a cidade do Rio, dificultando a integração com os municípios metropolitanos e 

minando as possibilidades do trabalho da FUNDREM. 

Do ponto de vista político, a fusão implicou na exacerbação da disputa entre 

dois grupos políticos que se localizavam no MDB: o “chaguismo”, ligado ao 

governador Chagas Freitas e com forte base eleitoral na Guanabara, e o “amaralismo”, 

ligado ao governador Amaral Peixoto, com bases políticas importantes no interior do 

 
5   A Companhia Estadual de Águas da Guanabara (Cedag), a Empresa de Saneamento da 

Guanabara (Esag) e a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (Sanerj) foram 
unificadas na Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). A COHAB-GB também foi unificada 
com a companhia de habitação do antigo Estado do Rio. Ferreira, Sergio de Andréa. O direito 
administrativo das empresas governamentais brasileiras. R. Dir. adm., Rio de Janeiro, l36: 1-33, abr.ljun. 
1979. 

6 A gestão de Lerner à frente da Fundrem durou apenas dois meses, tendo o mesmo se 
incompatibilizado com o prefeito Tamoyo e mesmo com o governador Faria Lima (Motta, 2001). 
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estado. Ambas as tendências apresentavam fortes componentes clientelistas, sendo 

que Amaral Peixoto mantinha ligações mais fortes com os chamados "autênticos'' do 

MDB, como Ulisses Guimarães. Chagas Freitas consegue suplantar seu oponente, 

ganhando o controle do partido e garante então a indicação para ser o novo 

governador na sucessão de Faria Lima, como o governador do novo Estado do Rio 

de Janeiro pós-fusão (MOTTA, 2001). Nas eleições seguintes, no entanto, a 

candidatura de Leonel Brizola irá se colocar como uma nova alternativa e 

surpreendentemente irá ganhar a eleição, vencendo o candidato de Chagas, Miro 

Teixeira. 

A gestão de Brizola irá consolidar a sua figura política como uma grande 

liderança nacional e criar as bases para uma articulação política que permanecerá 

com grande importância na vida política da cidade e do Estado por pelo menos mais 

duas décadas. Uma série de projetos desenvolvidos na gestão 1983-1987 deixarão 

marcas importantes na história da cidade: a criação dos CIEPs, e de uma nova 

universidade estadual, situada no Norte Fluminense (UENF), a partir de propostas de 

Darcy Ribeiro; o enfrentamento do setor de transportes coletivos com a suspensão da 

concessão e encampação das linhas de ônibus passando a gestão para a CTC; a 

criação de uma linha de abastecimento de água para a Baixada Fluminense, entre 

outras. Com relação às favelas, verifica-se uma importante mudança nas políticas de 

segurança; e vários programas de melhorias em infraestrutura, como veremos adiante. 

A hegemonia do PDT de Brizola no Estado irá repercutir fortemente no nível 

municipal. A partir da primeira eleição para a cidade, em 1985, serão eleitos 

candidatos do PDT, até 1992, quando Cesar Maia, originalmente aliado de Brizola, irá 

se eleger pelo PFL. 

Ainda do ponto de vista da conjuntura política cabe ressaltar a importância dos 

movimentos sociais, seja na cidade do Rio, seja nos municípios da periferia 

metropolitana. O violento processo de remoção de favelas iniciado por Lacerda 

durante a década de 60 fortaleceu de forma singular a mobilização dos moradores na 

resistência ao processo de remoção (Maduro, 1986; Trindade, 1989). Contando com 

articulações com setores da igreja católica e também com o apoio das organizações 

políticas de esquerda, no final da década de 70 esses movimentos ganham em força 

e lutam pela reorganização da FAFERJ– a Federação de Associações de Moradores 

de favelas do Rio de Janeiro, o que acontece em 1978, mas que irá ainda ser objeto 

de uma luta interna entre tendências políticas que disputavam o controle da entidade, 
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o que só se resolve em 19857. Fortalece-se também a organização dos movimentos 

de associações de moradores nos bairros da classe média, que se articulam em torno 

da FAMERJ. A FAMERJ terá um papel importante na crítica aos impactos do 

crescimento imobiliário sobre a qualidade de vida dos bairros da Zona Sul e Tijuca e 

também será a instância de organização do movimento dos mutuários do BNH. 

Também nos loteamentos populares da zona Oeste e da Baixada Fluminense vários 

movimentos irão marcar a vida política da cidade e da metrópole com destaque para 

o Comitê de Saneamento da Baixada Fluminense, o movimento de loteamentos da 

Zona Oeste. 

Paralelamente à reorganização política da sociedade, deve ser destacada a 

presença, no cenário político do Rio de Janeiro das organizações da Igreja Católica 

progressista que terão importante papel de apoio, mobilização e de fornecimento de 

bases materiais para a organização social. Destacam-se nesse período o trabalho das 

dioceses de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, e o trabalho da Pastoral de Favelas no 

município do Rio de Janeiro (BRUM, 2018). Essa última será responsável pela defesa 

de várias favelas contra a remoção através de serviços de assessoria jurídica às 

comunidades. Além da Igreja deve-se destacar o papel das ONGs e, no caso do Rio 

de Janeiro nos anos 1980, das organizações FASE, IBASE, CEDAC, entre outras. 

4.2 Políticas, programas e estrutura institucional 

• 4.2.1 Governo Federal 

Em 1974 é interrompido o programa de remoção de favelas do BNH, tendo a 

CHISAM sido extinta em 1973. Em 1978, o BNH lança o programa PROMORAR, que, 

no Rio de Janeiro, irá desenvolver uma grande intervenção no complexo de favelas 

da Maré. Esse projeto é considerado estratégico para o governo já que deveria ser 

um dos elementos que credenciavam o ministro Mario Andreazza como pré-candidato 

à Presidência, na sucessão de João Batista Figueiredo. O BNH vai assumir 

diretamente a gestão da intervenção, contando com apoio da CEHAB-RJ para a 

construção de conjuntos habitacionais nas áreas do entorno para a realização dos 

reassentamentos das famílias que residiam em palafitas, que predominavam no local. 

O projeto de urbanização da Maré teve uma consequência normativa importante, com 

a criação da ZE-10 na legislação do Rio de Janeiro, criada especificamente para 

 
7 Conforme Maduro (1986) e Machado, Porto, Vergara (1985).  
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viabilizar a regularização fundiária de uma das favelas do complexo, o Morro do 

Timbau, como se verá adiante. 

A partir de 1982, o BNH irá viver uma crise econômica forte, por conta da 

revisão do critério de reajuste das prestações e do rombo financeiro criado, o que irá 

justificar a sua extinção em 1986. O Projeto Rio foi concluído em 198? com o 

reassentamento de todas as moradias em palafitas em conjuntos habitacionais 

construídos no entorno próximo, simbolizando para o Rio de Janeiro, uma nova era 

nas relações entre o Estado e as favelas. 

• 4.2.2 Governo do Estado 

Até 1974, as principais políticas para as favelas estavam pautadas pela 

abordagem remocionista. Cabe ressaltar que o Governador Negrão de Lima, eleito 

em 1985, tinha como bandeira a crítica à remoção e a defesa da urbanização como 

lema de campanha (Leeds; Leeds, 1978). No entanto teve que ceder às fortes 

pressões do governo federal e aceitar a política desenvolvida pelo BNH, através da 

CHISAM, como relata Gonçalves e Amoroso (2014): 

foi criada, em 1968, a CHISAM (Coordenação de Habitação de Interesse 
Social da Área Metropolitana), autarquia do governo federal responsável pelo 
programa de remoções na Guanabara e Grande Rio. Como a CHISAM 
dispunha de um grande número de terrenos de propriedade da União no Rio 
de Janeiro, ela pôde relançar o projeto de erradicação das favelas. O  estado  
da  Guanabara,  por  sua  vez,  iria  apoiar  os  esforços,  através  da  
Secretaria  dos  Serviços Sociais, encarregada de elaborar os estudos 
socioeconômicos prévios às operações de remoção e da Cohab-GB, 
encarregada não apenas de construir os conjuntos habitacionais, mas 
também de comercializar os novos apartamentos aos favelados (...). Foi, 
paradoxalmente, durante a administração do opositor ao regime, Negrão de 
Lima, que mais se removeu na cidade, tendo como foco principal as favelas 
localizadas na Zona Sul da cidade 

A resistência dos moradores da favela de Brás de Pina, que contavam com 

apoio da Igreja, ao processo de remoção, levou o governador a criar a Companhia de 

Desenvolvimento de Comunidades – a CODESCO, com a finalidade de urbanizar a 

favela, tendo esta ação se estendido a dois outros assentamentos, a saber, Mata 

Machado e Parque União. A CODESCO só conseguiu concluir a urbanização de Brás 

de Pina que ficou marcada no imaginário dos arquitetos e urbanistas como uma 

experiência modelo, dada a histórica resistência dos moradores e a “derrota” 

estratégia remocionista e também pela originalidade da metodologia participativa 

adotada (Santos, 1979). A Codesco foi extinta em 1973, no governo Chagas Freitas, 

o que inclusive dificultou a finalização do processo de regularização fundiária da área 
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de Brás de Pina, só concluído na década de 1980 no âmbito do programa Cada 

Família um Lote (COMPANS, 2003). 

Com a eleição de Leonel Brizola, como já colocado anteriormente, ocorre uma 

mudança significativa da política em relação às favelas. Se o próprio BNH já havia 

mudado a sua concepção com o PROMORAR e o Projeto Rio, com Brizola começa 

um novo ciclo em que o Estado vai intervir diretamente nas favelas, na provisão de 

serviços públicos e na regularização fundiária. O novo governo deu continuidade e 

ampliou o Programa de Eletrificação das favelas, desenvolvido pela concessionária 

(Light) a partir de 1981. Além disso, pela primeira vez,  foi instituído um programa de 

saneamento para as favelas, o Programa de Favelas da CEDAE (Proface) O 

programa previa quatro níveis de intervenção parcial (pequenas melhorias ou 

ampliação de atendimento); global (áreas desprovidas de sistemas); fornecimento de 

materiais e assistência técnica para realização de obras de iniciativa da comunidade 

e também operação e manutenção dos sistemas de bombeamento de água existentes 

(FIOCRUZ, 2020). A CEDAE irá também estabelecer convênio com a Prefeitura do 

Rio, a partir de 1985, para atuar no Projeto Mutirão, já buscando utilizar tecnologias 

de baixo custo. A CEDAE irá também estabelecer convênio com a Prefeitura do Rio, 

a partir de 1985, para atuar no Projeto Mutirão, já buscando utilizar tecnologias de 

baixo custo.   

Além dessas iniciativas, o governo Brizola dá início ao que talvez seja o 

principal programa da década, denominado como Cada Família um Lote. Voltado 

principalmente para a regularização fundiária, o programa propôs-se o ambicioso 

objetivo de distribuir um milhão de títulos de propriedade, no entanto o programa 

fracassou enormemente, ao ter conseguido entregar apenas 32.817 mil 
títulos em todo o Estado. Do total previsto, 400 mil títulos deveriam 
corresponder à regularização de lotes em favelas, que seriam urbanizadas 
por etapas até se transformarem em bairros populares. Ao final de 1986, 
somente 13.604 destes títulos foram entregues nas 15 favelas beneficiadas 
pelo Programa, todas na capital. (COMPANS, 2003, p. 46) 

Os procedimentos adotados para a regularização variavam dependendo da 

titularidade original da área. No caso de áreas privadas, utilizava-se o instrumento da 

desapropriação por interesse social. No caso de áreas do Estado ou do Município, 

fazia-se a transferência para o Patrimônio do Estado e deste para a CEHAB-RJ que 

efetivava a transferência definitiva para os moradores, com pagamento de um preço 
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simbólico que não ultrapassava 15% do salário mínimo. No caso de áreas da União 

fazia-se a solicitação de regularização para o órgão que tinha a titularidade da área. 

Os limites enfrentados pelo programa na titulação das áreas têm a ver, sem 

dúvida, com os obstáculos dados pela ausência de normas que facilitassem a 

transferência de titularidade8. Segundo Compans (2003, p.47), no caso de áreas 

privadas, 

o expropriado poderá sempre contestar o valor da indenização, recorrendo 
até a última instância de apelação judicial, já que tanto no caso da 
desapropriação por utilidade pública quanto na desapropriação por interesse 
social, a lei determina que a indenização seja paga pelo “justo e prévio valor 
em dinheiro” (...) Para evitar que a ação se prolongue indefinidamente, na 
maioria das vezes o Poder Público negocia com o expropriado o pagamento 
de importância superior ao real valor de mercado, onerando sobremaneira o 
custo desta operação imobiliária. 

O programa foi implementado sob a responsabilidade da recém-criada 

Secretaria Estadual de Trabalho e Habitação tendo a CEHAB como seu órgão 

executor. Além da regularização fundiária, o programa também desenvolveu projetos 

e obras de urbanização de duas favelas: Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul. 

Essas obras de urbanização irão estabelecer alguns parâmetros de escopo e de forma 

de intervenção que serão, na década seguinte, incorporadas na implementação do 

Programa Favela-Bairro9. Essa metodologia baseava-se nos seguintes elementos: 

(a) Concentrar a intervenção em obras de infraestrutura, deixando a questão da 

moradia enquanto edificação por conta dos moradores, excetuando-se os 

casos em que houvesse a necessidade de realocação por razões técnicas 

(abertura de ruas, áreas de risco, implantação de equipamentos públicos etc.). 

(b) Criar alternativas de acessibilidade e circulação internas, através de uma via 

com dimensionamento adequado para o trânsito de veículos. Essa via era 

pensada também como alternativa para a distribuição dos troncos principais da 

infraestrutura. 

(c) Criar alternativas de transporte de lixo e passageiros nos casos de topografia 

difícil (sendo marcante na cidade a criação de um plano inclinado na favela do 

Pavão-Pavãozinho). 

(d) Criar equipamentos sociais e de lazer na área da favela. 

 
8 A mesma avaliação apareceu na entrevista com Marcia Bezerra, realizada para essa pesquisa. 
9 Depoimento do arquiteto Paulo Saad, um dos coordenadores da intervenção, à pesquisa. 
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Destaca-se, portanto, nesse aspecto, que a CEHAB começa a desenvolver 

uma capacidade técnica e institucional para a atuação em urbanização de favelas e 

em regularização fundiária. 

Além do programa CFUL, outra experiência marcante da atuação do governo 

Brizola na década de 1980 que terá consequências importantes nas décadas 

seguintes é a criação do Núcleo de Regularização de Loteamentos. O Núcleo tem 

origem na Procuradoria Geral do Estado onde o procurador Miguel Baldez responde 

às demandas do movimento de loteamentos da Zona Oeste do rio de Janeiro com a 

proposta de criação de um espaço institucional de articulação entre a Procuradoria, 

outros órgãos públicos e os movimentos sociais, buscando dar respostas efetivas às 

demandas coletivas. Como base legal para a ação do Núcleo, existia uma lei municipal 

(Lei no 234) de 1981 que dava o prazo de 150 dias para que os loteadores cumprissem 

as determinações legais e, a partir daí, possibilitava a ação do Poder Público municipal 

“oficiando ao Ministério Público, requerendo a promoção da responsabilidade criminal 

dos faltosos”, ou realizando as obras de infra-estrutura, segundo necessidades 

determinadas pelo interesse público.  Sob a coordenação do Procurador do Estado 

criou-se, em abril de 1984, um grupo de trabalho integrado inicialmente por 

representantes da Procuradoria (PGE), da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

(SMO), da Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro 

(FAMERJ) e da Secretaria Estadual de Trabalho e Habitação (SETH). Em outubro 

deste mesmo ano o Núcleo foi ampliado com a participação do Núcleo de Assistência 

Judiciária da Secretaria de Estado de Justiça e Interior, através de um Defensor 

Público, e do Ministério Público, através de um Procurador Público. Mais tarde o 

IplanRio e a CEDAE passaram a integrar oficialmente o Núcleo. Com base em 

documentos ou provas arroladas, os procuradores estudavam as medidas jurídicas 

cabíveis contra os loteadores ilegais, sendo a mais comum a suspensão dos 

pagamentos aos loteadores, com base na Lei 6766/79, tendo sido movidas ações 

criminais contra 6 loteadores. A articulação com a Prefeitura viabilizou a aprovação 

da regularização urbanística do loteamento, razão pela qual a Secretaria de 

Urbanismo será o órgão que participa das reuniões e da articulação política feita pelo 

núcleo (depoimento de Ângela Regina). Segundo depoimento de Antônio Augusto, 

Quando tem a eleição do Brizola, há um movimento de associação de 
moradores, que consegue que o Brizola crie o núcleo de regularização de 
loteamentos. Originalmente ele foi criado pelo estado, na Procuradoria Geral 
do Estado e quem é o coordenador, é o procurador Miguel Baldez. O núcleo 
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começa a funcionar no governo do estado, ainda muito voltado para as 
questões jurídicas, porque o núcleo não tinha recursos financeiros para fazer 
obra de urbanização, mas ele tinha esse foco. (Entrevista com Antônio 
Augusto) 

Em 1987, com a criação da Procuradoria do Município, o Núcleo é transferido 

para o âmbito municipal, ficando alocado no Gabinete do Prefeito. O Núcleo mantém 

as suas atividades, mantendo a metodologia original, com forte participação popular, 

através de várias gestões, sendo posteriormente incorporado na Política municipal de 

habitação. 

• 4.2.3 Governo Municipal 

Com a fusão a COHAB-GB é integrada à CEHAB-RJ, que passará a ser o órgão 

responsável pela política habitacional do Estado. O Município do Rio de Janeiro fica, 

portanto, sem órgão dedicado à política habitacional. Em 1979, na curta gestão de 

Israel Klabin, a Lei 110 de 23 de agosto de 1979, a Câmara Municipal autorizou o 

Prefeito a transformar a Secretaria de Turismo na Secretaria de Desenvolvimento 

Social, com as atribuições de “promover o bem-estar social, através de iniciativas 

próprias e da articulação de programas e ações vinculadas ao Poder Público ou à 

iniciativa privada, com vistas a eliminar ou reduzir os desequilíbrios sociais existentes, 

cuidando também de promover estudos e pesquisas sobre o universo social da Cidade 

do Rio de Janeiro visando à correta definição de prioridades para o bem-estar social 

da população.” (art. 1º). A mesma lei, em seu artigo 7º, cria ao Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Social, enquanto entidade com personalidade jurídica autárquica, 

com recursos orçamentários e outros, visando financiar as atividades da SMDS, a que 

I - elaborar, desenvolver e implementar pesquisas, análises, estudos e 
projetos, necessários ao planejamento e desenvolvimento físico-territorial, 
socioeconômico, científico-tecnológico e institucional do Município do Rio de 
Janeiro, consoante as diretrizes e os planos e programas do Governo 
municipal; 
II - promover atividades no campo da informática e do desenvolvimento de 
áreas definidas como prioritárias pelo Governo Municipal; 
III - gerir o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNPLAN 

Ainda em 1979 foi criada Fundação Municipal de Planejamento - RioPlan, 

vinculada à Secretaria de Planejamento, com as finalidades de (art. 2º da Lei 140, de 

11 de dezembro de 1979): gestão municipal, avançando no sentido da sua 

informatização, incluindo-se nesse campo, por exemplo, o cadastro imobiliário, 

fundamental para a cobrança do IPTU. Segundo depoimento de Fernando Cavalieri, 

a RioPlan começa a organizar um cadastro de favelas a partir de 1980, tendo o próprio 

sido contratado pela Fundação para desenvolver atividades nessa direção. Tomando 
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como base o levantamento aerofotogramétrico de 1975, a RioPlan vai elaborar os 

primeiros mapeamentos das favelas, como base para o cadastro de favelas que será 

posteriormente atualizado a partir de voos de reconhecimento10.  

Entre as atribuições da nova secretaria está a atenção especial às favelas, a 

partir de uma crítica às políticas de remoção e com a criação um programa de atuação 

em assentamentos precários, que se viabiliza através de convênio entre a Secretaria 

de Desenvolvimento Social e a UNICEF (VALLA, 1985). Klabin é substituído por Julio 

Coutinho em 1980, tendo o novo prefeito mantido a linha política adotada por seu 

predecessor, inclusive o convênio com a UNICEF e o seu programa de ação, que 

passa a se denominar de “Projeto Mutirão”. Segundo Barboza (2002, p.11) 

O Projeto Mutirão surgiu como um componente do trabalho social 
desenvolvido pela SMD, através da Coordenação de Desenvolvimento 
Comunitário (C.D.C.) em 1981 , na administração do Prefeito da Cidade do 
Rio de Janeiro, Júlio Coutinho ( 1980 a 1983) e tinha por objetivo principal o 
estabelecimento de um trabalho de intervenção na área social , a médio prazo, 
nas comunidades carentes e o desenvolvimento de projetos alternativos em 
áreas de baixa renda. A SMD passou a fornecer material necessário e 
assistência técnico-social às obras comunitárias e tinha por meta garantir e 
elevar o nível de mobilização  da comunidade , assim como a melhoria da 
qualidade dos serviços executados. Em 1982, o Projeto Mutirão chamou-se 
por um período curto, Projeto Todos Juntos Participando para logo em 
seguida voltar a se chamar Mutirão. 

Esse projeto tinha como objetivo a realização de obras pontuais de melhorias 

nas favelas, principalmente em termos de saneamento e acessibilidade e também a 

construção de creches. As obras eram realizadas sob a forma de mutirão não 

remunerado, nos finais de semana. Na primeira fase (1981-1984) o programa contava 

com recursos limitados, o que significa intervenções pontuais em um pequeno número 

de assentamentos. 

Em 1985 é realizada a primeira eleição para Prefeito da Cidade, sendo eleito 

Roberto Saturnino Braga e tendo como vice-prefeito Jô Rezende, que havia sido 

presidente da FAMERJ nas gestões 1981-1983 e 1983-1985. O prefeito foi eleito com 

uma plataforma de forte participação popular, tendo como uma de suas bandeiras a 

formação dos Conselhos Governo-Comunidade (VIRGENS, SANTOS, 1989), o que, 

inclusive, buscava responder a uma demanda histórica da FAMERJ. Já na gestão de 

Saturnino Braga, o programa Mutirão tem o seu escopo alargado (LEITÃO, BARBOZA, 

DELACAVE, 2014) 

 
10 Depoimento de Fernando Cavalieri para a pesquisa em 25/02/2021. 
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 A partir de 1984, os trabalhadores envolvidos no Projeto Mutirão passam a ser 

remunerados e, em 1986, é criado um desdobramento do programa, voltado para a 

contenção de encostas, a recuperação e regularização das nascentes e mananciais, 

a limitação da expansão das comunidades em áreas de risco e a recomposição 

paisagística. Observa-se, ainda, nesse período, uma ampliação da atuação do Projeto 

Mutirão, com o atendimento de um maior número de comunidades e a realização de 

projetos de urbanização simplificada – ao contrário das pequenas intervenções 

pontuais, até então realizadas. Desse modo, os projetos de urbanização passam a ser 

desenvolvidos, contemplando uma abordagem mais ampla das diversas questões da 

comunidade. A partir de 1987, o programa passou a ter três vertentes: Obras, 

Educação Sanitária e Reflorestamento – este último expressava as tendências 

apontadas no Relatório Brundtland, que sinalizava o compromisso entre políticas 

sociais, de crescimento econômico e de proteção ambiental. 

Leitão, Barboza e Delacave (2014:5) ressaltam ainda uma série de documentos 

elaborados pela Prefeitura, no âmbito da SMDS, que mostram um movimento 

importante de consolidação da intenção de realização de uma política urbanização de 

favelas mais ampla e consistente. 

Nesse período [após 1987], foi elaborado, também, o Plano Plurianual de 
Urbanização de Assentamentos Precários (1988). A proposta era tentar 
assegurar um investimento fixo para promover a urbanização de todos os 
assentamentos informais da cidade do Rio de Janeiro, o que demandaria, 
segundo cálculos do Fundo Rio, cerca de 3% da arrecadação municipal. 
Visava à superação do caráter disperso e fragmentado que caracterizava as 
ações do poder público nas favelas cariocas. Esse plano pretendia, ainda, 
desenvolver projetos de urbanização para a captação de recursos junto ao 
BNDES e ao Banco Mundial, principalmente. Nesse mesmo período, foi 
criado o Programa Emergencial de Habitação (1988), que visava à redução 
déficit habitacional e o reassentamento das famílias que viviam em situações 
de risco, através do cadastramento de terras públicas – em especial aquelas 
pertencentes ao município do Rio de Janeiro – e a implantação de 
loteamentos populares nessas áreas. Ao lado do Plano Trienal de 
Urbanização Comunitária (1990-1993) – que teve como diretriz básica 
promover a ação integrada dos diversos serviços públicos envolvidos nas 
áreas habitacionais de baixa renda – é possível afirmar que esses planos 
contribuíram para o posterior surgimento do Programa Favela Bairro. 

Pode-se assim afirmar que vai se consolidando na SMDS um conjunto de 

experiências, uma competência técnica e administrativa e um acúmulo de propostas 

que vai permitir que, na década seguinte, a Prefeitura venha a efetivamente assumir 

de forma mais ampla a questão da urbanização de favelas no seu âmbito de atuação. 

Até 1975, a gestão do uso do solo na cidade era feita no âmbito da Secretaria 

de Obras que contava com um Departamento de Urbanismo. Assim, é no âmbito 
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desse Departamento que é discutido e elaborado o Decreto 3.800 que irá rever a 

legislação urbanística da cidade. Em 1975, já no âmbito da organização administrativa 

do novo Município do Rio de Janeiro, criado após a fusão, é criada a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, e, no âmbito dessa Secretaria, é 

criada a Superintendência de Planejamento Urbano, com “atribuições de formulação 

e fiscalização do planejamento urbano na administração municipal.” (GUERREIRO, 

1998:82). Posteriormente, em 1985, dentro da reforma administrativa proposta pelo 

Prefeito, a SPU é elevada de categoria passando a ser Secretaria  Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU) e agregando outros órgãos como a Comissão do 

Plano da Cidade (COPLAN), a Comissão Consultiva para Legislação sobre o Uso do 

Solo (CCLS), oriundos da Secretaria de Planejamento; a Diretoria de Edificações 

(DED) – que vira Superintendência de Edificações e Urbanismo - , a Diretoria de 

Engenharia Urbanística (DEU) e a Comissão Técnica de Edificações (COTED), 

oriundos da Secretaria de Obras, e ainda o Conselho Municipal de Proteção ao 

Patrimônio Cultural, oriundo da Secretaria de Educação e Cultura (GUERREIRO, 

1998:87). 

A nova SPU/SMDU é composta pela Coordenação de Legislação Urbanística 

(CLG), Coordenação de Estruturação Urbana (CET), Coordenação de Estudos 

Ambientais (CEA) e pela Coordenação de Projetos Urbanos (CPU). Segundo 

Guerreiro (1998:88) 

Em 1987, o decreto 6.435 dá status de superintendência à coordenação 
responsável pela elaboração dos PEUs. Surge, assim, a Superintendência de 
Planos Locais (SPL), que no ano seguinte sofre uma modificação na sua 
estrutura com a criação das Coordenações das Áreas de Planejamento 
(CAPs) 40. Inicialmente, tratam-se de três coodenadorias: Coordenação das 
Áreas de Planejamento 1 e 3; Coordenação das Áreas de Planejamento 2 e 
4 e; Coordenação da Área de Planejamento 5. A principal atribuição da SPL 
é elaborar os PEUs, e para isto cabe a esta superintendência desenvolver, 
ao nível local, as políticas municipais de planejamento urbano e de uso do 
solo. 

Este mesmo decreto irá reestruturar a SMDU organizando-a em 3 

Superintendências: de Planejamento Urbano (SPL), de PLanos Locais (SPL) e de 

Parcelamento e Edificações (SPE), com as seguintes atribuições (Guerreiro, 1998:90) 

Cabe à SPU formula as políticas de planejamento urbano e uso do solo para 
o Município, englobando a política habitacional, de Meio Ambiente e 
Saneamento, de Transporte e a de localização das Atividades Econômicas. 
É responsável, ainda, através da Comissão de Legislação Urbanística (CLU), 
da regulação do uso e ocupação do espaço público e privado através de 
avaliação do cumprimento da legislação vigente; 
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A SPL adapta a política de planejamento urbano e uso do solo para o nível 
local, respeitando a especificidade das UEPs. 
A SPE analisa os projetos físicos de edificação e parcelamento da terra, 
fiscalizando sua execução de acordo com os usos previstos em regulamentos 
existentes ou nos PEUs. 

Em 1989, na gestão de Marcelo Alencar, a SMDU é transformada em 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, tendo sido criada uma nova 

Superintendência - de Meio Ambiente.  

Cabe uma última observação com relação ao papel desempenhado pela 

Secretaria Municipal de Urbanismo. Todas as reestruturações apontadas viriam a 

fortalecer institucionalmente a Secretaria que concentrava um corpo técnico 

competente o que a habilitava a ser um elemento central nas discussões do 

desenvolvimento urbano em geral.  Com isso a Secretaria irá progressivamente 

ocupar um papel importante nos debates sobre o planejamento da cidade. A ressaltar 

ainda a participação da Secretaria, já no final dos anos 1980 nos trabalhos de 

regularização fundiária, através da participação de seus técnicos no Núcleo de 

regularização de Loteamentos (depoimentos Antônio Augusto e Ângela Regina), 

assim como a formulação, pela Superintendência de Planejamento da Secretaria de 

uma proposta de Lei Municipal de Desenvolvimento Urbano que, segundo depoimento 

de Vera Rezende, será o embrião das propostas para o Plano Diretor de 1992. O 

corpo de técnicos da Secretaria será o núcleo central da equipe que coordenará a 

elaboração do Plano Diretor, em 1992. 

4.3 Referências normativas 

• 4.3.1 Zoneamento urbano e zoneamento inclusivo11 

A prática do zoneamento urbano chega ao Brasil a partir da difusão da 

experiência norte americana. A importação deste modelo pelos gestores brasileiros 

se dá nos anos 1930, a partir da racionalização das gestões locais no âmbito do 

varguismo. Consolida-se então o entendimento do zoneamento urbano como solução 

para a regulamentação da produção privada de loteamentos e de novas construções 

na cidade, regulamentação essa pautada na demarcação de espaços sob tipos de 

uso do solo diferenciados (habitacional, industrial, comercial, etc.) para a garantia da 

ordem social. Ao restringir usos e funções para determinadas áreas das cidades, esta 

 
11 Texto adaptado a partir do Verbete do Dicionário de Favelas Marielle Franco, elaborado por 

Adauto Cardoso, Rosangela Luft e Luciana Ximenes 
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ferramenta torna-se ainda uma grande reguladora da produção imobiliária em prol dos 

lucros deste setor. 

O zoneamento adquiriu progressiva importância na construção edilícia da 

cidade ao longo do século XX pois, sendo esse um instrumento político-jurídico 

regulador e, portanto, de controle ideológico da produção do espaço urbano, tende a 

se sobrepor a uma abordagem mais abrangente do planejamento urbano. O 

zoneamento é reivindicado como um instrumento capaz de promover o “equilíbrio” dos 

diversos interesses existentes, regulando e acomodando as contradições geradas 

(BORGES, 2007, p.14) e, principalmente, garantindo uma participação favorável aos 

agentes imobiliários. O Plano Diretor, ao contrário, seria uma ferramenta de integração 

das políticas setoriais e urbanas, ligadas às questões relacionadas ao 

desenvolvimento econômico e social do município. Difundiu-se, portanto, a ideia de 

que o Plano Diretor é um poderoso instrumento para a solução dos “problemas 

fundamentais da cidade”, e que, em grande parte, se tais problemas persistem é 

porque as cidades brasileiras não têm conseguido aplicar esse instrumento 

“indispensável” (VILLAÇA, 2005, p.9). 

Na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro documento a estabelecer a regulação 

do uso do solo urbano e a estabelecer os condicionantes para os processos de 

edificação e parcelamento do solo é o Decreto 6.000, de 1937. Inspirado largamente 

nas propostas do Plano Agache, destaca-se nessa legislação o artigo 349 que 

expressamente proíbe a existência de favelas: 

Artigo 349 : A formação de favelas, isto é, de conglomerados de dois ou mais 
casebres regularmente dispostos ou em desordem, construídos com 
materiais improvisados e em desacordo com as disposições deste Decreto, 
não será absolutamente permitida.  
  § 1° - Nas favelas existentes é absolutamente proibido levantar ou construir 
novos casebres, executar qualquer obra nos que existem ou fazer qualquer 
construção. 
§ 2° – A prefeitura providenciará (...) por todos os meios ao seu alcance para 
impedir a formação de novas favelas ou para a ampliação e a execução de 
qualquer obra nas existentes, mandando proceder sumariamente à 
demolição dos novos casebres, daqueles em que for realizada qualquer obra 
e de qualquer construção que seja feita nas favelas. 
§ 3° - Verificada pelas Delegacias Fiscais ou pela Diretoria de Engenharia, a 
infração ao presente artigo, deverá o fato ser levado com urgência ao 
conhecimento da Diretoria de Engenharia que, depois de obtida a necessária 
autorização do Secretário Geral de Viação e Obras Públicas, mandará 
proceder à demolição sumária, independentemente de intimação e apenas 
mediante aviso prévio dado com 24 horas de antecedência. 
§ 5° - Tratando-se de favela formada ou construída em terreno de propriedade 
particular, será o respectivo proprietário passível (...) da aplicação da multa 
correspondente à execução de obra sem licença e com desrespeito ao 
zoneamento. 
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§ 7° - Quando a prefeitura verificar que existe exploração de favela pela 
cobrança de aluguel de casebres ou pelo arrendamento ou aluguel do solo, 
as multas serão aplicadas em dobro (...) 
§ 8° - A construção ou armação de casebres destinados à habitação, nos 
terrenos, pateos ou quintais dos prédios, fica sujeita às disposições deste 
artigo. 
§ 9° - A Prefeitura providenciará como estabelece o Titulo IV do Capítulo 
deste Decreto para a extinção das favelas e a formação, para substituí-las, 
de núcleos de habitação de tipo mínimo. 

O texto evidencia uma certa ambiguidade, ao proibir a expansão e impedir a 

consolidação das favelas, remetendo a sua erradicação a providências futuras, 

através da formação de “núcleos de habitação de tipo mínimo”. No entanto, como as 

iniciativas nesse sentido, como a experiência dos Parques Proletários, foram pouco 

significativas, o efeito real dessa proibição foi buscar impedir a expansão das favelas, 

o que, na ausência de políticas habitacionais consistentes, não foi alcançado. O efeito 

concreto foi tornar a vida dos moradores ainda mais dura, submetidos a constantes 

ameaças de expulsão e a condições de vida cada vez mais precárias. 

O decreto 6000 foi sendo modificado parcialmente até  1970, quando é 

promulgado o primeiro (Decreto “E” nº 3.800/70), que, segundo Guerreiro (1998), teve 

papel importante ao consolidar os instrumentos até então dispersos no Decreto 6.000, 

organizando-os em tópicos diversos e consolidando as mudanças que haviam sido 

feitas ao longo dos anos, criando então os Regulamentos do Zoneamento, de 

Construções e Edificações, de Parcelamento da Terra e Licenciamento e Fiscalização. 

O Decreto 3.800  dividiu a cidade em um número maior de zonas; determinou o 

controle de densidades; instituiu os conceitos de uso adequado, uso tolerado e 

inadequado de acordo com as zonas das cidades e introduziu o conceito de centro de 

bairro e um novo parâmetro, a Área Total de Edificação (ATE), seguindo em parte 

sugestões presentes no Plano Doxiadis (Guerreiro, 1998). O RZ também definiu as 

primeiras Zonas Especiais [ZE1 – Reserva florestal; ZE2 – Ilha de Paquetá; ZE3 – 

Bairro de Santa Tereza; ZE4 – Projetos especiais de urbanização; ZE5 – Baixada de 

Jacarepaguá/Barra da Tijuca], objetivando a preservação de áreas determinadas e a 

elaboração de projetos especiais de urbanização, voltadas para as regiões de 

expansão urbana da cidade, onde havia excepcional interesse de atuação do mercado 

imobiliário. 

A promulgação do Decreto nº 322 em 1976, elaborado na gestão de Marcos 

Tamoyo, consolida o zoneamento funcional geral da cidade, logo após a fusão dos 

estados da Guanabara e Rio de Janeiro e pouco tempo depois da instauração da 
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Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 1974, momento em que o crescimento 

do número de favelas já não podia mais ser escondido ou apagado, e que a questão 

urbana se tornava mais complexa. Na contramão das necessidades de moradia 

adequada da população de baixa renda, o decreto proibia a função residencial na área 

central, institucionalizando um processo iniciado já durante a reforma Passos (1902 – 

1906), de remoção forçada, decadência das regiões centrais como área de moradia, 

rebaixamento da qualidade de vida e deterioração do patrimônio histórico edificado, 

para se afirmarem como centro empresarial e de negócios. O Decreto 322 favorecia 

sobremaneira os interesses imobiliários, na medida em que estabelecia uma norma 

geral de verticalização que permitia chegar a 18 pavimentos (excluídos 

estacionamentos, pavimentos de uso comum, etc) para prédios afastados das divisas 

e 5 pavimentos (idênticas condições) para prédios colados nas divisas. 

Paralelamente à elaboração do Decreto no 322/76, uma equipe da Secretaria 

de Planejamento e Coordenação Geral desenvolvia o Plano Urbanístico Básico (PUB) 

da cidade, promulgado em 1977. Nele, não se estabelecem normas específicas de 

controle do uso do solo, mas se institucionaliza um modelo de planejamento diferente 

daquele que inspirou o Decreto no 322/76. Enquanto este criava um conjunto de 

normas gerais e abrangentes que cobriam todo o território municipal, o PUB-Rio 

estabelecia uma nova regionalização para a cidade, com base em macrorregiões, 

para as quais se propunha um conjunto de diretrizes gerais e específicas. O “problema 

principal da Cidade” identificado pelo PUB-Rio, 

[...] origina-se da falta de alternativas para a expansão urbana, face às 
barreiras físicas, econômicas e institucionais que impedem a integração, ao 
complexo urbano existente, das áreas potenciais de ocupação, que se 
tornariam competitivas com as áreas residenciais existentes e atrativas à 
fixação e deslocamento da população (RIO DE JANEIRO, 1977, p.230). 

Elaborado a partir de “uma ótica do planejamento que visava ao 

desenvolvimento econômico baseado na indústria” (NAME; CARDEMAN, 2014, p.65) 

e orientado para a expansão do território urbanizado, o PUB-Rio teve como escopo o 

estabelecimento de proposições ao governo municipal, recomendações aos outros 

níveis de governo, diretrizes setoriais e institucionais, além de prioridades de 

intervenção. O Plano realiza uma “ampla revisão dos conceitos até então aplicados 

no planejamento urbano do município” (p.230), definindo a organização de uma 

estrutura territorial da cidade, dividindo-a em seis Áreas de Planejamento (AP), 

determinadas a partir de uma caracterização econômica e social, de contiguidade 
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espacial e de tipo de ocupação do solo (agrupamento de "áreas homogêneas”), para 

as quais foram indicados critérios de intervenção e sugeridas diretrizes gerais de 

planejamento. Parâmetros urbanísticos mais precisos seriam definidos 

posteriormente por planos locais, sem, no entanto, definir seus instrumentos. É 

apenas no texto do decreto que aprova o PUB-Rio (Decreto nº1269/1977), 

promulgado 5 meses após sua publicação, que são instituídos os “Projetos de 

Estruturação Urbana” (PEU) (Art.5º), com o objetivo de definir “traçados viários, 

padrões de uso do solo e planos de massa”. Prevê-se que os PEU seriam aprovados 

por decreto, após apreciação pela Comissão do Plano da Cidade, e teriam como 

objeto “áreas de centros e subcentros funcionais, existentes ou em potencial; áreas 

remanescentes à execução de obras de grande porte; áreas em processo de 

renovação ou remanejamento urbano; áreas constituídas por vazios urbanos; e áreas 

de expansão periférica” (RIO DE JANEIRO, 1977). 

Os PEU deveriam, portanto, detalhar as diretrizes gerais do Plano visando 

descentralizar o processo de planejamento e intervir no território de acordo com a 

realidade de cada local, uma abordagem que se coloca em contraposição à filosofia 

do Decreto no 322/76, que propõe a homogeneização da cidade através da definição 

de parâmetros válidos para todo o seu território. Ademais, os PEU tinham como 

objetivo realizar o estudo da morfologia de cada território, propor novos alinhamentos 

de vias e edifícios, sistemas de transporte, infraestrutura e equipamentos urbanos, 

tendo como objeto áreas com características similares, que poderia abarcar apenas 

uma parte ou mais de um bairro. No entanto, os primeiros PEU aprovados entre 1978 

e 1990 (10 PEU no total), se restringiram a abordar a questão dos parâmetros 

urbanísticos, criaram legislações locais para bairros ou conjunto de bairros, sem que 

fossem pautados, como previsto pelo PUB-Rio, nenhum estudo sobre sistema e 

impactos viários ou de reordenamento fundiário. Na prática, os PEU atuam como 

instrumentos de detalhamento de regras construtivas para bairros específicos, 

apresentando apenas um mapa de zoneamento e definindo quesitos como gabarito e 

contrapartida para aquisição de potencial construtivo, sem apresentar plano de 

massas ou demonstrar graficamente sua intenção. De acordo com uma agente do 

mercado imobiliário, o aumento do potencial construtivo “ocorre na condição de 

outorga, desde que os construtores colaborem com a implantação de infraestrutura”.  

Cabe ressaltar, como aponta Cardeman (2014), que alguns dos decretos 

sequer denominavam o seu conteúdo como um “Projeto de Estruturação Urbana”, 
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mas eram assim compreendidos por terem sido elaborados pelo município e por 

apresentarem a estrutura característica de um PEU. Muitos PEU foram elaborados 

por demanda de associações de moradores de bairros, outros por iniciativa do 

município ao constatar que as reivindicações locais não poderiam ser contempladas 

pelo zoneamento previsto no Decreto nº 322/76, exigindo legislação específica. Dessa 

forma, e uma vez que não havia no PUB-Rio uma definição dos instrumentos ou das 

atribuições dos planos locais - que viriam a ser os PEU - , o escopo, o alcance e as 

diretrizes de cada PEU são diversas e, muitas vezes, divergentes, a depender dos 

atores envolvidos, do ciclo político, da fase da trajetória institucional, dos conflitos e 

da organização da luta sociopolítica de cada território. 

         No que diz respeito à habitação de interesse social e às áreas de favela, 

o PUB-Rio se limita a prever apenas como diretriz geral para o desenvolvimento social 

a conscientização da “população para a necessidade de reservar-se espaços para 

habitações destinadas às faixas de menor renda” (RIO DE JANEIRO, 1977, p. 233); 

e a colaboração para a implantação dos programas habitacionais de interesse social 

a nível estadual e metropolitano (ibidem, p.234). Na seção das proposições 

específicas para a Área de Planejamento 2 o Plano indica “desestimular a ocupação 

multifamiliar nas áreas de características topográficas notáveis (encostas)”; e, de 

forma mais explícita propõe para a AP3 “promover a integração ao tecido urbano de 

aglomerados subnormais passíveis dessa ação”, ao mesmo tempo em que preconiza 

“propiciar áreas para a construção de habitações de média e baixa renda, visando a 

eliminação gradativa de favelas” (ibidem, p.245). De fato, a maioria dos PEU 

aprovados entre 1978 e 1990 tiveram como objeto bairros classe média e classe 

média alta, no sentido de garantir a preservação ambiental e urbanística desses 

bairros, não entrando no mérito da urbanização de assentamentos precários. Não há 

menção explícita a uma política de urbanização de favelas ou de regularização 

fundiária no PUB-Rio, Plano que pretende estabelecer as diretrizes gerais do 

planejamento da cidade, este aponta de forma conflitante a intenção de, por um lado, 

“integrar” a favela à cidade, vista como uma excrescência e, por outro, “eliminar”. 

Como veremos adiante, é apenas com a aprovação do Plano Diretor em 1992 que os 

PEU passam a ter atribuições mais definidas, dentre elas a delimitação de Áreas de 

Especial Interesse Social. 

Seja pelos PEU (formalmente), seja por modificações específicas da legislação 

relativas a determinados bairros ou, mesmo, trechos de bairros, o Decreto no 322/76 
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foi sendo modificado reiteradamente ao longo do tempo, transformando a legislação 

urbana do município do Rio de Janeiro em um conjunto disperso e descoordenado de 

leis que se modificam, se superpõem e, muitas vezes, estão em conflito. Talvez o 

conflito de diretrizes mais evidente seja aquele referente à previsão de 

desenvolvimento, na região da Barra da Tijuca, de um novo Centro Metropolitano, 

previsto pelo Plano Lúcio Costa e incorporado à legislação específica (Decreto no 

3.046) com essa denominação e com normas de uso e ocupação do solo 

correspondentes, enquanto o PUB-Rio, o Decreto no 322/76 e mesmo o Plano Diretor 

que será elaborado na década de 1990, mantêm as diretrizes para o fortalecimento 

da Área Central de Negócios, o centro histórico da cidade. 

Na década de 1980, como já apontado anteriormente, as iniciativas 

governamentais de regularização fundiária e de intervenção em favelas enfrentarão 

limites dados pelas normas existentes, que não facilitavam essas intervenções. Nesse 

sentido, a Secretaria de Urbanismo vai elaborar um projeto de lei - que não chegará 

a tramitar - de desenvolvimento urbano para o município. Esse projeto tentava 

incorporar os instrumentos que estavam em discussão em nível nacional com o 

Projeto de Lei 775/83 - Lei de Desenvolvimento Urbano -, no qual se definia a função 

social da propriedade urbana além de fixar diretrizes e instrumentos para a ocupação 

do solo urbano, o que propiciou um importante acúmulo de discussão normativa que 

irá favorecer, na década seguinte, a elaboração do Plano Diretor (MOREIRA, 2010). 

A Constituição de 1988 inaugura uma nova forma federativa de estado 

integrada por quatro categorias de entes federativos – União, estados, municípios e 

Distrito Federal – todos “autônomos nos termos desta Constituição” (art. 18). O 

exercício desta autonomia é delimitada ao longo do texto constitucional por meio da 

atribuição de competências legislativas e materiais, que são ora privativas de 

determinados entes, ora compartilhadas entre eles. No entanto, o exercício desta 

autonomia por parte dos entes federativos impunha o desenvolvimento de uma base 

normativo-organizacional, razão pela qual coube aos estados elaborarem as 

constituições estaduais e aos municípios suas leis orgânicas. No art. 11 dos Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias foi estabelecido que as assembleias 

legislativas dos estados teriam um ano para aprovarem suas constituições e, 

promulgadas estas, as câmaras municipais teriam seis meses para votarem suas leis 

orgânicas. 
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Quanto ao exercício das competências urbanístico-habitacionais, as 

competências da União estão todas expressamente previstas na Constituição. O 

artigo 21, conhecido por dispor a respeito de suas competências materiais, prevê que 

a União deve “elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do 

território” (IX) e “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento e transportes urbanos” (inciso XX). 

As competências dos Municípios não estão todas fixadas expressamente na 

Constituição. Todavia, há uma fórmula simples que justifica seu poder legislativo, que 

é a ideia de interesse local. Reserva-se aos Municípios o poder de legislar sobre 

“assuntos de interesse local” (art. 30, I CF). Cabe destacar que aos municípios foram 

estabelecidas expressamente as importantes funções de promover “o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e de implementar a política de 

desenvolvimento urbano tendo como instrumento legal central o plano diretor (art. 

182). 

O artigo 24 elenca competências legislativas, cabendo à União fixar regras 

nacionais de direito urbanístico (inciso I). Completando esta mesma atribuição 

normativa, o artigo 182 estabelece que as políticas de desenvolvimento urbano, ainda 

que de responsabilidade dos poderes municipais, deverão se conformar com as 

diretrizes gerais previstas em lei cuja competência para editar é da União. No âmbito 

destas competências legislativas concorrentes, as normas gerais sobre direito 

urbanístico editadas pela União deverão ser respeitadas pelos Estados e Municípios. 

Estes dois poderão “suplementar” as normas gerais da União nos temas que lhes 

competir, sem contrariar as normas nacionais. 

Outra previsão constitucional específica é aquela relacionada no artigo 23, 

conhecido como o dispositivo das competências materiais comuns, onde os três entes 

são responsáveis por “promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico” (inciso IX). 

Dentro de todo este contexto jurídico constitucional que ao Município do Rio de 

Janeiro foi imposta a atribuição de aprovar sua lei orgânica respeitando as normas da 

CF88 e da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de promover sua política de 

desenvolvimento urbano tendo como base a lei do plano diretor e os princípios reitores 

da função social da propriedade e da cidade, de realizar o ordenamento do seu 
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território e materializar políticas sociais, especialmente as habitacionais, em 

cooperação com os demais entes. 

Entre as previsões da Lei Orgânica, cabe destacar: as normas de uso e 

ocupação do solo devem ser aprovadas no formato de lei, não mais decreto (art. 23); 

estabelece que a lei do Plano Diretor da cidade deve seguir o rito de lei complementar 

(art. 70, V), cabendo a apresentação do projeto de lei ao Poder executivo (art. 452, 

§4º); prevê o chamado princípio da não remoção (art. 429, VI12); a urbanização, a 

regularização e a titulação das áreas de favelas e loteamentos irregulares e 

clandestinos constam entre seus preceitos (art. 429, VI e VII), assim como a criação 

de áreas de especial interesse social (art. 429, X); prevê a destinação de terras 

públicas não utilizadas ou subutilizadas prioritariamente para assentamento de 

população de baixa renda e; a disponibilização de assistência jurídica à população de 

baixa renda nos processos de regularização fundiária (art. 438). 

Na década de 1980, os movimentos sociais articulados em torno da luta pela 

reforma urbana, reivindicam uma política urbana mais democrática e redistributiva. 

Com a abertura política, este movimento passa a ter um papel destacado na 

elaboração da Constituição Federal de 1988, introduzindo um capítulo dedicado à 

política urbana, “em que se afirmava a função social da cidade e da propriedade, o 

reconhecimento e integração dos assentamentos informais à cidade e a 

democratização da gestão urbana – entendida como ampliação dos espaços de 

participação e controle social das políticas” (ROLNIK, 2009, p. 34). Em 2001, este 

capítulo é regulamentado pela Lei do Estatuto da Cidade (n. 10257/2001), onde é 

apresentado um conjunto de instrumentos urbanísticos do qual fazem parte as zonas 

especiais de interesse social. 

A formulação do instrumento das zonas especiais de interesse social trata 

diretamente da democratização do acesso à terra urbana. Por meio deste mecanismo 

se dá o reconhecimento das ocupações de terras como legítimas soluções de moradia 

da população de baixa renda, sendo definidas como áreas prioritárias para 

intervenções do poder público que visem a garantia do pleno direito à moradia digna 

 
12 Art. 429, VI- urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa 

renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham 
risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que serão seguidas as seguintes regras: a) laudo técnico 
do órgão responsável; b) participação da comunidade interessada e das entidades representativas na 
análise e definição das soluções; c) assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou 
do trabalho, se necessário o remanejamento. 
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e adequada, enfrentando a reiterada prática das remoções forçadas. No entanto, o 

processo de delimitação e regulamentação das AEIS no Rio de Janeiro aponta para 

importantes particularidades e algumas contradições entre os objetivos que deram 

origem ao instrumento – democratização do acesso à terra e garantia de moradia 

adequada – e as motivações dos agentes envolvidos na sua implementação, bem 

como dos efeitos da aplicação do instrumento sobre a política habitacional e a 

produção do espaço urbano. 

• 4.3.2 A trajetória da criação das AEIS no Rio de Janeiro 

A primeira aparição, que se identificou na pesquisa, de uso da técnica do 

zoneamento inclusivo para programas habitacionais para população de baixa renda 

se deu através da intitulada Zona Especial 10 (ZE-10). Segundo o artigo 4º do Decreto 

n. 322/1976, o Município do Rio de Janeiro ficou dividido em diferentes categorias de 

zonas cujas delimitações foram referidas neste mesmo corpo legal. 

A ZE-10 foi incluída no inciso VIII do artigo 4º do Regulamento de Zoneamento 

(Decreto n. 322/1976) através do Decreto n. 3103/1981. Ela foi qualificada como zona 

de “recuperação urbana de áreas já consolidadas, constituídas por aglomerações de 

habitações subnormais, consideradas de interesse social, delimitada no anexo 21”. 

Ademais, o mesmo decreto previu que “a Zona Especial - 10 (ZE-10) terá as condições 

de zoneamento, parcelamento da terra e edificações disciplinadas pelas instruções 

normativas que forem aprovadas por Decreto específico”. 

Segundo informações obtidas junto aos interlocutores da pesquisa, essa zona 

especial foi criada em virtude de uma demanda específica de intervenção na Favela 

da Maré. Tal informação se confirma quando se analisa o texto original do Decreto n. 

3103/1981, onde a delimitação da ZE-10 refere-se aos Projetos Aprovados (PA) nº 

10.155 e 37.713. 

Quando criada, então, esta nova zona urbana englobava apenas uma área 

específica da cidade, a favela do Morro do Timbau, que passava por processo de 

urbanização por meio do Programa PROMORAR13, inserido no complexo de favelas 

 
13 O PROMORAR foi um programa criado pelo BNH que previa o financiamento dos governos 

locais para a realização de ações de urbanização de favelas e regularização fundiária. No caso do Rio 
de Janeiro, no entanto, o BNH acabou por realizar diretamente as obras de urbanização e regularização 
do complexo de favelas da Maré. Essa atuação excepcional se deveu à importância dessa obra, tida 
como exemplar de uma nova política urbana e que se colocava como um dos elementos centrais da 
campanha do Ministro do Interior, Mario Andreazza, como candidato a candidato à Presidência da 
República. Do ponto de vista mais formal, essa iniciativa também se deveu ao fato de que a principal 
área de intervenção da favela era ocupada por palafitas, situadas em áreas de Marinha, portanto sob 
o domínio da União) 
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da Maré. Ao instituir este novo tipo de zona, abria-se a possibilidade de, a partir de 

um plano de urbanização e decreto(s) de uso do solo, serem estabelecidos padrões 

urbanísticos para assentamentos específicos, com parcelamento do solo e normas de 

uso e ocupação adequadas para a garantia do direito à moradia da população. Nos 

anos seguintes, este zoneamento passou então a se aplicar a outras áreas em 

processos de urbanização como a favela Dona Marta, a partir de uma nova legislação 

municipal de 198314. A ZE-10 foi também utilizada como tipologia de zoneamento para 

delimitação de bairros como a 18ª Unidade Espacial de Planejamento (UEP) 

correspondente aos bairros do Andaraí, Maracanã e Vila Isabel15; a 50a Unidade 

Espacial de Planejamento (UE) relativa aos bairros de Bangu, Padre Miguel e Senador 

Camará16 e os bairros da Penha, Penha Circular e Brás de Pina17. Contudo, foram 

poucas as situações de emprego da ZE-10. Em todos esses casos se remetia a 

normatização da ZE-10 à regulamentação específica. 

Com a aprovação do Plano Diretor em 4/6/1992, o PEU assume importante 

papel no processo de planejamento, tornando-se obrigatório para toda a cidade e 

tendo como limite as Unidades Espaciais de Planejamento (UEP), por ele instituídas. 

As modificações que envolvem o uso do solo passam a ter de ser feitas 

obrigatoriamente através de lei (e não mais por decreto) e todas as regulamentações 

anteriores, a grande maioria editada por meio de decreto, passaram a ter força de lei. 

O Plano Diretor uniformiza o tratamento dado pelos PEU a todas as áreas ao exigir 

um conteúdo mínimo e estabelece algumas exigências quanto à participação popular. 

A aprovação do Plano de 92 reflete em grande medida as pautas da luta dos 

movimentos sociais urbanos incorporando a questão da urbanização das favelas, com 

base no texto da Emenda Popular e o fortalecimento das Políticas Sociais. No entanto, 

como aponta Villaça (1999), o Plano apresenta uma enorme fragilidade, pois apesar 

da participação popular, mesmo que incipiente, este dependia de regulamentações 

posteriores para que as políticas previstas pudessem ser efetivadas. Este era o caso 

dos PEU, cujo objetivo deixa de ser apenas de definir traçado das vias e uso e 

ocupação, como no PUB-Rio, passando a orientar também as intensidades da 

ocupação, áreas para equipamentos urbanos e hierarquização de vias (RIO DE 

 
14 Lei nº 434 de 26 de julho de 1983. Disponível em: http://oads.org.br/leis/1690.pdf 
15 Decreto n. 6997 de 30 de setembro de 1987, disponível em https://leismunicipais.com.br/. 
16 Decreto n. 7914 de 20 de maio de 1988, disponível em https://leismunicipais.com.br/. 
17 Decreto n. 7654 de 20 de maio de 1988, disponível em https://leismunicipais.com.br/. 
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JANEIRO, 1992, Art. 44, X). Conforme o artigo 73, o PEU definirá o controle de uso e 

ocupação do solo e as ações da administração para as Unidades Espaciais de 

Planejamento, “constituídas por um ou mais bairros em continuidade geográfica e 

definidas por analogias físicas ou urbanísticas, segundo indicadores de integração e 

compartimentação” (ibid., Art. 42, § 3o). 

O PEU atua como instrumento regulatório, que deve observar os objetivos, 

princípios, diretrizes setoriais e por Áreas de Planejamento definidos no Plano e 

ouvidas as comunidades diretamente envolvidas (RIO DE JANEIRO, 1992). O art. 152, 

inciso II, destaca a necessidade da “preservação da tipicidade da ocupação local”, 

uma abordagem voltada que aponta para a descentralização municipal e participação 

da comunidade no decorrer de um processo de planejamento permanente e que, 

assim como o Plano Diretor, deveria ser revisto periodicamente. O Artigo 74 define o 

conteúdo mínimo dos PEU, dentre os quais destaca-se o primeiro, que inclui a 

demarcação de possíveis Áreas de Especial Interesse Social: 

I - a delimitação das Zonas e Áreas de Especial Interesse, definido os usos 
permitidos; 
II - a fixação de índices de Aproveitamento do Terreno e seus parâmetros 
urbanísticos; 
III - a fixação de índices e parâmetros urbanísticos para as edificações [...]; 
IV - restrições que incidam sobre as edificações ou atividades existentes que 
não mais satisfaçam as condições da Zona ou Área de Especial Interesse em 
que se situam; 
V - a relação dos bens tombados ou preservados, com suas respectivas áreas 
de entorno; 
VI - o quadro de atividades relativo aos usos permitidos para as diversas 
zonas [...] (RIO DE JANEIRO, 1992). 
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Alinhado com a conjuntura nacional de debates em torno da reforma urbana, 

do direito à moradia e da democratização do acesso à terra, a cidade do Rio de Janeiro 

tem nas décadas de 1980 e 1990 um período singular nas relações estabelecidas 

entre o poder público e as favelas. Se nos períodos anteriores as favelas haviam 

passado por processos de invisibilidade, repressões e grandes remoções forçadas, 

na década de 1980 ganha força a luta pelo reconhecimento das favelas como espaços 

legítimos de moradia e sociabilidade. Com isso, os moradores de favelas na cidade 

do Rio de Janeiro têm na década de 1990 um período de maior segurança da posse 

e passam a ser contemplados pela agenda municipal de políticas de urbanização de 

favelas. É neste contexto que se efetivam verdadeiras iniciativas no campo da 

legislação urbanística municipal alinhadas aos princípios do zoneamento urbano 

inclusivo através da delimitação de zonas especiais de interesse social. 

Já em 1990 a nova Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro passa a 

incorporar os princípios da política urbana presentes na Constituição Federal recém 

elaborada e aprovada, trazendo dentre seus preceitos a “urbanização, regularização 

fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos 

moradores, salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco de 

vida aos seus habitantes” e a “regularização de loteamentos irregulares abandonados, 



41 
 

não titulados e clandestinos em áreas de baixa renda, através da urbanização e 

titulação, sem prejuízo das ações cabíveis contra o loteador” (SMU/CGPIS, 2014). A 

Lei Orgânica previu expressamente também as AEIS como instrumento da política de 

desenvolvimento urbano (art. 429, X). No entanto, somente com a elaboração do 

Plano Diretor da cidade, em 1992, o instrumento da AEIS passa a integrar de forma 

permanente a política habitacional do município, 

São normas importantes deste período: 

a) Decreto 5625 de 27/12/1985 dispõe sobre reconhecimento de 

logradouros mediante decreto do Prefeito, independente de 

regularização urbanística ou fundiária. A responsabilidade é atribuída à 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Esta deverá ouvir o “Núcleo 

de Regularização de Loteamentos da Procuradoria Geral sobre o pedido 

de reconhecimento de logradouro e a denominação a ser atribuída a este” 

(art. 4º, par. único); 

b) Decreto 7.290 de 14/12/1987 – Institui o Núcleo de Regularização de 

Loteamentos, vinculado ao Gabinete do Prefeito. Secretário de 

Desenvolvimento Social responsável por designar a coordenação do 

núcleo; 

c) Lei 1421 de 18/07/1989 –  Institui o Programa Municipal de 

Regularização de Favelas – PROFAVELA, com fins de urbanização e 

regularização de posse. PGM designada como responsável pelas 

medidas de regularização de posse. Institui a Área de Planejamento 

Especial (AEP) que incluirá as favelas incluídas no PROFAVELA. Indica 

aproveitamento de convênio assinado com a GTZ. 

4.4 Síntese do ciclo e pontos de inflexão 

POR DESENVOLVER 

5. A ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS 

PELA PREFEITURA (DÉCADA DE 1990 ATÉ O CICLO LULISTA) 

5.1 Conjuntura política  

• 5.1.1 Escala nacional 

A crise econômica que teve início na década de 1980 se estendeu ao longo da 

década seguinte. A partir do final da década de 1980, com o crescimento do 
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endividamento público e com a adoção de políticas de retração fiscal, reduz-se 

consideravelmente a capacidade de estados e municípios investirem de forma 

consistente em políticas sociais. A crise atinge de forma importante as Companhias 

Estaduais de Habitação e de Saneamento. A situação das COHABS foi mais grave 

porque as empresas herdaram uma forte inadimplência dos mutuários, uma dívida 

importante com o SFH e, já na Nova república, foram destituídas da sua função de 

agentes financeiros e de implementadores das políticas federais de habitação (Jucá 

Filho, Melo. 1990)  e uma carência de fontes de recursos e de financiamento, com a 

suspensão dos empréstimos do FGTS, que vige já a partir de 1987. Segundo Jucá 

Filho e Melo (1990:505-506): 

A política praticada pelo governo face a esses desequilíbrios [dívida externa, 
inflação e aumento dos juros] compreendem, inter alia, medidas de corte do 
gasto público nas empresas estatais ena administração direta e indireta. 
Dentre estas últimas [...] destacam-se as resoluções do Banco central de 
números 14654. De 26/02/1988 e 1469, de 21/03/1988, que limitaram aos 
saldos existentes em 31/12/1987 os empréstimos e repasses por instituições 
financeiras a empresas estatais e órgãos da administração direta e indireta. 
Estas decisões tiveram forte impacto nos programas de habitação popular à 
medida em que levaram à paralização efetiva de vários programas em 
andamento e em vários planos e projetos elaborados em todo o país. 
Segundo a Carta de Belo Horizonte, expedida pelos secretários de Estado de 
Habitação e presidentes de COHAbs, em 25/04/1988, as resoluções 
implicaram um corte de 83% dos créditos contratados pelo conjunto dos 
governos estaduais. 

Num primeiro momento, os governos estaduais são os mais afetados pela crise , 

inclusive porque, na reforma tributária levada a cabo pela Constituição de 1988, os 

estados foram os entes que mais perderam em capacidade fiscal. Os municípios, 

embora passando pelas mesmas restrições em termos de financiamentos federais, 

ampliaram a sua base fiscal, o que permitiu as experimentações de novas políticas 

urbanas nesse período e ao longo da década de 1990. As novas opções de apoio 

federal, a partir da Nova República, embora limitadas, também passaram a ter o 

município como instância preferencial para a execução de projetos, o que se manteve 

nos governos Collor, Itamar e FHC.  

 

Com a restrição dos financiamentos federais ficou mais importante então a 

participação das instituições multilaterais, particularmente o Banco Mundial (BM) e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no financiamento das políticas 

urbanas. Isso vai implicar em que os projetos desenvolvidos localmente passem a 

sofrer a influência mais vigorosa das políticas ditadas por estes organismos. 
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Nessa linha o governo federal firma um acordo com o Banco Mundial para um 

programa de apoio à provisão de saneamento em favelas, o PROSANEAR, que 

utilizará tecnologias alternativas, como o esgoto condominial. O PROSANEAR 

contava com recursos do BM (50%), dos governos estaduais e municipais (25%) e da 

Caixa Econômica Federal (25%, tendo o BM contribuído com uma inversão de 

US$ 100 milhões. O programa tinha como pressupostos a participação comunitária, 

tecnologias alternativas, proteção ambiental e recuperação de custos (SANTOS, 

PAULA 1989). A partir da constatação de problemas administrativos na gestão local 

do programa, o BM lança o PAT-PROSANEAR, que terá como um de seus 

componentes o desenvolvimento institucional (DI) dos entes locais. Já no final da 

década de 1990, o governo federal lançou o programa Habitar Brasil-BID (HBB) que 

iria apoiar a atuação dos municípios na realização de projetos de urbanização de 

favelas, também associado a projetos de DI18. 

Do ponto de vista político, a partir dos momentos finais da Nova República e 

até meados da década de 1990, o campo das políticas urbanas passa por uma série 

de mudanças institucionais, com a criação e transformação de ministérios e com uma 

forte fragilidade na capacidade estatal do governo federal em definir rumos coerentes 

para as políticas urbanas. Apenas em 1995, com a criação da SEPURB, há uma certa 

estabilidade e uma coerência na definição das políticas do governo federal. No entanto, 

com as crises econômicas do final da década e com a crescente necessidade do 

governo FHC de criar condições políticas de governabilidade, a Secretaria é 

sacrificada na intermediação de interesses políticos imediatos, perdendo a 

consistência.  

Em 2003, com a eleição de Lula, muda-se o contexto para a política urbana, 

com a criação do Ministério das Cidades e as novas propostas para a política urbana. 

No entanto, tanto no campo estadual, hegemonizado pelo clã Garotinho, quanto no 

plano municipal haverá oposição ao governo e resistência em aderir às políticas 

propostas pelo novo governo. 

 
18 Sobre os impactos do PAT-Prosanear e do HBB na atuação dos municípios ver a pesquisa 

anterior de balanço do PAC Favelas. 
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• 5.1.2 O Rio de Janeiro 

A eleição de Cesar Maia para a Prefeitura do Rio interrompe um ciclo de 

hegemonia do PDT na política carioca. Originário dos quadros do PDT, Maia filia-se 

ao PMDB e concorre à Prefeitura com um discurso que aliava a defesa da “ordem” à 

modernização administrativa. Maia instaura um novo ciclo político na cidade que irá 

se contrapor, com um projeto conservador, ao brizolismo e, mais tarde, à hegemonia 

de Anthony Garotinho na política fluminense. No final da primeira gestão, escolhe (e 

elege) como candidato à sua sucessão o arquiteto Luiz Paulo Conde, que havia sido 

seu secretário de Urbanismo e responsável direta ou indiretamente pelos principais 

projetos de sua gestão, o Rio-Cidade e o Favela Bairro. Na campanha seguinte, tendo 

Conde rompido com Maia e se aliado a Garotinho, Maia se candidata e vence Conde, 

ganhando mais um mandato que se prolonga com a sua reeleição nas eleições 

seguintes. A chamada “era Maia” só se conclui em 2008, quando a sua candidata, 

Solange Amaral, perde para Eduardo Paes que, aliás, tinha começado a sua carreira 

política como subprefeito da Barra da Tijuca, como pupilo de Maia. 

Paralelamente à hegemonia de Cesar Maia no âmbito municipal, novas 

lideranças se afirmam na instância estadual. Brizola, que havia sido sucedido por 

Moreira Franco do PMDB, político de linhagem amaralista, volta ao poder no estado 

na gestão 1991-1995, sendo sucedido por Marcelo Allencar, ex-prefeito do Rio, 

também dissidente do PDT e que se elegeu pelo PSDB para o período 1995-1999. O 

PDT volta ao poder em 2000 com Anthony Garotinho, em aliança com o PT, que 

indicou a vice-governadora Benedita da Silva. Garotinho, político de origem no Norte 

Fluminense, com trajetória em meios de comunicação e também em igrejas 

evangélicas, também rompe com Brizola ainda durante o mandato e se filia ao PSB, 

posteriormente passando para o PMDB. Garotinho elege seu sucessor – sua esposa, 

Rosinha Garotinho, para a gestão subsequente (2003-2007). 

Se a década de 80 foi marcada pelo alto grau de mobilização social, que terá a 

Constituinte como ponto de apogeu, a década de 1990 já se demarca pela ascensão 

do ideário neoliberal que irá aparecer de forma clara, em primeiro lugar, na vitória de 

Collor para a Presidência da República em 1999, e que posteriormente se consolidará 

nas gestões de Fernando Henrique Cardoso. Em nível estadual, no entanto, a 

tendência dominante foram gestões de caráter mais populistas. A gestão de Brizola 

entre 1991 e 1995 ainda se caracteriza por projetos de grande envergadura e com 

caráter fortemente redistributivos consolidando uma tendência de investimentos em 
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saneamento na periferia, particularmente na Baixada Fluminense, com os programas 

Reconstrução Rio e o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. 

A gestão de César Maia na prefeitura do Rio representou uma ruptura com a 

gestão anterior de Marcello Allencar, no que diz respeito à implementação dos 

instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor e que seriam mais tarde 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade. Ao invés de promover a regulamentação 

dos instrumentos e diretrizes do Plano Diretor, a gestão que se seguiu retirou as 

mensagens que o Prefeito Marcelo Allencar já havia enviado à Câmara Municipal 

nesse sentido. Ao mesmo tempo, por iniciativa de Luiz Paulo Conde promoveu uma 

nova abordagem de planejamento baseada na experiência de Barcelona, que havia 

contratado uma empresa de consultoria para elaborar um Plano Estratégico com o 

objetivo de preparar a cidade para as Olimpíadas de 1992, considerada um “sucesso” 

do empreendedorismo urbano. A elaboração do primeiro Plano Estratégico da Cidade 

do Rio de Janeiro em 1993-1995 - que contrata a mesma empresa de consultoria 

catalã - marca a adoção do que se poderia chamar de um “urbanismo de resultados”, 

ou de “urbanismo de fragmentos”, com ênfase em ações pontuais que teriam efeito 

multiplicador, como foi o caso do Projeto Rio Cidade.  

 Uma das principais propostas do Plano Estratégico foi a da candidatura do Rio 

de Janeiro para sede das Olimpíadas, seguindo de forma estrita o modelo de 

Barcelona. Embora essa primeira tentativa tenha fracassado, ela é retomada para o 

caso dos Jogos Panamericanos de 2007, sendo então bem sucedida. Todas as 

gestões seguintes continuarão a trabalhar essa ideia que será finalmente realizada 

para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O PECRJ é, portanto, 

resultado da implementação de uma agenda urbana predominante montada por uma 

coalizão de poder entre diversos agentes orientados para a produção de uma imagem 

da cidade através da lógica da mercadoria, buscando vendê-la no mercado global do 

city marketing.  

O diagnóstico apresentado pela PECRJ aponta Linhas Estratégicas a serem 

adotadas e uma metodologia pré-estabelecida a partir da aplicação dos instrumentos 

básicos do planejamento estratégico: identificar tendências, pontos fortes e pontos 

fracos da cidade. Esses instrumentos visam a unificação das “opiniões” sobre os 

rumos da cidade em torno de um consenso dito natural. A metodologia imposta torna 

o conteúdo do plano “indiscutível e incontestável”, neutralizando o conflito antes 

mesmo que ele se manifeste. As “diferenças” são apresentadas como expressões 
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positivas da diversidade da cidade e a problemática da desigualdade é naturalizada 

(PINA, 2017). O seu objetivo central é tornar o Rio de Janeiro “uma metrópole 

empreendedora e competitiva, com capacidade para ser um centro de pensamento, 

de geração de negócios para o país e sua conexão privilegiada com o exterior (RIO 

DE JANEIRO, 1995, p.23). Esse objetivo é divulgado como a “diretriz maior do plano”, 

pois “revela a vontade e a determinação em buscar o compromisso entre a lógica da 

cidadania e a lógica do mercado” (ibidem). 

 Além disso, já nas gestão 2001-2004, quando o PECRJ será revisado e 

atualizado pela segunda gestão da prefeitura de César Maia (2001-2004 e 2005-2008) 

- o PECRJ II divide a cidade em doze macrozonas e não considera as divisões 

territoriais pré-existentes, como as definidas no PUB-Rio e referendadas no Plano 

Diretor Decenal - Cesar Maia irá retomar a ideia da criação de grandes equipamentos 

culturais a partir de arquitetos de grife, sob o modelo do empreendedorismo urbano, 

visando à inserção e à manutenção da cidade no contexto competitivo internacional e 

nacional, buscando associá-la a uma imagem cosmopolita. Dessa forma, a 

administração municipal aplicou recursos significativos em grandes projetos, como o 

Museu Guggenheim, a Cidade do Samba e a Cidade da Música. Em detrimento de 

ações que viessem trazer benefícios diretos à população carioca, investimentos 

públicos foram destinados a esses empreendimentos, considerados atrativos para o 

capital proveniente do setor turístico e também de forte apelo político. Idealizado para 

ser implantado na área portuária, o Museu Guggenheim foi objeto de grande polêmica, 

em função do aporte financeiro destinado à sua construção. Após uma ação civil 

pública contra o investimento de recursos municipais para as obras, o projeto foi 

paralisado.  

O instrumento do Planejamento Estratégico Municipal, diferente do Plano 

Diretor, que é previsto e exigido pela legislação, resulta de uma opção de gestão, que 

corresponde a uma determinada concepção de planejamento aliado ao 

empreendedorismo urbano e que se coloca em disputa com a concepção de gestão 

democrática da cidade contida no Plano Diretor. O PECRJ não tem a obrigação, 

portanto, de atender concretamente às diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade 

da função social da cidade ou de buscar a democratização do acesso à terra. O 

instrumento das AEIS não é mencionado no PECRJ, não fazendo parte do arcabouço 

das “linhas estratégicas”. Dentre as tendências apontadas pelo Plano no que diz 

respeito à habitação encontram-se o “direcionamento da construção civil para imóveis 
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de faixa de renda mais alta; o crescimento da população favelada e de loteamento 

irregulares; a progressiva informalidade nas novas construções” (ibidem, p.15). O 

Plano se limita a apontar como um ponto forte da cidade o “entendimento das favelas 

como bairros populares a serem incorporados à cidade”.  

Dentre os 161 projetos apresentados no PECRJ, o programa de urbanização 

de favelas “Favela-Bairro” ganhou destaque como parte da estratégia “Rio Integrado”, 

que tinha como objetivo a “normalização urbana” por meio da regularização 

urbanística, do desestímulo à favelização e do incremento à construção de moradia 

popular (ibidem, p.25). O programa afirma buscar a “uniformização dos espaços 

urbanos, minimizando as diferenças existentes” (ibidem, p.30 e para tal contou com 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Caixa 

Econômica Federal e da União Europeia, sempre com contrapartida da Prefeitura, 

como será detalhado adiante.  

 Deixando em segundo plano o planejamento normativo e promovendo a 

desregulamentação urbanística, a atuação da Prefeitura se caracterizou pela ênfase 

no projeto em lugar do plano, o que se ressaltou no Programa Rio-Cidade. Um outro 

elemento importante foi a defesa de uma determinada noção de “ordem” urbana, o 

que implicou na repressão à ocupação dos espaços públicos (principalmente através 

do combate ao comércio ambulante). Foi uma política com impacto na opinião pública 

e principalmente na classe média.  

Em 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da 

República, Cesar Maia se coloca frontalmente como oposição ao governo federal, não 

aderindo às propostas de política habitacional colocadas pelo Ministério das Cidades, 

seja a adesão SNHIS, seja ao PAC. Por fim, cabe ressaltar que, a partir dos 

depoimentos dos nossos entrevistados pode-se identificar algumas diferenças entre 

o início e o final da “era Maia”. A mais importante diz respeito à forma de gestão, que 

abandona os princípios da competência técnica e administrativa em prol de alianças 

políticas, cedendo cargos para políticos que não dispõem de competência técnica e 

que acabam por subordinar as políticas públicas a interesses eleitoreiros. Tal foi o 

caso da Secretaria de Habitação, como veremos. 
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5.2 Políticas, Programas e Estruturas administrativas 

• 5.2.1 Governo do Estado 

Durante todo esse período (1993-2008) a atuação do Estado no campo 

habitacional é residual. A crise econômica da CEHAB  se combina com a sua 

fragilização institucional, sendo frequentemente subordinada a interesses políticos e 

clientelistas.  Durante o Governo Brizola, a CEHAB atuou de forma complementar nos 

grandes projetos de saneamento na Baixada, fazendo reassentamento de famílias 

atingidas por enchentes ou o deslocamento de populações ribeirinhas atingidas por 

projetos de drenagem. Já no governo Garotinho houve um grande programa 

habitacional que prometia “casa a 1 real”, e que construiu grandes conjuntos 

habitacionais em áreas periféricas e com graves problemas de inserção urbana, 

denominados Nova Sepetiba I, II e II. Os projetos eram de baixa qualidade, os 

assentamentos se fizeram em áreas com fragilidade ambiental e demonstram uma 

certa perda de capacidade técnica no campo estadual, que também foi fortemente 

atingido pela crise fiscal, como já foi colocado. 

O único momento destoante nessa análise ocorre quando Conde é vice-

governador durante o mandato de Rosinha Garotinho. Nesse contexto ele vai 

desenvolver um projeto de urbanização para a favela Dona Marta e também um 

concurso de ideias para a Rocinha, promovido também em convênio com o IAB. Foi 

o projeto vitorioso nesse concurso que forneceu as bases para a intervenção do PAC, 

na gestão seguinte. 

Com a retração do Estado, o município assume um papel fortemente 

protagonista e, mesmo em uma gestão conservadora, afinada com os princípios do 

planejamento estratégico, do empreendedorismo urbano e do urbanismo de 

resultados, como foi a de Cesar Mais, a urbanização de favelas terá centralidade ao 

longo de todo o período, como veremos. 

• 5.2.2 Governo Municipal 

Em 1992, a partir da aprovação da Lei Orgânica Municipal, a Prefeitura dá início 

ao processo de elaboração do Plano Diretor. Mobilizando uma equipe que reunia 

técnicos de várias secretarias, sob a direção de Vera Rezende, da SMU, foram 

organizados 5 grupos de trabalho que deveriam elaborar diagnósticos específicos e 

com uma metodologia aberta à participação popular. Os temas escolhidos foram: 

Habitação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Transportes e Saneamento. 
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Além destes grupos temáticos havia também um corpo de técnicos dedicados à 

discussão do uso do solo e de diretrizes espacializadas para a ocupação das áreas. 

O grupo de habitação era coordenado por Marcia Bezerra, que havia trabalhado 

anteriormente no Programa Cada Família um Lote e por Fernando Cavalieri, do 

IplanRio, que vinha trabalhando no cadastro de favelas. Ficou no âmbito desse grupo 

a proposta de instrumentos como o solo criado e o imposto progressivo – que ainda 

não haviam sido regulamentados. No processo de discussão evidenciou-se uma 

oposição do setor imobiliário, contrário a estes instrumentos. Segundo depoimento de 

Marcia Bezerra, o grupo teria se inspirado bastante na proposta de PD de Porto Alegre. 

A proposição final do PD do Rio foi considerada bastante progressista e foi 

modelo para outras cidades brasileiras que elaboraram seus planos posteriormente. 

No capítulo de habitação, o PD propõe uma política habitacional ampla, com 

ênfase na urbanização de favelas e regularização de loteamentos, institui as Áreas 

Especiais de Interesse Social e cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

que deveria receber os recursos oriundos da aplicação do solo criado. O debate 

legislativo do PD é acompanhado por representação da sociedade, que se organiza 

no Fórum de Acompanhamento do Plano Diretor, que terá voz ativa no plenário da 

Câmara. O Plano foi aprovado no final de 1992, já na transição da gestão municipal. 

         Eleito, Cesar Maia nomeia Luiz Paulo Conde para a Secretaria de 

Urbanismo. Arquiteto conceituado, professor da FAU-UFRJ e ex-presidente do IAB, 

Conde teve um considerável espaço para propor programas e ações que tiveram 

destaque na gestão de Maia. Entre eles, destaca-se o Programa Rio-Cidade, voltado 

para revitalização dos centros de bairro. O Programa foi construído a partir de uma 

parceria com IAB-RJ, que organizou um concurso de ideias, selecionando escritórios 

de arquitetura que foram contratados pela Prefeitura para desenvolver os projetos 

urbanos para as áreas selecionadas. Esse programa, junto com o Favela Bairro, 

acabou por angariar um forte apoio da categoria dos arquitetos ao governo Maia, 

ampliando a sua legitimidade. 

         Para desenvolver as propostas no campo da habitação, Conde 

convocou Sérgio Magalhães, arquiteto com experiência em HIS e também com 

passagem pelo IAB. Para definir a política habitacional, os programas e a estrutura 

institucional19, dentro das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, a nova gestão 

 
19 As informações presentes neste item derivam, em grande medida, do relatório de Pesquisa 

Municipalização da Política Habitacional – o caso do Rio de Janeiro, elaborado pelo Observatório das 



50 
 

criou o GEAP (Grupo Executivo de Programas Especiais de Trabalho de 

Assentamentos Populares) em agosto de 1993, coordenado por Sérgio Magalhães e 

contando com participação de representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo 

(SMU), da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMO), da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), da IplanRio, da Riourbe, da 

Procuradoria Geral do Município (PGM) e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), 

tendo sido elaborado e encaminhado ao Prefeito o documento: “Diretrizes da Política 

Habitacional”, que sintetizava já as principais propostas para a política habitacional. 

Havia na época uma ideia de que a habitação ficasse sob a a responsabilidade 

da Secretaria de Urbanismo, que tinha capitaneado a elaboração do Plano Diretor, 

através da criação de superintendência específica. Ao final optou-se pela criação, em 

março de 1994, da Secretaria Extraordinária de Habitação transformada, em 

dezembro de 1994, em Secretaria Municipal de Habitação. O quadro técnico foi 

composto principalmente por funcionários e técnicos da SMDS que trabalhavam no 

Projeto Mutirão (que é incorporado pela nova secretaria), por uma parte dos quadros 

da SMU que lidavam com loteamentos, por técnicos da Riourbe e de outros órgãos. 

Assim, a parte relativa à urbanização de favela e aos programas com a população de 

rua foi para nova Secretaria, permanecendo na SMDS o quadro de funcionários que 

trabalhava com as políticas voltadas para crianças (creches), adolescentes e idosos. 

A Secretaria Municipal de Habitação era composta em 1996 por uma 

Subsecretaria, uma Secretaria Executiva da Comissão de Assuntos Fundiários, uma 

Assessoria Especial, 3 coordenadorias e as gerências dos diversos programas. 

A proposta de criação da SMH estabelecia que ela deveria funcionar com base 

em um modelo em que os programas têm uma gerência independente que se serve 

de uma estrutura de suporte montada na Secretaria. Essa estrutura é composta por 3 

coordenadorias: (a)  Coordenadoria de Urbanização Comunitária, que agrupa todos 

os engenheiros, técnicos e funcionários que participaram do Projeto Mutirão; (b) 

Coordenadoria de Reassentamento e Ação Emergencial, que concentra todos os 

trabalhos das assistentes sociais, profissionais da área social que lidam com 

população de rua, reassentamento e cadastramento; (c) Coordenadoria de 

Regularização Fundiária, com advogados e assistentes sociais. 

 
Metrópoles em 1998. Essa pesquisa levantou as fontes documentais e realizou entrevistas com os 
técnicos da SMH. 
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Mesmo com a criação da SMH, mantém-se a estrutura do GEAP que 

acompanha a implementação dos programas. O Grupo em 1996 era composto por 

representantes da SMH, da SMU, da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da SMO, 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), da SMDS, da PGM, do IplanRio, 

da Riourbe e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).  Além destes 

órgãos, participaram da implantação dos programas a Secretaria Municipal de 

Educação (SME), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a Fundação Parques e 

Jardins, a Fundação Rio Luz, a Geo-Rio, a Defensoria Pública do Estado, a 

Companhia estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) e a Light. 

Esses órgãos participam de programas ou ações específicas, por exemplo, a 

Defensoria participava das atividades do Núcleo de Regularização de Loteamentos, 

etc. O Iplan Rio tem uma participação muito importante por ser o órgão responsável 

pelo cadastro de favelas, que será constantemente aperfeiçoado. Como parte da 

terceirização interna das demandas da SMH, a Riourbe se encarrega da licitação e da 

fiscalização de parte das obras gerenciadas pela SMH, além de participar como 

parceira na execução do Favela-Bairro. Além do cadastro, o IplanRio contrata 

levantamentos aerofotogramétricos, serviços de topografia, projetos de arquitetura e 

urbanização. 

O que se evidencia é que o modelo de gestão adotado buscava a “gestão 

matricial”, com a integração de órgãos (inclusive de fora da Prefeitura) e de funções, 

sendo as atividades fins organizadas em programas com gerência própria. Também 

é importante ver como o acúmulo de experiências das equipes técnicas da Prefeitura, 

acumuladas na década anterior, foram fundamentais para que a Prefeitura 

conseguisse montar um conjunto ambicioso de programas com resultados a curto 

prazo. 

A Prefeitura apresenta a estruturação básica da política habitacional em torno 

de 6 grandes programas, estabelecendo quase sempre ações integradas aos 

recursos disponíveis: (a) Programa Regularização Urbanística e Fundiária de 

Loteamentos de Baixa Renda (objetivo: recuperação da legalidade dos loteamentos 

irregulares e clandestinos); (b) Programa Favela-Bairro (objetivo: integração 

urbanística e social das favelas); (c) Programa Regularização Fundiária e Titulação 

(objetivo: extensão do direito de propriedade); (d) Programa Novas Alternativas 

(objetivo: revitalização de habitações coletivas / cortiços); (e) Programa Morar Carioca 
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(objetivo: mudanças na legislação e financiamento imobiliário para aquisição da casa 

própria por funcionários municipais); e (f) Programa Morar Sem Risco (objetivo: 

eliminação das ocupações sob viadutos). 

  Cada um dos programas que compõem a política habitacional do Rio de 

Janeiro tem uma gerência, com uma estrutura mínima, que a fórmula e coordena, 

utilizando como apoio a estrutura de suporte. Em termos ideais, cada gerente faz seu 

planejamento e formula sua programação, que depois é distribuída para as 

coordenadorias que se adaptam às necessidades dos programas. Para viabilizar a 

manutenção das frentes de obras já em curso no âmbito do Projeto Mutirão e que 

foram incorporadas pela Secretaria, foram terceirizados os serviços de gerência de 

obras. 

Dentre os programas acima descritos, o Programa de Regularização de 

Loteamentos herda a estrutura do Núcleo de Regularização, originalmente situado na 

Procuradoria do Município. Já para o Programa Favela Bairro, foi realizado um 

convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) para a realização de um 

concurso público para elaboração da metodologia de intervenção que seria aplicada 

no Programa. Dentro do mesmo convênio estava também a realização do concurso 

para o Projeto Rio-Cidade. 

Para essa primeira etapa foram escolhidos 17 assentamentos, de porte médio 

(entre 500 e 2500 domicílios) a partir de uma matriz que buscava evitar a seleção de 

casos de urbanização mais complexa, mas que contemplava as carências de 

infraestrutura e indicadores de pobreza. Nesse momento a Prefeitura contava apenas 

com recursos próprios para desenvolver o programa. A partir da realização do 

concurso e da seleção das equipes são atribuídos assentamentos a cada equipe que 

desenvolve o projeto de intervenção, a partir de uma metodologia que incluía o diálogo 

com a população local. 

Cabe ressaltar que não houve em nenhum momento um amplo processo de 

mobilização e de participação, ficando esta restrita à discussão com as equipes 

terceirizadas, sobre questões de projeto. 

A partir do lançamento do programa a Prefeitura consegue atrair o interesse do 

BID para financiar as suas ações. Com a entrada do BID, foi possível ampliar o escopo 

do programa que passa a ter como horizonte de intervenção 60 assentamentos. Uma 

das questões levantadas pelo BID como obstáculo ao financiamento era a 

irregularidade fundiária das áreas, razão pela qual o Banco colocava a exigência de 
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realizar a regularização antes da urbanização. Nesse sentido, a delimitação das AEIS 

pelo Plano Diretor foi fundamental. Segundo o depoimento de Marcia Bezerra (dado 

ainda na pesquisa anterior voltada para o balanço do PAC Favelas): 

A gente montou um desenho que começava com a AEIS, tinha também a 
questão da legislação, do reconhecimento de logradouros e... na época a 
procuradora geral do município era a Sônia Rabello e a gente montou uma 
estratégia de convencimento de que com a definição da AEIS, com o PA, com 
o reconhecimento de logradouros, havia garantia desse investimento não ser 
sempre a preocupação “vai investir em área privada” e o terreno 
desapropriado, aquela história toda. Então, se construiu uma tese de super 
sucesso à “afetação fática ao patrimônio público”, porque a urbanização de 
favelas no Favela Bairro era em áreas públicas. A Sônia endossou e ajudou 
essa tese – me lembro que tinha um cara que trabalhava com ela que 
escreveu com a gente isso – e a gente conseguiu o financiamento com base 
nisso. Então, a AEIS teve uma importância significativa na viabilização do 
financiamento para urbanização de favela no Rio. 

O depoimento de Antônio Augusto Veríssimo dá algumas informações extras 

sobre como foi a aproximação com o BID e como o escopo se expandiu para incluir a 

regularização de loteamentos. 

Essa relação com a BID se iniciou na Secretaria de Obras. Vicente Loureiro 
foi um cara que começou a montar esse projeto pra trazer recursos do BID 
para a Prefeitura do Rio. Não era nada parecido com o Favela Bairro não. 
Era algo mais pra Pró Sanear, com foco em urbanização, mas essa 
urbanização para resolver problema de água, esgoto, drenagem, etc. Quando 
o César Maia cria o GEAP (Grupo Executivo de Assentamento Populares) e 
coloca o Sergio Magalhães para ser o coordenador, o Sergio toma 
conhecimento desse movimento que a Secretaria de Obras estava fazendo, 
obviamente conversa com o Conde e fala: “Vamos trazer isso pra dentro do 
GEAP, discutir isso aqui”. O Conde convence o César Maia a trazer esse 
tema para dentro do GEAP e o Sérgio vê uma possibilidade de fazer um 
monte de coisa com esse recurso. Quando ele vem pro GEAP, a gente 
começa a desenhar o programa Favela Bairro Popular. A gente começa a 
pegar esse documento inicial que foi pensado para o BID e faz toda uma 
reestruturação desse documento focando em urbanização de favelas. Esse 
era o foco do Sérgio. Loteamento não estava na pauta (...) Foi um trabalho 
nosso de convencimento pro Brakartz20 ir convencer o Sérgio, porque eu não 
estava com essa capacidade [risos], então o Brakartz convenceu e nós 
ficamos com 20% dos recursos do Banco Interamericano, do PROAP para 
loteamentos. 

Assim. o Programa Regularização de Loteamentos e o Programa Favela-Bairro 

passaram a ser financiados com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com contrapartida local do Município do Rio de Janeiro 

através do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro 

(PROAP-RIO). 

 
20 Representante do BID que estava negociando o convênio com a Prefeitura. 
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Coordenado pela SMH através do GEAP, o programa visava dotar de 

infraestrutura urbana e serviços sociais mínimos assentamentos populares de baixa 

renda e foi financiado com recursos do BID (US$ 180 milhões) e Prefeitura (US$ 120 

milhões), segundo contrato assinado em 08/12/1995, com término previsto para 

08/12/1999. Os investimentos do programa abrangeram a implantação de rede de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema viário, drenagem, coleta de 

lixo, iluminação de ruas, reflorestamento, creches, centros comunitários, praças e 

áreas de esporte e lazer, reassentamento e regularização urbanística e fundiária. 

Os componentes do Programa são: 

1) Urbanização de favelas (US$ 192 milhões) - Realização de obras de 

urbanização e prestação de serviços sociais, iniciativas preliminares de 

regularização urbanística e fundiária em 60 favelas, beneficiando 220.000 

pessoas.  

2) Regularização de Loteamentos (US$ 48 milhões) - Implantação de infra-

estrutura urbana básica e de serviços urbanos, assim como iniciativas 

preliminares de regularização fundiária para loteamentos atualmente 

inscritos no Núcleo de Regularização de Loteamentos. As obras de 

infraestrutura deverão atender cerca de 135 loteamentos que carecem dos 

serviços mínimos para serem regularizados. 

3) Monitoramento, educação sanitária e desenvolvimento institucional (U $3 

milhões). É composto por:  

a. Monitoramento e Avaliação do PROAP-RIO (U$ 890,000.00) 

Operado pelo IplanRio;  

b. Educação Sanitária e ambiental (U$ 400,000.00) Executado pela 

SMH;  

c. Desenvolvimento Institucional, dividido entre SMH (US$ 400,000.00) 

- treinamento e capacitação de cerca de 50 profissionais da SMH em 

processo de licitação, contratação de obras e serviços, 

gerenciamento de projetos, supervisão e monitoramento de contratos 

e execução de obras e serviços - e SMDS (US$ 1,310,000.00) - 

incluindo verbas para fortalecimento institucional, implementação de 

um sistema de acompanhamento nutricional, estudo de alternativas 

pra serviços de cuidado infantil e avaliação do sistema atual e 
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seminários sobre geração de renda, este último fornecendo 

treinamento e apoio para a mobilização de ONGs e do setor privado. 

Um elemento importante a ser considerado é que já desde as primeiras 

intervenções foram excluídas do escopo dos projetos as áreas de risco. A concepção 

do Secretário, segundo depoimentos colhidos pela pesquisa, era que o tratamento 

dessas áreas ou os reassentamentos necessários deveriam ser feitos no âmbito do 

Programa Morar sem Risco. Isso acabou por gerar problemas posteriores, com a 

ocorrência deslizamentos de encostas em favelas que já haviam recebido obras do 

Favela Bairro.  

Originalmente destinado ao atendimento às favelas de porte médio, o programa 

se desdobra, na segunda gestão (1997-2000), em dois outros: o Bairrinho e o Grandes 

Favelas, que, com objetivos similares, buscam ampliar a escala das intervenções. O 

Bairrinho era focado em favelas com menos de 500 e mais de 100 domicílios e interviu 

em 39 assentamentos. Já o Grandes Favelas, focado em assentamentos com mais 

de 2500 domicílios, atuou sobre 5 favelas sendo que apenas 3 tiveram chegaram à 

etapa de realização de obras. O Grandes Favelas contou com financiamento da Caixa 

e o Bairrinho teve cinco de suas intervenções financiadas pela União Europeia, dentro 

do programa de Apoio às Populações Desfavorecidas da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro (APD-Rio). 
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Passados cinco anos do primeiro empréstimo, e sem que todas as obras 

iniciadas tivessem sido concluídas, foi assinado no ano de 2000 um novo contrato 

com o BID para a realização do Proap-Rio II, relativo ao período 2001-2004, com a 

liberação de mais US$ 300 milhões e a contrapartida municipal de US$ 120 milhões. 

Com idêntica engenharia financeira, que incorporava cerca de US$ 7 milhões para a 

complementação de obras ainda do contrato anterior , o escopo do programa foi 

ampliado, visando a desenvolver  um “projeto integrado” com o objetivo de “dotar os 

assentamentos de infraestrutura urbana e serviços sociais básicos, regularizá-los e 

integrá-los à cidade, proporcionando o desenvolvimento de suas crianças e 

adolescentes, e a geração de oportunidades de trabalho e renda, contando com 

quatro componentes: urbanização integrada (SMH); atenção às crianças e 

adolescentes (SMDS); trabalho e renda (SMTb); e desenvolvimento institucional 

(SMH, SMDS, SMTb, SMU)”. Nas intervenções, foram incluídas as favelas do 

programa Bairrinho e do programa Grandes Favelas. Além disso, foi ampliado o limite 

de realocação para desadensamento, de 5% para 8% 21 . O PROAP-II foi 

 
21 O limite de 5% de reassentamentos para desadensamento havia sido instituído pelo BID mas 

era considerado inviável pelos técnicos da Prefeitura dada a natureza dos terrenos em que se 
encontram esse assentamentos, com alta declividade e com áreas de risco exigindo um número mario 
de reassentamentos. 
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implementado, estendendo-se até o mandato seguinte de Cesar Maia, que começou 

a negociar a terceira etapa do Programa com o BID. O contrato, no entanto, só foi 

assinado na gestão de seu sucessor, Eduardo Paes. 

Durante a reunião de avaliação dos cinco anos da Agenda Habitat II, desde a 

Conferência Internacional sobre assentamentos humanos (Istambul, 1996), o então 

prefeito da cidade, César Maia, buscando maior representatividade internacional, 

assumiu o compromisso de lançar no Rio de Janeiro a Campanha Mundial de 

Regularização da Moradia. O que veio a gerar, no âmbito municipal, a criação da 

Equipe Macrofuncional E-solo, tendo por objetivo “legitimar e institucionalizar as 

atividades para implementação de um Programa de Regularização e Titulação de 

Assentamentos Populares”. Contando com quatro programas destinados à 

regularização fundiária – de Regularização de Loteamentos e Titulação; de 

Regularização de Favelas e Titulação; de Regularização e Titulação de 

Assentamentos, promovidos pelo município; e de Regularização de Conjuntos 

Habitacionais e Titulação – na sua estrutura, coube à SMH a função gestora da Equipe 

E-solo. Com diretrizes específicas, abrangendo a regularização urbanística, 

administrativa, fiscal e de registro, foram eleitos como projetos prioritários dessas 

ações a favela Quinta do Caju, na área portuária da cidade, e o Parque Royal, 

localizado na Ilha do Governador, ambos em terrenos da União repassados ao 

município. Posteriormente, foi acordado um convênio entre a prefeitura e o Escritório 

Regional para a América Latina e o Caribe (Rolac), do Programa das Nações Unidas 

para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat), voltado para trabalhos direcionados 

para a regularização fundiária de favelas e loteamentos que tivessem a regularização 

urbanística concluída, de acordo com o contrato do BID.  

Em que pese essa iniciativa, o fato é que a regularização fundiária nunca foi 

um elemento importante no programa de urbanização de favelas no Rio de Janeiro, 

antes do PAC. Aparentemente, há uma concepção entre os técnicos, que se trata de 

um processo muito difícil, complexo e que dificilmente se consegue concluir. Como 

aparece no depoimento de Marcia Bezerra: 

Na verdade, isso vem da minha experiência particular no Cada Família, Um 
Lote. (...). Eu já tinha algumas certezas (acho que são certezas porque 
continuam até hoje): eu tinha certeza que a gente não podia se comprometer 
dentro do programa de financiamento pra fazer regularização fundiária. As 
pessoas ouviam a gente a nível da Prefeitura, eles entendiam isso, e a gente 
levou essa discussão para o BID. Eu sempre falo isso, eu não posso me 
comprometer a fazer uma coisa que eu vou ter que depender de uma outra 
pessoa. Tem que combinar com os russos, né? É diferente fazer uma obra 
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em via pública, né, você não precisa perguntar a ninguém, mas quando você 
entende a regularização fundiária até a titulação ou usocapião, o que seja, é 
sempre um contrato. Se não tiver a vontade do outro lado, o cara não vem, 
não faz, não existe. Então, a gente já tinha essa ideia lá atrás e conseguimos 
(...) Eles estavam preocupados com aquela questão de investirem em alguma 
coisa e pararem a obra porque o dono da terra disse que não podia. Mas eles 
aceitaram no Favela Bairro I esse pacotinho: reconhecimento de logradouro, 
PA, legislação e AEIS.  
Pergunta – A Prefeitura ou o BID? 
Márcia – O BID, o agente financiador. No Favela Bairro II – o Favela Bairro I 
foi pequeno em termos de tamanho - cresceu muito e pudemos desenvolver 
um pouco mais... sempre há essa pressão para fazer regularização fundiária, 
qualquer um que assume vai fazer regularização fundiária... aí, no Favela 
Bairro II, antes da assinatura, a gente construiu um passo à frente no que a 
gente tinha proposto no I: a gente construiu a ideia da regularização 
urbanística, a regularização administrativa das edificações, regularização 
fiscal e a preparação de tudo para que pudesse haver a regularização 
registrária, que é a pessoa conseguir ou obter o seu título de propriedade ou 
outro instrumento que for. Então, isso a gente foi a Washington [no BID] 
defender essa ideia da regularização urbanística, porque todos esses três 
níveis de regularização são da alçada total do município, não precisa de 
ninguém pra isso. Aí sim, a gente ia avançar em tudo, a gente ia avançar em 
cadastro, a gente só não se comprometia de todos terem o título de 
propriedade ou qualquer coisa do gênero. Tivemos sucesso. (...)  Então, no 
Favela Bairro II, a gente conseguiu um desenho de não chegar até a titulação 
dentro de um contrato, porque isso... conseguimos levar isso de início (já 
estou avançando um pouquinho) pro PAC, quando estava a Raquel (Rolnik – 
Secretária de Programas Urbanos) lá, nos primeiros contratos de PAC não 
tinha... eu defendia, eu brigava, “não pode se exigir dos municípios isso, não 
vai dar certo, os municípios vão ficar inadimplentes”... conseguimos nos 
primeiros contratos manter esse mesmo nível que a gente tinha proposto para 
o Favela Bairro, mas isso no Rio. Em outros lugares, acho que as pessoas 
não tinham dimensão do que era regularização fundiária em favela e 
assinaram milhares de contratos. 

A prefeitura, então, não priorizou a titulação das áreas sob intervenção do 

Favela-Bairro, mas criou uma estrutura para, entre outras atribuições, realizar a 

regularização urbanística dos assentamentos: O POUSO. 

Motivados pelas reconfigurações urbanas e qualificação espacial nos 

assentamentos informais pelos projetos do PROAP e Favela Bairro, integrando a 

estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Habitação, foram criados os 

POUSOS – Postos de Orientação Urbanística e Social. Segundo Albuquerque (2008, 

p.12) na época de sua criação existia uma preocupação sobre qual o destino tomariam 

estas áreas urbanizadas após os projetos e investimentos de obras, uma vez que 

duas favelas, Mata Machado e Morro União sofreram a revafelização com o término 

das intervenções. Havia na época um desejo de acompanhar de perto o destino 

daquelas áreas recém-urbanizadas, contudo não havia na SMU tradição em trabalhar 

com as áreas informais (ALBUQUERQUE, 2008, p.14). 
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Os POUSOs foram criados pelo Decreto nº 15.259 de 14/11/1996 apesar de 

funcionarem efetivamente a partir de 16/04/1997 quando a Lei nº 2.541 criou a 

Coordenação dos POUSOs integrando a estrutura da SMH. O Decreto de 1996 

justifica a criação dos POUSOs na necessidade de consolidar e integrar os novos 

bairros resultantes dos investimentos em urbanização do Programa favela Bairro, à 

cidade formal, assegurando a continuidade e preservação dos equipamentos e 

melhorias urbanas implantadas. Segundo o artigo 3º do Decreto, além de garantir a 

preservação dos espaços públicos e controlar a expansão das edificações, tanto 

horizontal como verticalmente, o trabalho do POUSO também consistia em evitar as 

construções em áreas de risco. 

O Decreto de 1996, no artigo 3º, previu uma espécie de cooperação dentro da 

estrutura administrativa da Prefeitura, onde diversas Secretarias deveriam se articular 

para solucionar os “problemas” afetos às questões urbanísticas, prevendo funções de 

cunho social, ambiental e urbanístico, da seguinte forma: 

I - caberá à SMH a coordenação geral dos POUSOs; 
II - caberá à SMU a elaboração da legislação para essas comunidades; 
III - caberá à SMDS a execução dos programas sociais, responsável pelo 
atendimento à infância, ao adolescente e à terceira idade, como creches e 
programas de geração de renda; 
IV - caberá à SMO, através de seus órgãos específicos DGVU, GEO-RIO, 
RIO-LUZ e DGPR, a conservação do espaço público, as obras de contenção 
de encostas, a iluminação pública e o acompanhamento dos projetos viários, 
estruturais e de drenagem, respectivamente; 
V - caberá à SMEL a manutenção das quadras de esporte e a promoção de 
atividades esportivas; 
VI - caberá à SMAC o programa de reflorestamento, bem com atividades de 
educação ambientar, e à Fundação Parques e Jardins o trabalho de 
arborização e manutenção de praças e jardins. 

Parte do trabalho desempenhado pelos POUSOs consistia em mediar uma 

relação entre o poder público local e os moradores das áreas urbanizadas, através de 

um processo educativo onde a população pudesse desenvolver um novo 

comportamento diante dos novos serviços urbanos ofertados. 

Além da pretensão de mudança no comportamento da população de áreas 

urbanizadas diante da nova infraestrutura resultante dos programas de urbanização, 

os POUSOs visavam implementar um controle urbanístico local, onde a própria 

população ajudasse os técnicos estatais a “fiscalizar” a questão do surgimento de 

novas construções e reformas nas moradias existentes (SNPU, 2005). 

Além destas funções, os POUSOs também tinham a competência de promover 

o planejamento urbano integrado com a população nas áreas que sofreram 
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intervenção urbana, através de mapeamentos locais, reconhecimento de logradouros, 

proposituras de leis de uso e ocupação do solo, bem como conceder o Habite-se e 

licenciar obras nas áreas urbanizadas (SNPU, 2005). 

O primeiro POUSO ocorreu no Parque Royal, seguido do POUSO de Fernão 

Cardim, e eram compostos por equipes multidisciplinares contando com arquitetos, 

engenheiros, assistentes sociais, estagiários e agentes comunitários. Após estas duas 

primeiras áreas, o Programa seguiu para as favelas de Ladeira dos Funcionários e 

Parque São Sebastião (Caju), Chácara Del Castilho, Mata Machado, Três Pontes, 

Morro da Fé (Vila da Penha), Morro União (Coelho Neto) e Canal das Tachas e Vila 

Amizade que ficam no Recreio dos Bandeirantes (ALBUQUERQUE, 2008, p.14). 

Segundo Albuquerque o primeiro Habite-se expedido ocorreu na Quinta do Caju, área 

onde o processo de urbanização e regularização já havia passado por todas as fases. 

Magalhães (2013, p. 84-860) identifica quatro períodos na trajetória dos 

POUSOs, sendo o primeiro de 1996 a 2000, com o auge do Programa quando 

entregues os primeiros lotes de certidões de Habite-se, bem como editou-se atos de 

reconhecimento de logradouros e Leis de uso e ocupação do solo em quatro favelas: 

Parque Royal, Fernão Cardim, Três Pontes e Quinta do Caju. 

O segundo período que vai de 2001 a 2002, correspondente ao segundo 

mandato do prefeito César Maia, onde ocorreu a criação da equipe E-solo o que gerou, 

segundo Magalhães, indefinições e incertezas sobre os destinos e rumos dos 

POUSOs.  

O terceiro período, que vai de 2003 a 2008 ocorre quando o POUSO é 

transferido para a estrutura administrativa da SMU através do Decreto nº 22.982 de 

04/06/2003. O autor aponta que neste período o número de postos de POUSOs 

avançou significativamente uma vez que com a criação do Ministério das Cidades em 

âmbito federal, surgiu o Programa Nacional de Regularização Fundiária Sustentável, 

onde, ao município do Rio de Janeiro, foram transferidos pela União e para fins de 

regularização fundiária, os terrenos acrescidos de marinha ocupados por favelas já 

urbanizadas, como Parque Royal e Quinta do Caju. Neste terceiro período o Programa 

dos POUSOs recebe o Prêmio Internacional Medellin de Melhores Práticas, momento 

em que o Programa é replicado em outras cidades. 

Segundo Albuquerque (2008, p.41), um problema ocorrido na transferência dos 

POUSOs para a SMU foi a ausência de orçamento para o Programa ocasionado 

dificuldades no início desta fase uma vez que não havia recursos para desempenho 
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das funções atribuídas, dentre elas, desempenhar o planejamento, licenciamento e a 

fiscalização em todas as AEIS. 

Com a criação da Coordenadoria de Orientação e Regularização Urbanística – 

CRU, na estrutura administrativa da SMU, através do Decreto nº 23.159, de 

21/07/2003, passa a existir estrutura técnica própria com escopo de promover a 

regularidade urbanística em todas as AEIS, que abarca dessa maneira a gestão dos 

POUSOs que passa a ser um braço de atuação técnica da SMU nas favelas 

urbanizadas. 

Através desta estrutura criada na SMU e tendo os POUSOs como um corpo 

técnico de atuação, o Secretário Municipal de Urbanismo, na época Alfredo Sirkis, 

editou as Resoluções nº 551, de 20/08/2004, e nº 576, de 22/12/2004 estabelecendo 

critérios e procedimentos aplicáveis para a fiscalização em AEIS. 

 O quarto período identificado por Magalhães (2013, p. 86) na trajetória dos 

POUSOs consiste nos anos de 2009 a 2012 quando, segundo o autor, a nova 

administração municipal implanta uma nova proposta central de política urbana, o que 

denominou de “choque de ordem” tanto para áreas formais quanto informais. Nessa 

fase o Programa dos Pousos passa a se articular com outros programas como o PAC 

e as UPPs. Neste quarto período o autor aponta para uma maior disponibilização de 

recursos onde o BID demostra interesse em financiar o Programa dos POUSOs em 

uma terceira etapa do PROAP-RIO, uma vez que a Prefeitura assume o compromisso 

de aumentar o número de POUSOs e elaborar regras urbanísticas para todas as 

favelas até o final do mandato. Para Magalhães, com a nova legislação urbanística, 

índices e parâmetros cada vez mais restritivos passaram a ser exigidos para a 

regularização urbanística dos imóveis, restringindo o alcance da regularização e 

aumentando o número de imóveis que, por esta nova ótica deveriam ser demolidos. 

Nesse sentido o POUSO tomaria caráter mais fiscalizatório e repressivo, divergente 

dos objetivos que o constituíram em 1996. 

Acerca do trabalho desempenhado pelos POUSOs, em entrevista realizada 

junto a ex-funcionária da Prefeitura, Ângela Regina aponta que: 

A equipe do POUSO era responsável por fazer um levantamento detalhado... 
largura de via, gabarito...eles faziam um reconhecimento daquela morfologia. 
Faziam vários mapas. Em cima disso se definiam os parâmetros e esses 
parâmetros eram aprovados pelo prefeito, por decreto. [...] o POUSO também 
foi sendo esvaziado com o tempo. Uma opinião minha é que ele foi criado 
mais pra controlar essas favelas, né, controlar o crescimento. Foi nessa 
época que apareceu a coisa do cercamento...tem um nome...esses marcos 
que eles colocavam, dos limites, limitar o crescimento das favelas. Isso 
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aconteceu muito nessa época e o pouso com essa coisa de, na verdade, fazer 
uma orientação urbanística e orientação social, tinha essa equipe dentro da 
favela que atuava na resolução de alguns conflitos, morador que queria fazer 
alguma obra, uma reforma, uma ampliação, consultava o POUSO...eles 
trabalhavam assim. [...] Acho que foi uma perda. 

Através da entrevista constata-se que, ao longo dos anos, os POUSOs tiveram 

sua finalidade modificada, variando de um corpo técnico com finalidade de integrar 

ambientalmente, socialmente e urbanisticamente as novas áreas urbanizadas à 

cidade, para corpo técnico de atuação dentro das favelas com o cunho principal de 

realizar fiscalização construtiva. 

Apesar do objetivo inicial da Prefeitura em instalar um POUSO em cada favela 

que recebeu obras de urbanização, a ideia do Programa era que estes postos 

tivessem caráter transitório, mantendo-se na comunidade apenas pelo tempo 

necessário para que se completasse a transição da área de ex-favela à condição de 

bairro, ou seja, verificado o atendimento das áreas urbanizadas pelo poder público, 

onde os serviços de manutenção e regularização urbanística estivessem concluídos, 

o POUSO poderia retirar-se da área e atender outras localidades, a fim de promover 

a consolidação de outro novo bairro (ALBUQUERQUE, 2008, p. 18). 

Embora tenha conseguido avançar na regulamentação de algumas favelas, o 

POUSO acabou perdendo espaço pelo simples fato de a regularização efetiva não ter 

prioridade na agenda da Prefeitura. Sofrendo de falta de recursos e fragilidade 

institucional essa iniciativa perdeu importância e efetividade. 

5.3 Referências normativas               

No contexto democrático da Constituição de 1988 e tendo como referência o 

primeiro regramento constitucional acerca da política urbana foi aprovado o Plano 

Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro por meio da Lei Complementar n. 

16/1992. É a partir do PD92 que o instrumento da AEIS passa a assumir um 

protagonismo na política habitacional do município. 

Dentro da dinâmica de uso e ocupação do solo estabelecida pelo PD92, o 

território do Município do Rio de Janeiro foi dividido em zonas com denominações e 

indicadores urbanísticos próprios, sem existir sobreposição entre elas. No entanto, foi 

previsto que essas zonas poderiam conter, no todo ou em parte, áreas de especial 

interesse (art. 105). Essas áreas de especial interesse poderiam ser diferentes 

categorias: urbanístico, social, ambiental, turístico e funcional. 
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As áreas de especial interesse social (AEIS) foram caracterizadas como 

instrumentos básicos da política habitacional (art. 140, I) e conceituadas nos seguintes 

termos: 

Área de Especial Interesse Social, a que apresenta terrenos não utilizados ou 
subutilizados e considerados necessários à implantação de programas 
habitacionais de baixa renda ou, ainda, aquelas ocupadas por favelas, 
loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais, destinadas a programas 
específicos de urbanização e regularização fundiária” (art. 107, II) 

Entre as características legais estabelecidas pelo PD92 para as AEIS, cabe 

destacar as seguintes: 

1) A participação popular na sua demarcação, através de audiências 

públicas com a população local (Art. 105, § 4º); 

2) A delimitação por lei de iniciativa do poder executivo (art. 141); 

3) Sua delimitação como condição para inserção em programas de 

urbanização, de regularização fundiária ou de produção habitacional 

(art. 141, §1º c/c art. 146) 

4) A previsão, pela legislação, de padrões especiais de uso, ocupação 

e parcelamento do solo (art. 141, §2º) 

5) A restrição do seu uso em áreas de risco, faixas marginais de 

proteção de águas, faixas de domínio de estradas, unidades de 

conservação ambiental e bens dominicais do Município (art. 142 e 

143); 

6) A possibilidade de entidades associativas, em consórcio com o 

Município, solicitarem sua declaração (art. 144) 

Após a promulgação do PD92, tem-se uma lei que pode ser apontada como 

marco inicial do emprego das AEIS no Rio de Janeiro, a Lei n. 2.120 de 19 de janeiro 

de 1994, responsável por delimitar 262 áreas como AEIS, todas inseridas no programa 

de regularização fundiária do Núcleo de Loteamentos. 
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A partir destes marcos na legislação urbanística do município, tem-se entre as 

décadas de 1990 e 2000 a demarcação de diversas áreas de interesse social por meio 

de leis e decretos municipais, parte coincidindo com as áreas com irregularidades 

fundiárias nas quais atuava o núcleo de regularização de loteamentos da Prefeitura 

do Rio de Janeiro e outra parte com as áreas de favelas. 

As leis aprovadas nesse período se restringiram, em sua grande maioria, a 

delimitar e declarar as áreas como áreas de especial interesse social. A lei 

normalmente utiliza o nome publicamente conhecido da localidade ou seu endereço, 

descreve seus limites – por meio de memorial descritivo, mapa, poligonal etc – e 

menciona que serão regularizadas pelo Poder Executivo observando algumas 

diretrizes de urbanização. No entanto, essas leis não foram acompanhadas de 

regulamentos estabelecendo padrões de uso, ocupação e parcelamento do solo 

aplicáveis às áreas declaradas como AEIS para fins de regularização urbanística e 

edilícia. Entre 1992 e 2002 foram aprovadas pela Câmara de Vereadores 30 leis que 

demarcaram, no total, 454 AEIS. Neste mesmo período identificou-se a publicação de 

apenas 5 decretos fixando regras de uso e ocupação do solo para 5 AEIS. Observa-

se, deste modo, uma separação entre a institucionalização de uma área como AEIS 

e o avanço na adoção de medidas para a regularização urbanística desta. 
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Entre 1992 e 2002 destacam-se normas importantes para as políticas 

habitacionais no Município (além daquelas que institucionalizam AEIS): 

• Decreto n. 10856 de 13/02/1992 - dispõe sobre o grupo de trabalho que 

formará o Núcleo de Regularização de Loteamentos e altera o decreto 

7290/1987, atribuindo ao Prefeito a designação do coordenador; 

• Decreto 10.917 de 12/03/1992 - autoriza a construção e possibilita a 

legalização das edificações nos loteamentos inscritos no Núcleo de 

Regularização. 

• Decreto 10962 de 24/04/1992 - dispõe sobre o grupo de trabalho que 

formará o Núcleo de Regularização de Loteamentos e altera o decreto 

7290/1992. Vincula o núcleo ao Gabinete do Prefeito e determina que 

este designará o coordenador do Núcleo, trazendo, ainda, regras sobre 

sua composição. 

• Decreto n. 12.205 de 13/08/1993 –  criou o Grupo Executivo de 

Programas Especiais para Assentamentos Populares (GEAP); 

• Decreto 12207 de 13/08/1993 - possibilita a individualização dos lotes 

dos loteamentos inscritos no Núcleo no cadastro da SMF a fim de que a 

dívida fiscal da Gleba maior seja desvinculada dos lotes dos adquirentes 

• Decreto n. 12.994 de 16/06/1994 (revogou o Decreto 12205 de 

13/08/1993) regulamenta as atividades do Grupo Executivo de 

Programas Especiais para Assentamentos Populares (GEAP); 

• Lei 2120 de 19/01/1994 - declara como Área de Especial Interesse 

Social (AEIS) para fins de regularização, os loteamentos e vilas inscritos 

no Núcleo de Regularização e estabelece os respectivos padrões 

especiais de urbanização.  

• Decreto Nº12683 de 09/02/94 - os loteamentos do Núcleo passam a 

constituir o Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de 

Loteamentos e Vilas. É condição para participação neste Programa que 

seja efetuada notificação ao parcelador 

• Decreto 14.328 de 01/11/1995 –  dispõe sobre a composição e as 

competências do Núcleo de Regularização de Loteamentos e 

estabelece normas para a inscrição de novos loteamentos e vilas (altera 

o Decreto 10.962/92). Vincula o núcleo ao Gabinete do Secretário 
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Municipal de Habitação, designado como coordenador do Núcleo. 

Decreto dispõe que são considerados regularizados os parcelamentos 

que obtenham a aceitação das obras de urbanização pela Prefeitura e a 

averbação do PAL ou do Plano de Vila junto ao RGI, mantendo o 

acompanhamento pelo Núcleo de Regularização em virtude das 

medidas adotadas pela Defensoria e pelo Ministério Público (art. 7º, §1º); 

• Decreto 14.332 de 07/11/1995 que instituiu o Programa de Urbanização 

de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro (PROAP-RIO), 

financiado com recursos do BID e aprovou seu Regulamento 

Operacional. Este Programa foi composto de dois programas, o Favela-

Bairro e o Regularização de Loteamentos (art. 2º), sendo sua 

coordenação interinstitucional atribuída ao Grupo Executivo de 

Programas Especiais para Assentamentos Populares (GEAP) da SMH 

(art. 4º), com o destaque para a atuação do Núcleo de Regularização de 

Loteamentos nos casos dos loteamentos instituídos pela Lei n. 

2120/1994. Decreto prevê necessária participação de associações 

representativas;  

• Decreto 15.259 de 14/11/1996 que institui os Postos de Orientação 

Urbanística e Social (POUSOs) com o intuito de orientar a execução de 

novas construções ou ampliações das existentes, bem como o uso dos 

equipamentos públicos implantados e exercer fiscalização urbanística e 

edilícia (art. 1º). Este mesmo decreto atribui a diferentes órgãos 

municipais a atuação conjunta com os pousos, com destaque à 

atribuição da  SMH de realizar a coordenação geral dos POUSOs (art. 

3º). O Decreto previu que caberia aos POUSOs “subsidiar os órgãos 

competentes para a elaboração de legislação edilícia”(art. 4º); 

• Lei Complementar n. 40 de 20/07/1999 “estabelece normas relativas a 

edificações e grupamentos de edificações aplicáveis a 

empreendimentos de interesse social destinados à população de baixa 

renda” (art 1º), instituindo condicionamentos e a dispensa de algumas 

exigências legais para esse tipo de empreendimento de programas 

municipais, estaduais e federais; 
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• Decreto 18.667 de 2000 –  cria o Programa de Urbanização de 

Assentamentos Populares, Etapa 2 (PROAP II) financiado com recursos 

do BID (Contrato de Empréstimo n. 1.241/OC-BR) e aprova seu 

regulamento operacional. A SMH foi designada como coordenadora 

técnica e coordenadora interinstitucional atuando por intermédio do 

Grupo Executivo de Programas Especiais para Assentamentos 

Populares – GEAP. Decreto prevê a atuação do Núcleo de 

Regularização de Loteamentos – em relação aos loteamentos – e 

necessária participação de associações representativas; 

• Decreto 19.646 de 15/03/2001, cria a equipe macro-funcional e 

interinstitucional de regularização fundiária e segurança do solo - E-Solo, 

tendo a SMH a função de gestora e tendo, entre seus fundamentos, a 

prioridade dada pela Habitat-ONU ao programa de Segurança de Solo 

• Decreto 20.312 de 31/07/2001 – aprova relatório de atividades da Equipe 

Macrofuncional E-SOLO; 

• Decreto 21.227 de 01/04/2002 que criou o Grupo Especial para 

implementar programa de regularização e titulação com a participação 

de representantes da SMH e da SMU, desde que integrantes da Equipe 

E-Solo e do Sub-grupo E-solo, sendo a ele delegada a competência para 

aprovar e gerenciar os PALs; 

5.4 Síntese do ciclo e pontos de inflexão 

EM DESENVOLVIMENTO 

6. PAC E O CICLO RECENTE (CICLO LULISTA) 

6.1 Conjuntura política 

A conjuntura do Estado do Rio de Janeiro era bastante singular quando houve 

o lançamento do PAC pelo Governo Federal. A trajetória histórica de perda de 

competitividade econômica e acirramento das questões sociais que vinham se 

estendendo desde a década de 80 parecia ter à frente um momento de inflexão, com 

novos elementos que traziam expectativas favoráveis (NATAL, 2007; SIQUEIRA, 

2015). Dentre eles destacam-se a descoberta de novas áreas de extração para a 

indústria petroquímica e a inclusão da cidade do Rio de Janeiro como protagonista no 

ciclo internacional de megaeventos de temática esportiva que seriam sediados pelo 

Brasil (Jogos Pan-Americanos de 2007, os Jogos Militares em 2011, a Copa do Mundo 
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de Futebol Masculino em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016). A preparação da 

cidade para sediar estes eventos tornou-se argumento chave para a mobilização de 

grande volume de investimento para a produção e transformação do ambiente 

construído. 

O cenário político da capital reforça o caráter singular deste período. A primeira 

eleição de Sérgio Cabral Filho (do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB) para Governador do Estado em 2007 rompia um longo período de 

protagonismo do grupo político de Anthony Garotinho, que mantinha oposição em 

relação ao Governo Federal. Este reposicionamento político deu espaço para uma 

aliança forte entre Governo Estadual e o Governo Federal, reflexo da articulação que 

estava sendo estabelecida entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e PMDB no âmbito 

nacional. 

As eleições municipais de 2008 também iriam fortalecer este alinhamento 

político, com o encerramento do mandato do Prefeito César Maia (do Democratas – 

DEM) que protagonizava um núcleo de oposição ao então Governo Federal. Com a 

eleição de Eduardo Paes (PMDB) formou-se uma sólida aliança entre os 

representantes dos três entes federativos que teria implicações diretas no volume de 

recursos federais investidos na cidade do Rio de Janeiro. 

A cidade do Rio de Janeiro iria se tornar a segunda do país em concentração 

de recursos do PMCMV (cerca de R$9 bilhões investidos e 100.575 unidades 

habitacionais financiadas) considerando as quatro faixas de renda e todas as 

modalidades. Para os recursos do PAC, a cidade do Rio de Janeiro também ocupa os 

primeiros lugares no ranking de concentração de investimentos: a capital foi a cidade 

do país que mais recebeu recursos do PAC-Mobilidade (R$18 bilhões) e segunda que 

mais recebeu recursos do PAC-Saneamento (R$3,3 bilhões) R$ e do PAC-

Urbanização (R$2.2 bilhões). 

Voltando-se especialmente para o PAC, é importante ressaltarmos que a 

grande concentração de recursos, apesar de encontrar justificativa pela demanda 

local de habitação e infraestrutura, pode ser lida também como uma destinação de 

recursos direcionada pela agenda política. Diversas intervenções tornaram-se vitrine 

para os grandes programas de investimento do Governo Federal, o que pode ser lido 

no caráter “espetacular” de algumas das grandes obras realizadas. Este contexto teve 

um impacto significativo nos rumos que foram tomados pelo programa e 

consequentemente sobre seus efeitos no território. 



69 
 

Para as favelas cariocas, este é um período denso de embates e 

transformações. Apesar dos avanços ocorridos no final do século XX com a 

consolidação do reconhecimento das favelas enquanto espaços legítimos de moradia 

– com o incremento da legislação e das políticas públicas voltadas para a urbanização 

desses espaços na cidade – as ameaças da remoção não deixaram de estar 

presentes. As gestões municipais de Cesar Maia (2001-2004 e 2005-2008) já 

incorporavam as remoções como parte de suas políticas públicas, orientadas por um 

discurso técnico e qualificado. Já na nova conjuntura dada a partir da primeira eleição 

de Paes para a Prefeitura os processos de remoções tornam-se mais agudos.  

Tendo a cidade do Rio de Janeiro como exemplar do quadro nacional, podemos 

dizer que neste ciclo as populações pobres passaram pelo acirramento da disputa 

pela permanência em seus locais de moradia, enfrentando violentos processos de 

remoções forçadas amplamente debatidos e denunciados (FAULHABER; AZEVEDO, 

2015; VAINER et all, 2016; SANTOS JUNIOR, GAFFNEY, RIBEIRO, 2015; dentre 

outros). A insegurança da posse da população pobre foi agravada ainda pela intensa 

valorização do preço da terra dada neste contexto. 

Cabe pontuar ainda, quanto aos instrumentos de planejamento expressivos da 

conjuntura, que o PECRJ III é elaborado na gestão do prefeito Eduardo Paes (2009-

2012 e 2013-2016) em 2009 e depois revisado em 2013, e se dá no contexto da 

eleição da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, quando os 

governos locais incorporam os termos e estratégias do mundo empresarial para 

vencer a concorrência. Ambos os PECRJ elaborados durante a administração Paes 

tem o objetivo explícito de demonstrar (e convencer) o legado dos Jogos Olímpicos 

para a cidade. Políticas de democratização do acesso à terra não estão, portanto, na 

ordem do dia, e a urbanização de favelas, regularização fundiária e as AEIS continuam 

não fazendo parte do vocabulário do planejamento estratégico. 

O Plano, intitulado “Pós-2016: Rio mais integrado e competitivo”, diferente dos 

planos das gestões de Cesar Maia, onde as metas e estratégias eram direcionados 

para as regiões administrativas da cidade e passam a fixar “metas e objetivos para 

cada área de gestão”: o foco sai do território e vai para o campo das políticas setoriais, 

separadas em 10 categorias. No plano de 2009 não há planejamento voltado para 

questão habitacional, estas aparecem de forma secundária na área de infraestrutura 

urbana, apesar desta apresentar como diagnóstico “a ausência de uma política 

habitacional voltada para a oferta de moradia para a população de baixa renda” e de 
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apontar como diretriz a “produção de unidades habitacionais de baixa renda e a 

legalização de assentamentos informais e conjuntos habitacionais” (RIO DE JANEIRO, 

2009, p.87). A única meta contida no Plano para abordar a questão da habitação foi o 

projeto “Morar Maravilha”, que teria como objetivo “promover, até o final de 2012, a 

construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade, 

através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo, além pretender 

“reduzir em pelo menos 3,5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012, 

tendo como referência o ano de 2008” (ibidem, p.88). O projeto Morar Maravilha seria 

viabilizado com orçamento do programa “Minha Casa, Minha Vida”, “focando nas 

famílias que moram em áreas de risco e com renda inferior a três salários-mínimos”, 

prevendo um investimento total de R$ 6 bilhões (financiados pela CEF e União), a 

serem gastos com desapropriações (ibidem, p.97). O projeto do Porto Maravilha tem 

destaque no Plano, mas apenas menciona de forma genérica a intenção de se “criar 

espaços de habitação” (ibidem, p.92). 

É apenas na revisão do PECRJ de 2013 que habitação e urbanização 

aparecem como uma das “áreas de resultado” do plano, que receberia o maior 

montante de investimentos, um total de 12 bilhões (somando fontes próprias e 

externas). O Plano apresenta 7 metas voltadas para habitação e urbanização, dentre 

elas, as que são voltadas para HIS são apenas os programas “Morar Carioca” (linhas 

urbanização e Minha Casa Minha Vida) e “Bairro Maravilha”, voltado para a 

regularização – “recuperação”, no vocabulário estratégico – de vias públicas, este 

último responsável pela delimitação de algumas AEIS, sobretudo na zona oeste (AP5). 

O projeto do Porto Maravilha também aparece como meta desta área, sem, no entanto, 

fazer menção ao Plano de Habitação de Interesse Social do Porto, publicado em 2015. 

O diagnóstico e as diretrizes gerais permanecem as mesmas do Plano de 2009, 

inclusive em relação ao déficit habitacional, que se mantém o mesmo, em torno de 

300 mil unidades. 

 

 

 

6.2 Estrutura Administrativa 

A conjuntura singular deste ciclo implicou diretamente o papel da urbanização 

de favelas na agenda política. Com alinhamento político das três esferas federativas 

e o inovador protagonismo do Governo Federal como agente financiador de políticas 
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de urbanização, a trajetória das políticas de urbanização de favelas passa por 

transformações. 

Se no segundo mandato de Cesar Maia (2001-2004) a recém criada Secretaria 

Municipal de Habitação tinha seu principal gestor com perfil técnico, o terceiro e último 

mandato (2005-2008) é marcado por uma acentuada mudança desta orientação. 

Ganham destaque em cargos de chefia figuras políticas externas ao trabalho até então 

desenvolvido pela Prefeitura para as favelas cariocas. Como parte deste quadro 

podemos destacar o ingresso de Solange Amaral , então filiada ao Partido da Frente 

Liberal - PFL (atual Democratas - DEM), à frente da SMH e que viria a concorrer nas 

eleições municipais de 2008 como candidata à Prefeitura pelo mesmo partido, 

colocada como sucessora da então gestão. 

Quando o César Maia retorna pra Prefeitura, veio decidido a não querer mais 
quadros técnicos no secretariado, entendeu? Porque a SMH, quando 
começou, o secretário era um arquiteto. Ele não era político (...) e o trabalho 
andou sem muita intervenção política. Quando o César Maia retoma, a 
qualidade do trabalho caiu bastante (Ângela Regina de Jesus) 
 
Na segunda gestão ele já loteou a Prefeitura. Aquela tese “função de governo 
e função de estado” que funcionava no primeiro governo, no segundo passou 
a não funcionar, tanto que colocou a Solange Amaral (que era uma 
oportunista) na Secretaria de Habitação, que tornou a própria Secretaria em 
um canal de favorecimentos políticos e tudo mais. Descaracterizou muito. 
(Antônio Augusto Veríssimo) 

Na primeira gestão de Eduardo Paes, a chefia desta Secretaria passaria para 

Jorge Bittar (engenheiro, então cumprindo seu terceiro mandato como Deputado 

Federal pelo PT) que, ainda antes do início oficial da nova gestão, buscou o diálogo 

com técnicos de referência na área para compor sua futura gestão. Bittar é uma figura 

expressiva no quadro político do PT carioca, tendo corrido à Prefeitura (em 1988 e 

1994) e sido eleito Vereador em dois mandatos (1993-1996, 1997-1999) - em 1993 

como o mais votado do Brasil com mais de 125 mil votos. 

À frente da SMH, Bittar manteve a urbanização de favelas como uma das 

prioridades da Secretaria, tendo dado início ao Programa Morar Carioca, incorporou 

a gestão do Programa Minha Casa Minha Vida no âmbito municipal e destacou o papel 

do planejamento criando um setor técnico específico dedicado a isso (onde Luís 

Fernando Valverde era diretor e Antônio Augusto Veríssimo coordenador da divisão 

de planejamento). Como caso exemplar das disputas travadas na distribuição de 

cargos e competências no interior da Secretaria, temos o seguinte relato: 
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Na gestão do Bittar, eu era coordenador de planejamento e de projetos da 
Secretaria de Habitação (...) A coordenadoria de planejamento e projetos 
tinha um papel muito estratégico, pois era ela quem fazia o orçamento das 
obras. O orçamento que ia pra licitação pública era o orçamento feito dentro 
da coordenadoria de planejamento e projetos. Esses orçamentos eram muito 
questionados (entre aspas) pelas empreiteiras e a gente sempre provava que 
nosso orçamento estava certo, que era a empreiteira que estava querendo 
ganhar demais. O Bittar vivenciou isso durante muito tempo, mas ele sempre 
bancou que a divisão de orçamento continuasse sob a coordenação de 
planejamento e projeto. (Antônio Augusto Veríssimo) 

Com a futura substituição do Secretário, haveria a substituição do quadro 

técnico responsável por esta coordenadoria, com a indicação de uma pessoa de 

confiança da nova chefia da SMH: 

O Bittar caiu e entrou um outro secretário, o Pierre Batista. Só que o Pierre 
trouxe com ele o (Sebastião) Bruno (...) embora eu e Bruno tivéssemos uma 
boa relação, nós não tínhamos afinidade no campo técnico-ideológico. Então, 
ele precisava me tirar dali (Antônio Augusto Veríssimo) 

Ainda tendo Bittar como Secretário, a demanda trazida pelos novos programas 

federais amplamente implementados do Rio de Janeiro (PAC-UAP e PMCMV) trouxe 

também uma reorganização da estrutura administrativa da SMH dedicada à 

regularização fundiária. A antiga coordenação de regularização fundiária, que até 

então dedicava-se principalmente ao reassentamento de famílias moradoras de áreas 

de risco ou removidas por frentes de obras, dá lugar a duas gerências: uma primeira 

que segue dedicada aos reassentamentos e uma segunda criada com a determinação 

de encaminhar as ações de regularização fundiária, tendo como grande objeto de 

trabalho as intervenções do PAC. 

A atuação desta nova gerência, intitulada Gerência de Regularização 

Urbanística e Fundiária (GRUF), é de grande relevância para as principais questões 

mobilizadoras de pesquisa. A recém criada GRUF possuía uma equipe de poucos 

funcionários, três funcionários públicos e uma técnica terceirizada. Apesar de ter 

ganhado corpo ao longo dos anos, sua composição passou a ser majoritariamente de 

técnicos contratados, com alta rotatividade, e com a coordenação concentrada no 

chamado “núcleo duro”. Esses era os funcionários públicos que possuíam uma 

relevante trajetória na gestão pública de políticas voltadas para assentamentos 

irregulares, em especial Ângela Regina de Jesus e Fernando Palha, que traziam 

consigo a experiência da atuação no NRL, o que implicou em desafios frente à 

regularização de um novo objeto, as favelas. Em sua entrevista, Ângela ressalta por 

diversas vezes as dificuldades enfrentadas devido à composição da equipe e a 
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influência da agenda política da Prefeitura sobre as contratações. A seguir 

destacamos alguns trechos:   

A gerência tinha muito pouco funcionário público, nós tínhamos mais 
contratados, e como era eu quem decidia quem ia ser contratado ou quais 
profissionais seriam contratados, sabendo onde a era a deficiência da 
gerência, eu contratava advogados, arquitetos e assistentes sociais. 
 
A gente tinha uma rotatividade muito grande, porque elas estavam dentro das 
empresas de coordenadoria e de supervisão, mas esses profissionais 
apoiavam os funcionários que eram o núcleo duro (...) Só que esse pessoal 
chegava sem saber nada e a gente que tinha que ensinar tudo. E era uma 
rotatividade muito grande 
 
A SMH, toda vez que se falava em concurso público: “olha só, vai ter concurso 
público pra arquiteto. Vamos abrir pra SMH”. O Eduardo Paes odiava a SMH, 
Deus me livre se ele voltar, entendeu? Ele não gostava, não abriu contrato, 
não abriu concurso público pra arquiteto e nem pra engenheiro...ele abriu lá 
pra SMAC, o secretário, na época, conseguiu trazer pra SMH, mas assim, a 
maior parte da SMH eram terceirizados. (Ângela Regina de Jesus) 

A GRUF teve como atribuição central a regularização fundiária no âmbito dos 

contratos do PAC-Favelas com atuação da Prefeitura, como colocado por Ângela: “o 

trabalho pesado mesmo da gerência era a regularização fundiária das favelas do PAC. 

A gerência já foi criada com essa determinação”. Porém, a grande produção de 

moradias atrelada ao PMCMV também refletiu na competência da Gerência. Passou 

a ser uma de suas atribuições a realização de pesquisas fundiárias para implantação 

de novos empreendimentos nos casos em que havia entraves.  

O acúmulo de demandas frente à pequena capacidade de trabalho da GRUF é 

relatado por Ângela Regina como um dificultador dos trabalhos e que já havia sido 

questionado quando da criação da nova Gerência e do convite para que assumisse a 

chefia. Para Ângela, a extinção da antiga coordenação dedicada à regularização 

fundiária e seu desdobramento em duas gerências teria levado a uma redução da 

capacidade de trabalho diante de uma grande demanda. 

Então, quando eu entrei, falei que ficava com regularização fundiária, mas 
não queria saber de mexer com cheque, de negociar com morador preço de 
moradia dele. Não vou fazer isso. Primeiro que eu não faço isso, não sou 
formada nisso, não sei mexer com dinheiro que eu não sei de onde vem. Aí, 
ao invés dele criar uma gerência só para tratar dessa situação de realocação, 
de reassentamento, ele desmembrou a coordenadoria de regularização 
fundiária e criou duas gerências: a de regularização fundiária e a de 
reassentamento de terras. Eu fiquei muito chateada com a pessoa que... eu 
falei “pô, vou ficar com um trabalho muito maior, estou saindo de uma 
gerência de loteamentos, e vou ficar com loteamentos, com regularização de 
favelas (estou falando em conjunto habitacional) e ainda tem os próprios 
ocupados e ele vem e reduz? Ele reduziu. Ele acabou com a coordenadoria 
e criou a gerência de regularização fundiária. O [ininteligível 01h12m16s] 
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falou: “não, Ângela, fica aqui que com o tempo a gente muda”. Não mudou 
nada. (Ângela Regina de Jesus) 

Neste relato Ângela retoma a divisão de atribuições entre as duas gerências. 

Seguindo então para a Gerência de Terras e Reassentamentos, ela recebe as ações 

que, até então, vinham sendo majoritárias na antiga coordenação de regularização 

fundiária. Márcia Bezerra foi uma das técnicas à frente da antiga coordenação na 

gestão de Cesar Maia e a descreve a seguir: 

“eu vou ser gerente de regularização fundiária, mas não era pra fazer 
regularização fundiária. Eu só tive esse cargo, esse nome, mas a gerência de 
regularização fundiária não existia pra isso. Tinha a gerência de loteamentos 
que fazia a regularização de loteamentos. Então, a gerência tinha esse nome 
(...) eu era a gerente, mas era basicamente para tratar de liberação de área 
para execução de obra”. (Márcia Bezerra). 

As atribuições das duas gerências podem ser vislumbradas a partir das metas 

estabelecidas para cada uma pela Prefeitura22. Entre os anos de 2010 e 2013, as 

principais metas estabelecidas para a Gerência de Terras e Reassentamentos 

tratavam de: efetivar a liberação dos imóveis necessários à execução de obras de 

Urbanização da SMH; reassentar famílias; reduzir as áreas ocupadas por favelas na 

cidade e reduzir o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas). Já 

para a GRUF, estas metas tratavam de: promover a regularização fundiária de lotes; 

aprovar projetos de parcelamento do solo que incluam lotes de interesse social; 

elaborar e encaminhar aos Cartórios de Registro de Imóveis Autos de Demarcação 

Urbanística; beneficiar unidades de interesse social com a contratação de projetos de 

regularização fundiária; aumentar o número de domicílios titulados em AEIS; e 

aumentar o número de lotes integrantes de projetos de legalização, encaminhados 

para aprovação na SMU. 

Assim, a criação da GRUF indicaria uma inovação nas ações da gestão 

municipal, a priori criando uma estrutura específica para a regularização fundiária de 

favelas, avançando para além da regularização de loteamentos na qual seus técnicos 

já possuíam ampla expertise.  A criação desta nova gerência, “de Terras e 

Reassentamento” aparece, portanto, como um ajuste de denominação da antiga 

coordenação, sendo mantidas suas principais atividades. 

 
22 Informações extraídas das Resoluções SMH nº 013 de 13 de julho de 2011; Resoluções 

SMH nº 007 de 11 de junho de 2010; Resoluções SMH nº 007 de 09 de maio de 2012; e Resoluções 
SMH nº de 20 de maio de 2013; as quais dispõe sobre “o desdobramento das metas estabelecidas no 
Acordo de Resultados celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de 
Habitação para a Gestão” referente aos respectivos anos (2010-2013) 
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É importante frisar que a criação de uma gerência específica para as ações de 

regularização fundiária promovidas pelo Município se dá com a nova demanda trazida 

pelo PAC. O novo papel do Governo Federal como agente financiador protagonista 

das ações de urbanização de favelas na cidade do Rio de Janeiro e a inclusão da 

regularização como componente essencial aos contratos são, em grande parte, os 

promotores deste rearranjo institucional. Como alertado por Ângela Regina, este 

adendo se faz necessário pelo risco de, em uma leitura apressada, tal rearranjo ser 

compreendido como uma possível priorização da regularização fundiária na agenda 

política da gestão que então se iniciava. Para Ângela, o posicionamento de Eduardo 

Paes seguia no sentido oposto. Assim como tinha pouco apreço pela SMH, Paes 

também externava sem constrangimentos seu desânimo com ações de regularização 

fundiária. 

Eu acho que uma coisa importante a se falar, é que essa mudança de 
patamar da regularização fundiária com essa gestão do Eduardo Paes, não 
foi porque ele gostava de regularização fundiária não. Ele odiava 
regularização fundiária, não dava a mínima. Ele disse várias vezes em 
reuniões, que ele não queria nem saber disso. Queria nem saber de 
regularização fundiária, isso aí não interessa. O que alavancou a 
regularização fundiária foi que os contratos do PAC obrigavam que todas as 
áreas que tivessem urbanização, elas deveriam ter também 
acompanhamento social e a regularização fundiária. Esses três componentes 
eram interdependentes. (Ângela Regina de Jesus) 

Ao final da primeira gestão de Eduardo Paes, a SMH passou por uma mudança 

no seu comando. Esta mudança, apesar de se dar dentre membros da mesma gestão 

e, por tanto, não ser uma ruptura abrupta, é um marco na história recente da gestão 

das políticas habitacionais do Rio de Janeiro e marca o início de um período de maior 

rotatividade de gestores à frente da pasta. Bittar deixou o cargo de Secretário, retomou 

seu mandato como Deputado Federal, e assumiu Pierre Batista que até então era seu 

subsecretário. A saída foi anunciada publicamente à época como uma decisão 

consensual do diretório estadual do PT que destacou sua importância no Congresso 

Nacional. Entretanto, para alguns dos gestores públicos entrevistados, esta mudança 

não se deu sem conflito de interesses, havendo uma disputa política na qual Bittar 

teria saído derrotado. Nesse momento, alguns gestores relevantes para a urbanização 

e regularização urbanística e fundiária de favelas também saíram de seus cargos. 

Destacamos aqui Márcia Bezerra, que na primeira gestão esteve à frente da Gerência 

de Terras e Reassentamentos, e Antônio Augusto que era coordenador de 

planejamento e de projetos. 
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Pierre Batista (também filiado ao PT), é funcionário da Caixa Econômica 

Federal desde 1960 e chegou a exercer o cargo de gerente regional no Rio de Janeiro 

no final de 2008, quando assumiu como subsecretário de Habitação. Pierre segue 

como Secretário Municipal de Habitação de novembro de 2012 até o fim de 2014. Sua 

saída é marcada pela ruptura do protagonismo do PT sobre a pasta, uma vez que ele 

assume a recém-criada Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e acumula a 

Fundação Rio Águas; já a SMH tem como novo secretário Carlos Portinho (Partido 

Social Democrático - PSD). Em 2015, a antiga SMH passa a se chamar Secretaria 

Municipal de Habitação e Cidadania (SMHC) e segue tendo Coutinho como Secretário 

até o mês de outubro, quando assume Sergio Zveiter (PSD), Deputado Federal, que 

segue até outubro de 2016. Importante destacar que de janeiro de 2015 a abril de 

2016 Gilberto Kassab (PSD) esteve à frente do Ministério das Cidades, responsável 

pela gestão do PAC. 

Portinho e Zveiter são advogados de formação, Portinho teve seu primeiro 

cargo de chefia no setor público nesta oportunidade, tendo como experiência anterior 

a advocacia no campo do direito esportivo. Após esta sua passagem pela Prefeitura, 

concorre à eleição como candidato a vereador em 2016 sem ser eleito, vindo a 

assumir os cargos de Secretário Estadual de Meio Ambiente na gestão de Luiz 

Fernando Pezão e de Subsecretário Municipal de Habitação da gestão Marcelo 

Crivella. Com a morte do Senador Arolde de Oliveira (PSD) em outubro de 2020, 

Portinho assumiria uma das três vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal. Por sua 

vez, Zveiter pertence a uma família de expressivo poder na justiça desportiva, tendo 

ocupado cargos nas gestões estaduais de Anthony e Rosinha Garotinho e sido 

Deputado Federal (2011-2015, 2015-2019). As duas famílias, Garotinho e Zveiter, 

travam grandes embates públicos e judiciais após sua passagem na gestão. 

Importante destacar, após este breve resgate, que a trajetória de Portinho e Zveiter 

transparece o distanciamento de políticas públicas habitacionais e as articulações 

entre os tempos políticos eleitorais e suas passagens no poder executivo. 

Retomando as considerações sobre a estruturas administrativas voltadas para 

a urbanização de favelas, a saída de Marcia Bezerra da chefia da gerência de Terras 

e Reassentamentos se dá em conjunto à saída de Bittar do cargo de Secretário e 

estes fatos têm diálogos ainda com a conjuntura que implicou no acirramento das 

ações de resistência às grandes remoções em curso nas gestões de Paes. Frente às 

grandes transformações em curso na cidade, com grandes obras vinculadas à 
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realização de eventos internacionais do “ciclo olímpico”, o aumento dos custos com a 

moradia e o significativo volume de investimento em obras de urbanização de favelas, 

as remoções forçadas intensificaram-se. Este quadro agravou-se ainda em 2010, 

quando fortes temporais atingiram fortemente a população em maior vulnerabilidade 

socioambiental e a remoção das famílias moradoras de áreas de risco ganharam 

destaque e urgência na agenda pública. Assim, no curto período de 2009 a 2015, mais 

de 22 mil famílias foram removidas pelo poder público (COMITÊ POPULAR, 2015) e 

a repercussão na sociedade civil organizada e na academia foi intensa. 

Apesar da gerência de Terras e Reassentamentos coordenar as atividades de 

remoção, é preciso atenção aos arranjos criados para aceleração de alguns destes 

processos que tinham seus cronogramas atrelados aos tempos políticos. Um dos 

caminhos encontrados pela gestão e que se tornou recorrente nas obras que 

promoviam remoções e estavam vinculadas ao “ciclo olímpico” foi a negociação 

individual, entre famílias e gestores, por meio das Subprefeituras23. Como relatado no 

trecho a seguir da entrevista com Márcia Bezerra, tais demandas passaram a se dar 

por outro núcleo técnico que responderia mais diretamente aos interesses da gestão, 

enquanto a sua equipe lidava principalmente com remoções vinculadas às obras do 

PAC e de moradores em áreas de risco, tendo como marcos orientativos os 

procedimentos que vinham sendo adotados desde a criação da Secretaria. Nas 

palavras de Márcia: “esse processo que a gente construiu de reassentamento, com 

todos os erros, mas que a gente levou...sei lá, durante 15, 20 anos, eu entendo como 

um processo democrático e de sucesso”. Após apresentar tais procedimentos e como 

eles respondiam às inovações dos marcos normativos, Márcia aponta que: 

quando veio o Minha Casa, Minha Vida – que antes não era para 
reassentamento e por conta das chuvas [de 2010] ele entrou - era outra 
moeda que você tinha. Então, tinha um bom arsenal: indenização, compra e 
[ininteligível 38:48], moradia construída no lugar e Minha Casa, Minha Vida. 
Mas, paralelamente, e eu já falo isso na época do Eduardo, paralelamente, o 
Eduardo começa a atropelar naquela brutalidade em função das obras de 
Olimpíadas e disso a coisa ficou ruim. Ficou tão ruim que lá na Secretaria 
tinham duas equipes: a minha equipe, que trabalhava [faz um som qualquer], 
e a outra que fazia o trabalho que eu dizia que não faria. Então assim, olha 
que maluquice. Coisas que eram comandadas pelos subprefeitos, eu não 
fazia (...) E aí, eu continuava no processo de reassentamento normal. Mas 
nisso, Alemão, essas coisas, foram comigo. Tinham umas atravessadas, 

 
23 As Subprefeituras são estruturas administrativas da Prefeitura, criadas ainda no início da 

década de 1990, que têm como referência da abrangência territorial as cinco áreas de planejamento 
da cidade. Assim como Paes havia sido subprefeito da região da Barra da Tijuca por indicação de 
César Maia antes de sua eleição a Prefeito, estes cargos seguem sendo importantes espaços de 
consolidação de articulações políticas. 
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porque caia um negocinho e dava uma atropelada, mas assim, nos processos 
PAC foram comigo. O que não foi, foram os processos olímpicos, essa coisa. 
 
Você imagina que coisa ruim que foi feito com tudo isso? A demolição de um 
processo que foi construído durante muito tempo e que foi legal, de sucesso, 
reconhecido, as pessoas ficavam felizes, né? (Márcia Bezerra) 

Fazendo referência à forte crítica sofrida pela SMH quanto à marcação de 

casas que seriam removidas (com o uso de grafites nas fachadas com a sigla da 

Secretaria e um código numérico), Márcia exemplifica os choques de procedimentos 

que ocorriam nesse período e como isso teria deslegitimado a experiência da 

Secretaria. 

Aí, vieram com a história “ah, porque marcavam as casas”; se me explicar um 
outro jeito, um outro jeito, de você dar publicidade, primeiro para o cara não 
– não é porque é pobre que é santo – o cara ser indenizado e vender para o 
outro. Então, assim, como é que você identifica? Você não tem marca 
identificando. Como é que você faz? Não é? Tudo bem. Aí, por que acontece 
isso? Porque quando a gente trabalhava no favela-bairro, não tinha problema 
nenhum. A gente ia lá, conversava, dizia que ia marcar. Isso começou a ser 
ruim, quando entrava outra equipe sem avisar nada e saía no terror, 
entendeu? Pegaram as ferramentas que a gente usava de um processo 
democrático e tocaram o terror. Então, tudo se misturou e se perdeu tudo. Eu 
acho que é uma nova construção de um processo de reassentamento que eu 
não sei como será, eu não sei. (Márcia Bezerra) 

• 6.2.1 Interação com as demais Secretarias Municipais 

Apesar de concentradas na esfera administrativa da Secretaria Municipal de 

Habitação, as políticas de urbanização de favelas implicam também na atuação de 

outros órgãos de governo, destacadamente as Secretarias de Obras e de Urbanismo. 

No caso da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), as interações se davam tanto 

pelo encadeamento de processos administrativos que atravessam as competências 

de ambas as secretarias, SMH e SMU, quanto pela justaposição de políticas que se 

cruzam nos territórios. Já com relação à Secretaria Municipal de Obras, destaca-se 

este segundo aspecto, ou seja, a sobreposição de ações nos territórios populares, 

promovidas pelas duas Secretarias, com expressiva ausência de coordenação que 

garanta a integração das políticas em curso. É importante ressaltar que nesta 

conjuntura singular de grandes investimentos na transformação do ambiente 

construído, diversos processos foram acelerados e novos foram criados, tendo ainda 

como fator importante para a agenda da urbanização de favelas a presença destacada 

do governo federal como agente financiador. Assim, apesar da relevante capacidade 

administrativa da prefeitura municipal, este foi um momento desafiador para a gestão 

pública. 
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Neste ciclo recente, a SMU manteve suas ações voltadas para o planejamento 

urbano, notadamente com o desenvolvimento de Planos Estratégicos e da revisão do 

Plano Diretor24. No primeiro ano de gestão de Eduardo Paes à frente da Prefeitura da 

cidade, 2009, é elaborado o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro III (PECRJ 

III), que seria revisado em 2013, intitulado “Pós-2016: Rio mais integrado e 

competitivo”. Como pano de fundo temos a eleição da cidade do Rio de Janeiro para 

sediar os Jogos Olímpicos de 2016 e, com isso, a centralidade sobre os possíveis 

legados olímpicos. É ainda no primeiro ano de gestão de Paes, 2009, que surge o 

Plano de Estruturação Urbanística (PEU) da região de Vargem Pequena e Vargem 

Grande, tendo mobilizado amplo debate na sociedade civil por seus impactos sobre o 

meio ambiente e a condição de vida dos moradores desta região, inserida em um dos 

mais fortes vetores de expansão do mercado imobiliário carioca. Já o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável foi aprovado em 2011, reforçando a AEIS 

como um dos instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo a serem 

implementados pela Política Urbana. Para além destas atividades, a SMU manteve 

ainda suas atribuições de fiscalização e controle urbano. 

Apesar de serem órgãos com origens comuns, SMU e SMH são 

frequentemente lidas pelos técnicos e pesquisadores do campo como secretarias 

voltadas para setores distintos da sociedade. Enquanto a SMH teria uma atuação 

centrada sobre a população de baixa renda, a SMU concentraria suas atividades nas 

áreas ditas formais, contemplando demandas de grupos políticos de média e alta 

renda, adotando procedimentos “legalistas” e pouco includentes. Neste sentido, os 

gestores públicos entrevistados foram estimulados a expor suas percepções sobre 

esta relação, suas implicações para as políticas de urbanização de favelas e as 

possíveis soluções encontradas para as barreiras que tal situação impõe. A partir 

destes relatos, destacamos dois pontos a seguir. 

O primeiro ponto trata-se da existência dentro da SMU de um setor específico 

para lidar com as demandas administrativas das favelas, loteamentos irregulares e 

produção de habitações populares, trazidas pela SMH, que trataria diretamente da 

 
24 Importante ressaltar que SMU teve Sérgio Dias na sua chefia durante a primeira gestão de 

Eduardo Paes. Sérgio Dias possui fortes relações com os grandes atores do setor imobiliário carioca. 
Com sua saída, em 2013, assume o cargo de Secretária Maria Madalena Saint Martin de Astácio, 
técnica atuante no setor de fiscalização da SMU. Como subsecretária, Madalena trabalhou em quatro 
governos: Marcello Alencar, Luiz Paulo Conde, Cesar Maia e na primeira administração de Eduardo 
Paes.  
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regulamentação de ocupação do solo, parcelamento do solo, reconhecimento de 

logradouro e regularização edilícia 25 . Ao centralizar tais demandas, este setor 

composto por alguns poucos técnicos teve relevante papel facilitador para o 

andamento das ações de urbanização de favelas, dentre elas as intervenções 

vinculadas ao PAC. 

As barreiras aos trânsitos de demandas entre as Secretarias e suas 

implicações para o andamento dos projetos de regularização urbanística e fundiária 

de favelas, especialmente no âmbito do PAC, são expostas por Roberta Athayde em 

sua entrevista, da qual destacamos alguns trechos a seguir. 

você ter o trabalho executado pela Secretaria de Habitação, a regularização 
fundiária toda desenvolvida pela Secretaria de Habitação, mas você tem 
instrumentos urbanísticos que só podem ser aprovados pela Secretaria de 
Urbanismo. Então, existem duas secretarias que teriam que estar 
trabalhando juntas para o desenvolvimento de um projeto, mas que às vezes 
não se falam. Aí, foi criado o tal núcleo pra aprovação de PALs [Projeto de 
Alinhamento de Loteamento] para AEIS, tentando flexibilizar e agilizar o 
núcleo. Mas, às vezes os técnicos da Secretaria de Urbanismo não 
aprovavam a parte que a Secretaria de Habitação estava vendo no 
desenvolvimento do trabalho, entendendo o trabalho. Isso também prejudica 
muito o desenvolvimento e a efetividade da regularização fundiária. (Roberta 
Athayde) 

A relação entre as atribuições deste setor específico da SMU e a definição das 

áreas atendidas como AEIS reforça o papel deste instrumento para a viabilidade das 

políticas de urbanização de favelas promovidas pela Prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro. Neste sentido, cabe ressaltar que, uma vez que as AEIS foram 

implementadas primeiramente como validadoras da intervenção do setor público em 

áreas de favelas e loteamentos irregulares, a criação de novas áreas de AEIS por 

definição de técnicos da SMU teria gerado novas leituras da possibilidade de 

aplicação deste instrumento. No trecho a seguir, Ângela Regina ressalta esse 

momento em que a SMU passa a determinar novas áreas de AEIS, tendo como marco 

a aprovação do novo Plano Diretor em 2011. Enquanto para Ângela, técnica atuante 

na SMH, a definição de uma comunidade como AEIS seria indicativo (e um 

compromisso) de intervenção do poder, para o técnico vinculado à SMU este ato seria 

parte da atividade de planejamento. 

 
25 Este esforço de estabelecer um quadro específico de técnicos na SMU para lidar com estas 

demandas já havia sido experimentado em 2003, com a migração do POUSO da SMH para a SMU 
(ver entrevista da Márcia Bezerra). Em alguns relatos aparece que houve a criação, ainda na gestão 
de Cesar Maia, de um grupo com funcionários da SMU e da SMH que juntos davam encaminhamento 
a essas demandas (os funcionários da SMH seriam Ângela Regina e Fernando Palha). 
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Todo mundo mete o bedelho, todo mundo faz... assim, eu, quando falei com 
essa menina da SMU, disse assim: “olha só, eu acho difícil a SMH trabalhar 
numa área em que ela não conhece”. Se a SMH não conhece, só por 
determinação... primeiro, que a SMH só funcionava em função dos recursos 
que vinham. Porque como a habitação não era a menina dos olhos de 
ninguém, se você verificar e fazer um levantamento dos recursos que a 
habitação tinha, eram todos de fora. Primeiro foi uma organização fora do 
Brasil, multilateral, depois foi o governo federal. A Prefeitura colocou muito 
pouco dinheiro, recursos públicos nessas áreas. Daí, você vê a importância 
que isso tem. É complicado. Eu falei com toda a educação pra um colega de 
trabalho, “cara, a gente não tem como”, “Ah, não. A gente vai declarar só” e 
foi declarando, declarando e agora essa panaceia aí, um monte de lei. 
(Ângela Regina de Jesus) 

Neste momento Ângela segue sua exposição fazendo uma crítica à criação de 

AEIS por ato do legislativo e, com isso, ressalta a inexistência de uma estrutura 

centralizadora dos processos decisórios referentes à criação de novas AEIS. 

Por fim, temos ainda a SMO como um dos órgãos da gestão municipal que 

atuaram na urbanização de favelas ao longo do ciclo recente, notadamente por meio 

do programa Bairro Maravilha. Dentre as três secretarias, esta seria a que atuaria de 

forma mais tangencial a esta agenda e com menor grau de integração com as demais 

políticas em curso. Ao longo das duas primeiras gestões de Eduardo Paes, a SMO 

teve em sua chefia o engenheiro Alexandre Pinto, funcionário de carreira da Secretaria, 

que deixaria o cargo com uma série de graves acusações e posterior prisão por 

denúncias de irregularidades em contratos desta secretaria. 

A atuação da SMO em favelas ao longo do ciclo olímpico seria destacadamente 

atrelada às ações de remoções para liberação de frentes de obras, por vezes se 

sobrepondo no território à atuação das duas outras Secretarias. Entretanto, o 

programa Bairro Maravilha viria a ser um grande contraponto, promovendo a 

requalificação de logradouros públicos (vias e passeios) e de redes de infraestrutura 

nas regiões Oeste e Norte da cidade. Apesar de não trazer em sua apresentação 

qualquer referência à urbanização de favelas, o Bairro Maravilha atuou por algumas 

vezes em loteamentos irregulares e favelas que também vinham sendo contempladas 

por políticas tocadas pela SMH. A falta de diálogo e de integração entre as Secretarias 

e suas políticas foi um ponto de destaque nos diálogos com os gestores públicos 

entrevistados. 

Ângela relata que, enquanto esteve à frente da GRUF, soube que a SMO 

estava atuando por meio do Bairro Maravilha em áreas nas quais residiam famílias 
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que já haviam buscado a regularização fundiária junto ao NRL e tinham tido seu 

pedido negado. Esta insatisfação no campo teria levado a SMO a procurar os técnicos 

da SMU e da SMH para buscar esclarecimentos, entretanto Ângela questionava a falta 

de informações sobre o Programa, uma vez que aquelas apresentadas pela SMO 

eram insuficientes para identificar as áreas que trabalhadas. Segundo Ângela, este 

teria sido o único encontro entre técnicos das três secretarias para tratar do assunto. 

Este relato pode ser lido como uma amostra do que Antônio Augusto, então 

coordenador do NRL, descreveria como uma permeabilidade da SMO às pressões de 

atores políticos locais, especificamente vereadores e candidatos a cargos eletivos, em 

contraste aos procedimentos administrativos da SMH que imporiam crivos técnicos à 

acolhida de demandas. Assim, se as comunidades atendidas pelo Bairro Maravilha 

não teriam sido aceitar no NRL, elas não teriam cumprido com alguma exigência, o 

que as desqualificarias enquanto beneficiárias de políticas públicas habitacionais de 

interesse social. Já Antônio Augusto, em seu relato, ressalta que passou a fazer 

contatos diretos como então Secretário Alexandre Pinto para ponderar a inserção ou 

não de algumas áreas no Bairro Maravilha, tomando como referência as possíveis 

sobreposições às obras financiadas pelo BID e executadas por meio do NRL da SMH. 

A seguir, alguns trechos das entrevistas de ambos quando questionados sobre o 

Bairro Maravilha e a interlocução entre as secretarias. 

Quando eu estava na gerência, o ruído que chegou pra mim foi assim: o 
Bairro Maravilha está entrando em um monte de loteamento do núcleo. Isso 
não é da SMU isso é da Obra, da secretaria de Obras. A SMU não foi maluca 
de fazer um negócio desses não. Não sei quem foi que mandou, mas assim, 
quando eu entrei em contato com Obras, eu pedi os mapas e falei: “olha só, 
queria saber que áreas são essas porque a gente está trabalhando e dizem 
que vocês estão atuando em algumas áreas de loteamentos e a gerência de 
regularização fundiária trabalha com loteamentos, então a gente precisa 
saber, porque vamos fazer regularização fundiária...”, “eu vou mandar”. Aliás, 
eles nem mandaram pra mim. Eu pedi pra coordenação de Obras da 
SMH...você vê como era uma coisa específica do órgão. Quando chegou na 
coordenação da Obras da SMH mandaram pra gerência. Era desenho só de 
rua, não tinha polígono fechado, era uma rua assim, outra rua assado e eu 
olhava e pensava: “mas cadê o loteamento aqui? O que que é isso? Que rua 
é essa? Eu não sei aonde está isso!”. Aí, cada vez...eu até fiz umas tentativas 
de pegar a rua, jogar no Google Earth, tentar localizar a rua no Google e 
transportar pro banco de dados de loteamentos pra [ininteligível 00h45m58s], 
entendeu? Assim, isso aí foi coisa de execução de obra que a equipe vai pra 
rua e marca, “ó, vamos executar essa rua aqui...”.... assim... ruas nascendo 
do nada e morrendo no nada. Então, não tem um limite. (Ângela Regina de 
Jesus) 
 
os vereadores recorriam muito a Secretaria de Obras, porque na Habitação 
não tinha muito como Vereador recorrer. Na Habitação a gente seguia 
decretos específicos; o núcleo de regularização tinha as suas regras; o 
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Favela Bairro foi acordado com o BID das suas regras também, aprovadas 
na Câmara. (...) Isso criou para o prefeito um problema político: como que ele 
ia atender a demanda dos Vereadores, com a Secretaria de Habitação 
controlando os recursos do BID e as regras de entrada no Favela Bairro e no 
núcleo de loteamentos? Aí, o prefeito cria então, um projeto dentro da 
Secretaria de Obras chamado Rio Comunidade que depois vira o tal [Bairro] 
Maravilha. Ele era controlado pelo Secretário de Obras e tinha essa função 
de atender as demandas dos vereadores e tudo mais. O que a gente 
procurava fazer, era um contato permanente. Na época, o Alexandre [Pinto] 
- que está preso -, secretário do Eduardo Paes, era a pessoa que a gente 
contactava e ele dizia “olha, recebi esses pedidos aqui” e a gente dizia “não, 
esses já estão no Favela Bairro, já estão na lista do loteamento, não atende 
não”. E os que não estavam ele urbanizava uma rua, fazia alguma coisa 
assim. Então, o que aconteceu foi isso: a Prefeitura criou um braço pra 
intervenção nas favelas e em certos casos, alguns loteamentos estavam 
desconectados da atuação da Secretaria de Habitação, cujas intervenções 
estavam muito amarradas por regras. (Antônio Augusto Veríssimo) 

Para além de promover as intervenções físicas nestas áreas, o Bairro Maravilha 

viria ainda a definir um grande conjunto de áreas como uma única AEIS na Zona Oeste 

da cidade. Esta legislação será retomada adiante, mas cabe destacar que entre os 

gestores públicos entrevistados houve uma reação de estranhamento uma vez que 

esta teria sido a primeira e única vez que a SMO teria operado com este instrumento 

urbanístico e o fez seguindo por caminhos distintos do que vinha sendo a prática das 

demais secretarias, SMH e SMU. 

6.3 Políticas e/ou Programas  

Neste período, as intervenções de urbanização de favelas na cidade do Rio de 

Janeiro estiveram agregadas em três programas que destacaremos neste tópico: 

Bairro Maravilha, Morar Carioca e PAC Favelas, sendo este último o foco da análise. 

• 6.3.3 Bairro Maravilha 

O Programa Bairro Maravilha foi lançado ainda em 2009, primeiro ano da 

gestão municipal de Eduardo Paes, com coordenação da Secretaria Municipal de 

Obras. Apesar das favelas não serem apontadas, no discurso oficial da gestão, como 

objetos primordiais destes Programa, elas compuseram seu quadro de intervenções 

de forma expressiva. Neste sentido, é exemplar a atuação do Programa no complexo 

de favelas da Fazenda Coqueiro, com uma população de mais de 45 mil habitantes, 

que já tinha recebido investimentos do Favela-Bairro e do Morar Carioca. 

O Bairro Maravilha foi dividido em duas grandes ações, o Bairro Maravilha 

Norte e Bairro Maravilha Oeste, o primeiro restrito aos bairros da Zona Norte, a AP3, 

e o segundo aos bairros da Zona Oeste, AP5. As intervenções promovidas pelo 

Programa se deram essencialmente por meio de obras de pavimentação, 

requalificação de calçadas, redes de drenagem e saneamento. Para sua execução foi 
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realizada uma quantidade expressiva de pequenos contratos licitados que agregavam 

conjuntos de áreas de intervenção. 

Na distribuição territorial de suas intervenções, o Bairro Maravilha destoa das 

áreas da cidade que historicamente concentraram a maior parte dos investimentos em 

urbanização de favela até então (SABREN, 2018). Esta atuação do Programa restrita 

às AP3 e 5 foi reiteradamente acionada pelas suas divulgações oficiais, que o 

descreviam como caso exemplar da busca por isonomia da gestão municipal na 

distribuição dos recursos entre os bairros periféricos e as áreas centrais26.  

Já após grande parte de suas intervenções terem sido realizadas ou, ao menos, 

planejadas, em janeiro de 2016 é aprovada a Lei 6.044 que declara como AEIS as 

áreas objeto de intervenções pelo Programa situadas na AP5 5 (deixando omissas as 

intervenções realizadas na AP3). Diferente das demais AEIS até então instituídas, 

neste caso as áreas delimitadas restringem-se a segmentos de vias, não conformando 

polígonos com lotes ou glebas. Por fim, o Programa Bairro Maravilha chega ao final 

da segunda gestão de Eduardo Paes com muitas obras paralisadas e que, em parte, 

viriam a ser retomadas com menor notoriedade na gestão seguinte de Marcelo 

Crivella27.  

 
26 Esta forma de apresentar o programa pode ser percebida neste breve trecho recortado do 

Diário Oficial do município: “O projeto Bairro Maravilha vai dar cara nova à Zona Norte. A Prefeitura do 
Rio de Janeiro vai investir para recuperar áreas da cidade que não têm recebido atenção do poder 
público. Essas importantes áreas residenciais do subúrbio não foram atendidas pelos programas de 
revitalização implantados na cidade nos últimos anos” 

27 No início do ano de 2018, dezenas de contratos vinculados aos dois programas integravam 
a listagem de obras paralisadas da Prefeitura do Rio de Janeiro, com contratos firmados entre os anos 
de 2014 e 2016. A partir de determinação do Tribunal de Contas do Município, a gestão municipal de 
Marcelo Crivella passou a priorizar tais obras no orçamento municipal, dando então seguimento a 
alguns destes contratos no segundo semestre do ano.  Sobre isso ver: “Relação de Obras Paralisadas 
em fevereiro de 2018”, disponível em: <https://goo.gl/S5KkBU>; “Crivella vistoria retomada de obras do 
Bairro Maravilha”, disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=7191819>; e 
“TCM determina que Prefeitura priorize obras paradas antes de iniciar novos projetos”, disponível em: 
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/tcm-determina-que-a-prefeitura-de-prioridade-as-obras-
paradas-antes-de-iniciar-novos-projetos.ghtml>. 
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• 6.3.4 Morar Carioca 

O Morar Carioca destacou-se na agenda política local como grande programa 

de urbanização de favelas apresentado por Eduardo Paes em suas duas primeiras 

gestões (2009-2012 e 2013-2016). Nomeado inicialmente como Programa de 

Integração de Assentamentos Precários, foi coordenado pela SMH e incorporou em 

seu escopo volumosos financiamentos, tanto do BID via PROAP quanto do PAC. 

Apesar de ser possível reconhecer neste programa uma continuidade em 

relação às políticas prévias de urbanização de favelas – consolidadas ao longo da 

década anterior com o fortalecimento da capacidade institucional e formação de um 

corpo técnico qualificado dentro da Prefeitura – ele incorporou inovações relevantes, 

próprias da conjuntura política que se apresentava. O programa Morar Carioca teve 

sua concepção alinhada ao objetivo de tornar a cidade apta a promover o sucesso do 

“ciclo olímpico". Este ciclo era reiteradamente referenciado no discurso oficial como 

viabilizador das grandes intervenções urbanas e, neste contexto, o Morar Carioca foi 

então apresentando como um dos “legados olímpicos” para a cidade28. 

 
28 O Programa Morar Carioca foi apresentado como um dos legados olímpicos em algumas 

oportunidades pelo então prefeito. Sua fala ao TED, intitulada “Os quatro mandamentos da cidade”, foi 
um destes momentos que obteve ampla visibilidade nos grandes veículos de comunicação. Realizada 
em abril de 2012. A fala permanece disponível pelo link: 
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O Morar Carioca trazia como objetivo promover a urbanização de todas as 

favelas da cidade até 2020, com exceção daquelas que já haviam recebido obras de 

urbanização por políticas públicas (sendo consideradas como favelas já urbanizadas) 

ou que não eram passíveis de urbanização, tendo como critérios situações de risco e 

inadequação ao uso habitacional da área ocupada (TCMRJ, 2011; PAES e 

MAGALHÃES, 2010). Para alcançar esse objetivo, previa-se a execução do programa 

em três fases. Em sua primeira fase, que teve início nos primeiros meses de 2010, o 

programa incorporou os projetos cujos financiamentos já estavam em fase de 

contratação e execução, ou que faziam parte do banco de projetos da SMH 

(CAVALCANTI, 2017). Paes se beneficiou bastante do fato de que o PROAP-III, que 

vinha sendo negociado na gestão anterior de Cesar Maia, só foi contratado 

efetivamente durante a sua gestão. Assim, a gestão de Eduardo Paes teria como 

pontapé inicial de suas ações de urbanização o ganho de capital político da conclusão 

destas obras que vinham sendo desenvolvidas nas gestões anteriores. 

A segunda fase do Programa, lançada também em 2010, envolveu a realização 

do “Concurso Morar Carioca – Conceituação e Prática em Urbanização de Favelas”, 

promovido em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que na época tinha o 

arquiteto urbanista Sérgio Magalhães, ex-Secretário de Habitação do município, como 

seu presidente 29 . Por meio do concurso foram selecionados 40 escritórios de 

arquitetura e urbanismo aos quais seriam distribuídos agrupamentos de favelas como 

áreas de atuação30. Tendo como critério de priorização a proximidade das favelas aos 

locais em que haveria competições ou instalações construídas para os Jogos 

Olímpicos31, a proposta do Programa era ter todos os escritórios contratados entre os 

anos de 2011 e 2012 e a conclusão das obras em até dois anos após a contratação 

(CAVALCANTI, 2017). 

 
<https://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities?language=pt-br>. 
29 Apesar de representar, naquele momento, o IAB-RJ, Sérgio Magalhães teve longa trajetória 

na gestão pública. Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, exerceu cargos como subsecretário de 
Urbanismo (1986-1988) e secretário municipal de Habitação (1993-2000); na Prefeitura de Niterói, foi 
Diretor de Urbanismo (1989-1992); e no Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário de Estado 
de Projetos Especiais (2001-2002); e subsecretário de Estado do Desenvolvimento Urbano (2003-
2004). 

30 Para a realização deste programa, as favelas a serem urbanizadas foram agrupadas a partir 
de sua proximidade territorial. Foram formados 40 ‘agrupamentos’, que passaram a ser 
recorrentemente identificados por números e nomes que faziam referência às suas localizações. 

31 Esse tema chegou a ser divulgado na mídia: <https://oglobo.globo.com/rio/segunda-fase-do-
morarcarioca-prioriza-favelas-perto-de-areas-olimpicas-2831205>. Acesso em 12 de novembro de 
2018. 
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Apesar da grande visibilidade da mídia e da articulação institucional com o IAB 

enquanto relevante entidade de classe dos arquitetos e urbanistas, poucos contratos 

foram firmados na segunda fase do Morar Carioca e as intervenções não cumpriram 

o cronograma previsto. A transição entre mandatos de Eduardo Paes e a mudança de 

chefia da SMH, com a saída de Bittar que vinha tendo protagonismo frente ao 

Programa, tiveram efeitos diretos no refreamento do Programa e em uma significativa 

restrição do escopo das intervenções propostas (SOUZA, 2014). Desta forma, o Morar 

Carioca teve sua segunda fase bastante comprometida e não chegou a alcançar a 

terceira fase prevista em seu desenho original, quando contemplaria as demais 

favelas urbanizáveis com mais de 100 domicílios (TCMRJ, 2011). O arranjo financeiro 

adotado nas intervenções que chegaram a avançar no âmbito do Morar Carioca 

acabou por, ao longo do tempo, transformar o programa apenas em uma “marca” da 

gestão, esvaziando suas inovações e dando apenas continuidade às ações que já 

viriam a ocorrer com financiamentos federais e internacionais, agora sob o selo “Morar 

Carioca”. Neste sentido, temos a seguinte avaliação de Cavalcanti: 

Até o final da gestão de Eduardo Paes como prefeito, ainda havia placas pela 
cidade anunciando obras do Morar Carioca, e a Prefeitura continuou a lançar 
resultados do programa em seus sites. Tratavam-se de obras iniciadas no 
âmbito de outros projetos, como no caso do Chapéu Mangueira e Babilônia, 
que contavam ainda com recursos do PROAP/Favela Bairro, e ainda da 
Providência e na Colônia Juliano Moreira, em que obras da Prefeitura 
implementadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, 
realizado com recursos federais) foram repassadas ao Morar Carioca. Para 
todos os efeitos, então, a maior parte das obras em andamento em favelas 
no Rio até o final da gestão Paes entraram na conta do Morar Carioca. No 
entanto, o que teria sido a sua fase 2, a partir do convênio com o IAB e do 
concurso, já havia sido considerada encerrada dentro da Prefeitura e da SMH. 
(CAVALCANTI, 2017, p. 213) 

• 6.3.1 PAC Favelas 

O volume de investimento do Governo Federal em urbanização de favelas 

destinado ao Estado do Rio de Janeiro, por meio do PAC, atribui uma posição de 

destaque ao Estado no quadro nacional. Foram cerca de R$4,2 bilhões convertidos 

em contratos, correspondendo ao segundo Estado com maior concentração de 

recursos, ficando atrás apenas de São Paulo. Em grande parte, estes investimentos 

foram aplicados em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ): 

R$ 3,9 bilhões distribuídos entre 16 municípios. Apesar do grande número de 

municípios aplicados na Região Metropolitana. Por sua vez, somente a capital 

recebeu cerca de R$ 2,9 bilhões deste valor total, originando 33 operações e 
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ocupando o primeiro lugar na lista das cidades com maiores investimentos do PAC, 

concentrando quase 10% de todo o recurso investido no país32. 

Como proponentes, os municípios foram majoritários das contratações no 

Estado do Rio de Janeiro, estando à frente de 57 operações. Já o Governo do Estado 

atuou como proponente em 13 operações distribuídas entre nove municípios: Rio de 

Janeiro, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Japeri, Tanguá, 

Maricá, Niterói. Apesar de ser proponente de um número significativamente menor de 

operações em relação às gestões municipais, o Governo do Estado foi responsável 

por contratos que juntos somam 46% do total investido no Estado do Rio de Janeiro. 

Trazendo a reflexão para os contornos do município do Rio de Janeiro, destaca-

se a concentração das intervenções de urbanização de favelas realizadas no âmbito 

do PAC nas Áreas de Planejamento 3 (AP3) e 2 (AP2), respectivamente Zona Norte 

e Zona Sul da cidade. A AP3 da cidade é formada majoritariamente por bairros 

residenciais de classe média, de urbanização consolidada, e com uma evolução 

urbana marcada pela expansão de eixos ferroviários. É nesta região da cidade que 

estão localizados alguns dos maiores complexos de favelas da cidade: Maré, Alemão, 

Jacarezinho, Manguinhos e Acari. Já a AP2 é composta por bairros litorâneos e a 

região da Tijuca, concentrando uma população de renda elevada em relação ao 

restante da RMRJ. Enquanto a AP3 concentra quase metade da população moradora 

em favela da cidade Rio de Janeiro (45%), com mais de 650.000 pessoas nessa 

condição, a AP2 concentra apenas 12% da população residente em favela da cidade, 

entretanto estas possuem grande visibilidade nos principais veículos de comunicação 

(JANEISCH, XIMENES, 2019). 

 
32 Os dados sobre a implementação do PAC na cidade do Rio de Janeiro foram extraídos de 

base fornecida pelo Ministério das Cidades. No caso do município do Rio de Janeiro foram 30 contratos 
pela modalidade PAC-UAP e 3 pela modalidade PAC-Saneamento. 
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As intervenções do PAC na cidade do Rio de Janeiro tiveram seu 

direcionamento em muito moldado pela conjuntura singular na qual estavam inseridas, 

marcada pelo contexto político de aliança nacional firmada entre o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – 

reforçado na esfera local com a eleição de Sérgio Cabral Filho para governador em 

2006 e de Eduardo Paes para prefeito em 2008. Esta aliança tinha conseguido alinhar 

os três entes federativos em torno de um mesmo projeto de desenvolvimento, que 

direcionou volume significativo de recursos para a cidade. Assim, as grandes obras 

de urbanização de favelas na cidade do Rio de Janeiro tiveram amplo uso midiático, 

alinhado à agenda política dos entes federativos, promovendo algumas intervenções 

emblemáticas (CARDOSO et al, 2018). 

No Complexo do Alemão e no Morro da Providência foram construídos 
teleféricos que prometiam melhorar a acessibilidade e o deslocamento dos 
moradores em ambas as favelas. No Complexo de Manguinhos foi investido 
um volume considerável de recursos para elevar a linha do trem que 
atravessa o território e favorecer a integração dos moradores através da 
criação de um novo espaço público de uso comum. Na favela do Cantagalo 
foi construído um elevador panorâmico integrado a uma estação de metrô 
para facilitar o acesso dos moradores e criar um novo atrativo turístico. Já a 
favela da Rocinha recebeu em seu acesso principal uma passarela com 
projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer. (JAENISCH, XIMENES, 
2019, p. 14) 
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Analisando as favelas selecionadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura 

Municipal para aplicação de recursos do PAC, chamam atenção as “camadas de 

urbanização” recorrentes nos territórios (JAENISCH, XIMENES, 2019). Em sua 

grande maioria, as favelas atendidas pelo PAC já haviam recebido investimentos 

feitos por programas de urbanização anteriores, indicando um acúmulo de camadas 

ao longo do tempo. Além disso, estes territórios somam ainda diversas políticas 

setoriais concomitantes e sobrepostas, dentre as quais destaca-se a implantação de 

Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs), presentes em todas as favelas atendidas 

pelo PAC nas Áreas de Planejamento 1 e 2, e nos Complexos de Manguinhos e 

Alemão (AP3). 

Partindo da sobreposição de camadas de obras de urbanização, o PAC atuou 

notadamente em grande sobreposição às favelas que já haviam tido investimentos 

anteriores do Programa Favela Bairro entre as décadas de 1990 e 2000. As favelas 

que compõe este grupo são: Morro Santos Rodrigues, Parque Alegria e Morro da 

Providência (na AP1); Babilônia, Chapéu-Mangueira, Cantagalo e as favelas do 

Maciço da Tijuca (na AP2); Vila Rica, Vila Esperança e Conjunto Residencial Fernão 

Cardin (na AP3); a Colônia Juliano Moreira (na AP4); e Areal, Vila João Lopes e Vila 

Catiri (na AP 5). Dentre as diferentes fases do Programa Favela Bairro, esta 

sobreposição é mais expressiva se analisarmos especificamente sua segunda fase, 

quando são incluídos no seu escopo os grandes complexos de favela. Já com relação 

ao Programa Morar Carioca, este em sua primeira fase também teve grande 

sobreposição às intervenções realizadas no âmbito do PAC, porém na segunda fase 

toma um grande distanciamento e não são identificadas sobreposições entre os dois 

programas. Cabe ressaltar que em sua segunda fase, o Programa Morar Carioca teve 

poucos contratos firmados, ficando bem aquém às expectativas colocadas pela 

gestão municipal. 

O contexto no qual se inserem os investimentos do PAC no Rio de Janeiro não 

permite uma análise descolada da perspectiva mais ampla sobre a “chegada do 

Estado” nas favelas, sendo a urbanização e o controle militar por meio da “pacificação” 

duas partes intrínsecas a uma mesma agenda pública colocada (CAVALCANTI, 2013, 

2017). A distribuição espacial das UPP’s pela cidade teve como norteadora a 

priorização das áreas que receberiam eventos internacionais e a retração frente ao 

domínio territorial exercido por milícias na zona oeste da cidade. Assim, para aquelas 

favelas que receberam intervenções do PAC nas APs 1, 2 e 3, a sobreposição destas 
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políticas foi expressiva. Esta coexistência no território é apontada por autores como 

Leitão e Delaclave (2013) como definidora das condições de andamento das 

intervenções de urbanização, implicando diretamente nos resultados das intervenções 

físicas. 

Figura 1: Síntese das favelas atendidas pelo PAC-Favelas e suas camadas de urbanização. Fonte: 
JAENISCH, XIMENES, 2019. 

 

• Governo do Estado do Rio de Janeiro como agente promotor de urbanização de 

favelas cariocas no âmbito do PAC 

Apesar do destaque dado nesta análise à Prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro enquanto propositora das ações de urbanização de favelas no âmbito do PAC, 

faz necessário ressaltar alguns aspectos relevantes da atuação do Governo do Estado. 

Este ente esteve presente nas favelas Rocinha, Cantagalo, Alemão e Manguinhos, 

assim tendo sua atuação restrita a grandes favelas ou complexos, firmando contratos 

de altos valores e promovendo notáveis intervenções de viés midiático. Apesar do 
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pequeno número de favelas no qual atuou, o Governo do Estado foi responsável por 

58% de todo o recurso investido pelo programa na cidade do Rio de Janeiro e a média 

do investimento por contrato ficou próxima dos R$280 milhões. É expressivo deste 

quadro que a intervenção do Governo do Estado no Complexo do Alemão tenha 

alcançado cerca de R$790 milhões com grande dispêndio de verba na construção de 

um sistema de teleférico com 3.5km de extensão e seis estações, com intensa 

cobertura midiática e que possui notável distanciamento das necessidades prioritárias 

de seus moradores, estando inativo desde 2016. 

Apesar de atuar em conjunto com o Governo do Estado em Alemão e 

Manguinhos, e de ter realizado intervenções onerosas de caráter midiático, a 

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro adotou alguns caminhos distintos. De modo 

geral, é possível reconhecer uma opção por favelas de menor porte e por seguir sua 

experiência prévia em programas de urbanização, notadamente o Favela Bairro. A 

Prefeitura foi responsável por 42% de todo o recurso investido pelo PAC em favelas 

cariocas e a média dos investimentos por território ficou próxima dos R$45 milhões. 

Nas áreas em que atuaram concomitantemente, Manguinhos e Rocinha, 

Estado e Prefeitura estabeleceram espacialmente seus limites de atuação. Enquanto 

o Estado atuava na maior porção dos territórios, a Prefeitura encaminhava sua 

intervenção em trechos menores. Para além das dificuldades de integração entre as 

intervenções físicas executadas, impostas a priori pela indivisibilidade da cidade e de 

suas infraestruturas, tal situação refletiu na interlocução dos moradores com os 

técnicos de campo e a adesão ao Programa. Como relatado por Ângela Regina, então 

gerente da GRUF/PCRJ, esta divisão de atribuições desencadeava algumas 

confusões e descontentamentos: 

Alemão e Manguinhos, foram divididos entre Município e Estado. O Estado 
tinha a maior parte deles. O Município ficou com pequenas partes. Então, era 
uma confusão porque para o morador é tudo a mesma coisa. A gente chega 
lá numa área e você tem que explicar pro morador que ele não está 
contemplado naquele programa [mas que] ele está contemplado no projeto 
do Estado. 
(...) eram dois entes públicos trabalhando nas mesmas áreas, nos mesmos 
complexos, vamos dizer assim. O que causou alguns atritos. Não com o 
estado, mas com os moradores. Para o morador, poder público é tudo igual, 
né? Foi um pouco desgastante [havia momentos em que] parte de uma 
rua...do lado direito era do Estado, do lado esquerdo era da Prefeitura. 
(Ângela Regina de Jesus) 

Dentre os marcadores de distinção da atuação dos dois entes, Estado e 

Município, Ângela frisou ainda a opção do Governo do Estado pela elaboração de 
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grandes contratos, concentrando a responsabilidade técnica das intervenções sobre 

poucas empresas, enquanto a Prefeitura teria optado por contratações mais dispersas 

e que envolviam menores valores. Para a entrevistada, esta opção não seria 

definidora irrestrita da qualidade da execução dos contratos, mas era notável uma 

diferença acentuada no desenvolvimento dos trabalhos, com resultados mais 

adequados nos contratos firmados pela Prefeitura com as empresas nas favelas de 

Manguinhos e Alemão. 

Como detalhado em análise anteriores (CARDOSO et al, 2019; PATRÍCIO, 

2017), os arranjos adotados pelo Governo do Estado para a intervenção nas três 

grandes favelas cariocas (Rocinha, Manguinhos e Alemão) refletiram diretamente no 

escopo dos contratos e na relativa autonomia das empresas na busca pelo aumento 

da margem de lucros em detrimento das demandas existentes. Tais arranjos teriam 

sido essenciais para a realização de “obras emblemáticas” como o teleférico do Morro 

do Alemão e a elevação da via férrea em Manguinhos. 

Por fim, é importante ressaltar a estrutura administrativa do Governo do Estado 

mobilizada para a gestão destes contratos do PAC. A Empresa de Obras Públicas do 

Estado do Rio de Janeiro (EMOP) foi a gestora dos contratos firmados por este ente, 

deixando ao largo a experiência da Companhia Estadual de Habitação (CEHAB). 

Como já apontado anteriormente, a CEHAB resulta da fusão das antigas COHAB do 

Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro. Apesar de ter atuação orientada para a 

produção de conjuntos habitacionais, esta Companhia assumiu protagonismo na 

operação de programas de urbanização de favelas e regularização fundiária ao longo 

da década de 1980, na gestão estadual de Brizola. A CEHAB assumiria papel de 

destaque no PAC Favelas apenas na intervenção no Morro do Preventório, na cidade 

de Niterói. 

Por sua vez, a EMOP é uma empresa pública com histórico de atuação em 

grandes obras, mas sem corpo técnico com grandes acúmulos em políticas públicas 

habitacionais e urbanização de favelas, com exceção da experiência da urbanização 

do Morro Dona Marta, favela de pequena escala, ainda na gestão de Anthony 

Garotinho. Foi ao longo das gestões de Sérgio Cabral que a EMOP ganhou poder e 

prestígio político, estando à frente de grandes contratos. Na tentativa de centralizar 

decisões e dar agilidade ao processo de gestão do PAC, foi criado em 2007 o 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP-RIO), inserido na Secretaria da Casa 
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Civil, porém com atuação transversal às demais secretarias, e que teria grande 

protagonismo nas intervenções.   

• Regularização urbanística e fundiária nas favelas cariocas no âmbito do PAC 

Favelas 

O novo lugar ocupado pelo Governo Federal como agente financiador de 

políticas de urbanização de favelas desencadeou grandes mudanças nos arranjos 

institucionais locais, notadamente na estrutura administrativa e no escopo das 

intervenções realizadas. A determinação da regularização urbanística e fundiária 

como componente intrínseco às ações de urbanização de favelas financiadas pelo 

PAC pode ser destacado como um dos principais pontos deste quadro. Neste tópico 

pretendemos expor, a partir das entrevistas com técnicos e gestores públicos, os 

principais aspectos das mudanças nos arranjos institucionais, os atores relevantes, e 

suas implicações na agenda pública da urbanização de favelas no Rio de Janeiro. 

 Para a trajetória da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o desenho dado à 

urbanização de favelas no PAC foi um ponto de inflexão ao demandar o 

desenvolvimento conjunto das intervenções físicas, trabalho social e regularização 

fundiária. Até então, as políticas de urbanização de favelas desenvolvidas localmente, 

notadamente o Programa Favela Bairro, atuavam na regularização urbanística, porém 

não adentrando na regularização fundiária como viria a ocorrer com o PAC. No relato 

de Márcia Bezerra, este teria sido um dos pontos mobilizadores do diálogo entre 

gestores públicos locais e técnicos do Ministério da Cidade e Caixa Econômica na 

esfera federal. Como fruto dessa interlocução, que foi maior no período de formulação 

do Programa, foi então garantida a similaridade entre o escopo dos contratos do PAC 

e aqueles já experienciados pela Prefeitura com financiamento do BID quanto às 

ações de regularização. No trecho a seguir Márcia Bezerra expõe seu olhar sobre este 

novo desenho proposto e relata o que teria sido uma conquista local frente ao desenho 

federal da política. 

quando estava a Raquel [Rolnik] lá, nos primeiros contratos de PAC não 
tinha... eu defendia, eu brigava, “não pode se exigir dos municípios isso, não 
vai dar certo, os municípios vão ficar inadimplentes” ... conseguimos, nos 
primeiros contratos, manter o mesmo nível que a gente tinha proposto para o 
Favela Bairro, mas isso no Rio [de Janeiro]. Em outros lugares, acho que as 
pessoas não tinham dimensão do que era regularização fundiária em favela 
e assinaram milhares de contratos. Vocês depois vão poder me dizer se isso 
teve fim em algum lugar; no Rio não teve. Mudou depois que saiu o pessoal, 
a Raquel. O PAC (não sei se era o PAC II) depois passou a exigir dentro do 
seu contrato a regularização. Aí, eu já tinha saído [da Prefeitura] porque não 
deu. Acho que não teve sucesso. Acho não: no Rio tenho certeza que não. 
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Porque isso passou a fazer parte do contrato, aquela cobrança de Caixa 
Econômica, uma coisa sem pé nem cabeça, porque não tem como fazer 
regularização no tempo de uma obra. É um trabalho de formiguinha que tem 
que ser eterno. (Márcia Bezerra) 

 

Em outra entrevista, realizada ainda para o balanço preliminar do PAC, Márcia 

Bezerra descreve com mais detalhes o que teria sido sua proposta para os técnicos 

do Governo Federal. Como ela aponta, a expertise adquirida como técnica na 

Prefeitura do Rio de Janeiro dava-lhe um lugar privilegiado de fala frente aos seus 

interlocutores, apesar da distância hierárquica entre os entes. Em sua defesa do que 

entendia ser a melhor opção para o Programa, Márcia Bezerra coloca que era 

necessário tornar mais flexível o que era previsto em relação à “questão de 

regularização fundiária”, restringindo as exigências contratuais às atividades que não 

estariam amarradas a atores externos à Prefeitura, dentre eles os proprietários de 

terras ocupadas e os Cartórios de Registro de Imóveis. 

eu lembro que a Raquel foi muito boa nesse início, como eu tinha uma 
experiência e as pessoas ouviam, a gente conseguiu... “questão de 
regularização fundiária”, pelo amor de deus, não põe isso aí! Isso vai ferrar 
com qualquer município. Ninguém vai conseguir. Então, na época, eu 
consegui reduzir, o que era a regularização. Os primeiros contratos foram 
amarrando o que era a regularização fundiária. Não era integratito, né? Era o 
mínimo. Era fazer reconhecimento de logradouro. A gente fechou, a gente 
conseguiu, porque eu tinha certeza de que isso era para ferrar (...) não 
acabava nunca (Márcia Bezerra) 33. 

Apesar desta interlocução inicial, a regularização fundiária constituiu-se como 

como componente na ampla maioria das intervenções do PAC e desencadeou novas 

atividades a serem executadas pela Prefeitura. Como ressaltado anteriormente, no 

trecho dedicado à capacidade administrativa, a criação da GRUF/SMH decorreu desta 

demanda que chega à gestão municipal a partir do desenho contratual com o Governo 

Federal. Para Ângela Regina, apesar de ser a origem de muitos “nós” para o 

desenvolvimento dos contratos, a exigência da regularização fundiária como 

componente inerente à urbanização de favelas teria representado um avanço para a 

gestão. Cabe ressaltar que, enquanto no Programa Favela Bairro a urbanização de 

favelas tinha como atividade central de regularização urbanística apenas o 

reconhecimento de logradouro e alguns outras poucas atividades correlatas, já era 

relevante a experiência da Prefeitura com a regularização fundiária de loteamentos 

irregulares por meio do NRL, núcleo do qual Ângela Regina egressa para assumir a 

 
33 Trecho de entrevista dada para a pesquisa anterior dedicada ao balanço do PAC Favelas. 
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recém criada GRUF/PCRJ. No trecho a seguir, Ângela coloca seu ponto de vista e faz 

perceber que esta inflexão não provocou o reposicionamento da regularização 

fundiária na agenda política, sendo mantida com recursos exíguos e a reboque da 

intervenção física, que seria mantida como “carro chefe”. 

No meu entender, foi um grande avanço, porque sem essa determinação, nós 
estaríamos fazendo a mesma coisa que fazíamos com o BID, mais nada. Mas 
também isso foi um dos grandes nós desse contrato do PAC. Foi um dos 
grandes nós. Foi assim... vocês não têm ideia o que a gente tinha que fazer. 
Por quê? Porque a obra como era um “contratão” só... um contrato fechado 
com o governo federal os recursos pra obra eram muito maiores. Os recursos 
pra regularização fundiária e pro acompanhamento social eram muito 
menores. E, diga-se de passagem, o seguinte: esses contratos do PAC, já 
estavam sendo negociados, ou articulados, com a gestão passada, com a 
última gestão do César Maia. Só que era uma coisa que tinha muito atrito, o 
corpo técnico participava muito pouco disso, então, quando eu assumi a 
[gerência de] regularização [urbanística e] fundiária, esse pacote já estava 
fechado, entendeu? Chegou na minha mesa: “ó, é isso aqui que você tem 
que fazer e só tem isso de dinheiro”. Um dinheiro mínimo para fazer 
regularização fundiária de favelas imensas. (Ângela Regina de Jesus) 

Na medida em que regularização fundiária, trabalho social e intervenções 

físicas estavam enredados um único instrumento, a posição preponderante das 

intervenções físicas em detrimento dos demais componente foi uma crítica constante 

entre os gestores e técnicos entrevistados. Dentre os diversos desdobramentos desta 

questão relatados pelos entrevistados, destacamos a seguir alguns exemplos. 

Ainda na montagem do Termos de Referência (TR), a predeterminação das 

áreas atendidas e dos valores destinados à regularização fundiária levaram à 

adequação das atividades, na busca por um mínimo para alcançar os objetivos do 

contrato e que coubesse nos limites financeiros dados. Como apontado por Ângela: 

era um escopo imenso para um recurso que era mínimo. O dinheiro não deu. 
A gente teve que sair cortando e pra cortar, teve que ser na topografia. Por 
quê? Porque o que foi passado pra gerência [GRUF] é de que [o setor de] 
obras e projetos tinham um levantamento topográfico. Tinha um 
levantamento topográfico, você usa aquele. Foi o que foi feito. A gente cortou 
a topografia, só colocamos um percentual pra fazer um reajuste topográfico 
e botamos [o TR] na rua.  (Ângela Regina de Jesus) 

Para Márcia Bezerra, a definição de tão pouco orçamento para atividades tão 

onerosas seria um reflexo de uma leitura da gestão de que não deveria ser 

despendido orçamento com uma atividade que não tinha perspectiva de ser 

desenvolvida por completo. Esta leitura demonstrava como “a obra é dona de tudo, é 

dona do orçamento. Não tem para ninguém, só para eles mesmo” (Márcia Bezerra, 

2021). 
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No trecho a seguir, Ângela discorre sobre, reforçando que este predomínio não 

havia sido inaugurado com o PAC Favelas, mas que vinham sendo consolidado na 

trajetória da gestão municipal: 

obras entrou primeiro, ficava na frente, todo mundo só estava pensando em 
obras. A essência da SMH era obra desde o Favela Bairro. A obra sempre 
mandou. Os recursos maiores eram sempre pra urbanização. As maiores 
equipes eram as de projeto e de obras. Fundiária? Não tinha uma equipe. 
Tinha uma gerência de regularização de loteamentos, uma gerência de 
fundiária que trabalhava com a negociação de reassentamento nessas áreas. 
Então, o peso...como esses recursos eram muito grandes [ininteligível 
00h42m54s] era uma coisa absurda, tanto que quando a gente começou a 
fazer o nosso termo de referência já tinha obra sendo licitada e como termo 
de referência acabou caindo em exigência de várias formas, até o processo 
de licitação teve vários recursos: tiveram empresas que não concordaram...e 
foi difícil de concluir essas licitações...aliás, o trabalho que vem da elaboração 
do termo até a assinatura do contrato, tinha que ser esmiuçado, detalhado, 
porque...é surreal! (Ângela Regina de Jesus) 

Além da dificuldade de montagem do Termos de Referência pelo baixo 

orçamento, eles teriam sofrido com os trâmites internos a Prefeitura que por muitas 

vezes impedia o andamento das contratações, com questionamentos vindos desde a 

Procuradoria Geral do Município, o Tribunal de Contas do Município, a Controladoria 

e até das próprias empresas interessadas na contratação. A aprovação da Lei Federal 

11.977 teve ainda impacto nos contratos em elaboração e já firmados. Apesar de 

demandar ajustes substanciais nos produtos previstos, como a inclusão da 

elaboração do auto de demarcação, esta teria sido uma facilitadora do 

desenvolvimento dos trabalhos daí em diante. 

O início e a conclusão tardia destes procedimentos tiveram como consequência 

o descolamento dos contratos de regularização fundiária em relação às intervenções 

físicas e trabalho social, levando ao desencontro das atividades de campo destas três 

frentes. Assim, a falta de integração das etapas de execução dos contratos agravou 

os desafios que já estavam colocados aos contratos de regularização fundiária. Se a 

execução de obras de urbanização já implica em constantes rearranjos que refletem 

na redefinição das áreas a serem regularizadas ou aquelas que demandam por 

remoções; ao iniciar os trabalhos de campo após a realização das obras, as equipes 

de regularização fundiária lidavam com novos desafios como o ônus dos possíveis 

problemas de execução (como demandas não sanadas ou até mesmo problemas 

desencadeados pelas transformações do território), refletindo na baixa adesão dos 

moradores às ações de regularização fundiária. Como destacado por Roberta 

Athayde, “a regularização é adesão, não é obrigação” e as atividades de regularização 
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fundiária no âmbito do PAC por vezes sofreram com a desaprovação dos moradores 

das obras recém concluídas. 

O que é um projeto de regularização fundiária conforme a lei? É indicar 
parâmetros urbanísticos, indicar uso e ocupação do solo. Essa é a finalidade 
do produto...projeto de regularização fundiária. Hoje não. Hoje eles só 
mostram o que a Obra fez e acabou. Se ele está junto com a Obra, vai 
construir junto, mas não tem isso: a Obra entra primeiro e depois que vem a 
regularização (...) porque quando sai a obra você vê o esgoto vindo, onde foi 
feito a obra (...) A obra ainda dá esse desgaste para a regularização fundiária. 
Babilônia também teve pouca adesão por causa da obra, que foi muito ruim. 
[Em Manguinhos] no meio do trabalho 2010-2012, no meio do 
desenvolvimento do trabalho em Vila Turismo caíram duas casas, afundaram 
por causa da obra. Todas as casas ao redor foram interditadas e morador 
queria nos procurar para colocar a Prefeitura na justiça, queria pegar o 
cadastro de volta. (Roberta Athayde) 

Diferente da experiência anterior da urbanização de favelas por meio de 

contratos com o BID, as intervenções do PAC implicaram em grandes remoções que 

compunham o expressivo número de famílias removidas na cidade ao longo deste 

ciclo, como já explicitado anteriormente neste texto. As tensões em torno das 

remoções também refletiram no andamento das ações de regularização fundiária, 

especialmente quando havia o desencontro entre as três frentes do projeto no território 

– intervenções físicas, trabalho social e regularização fundiária. 

Tinha, em alguns casos, uma desarticulação muito grande com obras, que 
está sempre na frente e que era a determinante de tudo, tudo saia da obra e 
o restante, que é a equipe de regularização fundiária e a equipe de 
coordenadoria de acompanhamento social. Isso foi uma situação que 
dificultou. Pouco dinheiro, um trabalho que vivia em constante mudança, 
tanto de obras, que impactava nas outras etapas; uma desarticulação, porque 
como a obra entrava muito antes, ia na frente e muita das vezes a gente 
estava bem mais atrasado, porque a gente entrou na comunidade bem depois. 
Então, de fato, pra conseguir – e também, nós não tínhamos nem pernas pra 
ficar acompanhando execução de obras. A equipe da gerência de 
regularização fundiária era muito pequena e tinha os terceirizados também. 
Ou seja, não dava! Só que isso acabou prejudicando o andamento desse 
trabalho. (Ângela Regina de Jesus) 

Como relatado por Ângela Regina, em alguns casos havia falta de clareza dos 

processos em curso (tanto para os moradores quanto para os técnicos envolvidos), 

como famílias informadas sobre sua remoção que permaneciam nas favelas diante de 

uma indefinição do reassentamento ou áreas inteiras definidas no projeto de 

intervenção como a serem removidas e que eram mantidas, demandando reajustes 

nas atividades de regularização. Como exemplos, Ângela relata episódios das 

intervenções do PAC nas favelas do Morro da Coroa e de Manguinhos: 

quando a gente entrava [em campo], ouvíamos todas as reclamações e 
insatisfações dos moradores que já estavam putos com aquela obra, que 
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tinha uma casa deles marcada pra ser removida e não eram removidos, ou, 
aqueles que não eram marcados e que depois passaram a ser, que a obra 
parou no meio do caminho, no meio da casa dele, no meio da rua. Quando a 
equipe social entrava, quando a regularização fundiária entrava, era todo 
mundo em cima daquela equipe: “a minha casa foi marcada e eu não sei o 
porquê. Eles estão dizendo que eu ia sair e agora não sei mais de nada, 
porque ninguém me dá informação de nada, todo mundo sumiu daqui, eu não 
sei se vou sair, se não vou...”. Mesmo entrando no final pra esperar que 
aquele traçado urbano estivesse minimamente definido, tiveram área nas 
quais a gente chegou, que tinha uma série de casas marcadas que foi no 
morro da Coroa, que chegamos lá – todo mundo do poder público querendo 
comer o meu fígado e naquela hora éramos nós que estávamos lá, então todo 
mundo enfurecido porque estava tudo marcado e ninguém sabia o que ia 
acontecer. Eu fui entrar em contato com Obras e falei “vem cá, tem um monte 
de casa marcada lá no Morro da Coroa..”, “Não vai ser mais feito”, “como 
vocês marcam a casa da pessoa e não vão mais abrir a rua...”, ou seja, um 
projeto que pra gente tinha uma rua passando, quando chegamos lá a rua 
não vai passar mais e as casa vão continuar lá. Entendeu? Outra coisa: 
quando a empresa de regularização fundiária começava os trabalhos um dos 
compromissos da equipe, da regularização fundiária, era passar os projetos 
de urbanização para a empresa contratada. Então, a empresa ganhou. A 
gente ia lá na obra, na COB (coordenadoria de obras) e “olha, eu quero os 
projetos da favela de Manguinhos”. Demorava um bocado, mas saia os 
projetos. A empresa recebia esses projetos na mão, então, quando ela olhava 
aquele projeto tinha lá uma via passando naquele lugar e ela me ligava e 
falava “eu tenho que cadastrar esse povo?”, aí eu “não, porque quem já está 
cadastrado vai sair”. Aí, você chega lá pra fazer uma reunião, aquela coisa 
toda marcada e todo mundo pê da vida, entra em contato com a COB e aí 
“não, o dinheiro acabou e essa obra aqui não vai ser mais feita”. Aí, você tem 
que falar com a empresa dizendo que vai ter que cadastrar o pessoal, enfim, 
e conversando com a equipe da coordenadoria de acompanhamento social 
que era um outro contrato, não podemos nos esquecer que éramos uma 
tríade: obra, fundiária e social. Essas questões com os moradores, questões 
com relação a cadastro que foi feito pra reassentar e não foi feito, vai ser, não 
vai ser... a gente já articulava com a coordenadoria de acompanhamento 
social... “olha, vai ter que voltar lá, porque eu não sei o que falar. Vocês 
cadastraram, eu não sei quem vai receber o que, se vai ser indenização, isso 
não é problema meu. Vocês têm que ir lá resolver. Tem que cadastrar aquele 
povo porque agora eles não vão sair mais”. (Ângela Regina de Jesus) 

As constantes adequações entre o planejado para os projetos de urbanização 

e o que viria a ser realizado ao longo das intervenções levava ainda à extensão dos 

prazos de conclusão dos contratos. Na medida em que novas decisões eram tomadas 

e adequações feitas, as empresas contratadas recebiam solicitações de ajustes no 

desenvolvimento das atividades e produtos. Para Roberta Athayde, este teria sido um 

dos motivadores para o alongamento dos contratos sem uma perspectiva clara de 

quando seriam encerrados. Como exemplo, Roberta relata o processo de conclusão 

dos instrumentos de regularização urbanística e fundiária para a favela do Morro do 

Adeus e os trâmites para encerramento do contrato: 

por exemplo, do Morro do Adeus, é uma AEIS, [com] remoção para 
urbanização, [com] espaços abertos e como que a gente vai colocar isso no 
PAL, né?  Aqueles espaços que ficaram desocupados. “Ah, coloca área de 
jardim, porque tem morador que passa por esse espaço para entrar na casa 
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dele”. Ok. Aí agora, o Fiscal A saiu de férias sei lá o que... “ah, a gente está 
na dúvida se vai manter essa área como área de jardim”, “sim, mas o contrato 
está sendo encerrado”. Aí, o que eles estão fazendo que eu acho o fim: as 
equipes já foram desmobilizadas, os escritórios de campo desmobilizados, 
não temos mais nada nas áreas, e vem o Fiscal B “ah, acho que não vai ser 
mais área de jardim não, a gente vai ter que modificar isso”. Como assim? 
Parece que a equipe, a empresa, vai trabalhar de perpétua. Vai ficar para o 
resto da vida, sabe [ironia]? Como ela está desenvolvendo trabalho em outra 
área, mas ela ainda está dentro da secretaria [SMH], então é como se ela 
pudesse quebrar o galho e corrigir. Não. A planta já foi entregue, o produto já 
foi entregue, já foi falado com a fiscalização ... se a empresa ainda está lá 
executando outro trabalho, não custa nada ela corrigir. Só que quando a 
gente entrega o produto, ele vai impresso e digital para que eles [SMH] 
possam fazer as correções, ou se cair em exigência na hora que eles levarem 
a registro, eles corrigirem, terem essa flexibilização. Porque a empresa sai. 
Ela precisa encerrar o contrato para que ela possa receber. Aí, eles prendem 
o encerramento do contrato para que a empresa continue a servir e a fazer. 
(Roberta Athayde)34 

Ao longo das entrevistas, diversos foram os entraves relatados como tendo sido 

enfrentados pelas ações de regularização urbanística e fundiária enquanto 

componente das intervenções do PAC em favelas cariocas. Dentre eles, além dos já 

trazidos apresentados no texto, temos ainda os conflitos armados nos territórios como 

dificultados das atividades de campo; a complexidade dos instrumentos aplicados, 

notadamente os aplicados em campo; o atraso no pagamento dos produtos previstos 

como desmobilizadores das equipes terceirizadas; a pequena capacidade 

administrativa da GRUF/SMH para absorver as demandas geradas pelos contratos 

firmados; e a vinculação das conclusão de produtos contratados à prestação de 

serviço dos Cartórios de Registro de Imóveis. Com relação a este último ponto, ele é 

colocado na entrevista de Ângela Regina como um dos principais entraves à execução 

dos contratos, tendo comprometido o andamento das pesquisas fundiárias que 

serviram de base para o desenvolvimento dos procedimentos de regularização: 

Uma série de coisas que foram acontecendo e o trabalho foi emperrando. 
Hoje, se você me perguntasse assim: “poxa, se você tivesse que fazer de 
novo, o que que tu farias de diferente?”. A primeira coisa que eu faria seria 
tirar a pesquisa fundiária de dentro dos contratos das empresas. Porque 
pesquisa fundiária não depende de você e muito menos da empresa. Então, 
ela não pode ser produto. Como nós dependemos de outros órgãos, 
principalmente do registro de imóveis, porque ele tem que fornecer as 
certidões...assim...num processo de regularização fundiária o registro de 
imóveis tem uma importância absurda. Porque ele entra no início, no meio e 
no fim. Ele entra na pesquisa, entra no registro do projeto e entra na titulação 
do morador. Se esse cara se sentar em cima de uma dessas partes, nada 
anda! As pesquisas dependiam do cartório. Se a gente mandava uma 
solicitação e ele não entendesse ou estava de má vontade (porque tinha essa 
coisa da má vontade), porque o poder público não pagava esse serviço pros 

 
34 Os nomes dos técnicos citados na entrevista foram substituídos por “Fiscal A” e “Fiscal B”, 

como alternativa para a não exposição de seus nomes e mantendo o sentido da fala da entrevistada. 
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cartórios, então era tudo gratuito. A gente enfiava um monte de ofícios nesses 
cartórios solicitando uma série de informações que o cara olhava e falava 
“olha, quando eu puder eu respondo”. Aí, a gente ficava ligando e isso 
demorava muito mais. Então, esse produto que essa empresa tinha que 
receber por ele acabava que não era apresentado. Você acabava cobrando 
e.... o que acontece... você flexibiliza: entrega uma parte, entrega uma outra 
parte, e a pesquisa [fundiária] é a base para demarca um auto de demarcação, 
por exemplo, um PAL, por exemplo. (Ângela Regina de Jesus) 

Como contraponto aos diversos entraves enfrentados, a existência das AEIS 

para as favelas a serem urbanizadas é tida pelos gestores entrevistados como 

essencial ao desenvolvimento das ações de urbanização e regularização urbanística 

e fundiária. É comum a todas as favelas que receberam intervenções do PAC a 

preexistência de AEIS, criadas pelo executivo municipal, sendo então tomadas como 

norteadoras dos limites físicos das intervenções e das áreas de atuação dos contratos 

firmados entre Prefeitura e empresas privadas. A definição das áreas como AEIS 

possibilitava ainda o trânsito mais fluido de aprovação dos parcelamentos do solo 

propostos, sendo essencial para o encaminhamento das propostas ao setor da SMU 

dedicado a tais demandas. 

Diante da delimitação prévia das AEIS, o andamento dos projetos e das obras 

levou por vezes a ajustes nos limites dessas áreas para incorporar terrenos 

necessários à execução de novas unidades habitacionais e ainda viabilizar a 

aplicação de recursos. Nestes casos, os ajustes eram definidos majoritariamente pelo 

setor de projetos da SMH, motivados por necessidades das intervenções físicas 

nesses territórios. 

Dentre as AEIS que tiveram ajustes vinculados às intervenções do PAC 

destaca-se o caso da AEIS aplicada à Colônia Juliano Moreira, tendo sido feita pela 

GRUF/SMH a redefinição de seus limites e a reposição de suas áreas (tratadas como 

setores), seguindo as adequações necessárias para a viabilidade da proposta 

elaborada e posteriormente executada para a área.   

6.4 Referências normativas 

Este período inicia já com o projeto de lei complementar de plano diretor em 

trâmite na Câmara de Vereadores, o PL n. 25/2001. No entanto, o processo legislativo 

do Plano Diretor, que visava cumprir o prazo de adequação estabelecido pelo o 

Estatuto da Cidade, teve cerca de 10 anos de tramitação antes da sua aprovação e 

transformação na Lei Complementar n. 111/2011. 

No período ora em discussão, as AEIS continuam a mesma lógica do período 

anterior: são instituídas por lei que identifica o local por seu nome publicamente 
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conhecido e, em sua grande maioria, com alguns elementos que caracterizam sua 

localização (mapa, memorial descritivo, PAL, endereço etc). No entanto, como 

veremos adiante, poucas passam a ter regulamentos específicos de uso e ocupação 

do solo. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (PDDS) de 2011 

traz amplo tratamento às políticas habitacionais. 

A “instituição de Áreas de Especial Interesse” consta no Plano Diretor 

(LCnº111/11) como um dos instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo a 

serem implementados pela Política Urbana, como apresentado no Título III – Os 

Instrumentos, que tem por objetivo “Promover o desenvolvimento urbano social e 

ambientalmente equilibrado, através do gerenciamento de recursos, da infraestrutura 

e da integração do espaço urbano” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.11-12). A 

“universalização do acesso à terra, à moradia regular digna, à infraestrutura e aos 

serviços urbanos” é um dos princípios definidos como norteadores do política urbana 

e dentre as diretrizes estabelecidas no Plano encontram-se o “controle do uso e 

ocupação do solo para a contenção da irregularidade fundiária, urbanística e edilícia; 

a universalização do acesso ao saneamento ambiental, equipamentos urbanos e 

meios de transportes; urbanização das favelas, dos loteamentos irregulares e 

clandestinos de baixa renda” (p.5-6). Ademais, no Título IV é apresentado os objetivos 

e diretrizes das Políticas Públicas Setoriais, onde consta como parte das “políticas de 

desenvolvimento urbano e ambiental” políticas de habitação e de regularização 

urbanística e fundiária. 

A Seção I do Capítulo III trata diretamente das “Áreas de Especial Interesse” e 

prevê:  

Áreas de Especial Interesse, permanentes ou transitórias, são espaços da 
Cidade perfeitamente delimitados sobrepostos em uma ou mais Zonas ou 
Subzonas, que serão submetidos a regime urbanístico específico, relativo a 
implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e formas de 
controle que prevalecerão sobre os controles definidos para as Zonas e 
Subzonas que as contêm (Art. 70). 

As Áreas de Especial Interesse são classificadas em sete tipos, que não podem 

se sobrepor e se excluem mutuamente: Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU, 

“destinada a projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e 

revitalização urbana”; área de Especial Interesse Ambiental – AEIA;  área de Especial 

Interesse Turístico - AEIT ; área de Especial Interesse Funcional – AEIF;  área de 



103 
 

Especial Interesse Agrícola – AEIG;  área de Especial Interesse Cultural - AEIC; e 

Área de Especial Interesse Social – AEIS, objeto da presente pesquisa, 

destinada a Programas Habitacionais de Interesse Social – HIS, destinados 
prioritariamente a famílias de renda igual ou inferior a seis salários-mínimos, 
de promoção pública ou a ela vinculada, admitindo-se usos de caráter local 
complementares ao residencial, tais como comércio, equipamentos 
comunitários de educação e saúde e áreas de esporte e lazer” (2011, p.26) 

Esta se desdobra em 2 modalidades, AEIS ocupadas e AEIS de vazios:  

a) AEIS 1, caracterizada por: áreas ocupadas por população de baixa 

renda, abrangendo favelas, loteamentos precários e empreendimentos 

habitacionais de interesse social para promover a recuperação 

urbanística, a regularização fundiária, a produção e manutenção de 

Habitações de Interesse Social – HIS; 

b) AEIS 2, caracterizada por: áreas com predominância de terrenos ou 

edificações vazios, subutilizados ou não utilizados, situados em áreas 

dotadas de infra estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou 

que estejam recebendo investimentos desta natureza para promover ou 

ampliar o uso por Habitação de Interesse Social – HIS e melhorar as 

condições habitacionais da população moradora, de acordo com o Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social. 

A Seção IV do Plano Diretor de 2011 aborda especificamente as Áreas de 

Especial Interesse Social – AEIS, estabelecendo critérios para sua delimitação, 

desenvolvimento habitacional e urbanístico, parâmetros de uso e ocupação do solo, 

sobreposição a outros instrumentos da política urbana, fonte de recursos, plano 

urbanístico, dentre outros. O Art. 205 explana que a demarcação das AEIS permite ao 

Município “adotar padrões diferenciados de exigências urbanísticas e de infraestrutura 

desde que sejam asseguradas as condições de segurança, higiene e habitabilidade 

das habitações” e do comércio, incluindo equipamentos e espaços públicos. Exceto 

no caso de AEIS “situadas em Unidades de Conservação ou Proteção Ambiental, ou 

em áreas frágeis de baixada e de encosta”, quando as exigências de ocupação 

deverão acompanhar os parâmetros definidos pela legislação específica. Não deverá 

haver sobreposição de AEIS em Unidades de Conservação da Natureza e em Áreas 

de Preservação Permanente, exceto “onde estudos técnicos apontarem inviabilidade 

de remoção da área ocupada de forma irregular situada dentro de seus limites” 

(Subseção II – Das Unidades de Conservação da Natureza). 
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Em todos os casos, prevê-se que apenas após o processo de urbanização e 

implantação de infraestrutura nas AEIS, os parâmetros de uso e ocupação utilizados, 

deverão ser incorporados legalmente na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). 

Nota-se que as AEIS apenas são “reconhecidas” pelo poder público como parte do 

“tecido urbano regular” da cidade após terem os parâmetros de urbanização adotados 

inseridos na legislação geral do município. Ou seja, a identificação dessas áreas como 

“irregulares” as exclui do espaço urbano “formalmente” reconhecido. Por outro lado, 

como consequência desse processo a LUOS finda por ser uma reunião de fragmentos 

de diretrizes de uso e ocupação do solo diferentes aplicados em áreas e contextos 

distintos, visando atender a interesses locais também distintos, uma “colcha de retalho” 

que não propõe uma visão de conjunto do território municipal. Como estabelece ainda 

o Art. 51, “a regulamentação de particularidades regionais, constantes dos Planos de 

Estruturação Urbana, Áreas de Especial Interesse – AEIS nas suas diferentes 

modalidades (...) serão automaticamente incorporados à LUOS, garantindo sua 

permanente atualização”. O Plano Diretor prevê que a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

deve estabelecer exclusivamente os “conceitos e definições” das restrições voltadas 

às “edificações ou atividades existentes que não mais satisfaçam às condições da 

Zona ou Área de Especial Interesse em que se situam” (Art.50 – XIV). 
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O Art. 206 trata das especificidades das AEIS cujos limites estejam 

compreendidos dentro dos perímetros de Operações Urbanas Consorciadas. 

Determina: 1) a permanência da população dos assentamentos consolidados, não 

detalhando, no entanto, o que distingue assentamentos consolidados de um não-

consolidados, abrindo assim caminho para que qualquer assentamento possa ser 

removido das áreas de OUC; 2) que o percentual de HIS a ser produzido na AEIS 

utilize recursos provenientes da Operação Urbana Consorciada. 

O Art. 207 discrimina o conteúdo geral do Plano de Urbanização de cada AEIS, 

que deve conter: 1) diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, 

uso e ocupação do solo e instalação de infraestrutura urbana; 2) diagnóstico que 

contenha no mínimo uma análise físico-ambiental, análise urbanística e fundiária e 

caracterização socioeconômica da população residente; 3) os projetos e as 

intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física (como sistema de 

abastecimento de água e coleta de esgotos, eliminação de situações de risco, etc.) e 

a instalação de equipamentos sociais e os usos complementares ao habitacional; 4) 

instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária; 5) condições para o 

remembramento de lotes nas AEIS 1; 5) forma de participação da população na 

implementação e gestão das intervenções previstas; 7) forma de integração das ações 

dos diversos setores públicos que interferem na AEIS objeto do Plano; 8) fontes de 

recursos para a implementação das intervenções; 9) adequação às disposições 

definidas neste Plano, no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e nos 

Planos Regionais; 10) atividades de geração de emprego e renda; 11) plano de ação 

social. 

O Art. 208 explana ser facultativa a “aplicação de instrumentos de caráter 

jurídico e urbanístico, tais como urbanização consorciada, inserção em operação 

urbana consorciada e direito de superfície”, situação voltada para atender terrenos 

com testada para vias públicas que possuam acesso a redes públicas de infraestrutura, 

tais como abastecimento de água, iluminação pública, tratamento e esgotamento 

sanitário, drenagem pluvial, transporte e equipamentos de saúde e educação públicos 

que sejam capazes de prever a demanda prevista. A aplicação de tais instrumentos 

visa permitir empreendimentos de iniciativa pública, privada ou público-privada 

através do “reaproveitamento de imóveis com impedimentos jurídicos relativos à 

propriedade, dissociando da propriedade da terra a utilização do solo, subsolo ou do 

espaço aéreo relativo ao terreno”, e o “incentivo à ocupação regular e planejada de 



106 
 

áreas ociosas ou degradadas da cidade”, sem que haja, no entanto, comprometimento 

ou necessidade de novos investimentos em infraestrutura. O apoio a projetos de 

cooperativas habitacionais e de mutirões auto-gestionários de iniciativa de 

comunidades de baixa renda aparece no Art. 209, que prevê o incentivo do Poder 

Público à produção social de moradia através da participação de entidades sem fins 

lucrativos, estabelecendo o compromisso em promover assistência técnica e jurídica 

gratuita. 

A abordagem apresentada pelo Plano Diretor dos objetivos do instrumento das 

AEIS é apresentada de forma mais explícita quando esta é espacializada no Mapa nº 

10, intitulado “Áreas sujeitas à intervenção – proteção ambiental e AEIS”, no qual são 

localizados no território do município “Favelas e loteamentos irregulares declarados e 

Áreas de Especial Interesse Social”. Nota-se que quase não há AEIS demarcadas nos 

bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, apesar de haver inúmeros assentamentos 

precários nessa região, sobretudo em Jacarepaguá; a maioria das demarcações 

encontram-se na região de Vargem grande e Vargem Pequena, nas encostas do 

Maciço da Tijuca, no centro e na zona norte35. 

POR DESENVOLVER: 

(a) AEIS instituídas por projeto de lei do Poder Legislativo 

(b) AEIS de PEUS 

(c) Bairro Maravilha 

(d) Regulamentação das AEIS com obras do PAC. 

 

6.5 Síntese do ciclo e pontos de inflexão 

POR DESENVOLVER 

  

 
35 Neste tópico serão desenvolvidos ainda: (a) AEIS instituídas por projeto de lei do Poder 

Legislativo, (b) AEIS de PEUS, (c) Bairro Maravilha, (d) Regulamentação das AEIS com obras do PAC.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Quadro de entrevistas e consultas 

Entrevistados 
Data de 

realização das 
entrevistas 

Apresentação dos 
entrevistados 

Principais pontos abordados 

Ângela Regina 
de Jesus 

25/03/2020 Arquiteta urbanista 
funcionária da PCRJ, hoje 
aposentada, tendo 
ocupado o cargo de 
Gerente de Regularização 
Urbanística e Fundiária na 
SMH entre os anos de 
2009 e 2015 

A entrevista concentrou-se na 
atuação da SMH/PCRJ em 
regularização fundiária, em especial 
sobre a política de regularização de 
loteamentos desempenhada pela 
NRL e posteriormente da GRUF 
responsável pelas ações de 
regularização fundiária de favelas no 
âmbito do PAC. 

Antônio 
Augusto 
Veríssimo 

01/12/ 2020 Arquiteto urbanista 
funcionário da PCRJ, hoje 
desligado da função, tendo 
ocupado o cargo de coord. 
do NRL, atuado ativamente 
para a produção do 
PD2012 e no 
desenvolvimento do 
Programa Favela Bairro 

Trajetória do NRL, seus diálogos 
com as ações de regularização de 
favelas e com a implementação do 
instrumento das AEIS, assim como 
levantar informações sobre os 
programas Favela Bairro, POUSO, 
Bairro Maravilha e da urbanização 
de favelas por meio do PAC. 

Roberta 
Athayde 

04/12/2020 Advogada, com 
experiência 
desenvolvimento de ações 
de regularização fundiária 
junto à PCRJ por meio da 
prestação de serviço em 
empresas privadas e no 
terceiro setor 

as relações estabelecidas entre os 
atores estatais e não-estatais no 
desenvolvimento das ações de 
regularização. Dentre os principais 
pontos explorados na pesquisa, 
destacam-se as ações de 
regularização fundiária de favelas no 
âmbito do PAC, especialmente do 
Complexo de favelas de 
Manguinhos. 

Márcia 
Bezerra 

27 e 29/01/ 2020 Arquiteta urbanista, 
funcionário da PCRJ hoje 
desligada da função, tendo 
integrado a E-Solo, 
ocupado o cargo de 
Gerente de Terras e 
Reassentamentos na SMH 
e desempenhado 
importante função no 
programa Favela Bairro 

A entrevista concentrou-se na 
atuação da SMH/PCRJ na 
urbanização de favelas, em especial 
quanto aos avanços nas ações de 
regularização urbanística e fundiária, 
abordando especialmente os 
programas Favela Bairro e PAC. 

Interlocutores consultados Apresentação dos interlocutores 

Vera Rezende * 
Arquiteta urbanista, Professora da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Fernando 
Cavalieri 

* 
Sociólogo, funcionário da PCRJ, assessor especial do Instituto 
Municipal de Urbanismo Pereira Passos do Rio de Janeiro (IPP) 

Lilia Varela * Arquiteta urbanista funcionária da PCRJ, hoje aposentada. 

Mariana 
Barroso 

* 
Arquiteta urbanista funcionária da PCRJ, coordenadora de 
Planejamento Local da SMU (SMU) 
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Apêndice 2: Quadro de legislações consultadas 

POR DESENVOLVER 

Apêndice 3: Mapa produzidos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


