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INTRODUÇÃO

Assentamentos informais crescem a taxas mais altas que a
cidade formal graças ao desequilíbrio histórico do mercado
de terras urbanas e à omissão estatal. Originalmente
motivado por racismo institucional, posteriormente a ação
estatal foi informada pela leniência com o problema pela
classe política, seja pelas relações de clientelismo, ou
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ainda pela incapacidade de gerir planos urbanísticos e
habitacionais de médio e longo prazo.
Esta situação se acirra com o crescimento desintegrado e
descoordenado da urbanização no Rio. As funções do
planejamento urbano integrado têm sido substituídas por uma
lógica
imediatista,
continuamente
intensificada
como
práticas de licenciamento (Figura 3 e Tabela 1). A função
integradora do urbanismo se converteu em um silo regulatório
orientado exclusivamente a organizar, ora facilitando, ora
complicando, a produção do mercado imobiliário. O resultado
desta abordagem unicamente regulatória é o crescimento de
regiões na Zona Oeste, na Baixada de Jacarepaguá e na Barra,
em contradição ao pressuposto do Plano Diretor, que indica
necessidade de re-adensamento da Zona Norte e do Porto do
Rio, como novo dinamizador da área central (Figuras 1, 2).
Tal descompasso é fruto da descoordenação entre instrumentos
urbanísticos e os portfolios de melhoria da infraestrutura
urbana executados no período olímpico. O Plano Diretor,
feito em 2011, é elaborado como uma carta social, mas não
implementa o regramento de uso e ocupação do solo, até hoje
não regulamentado. Ou seja, quando já existe previsão de
rever o Plano Diretor (2021) nem se iniciaram ainda novos
padrões de uso do solo.
Tal esgarçamento do território, dado que o relevo da cidade
oferece desafios naturais e históricos de reunião dos
bairros, tem sido paradoxalmente estimulado pela prefeitura
e por diferentes prefeitos. Nos anos recentes, com o advento
do Minha Casa Minha Vida, aceleraram-se os processos de
urbanização em setores distantes dos polos de empregos,
acarretando em aumentos dos tempos médios de deslocamento,
na deterioração do mercado de mão-de-obra, e na redução do
acesso a oportunidades.
O fenômeno por detrás desta lógica é o estabelecimento de
valor futuro, via oferta de índices altos para o
aproveitamento de terreno, em bairros como Campo Grande,
Bangu, Freguesia, Taquara, Vargem Pequena, Recreio (Figuras
1 e 4). Não é por acaso que as atuações imobiliárias
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criminosas da milícia também ocorrem próximas a estes
bairros, cujo solo passa a ser estimulado pela própria
prefeitura.

Figura 1: Regiões com oferta de IAT elevado em total desintegração territorial e em desacordo
com o Plano Diretor.

Figura 2: Macro Zona Incentivada – Porto e AP-3, Zona Norte - segundo o Plano Diretor, onde a
cidade deveria adensar com qualidade.
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Figura 3: Painel de Licenciamento 2019 – Zona Oeste (Santa Cruz, Campo Grande e Barra)
concentram os licenciamentos e a emissão de novos habite-se da cidade. Onde o Rio cresce.
Fonte: SMU

Tabela 1: Quadro de licenciamento – 2019. Fonte: SMU
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Figura 4: Área construída concentrada na AP-5 e AP-4. Fonte: Painel de Licenciamento 2019 /
SMU.

Este fenômeno complexo criou e consolidou um agrupamento
social apartado espacial e economicamente nas favelas,
loteamentos irregulares e bairros precarizados. Ao mesmo
tempo trouxe ônus generalizado, seja pela produção de
deseconomias para a cidade, seja pela redução do potencial
de prosperidade comum do Rio de Janeiro como força econômica
e cultural.

Preocupantemente, cada vez mais se desenvolve, ganha
complexidade e se estabelece uma força politica que mira a
formação de um Estado paralelo, lastreado economicamente em
assentamentos informais e na grilarem de terras públicas.
Nesse processo, se forjam laços comunitários, religiosos,
partidários e de modo temerário com incremento de forças
para-estatais, as milícias, ameaçando os fundamentos
democráticos da cidade.
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A perda de qualidade de vida passa afetar toda a sociedade
mesmo que de forma desigual. Pela violência urbana e
insegurança cidadã; pela falta de acesso a serviços de saúde
e saneamento básico; pela educação frágil, onde experiências
urbanas não educam ou inspiram, com altíssimo impacto na
formação
cognitiva
de
crianças;
na
empregabilidade
estigmatizada por tempos de deslocamentos desumanos e
ausência de pertencimento formal ao conjunto da sociedade.
Afeta ainda pela piora de ambiente de negócios, implicando
em iniciativas empreendedoras com elevada carga de
informalidade
institucional
e
financeira.
E
pela
ineficiência territorial que gera desordem dos espaços
comuns, transporte público ineficiente e mal operado, e pela
percepção de esgarçamento da urbanidade.
A segregação espacial alimenta desigualdades resistentes e
estigmas que mesmo com o avanço dos direitos ou com a
melhoria da renda não produziu uma cidadania plena e
integrada, onde a mobilidade social inter-geracional ainda é
lenta e opressora, e aprisionada em espaços informais. Mesmo
com protagonismo cultural, a juventude periférica não
consegue acessar plenamente os espaços formais, os bairros
centrais, as necessárias relações de vizinhança mais
misturadas e a diversidade que caracteriza fundamento de
sociedades plenas.
Há fundamentos positivos que apontam para possibilidades e
que inspiram na persistência pela construção de um Rio de
Janeiro mais equânime. Diferente de outras cidades
brasileiras, o contato ao longo da história entre
originalmente guetos negros e guetos brancos, caracterizado
pela presença de favelas contíguas aos bairros ricos, e
depois por guetos de classes, forjou uma identidade urbana
única e rara, onde a proximidade entre diferentes permitiu
que bens culturais inéditos fossem desenvolvidos e se
convertessem em meios de solidariedade. Música, arte,
dramaturgia, gastronomia, design, demonstram que houve mais
encontro social nos anos 50 e 60. Contudo, tal efeito
original não se reproduziu com a mesma qualidade ao longo do
tempo e as gerações subsequentes de moradores de favela e de
periferia não experimentam o mesmo tipo de acesso à
urbanidade que seus antepassados.
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JUSTIFICATIVA A segregação social e a desintegração espacial:
Reduzem o acesso às oportunidades públicas e privadas;
Retardam a mobilidade social inter-geracional;
Aumentam a exposição aos riscos. Riscos de vida, de
violência, de saúde, de má formação cognitiva, de exclusão
sócio-econômica, e o risco frequente de ameaças pela
emergência climática.
E indiretamente:
Enfraquecem as práticas democráticas;
Criam espaço para forças não republicanas.

OBJETIVOS

O presente Plano Integrado de Habitação pretende:
Induzir no médio e longo prazo uma melhor e mais duradoura
integração social e espacial, com ênfase na Macro Zona
Incentivada (AP-1 E AP-3);
Implementar um sistema de fomento à produção habitacional,
promovendo mais locação social;
Preservar e qualificar o estoque habitacional existente na
cidade;
Prevenir o crescimento dos assentamentos informais, seja por
adensamento, seja expansão de área horizontal;
Ter metas de produção de Unidades Habitacionais (UH) em 4,
10 e 20 anos;
Mitigar emissões de GEE e adaptar a cidade do Rio para a
crise ambiental planetária, acabando com as mortes por
deslizamentos de terra;
Desenvolver um ciclo sustentável de produção habitacional
acessível e bem localizada, com acesso direto à rede de
transporte de alta capacidade.
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4 anos - 80 mil novas UH dentro da MZ Incentivada e
preservação da qualidade das 120 mil UH produzidas pelo
MCMV;

METAS

10 anos - 300 mil novas UH na cidade e qualificação das
moradias em assentamentos informais;
20 anos - 800 mil UH na cidade.

ESTRATÉGIA

Atuar sinergicamente sobre passivos e ativos sócioambientais, mitigando o primeiro e aumentando a produção do
segundo, com visão de longo prazo, metas ousadas e nova
governança do programa como veículo institucional.

RESULTADOS
ESPERADOS

No curto prazo:
Fomento da atividade econômica, com empregos e novos
negócios na construção civil;

Melhoria dos bairros e assentamentos informais.
No médio e longo prazo:
Diminuição de assentamentos informais;
Melhor integração sócio-espacial.

AÇÕES SINÉRGICAS
PASSIVOS X ATIVOS URBANOS
Prioridade

1

PASSIVOS

ATIVOS

Assentamentos informais em
encostas;
Domicílios em área de risco;
Domicílios junto à corpos
8

Imóveis públicos com potencial
para desenvolvimento imobiliário;
Imóveis privados ociosos na MZ
Incentivada;
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hídricos e em áreas de
Terrenos privados na MZ
alagamento;
Incentivada.
Assentamentos informais com pior
IDH.
2

Cortiços na área central;
Assentamentos informais com
risco junto à infraestrutura;
Conjuntos habitacionais
distantes;
Conjuntos MCMV.

Grandes terrenos/imóveis
contíguos à complexos de favelas;
Terrenos em contexto urbano de
proximidade com a malha de
transporte público.

3

Bairros com pior IDH;
Barra da Tijuca.

Centros de bairros;
Equipamentos públicos;
Espaço público, praças e parques;
Transporte público.

RISCO X POTÊNCIA SOCIAL
Prioridade

RISCO

POTENCIAL

1

Crianças de 0 a 4 anos;
Mães solteiras com crianças de 0
a 8 anos;
Jovens casais com filhos de 0 a
8 anos.

Jovens empreendedores;
Famílias com negócios;
Comunidades organizadas;
Grupos ou coletivos organizados.

2

Juventude fora das escolas e do
trabalho;
Jovens trabalhando para o
tráfico;
Idosos sozinhos.

Jovens estudantes universitários;
Famílias jovens estruturadas;
Famílias com pai presente;
Famílias com renda de
aposentados.
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MARCOS
REGULATÓRIOS

Aprovação do Plano Municipal de Produção Habitacional (PMPH);
Implementação do Plano de HIS do Porto Maravilha;
Aprovação da revisão do Plano Diretor regulamentando a Outorga
Onerosa do Direito de Construir (OODC) em toda a cidade, e a
Função Social da Propriedade com instituição da cobrança do
IPTU Progressivo;
Regulamentação das receitas do Fundo Municipal de Habitação
(FMHIS);
Aprovação da lei que cria a Autoridade Municipal de Habitação,
com um Fundo Imobiliário Social;
Manifestação de Interesse Público para Organizações Sociais e
empresas privadas interessadas em participar do programa.
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FINANCEIRO

Destinação de recursos da OODC para o FMHIS;
Agregação dos imóveis próprios municipais em um Fundo
Imobiliário Social;
Destinação de recursos do Tesouro Municipal para início
operacional do PMPH.

GOVERNANÇA Criação da Autoridade Municipal de Habitação;

Vinculação do Conselho Municipal de HIS à AMH;
Reinstituição dos POUSOs;
OPERACIONAL

Instalação de POUSOs com programas de ATHIS;
Cadastro fundiário público das áreas prioritárias;
Licenciamento fast track digital para áreas prioritárias;
Revisão das AEIS para inclusão de imóveis formais no
perímetro;
Digitalização de documentos cartoriais das áreas envolvidas;
Parceria com Google para registrar Street View das
comunidades.

COMPLIANCE

Lançamento de plataforma web com toda documentação e sistema
de busca;
Sistema de dialogo digital intra-comunidade e com os POUSOs;
Manifestação de Interesse para associação de moradores de
favelas que queiram aderir ao programa.
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PROPOSTAS
CURTO PRAZO – PRIMEIRO ANO
Premissas: criar as condições para uma grande estimulo na produção imobiliária
residencial na cidade, orientando para que demandas sociais possam ser
atendidas. Para tanto é crítico absorver as lutas históricas sobre moradia. É
necessário preparar os ATIVOS antes de agir sobre os PASSIVOS.
1.
Criação de uma Agência/Autoridade Municipal de Habitação como uma empresa
pública que possa também capturar capitais privados, gerindo um Fundo
Imobiliário Social, e capaz de atuar como agente imobiliário e de
financiamento.
Colocar o patrimônio imobiliário público vinculado à esta AH como banco de
terras municipal. Esta AMH absorverá as funções da SMH, podendo ficar
vinculada à SMU, pois a política habitacional deve estar acoplada à política
urbana.
Esta AmH absorverá o Fundo Municipal de HIS assim como o Conselho de
Administração do Fundo Municipal de Habitação e o Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social.
A AMH será a cabeça de um sistema institucional novo que organizará tanto a
melhoria dos assentamentos informais como fomentará produção habitacional na
cidade, em todas as suas faixas de renda, como gestora e financiadora do setor
residencial.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

É necessário ter abertura
democrática, mas deve-se ter atenção
com os conflitos políticos
destrutivos.

Escolher agentes políticos hábeis.
Transparência e comunicação.

Absorver e estimular quadros
Identificar mentores para o processo.
técnicos, mas ter um plano de atração Convidar experiências internacionais.
de talentos para a missão.
Promover intercâmbios.
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2.
Regulamentar na cidade o IPTU progressivo, para a AP-1, AP-2 e AP-3, para
combater a ociosidade de imóveis e a especulação.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Desconhecimento da população e de até Fazer campanhas e usar exemplos.
técnicos públicos sobre o conceito de Começar por área piloto no Centro
Função Social da Propriedade.
Histórico.
Comunicar a ociosidade como prejuízo
para todos: vizinhos, bairro e
cidade.
Evitar a narrativa da punição. Falar
de melhoria da cidade.
Para ter bom funcionamento será
necessária boa integração entre
Urbanismo, Procuradoria e Fazenda,
órgãos da elite da máquina municipal
e pouco afeitos à inovação.

Comunicar bem e estimular por meio de
metas.
Criar um macro-setor e dar boa
visibilidade dentro da corporação
técnica.

Evitar questionamentos legais sobre o Desenvolver indicadores precisos
IPTU progressivo.
sobre ociosidade.
Criar bons ritos administrativos com
poucos passos.
Ter uma porta de saída para a
ociosidade, i.e., ter meios do
proprietário dar economia o seu
imóvel.

3.
Regulamentar a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) por meio da
revisão do Plano Diretor (previsão: 2021) orientando recursos para a agenda
habitacional, destinando-os para o Fundo Municipal de HIS.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Mercado imobiliário e donos de
grandes terrenos criticam muito e
mobilizam suas máquinas políticas.

Dar exemplos como ocorreu em São
Paulo e em BH.
Buscar parcerias institucionais com a
ONU-Habitat e entidades
internacionais, e atrair ativistas da
política habitacional.
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4.
Fomentar o crescimento do sistema.
Fomentar o surgimento de OS para o gerenciamento de programa de locação
social.
Estimular o surgimento de incorporadores sem fins de lucro. Estimular o
surgimento de cooperativas habitacionais.
Preparar o setor para serviços de Assistência Técnica para Melhoria de
Habitações Precárias.
Estabelecer programas de gestão de conjuntos habitacionais distantes e de
proteção (e melhoria) dos condomínios do MCMV - 120 mil UHs.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Há setores técnicos/políticos com
expectativas de contratações de novos
servidores públicos. Alguns serão
necessários, mas o espirito do
programa é criar um novo mercado
dedicado.

Dar exemplos de cases de sucesso.
Ampliar o debate.
Estimular a ideia de empreendedorismo
urbano.

5.
Regulamentar o Plano Municipal de Produção de Habitação de Interesse Social.
Começar a implementar o Plano de HIS do Porto Maravilha.
Adotar critérios de IDH para inclusão no programa (como mostra a tabela
abaixo), assim como convocação de adesão comunitária ao mesmo.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Descontrole da pauta dentro do
legislativo municipal.

Ter muita transparência criando um
calendário de debates, mas pautar a
necessidade de objetividade.
Procurar absorver metas ousadas, mas
com a devida comunicação.
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6.
Regulamentar pacote de leis e medidas administrativas para vencer gargalos
na produção imobiliária residencial.
Desburocratizar radicalmente o licenciamento na AP-1, AP-2 e AP-3, com
implantação de licenciamento 100% digital.
Trabalhar com cartórios para digitalizar documentação destas APs.
Fazer mapa com informação fundiária com acesso público para essas APs.
Estabelecer isenções fiscais para essa produção e buscar apoios estaduais e
federal.
Estabelecer parcerias estratégicas com CEF, Governo Federal e BNDES.
Consolidação do banco de dados social da prefeitura.
Aplicar solução de urban analytics sobre dados públicos. Abertura radical de
dados públicos.

MÉDIO PRAZO - 2 a 4 ANOS
Premissas: implementação de HIS e começar a diagnosticar grandes favelas com
envolvimento comunitário.
Primeiro começar a fazer a ATHI enquanto se planeja a urbanização.
Construção de equipamentos de serviços públicos e privados nas comunidades. Uma
mistura de poupa tempo, com serviços bancários, cartoriais, comerciais e de
serviços. Uma rede de novos serviços aumentando percepção de integração.
1.
Re-implantar os Postos de Orientação Urbanística e Social - POUSO - mas desta
vez como entidades associadas entre prefeitura e organizações do terceiro
setor. E preparar para que venham a ser lideradas por entidades comunitárias.
Começar apenas nas maiores favelas e complexos de favelas que tenham aderido
ao programa. Concentrar o esforço em grandes territórios para depois ir para
territórios menores. Elaborar diagnósticos digitais mais participativos e
transparentes para estas grandes comunidades. Os POUSOs deveriam ser como
“clínicas da infraestrutura da família”, monitorando, ajudando, executando
melhorias em casas e especialmente controlando o crescimento horizontal e
vertical de favelas.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

A insegurança será um problema nesta
iniciativa.

É possível construir pontes com o
Governo Estadual para retomada das
UPPs.
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2.
Implementar programa de Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais –
ATHIS, em duas linhas: inicialmente com custeio público para contextos
urgentes e por meio de pagamento parcelado das próprias famílias. Programa
precisa atuar com plano de habitabilidade e de controle de crescimento
vertical.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Há expectativa de alguns setores que
tal programa seja totalmente de
escopo público, feito por servidores
e financiado pela prefeitura.

Existem hoje mais soluções de
empresas sociais e ONGs melhorando
casas de favelas e em alguns casos
com pagamento parcelado pelas
próprias famílias.
Buscar o diálogo com setores mais
técnicos e acadêmicos da sociedade.

3.
Adotar medidas de Zoneamento Inclusivo nas AP-1 e AP-3, gravando terrenos
e com benefícios para incorporação imobiliária que ceda 20% das unidades para
programas de locação social, em empreendimentos em até 10 minutos de distância
da entrada do transporte de alta capacidade.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

As experiências mal sucedidas de
Focando-se em juventude de periferia,
integração espacial dos anos 60 no
que possui identidade afirmativa
Rio, como a Cruzada no Leblon,
junto ao grande conjunto da
criaram estigma e preconceitos para a sociedade, pode-se mudar a percepção
ideia de bairros compartilhados.
de Not In My Backyard.

4.
Organizar os imóveis públicos municipais para geração de renda ao FMHIS
e para produção imobiliária.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Município sente-se sempre pressionado
a vender seus imóveis. São mal
geridos e não há base de dados sobre
tal patrimônio público.

Organizar os imóveis em destinados à
produção de HIS e os destinados à
geração de receita. Buscar parcerias
com o setor privado para gestão
imobiliária.
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5.
Criar programas de voucher de aluguel para grupos sociais específicos:
jovens estudantes, jovens negros, jovens famílias com crianças, mães solteiras
com pais, moradores de área de risco, vítimas de violência. Este programa será
monitorado por OSs contratadas pela Agência de Habitação.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

Muito comum em outros países e ainda
entendido no Brasil como inviável e
absurdo.

Novamente, o foco em juventude
urbana, periférica e negra, pode
atrair defensores vocais para tal
tipo de programa.

6.
Apresentar metas futuras claras de quantidades de unidades de HIS
necessárias por bairro do Rio, com planos de 20 anos, com marcos de execução
por mandatos sucessivos, pactuando com sociedade civil e Ministério Público.
RISCOS

ESTRATÉGIAS

As necessidades habitacionais do Rio
são estimadas na ordem de 500 mil
imóveis. Estes números têm bases
frágeis e precisam ser construídos,
mas é fundamental estabelecer metas
anuais de produção de unidades HIS.

Criar um pacto de longo prazo,
identificando entidades capazes de
fazer esse monitoramento pode
converter em grande feito se
articular bem a capacidade de
comunicação de uma ação deste tipo.

LONGO PRAZO - 10 ANOS
Premissas: com um veículo institucional funcionando com continuidade, e com
acompanhamento da sociedade civil, pode-se começar a cogitar o des-adensamento
de favelas.
1.
Após monitoramento cartográfico, com cadastro social, preciso de
comunidades associado com programas de controle de densidades, pode-se
implementar programas de urbanização que possam dar novas formas e feições
urbanísticas e paisagísticas a grandes favelas, inicialmente, e depois a
assentamentos informais de porte médio. Tal urbanização deverá ser de
remodelamento de estrutura da ocupação do solo, com grande ênfase na produção,
preservação e ampliação de espaço público, não apenas arruamento, mas praças,
largos e parques.
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RISCOS

ESTRATÉGIAS

Movimentos e lobbys podem reivindicar A urbanização deve ser consequência
obras em início de um programa deste de um processo e não a primeira
tipo.
iniciativa.

2.
Consolidando-se as práticas do município com agente financiador de
programas de HIS deve-se buscar o escalonamento de soluções por meio de
atração do governo federal para o programa.

RISCOS

ESTRATÉGIAS

Municípios podem perder capacidade
fiscal entre um governo e outro.

Município pode dar o chute inicial e
inovar, mas para dar escala precisará
de apoio de financiamento e de
securitização, que podem ser
estabelecidos com o governo estadual.
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