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ABSTRACT  

The article discusses the depreciation of the sale value of the contiguous properties to the slums, 
considering the concern of the population with the public safety. This depreciation should be part of the 
evaluation calculations of the properties placed in those areas. The research identified that the potential 
buyer of a property points as one of the ten essential questions for the definitive choice, the safety. Thus, 
when the buyers don't choose properties located in risk areas to their safety, they evaluate in a negative 
way the property in those conditions. Nevertheless, a percentage of the value of the properties is linked to 
this characteristic of its neighborhood. Especially, are presented some noble areas of the city that would 
be degraded now, if its slums had not been removed by the Public Power, as it is the "Rodrigo de Freitas 
Lagoon " ("Catacumba slum"); the "Gávea Planetarium slum"; the "Morro do Pasmado slum", among 
others. The existence of areas of slums creates an impact in the quality of the inhabitants' life and leads, 
among others important consequences, to a substantial depreciation of the constructions of the urbanized 
place.  

RESUMO 

O artigo põe em discussão a depreciação do valor de venda dos imóveis contíguos a assentamentos 
espontâneos de baixa renda, tendo em vista a preocupação da população com a segurança pública. Essa 
depreciação deve fazer parte dos cálculos avaliatórios dos bens situados nessas regiões. A pesquisa 
conseguiu identificar que o potencial comprador de um imóvel aponta como um dos dez quesitos 
imprescindíveis para a escolha definitiva, a segurança. Assim, ao não optar por imóveis localizados em 
áreas de risco a sua segurança, o comprador avalia de forma negativa o imóvel nessas condições. 
Portanto, um percentual do valor dos imóveis está vinculado a esta característica da sua vizinhança. 
Especialmente, são apresentadas algumas regiões nobres da cidade que estariam degradadas atualmente, 
se suas favelas não tivessem sido removidas pelo Poder Público, como é o caso da Lagoa Rodrigo de 
Freitas (Favela da Catacumba); o Planetário da Gávea; a do Mirante do Pasmado, entre outras. A 
existência de áreas de favelas cria um impacto marcante na qualidade de vida dos moradores e redunda, 
entre outras conseqüências importantes, na desvalorização substancial das edificações do lugar 
urbanizado. 
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1. INTRODUÇÃO  

A cidade do Rio de Janeiro possuía, no ano 2000, 308.581 favelas 1 , habitadas por 
aproximadamente um milhão de pessoas, ou seja, cerca de 20% da população de toda a cidade, que 
era de 5.857.904 milhões na época2. Principalmente pela conformação topográfica municipal (mas 
não somente por esse motivo), permeada de montanhas e morros ao longo de seu território, as 
favelas cariocas não se concentram na periferia, a exemplo do que ocorre em outras cidades, como 
São Paulo. No Rio de Janeiro, as favelas estão presentes em todos os bairros, inclusive nos mais 
nobres e valorizados. Elas ocupam não somente as encostas que oficialmente não podem ser 
edificadas, mas também outras áreas non ædificanti, como margens de cursos d’água e linhas 
férreas, além de antigos galpões abandonados, tornando o interior destes uma verdadeira colméia, 
com inúmeras subdivisões de moradia, todas sob o mesmo teto de grandes prédios e estruturas 
industriais. 
A permeabilidade da cidade às favelas, freqüentemente, ocasiona diversos conflitos, de 
diferentes naturezas, mas um deles se apresenta para discussão neste trabalho: a desvalorização 
dos imóveis situados nas áreas próximas a elas, não somente pela desordem urbanística, mas 
também pela intensificação da sensação de insegurança trazida por essa proximidade. É certo 
que esse fato não atinge somente a população de alta renda. Nas manchetes de jornais é raro, mas 
também se vê que há desvalorização dos imóveis, sensação de insegurança e risco à vida de 
pessoas nos bairros pobres e dos moradores de habitações, já tão precárias, no interior das 
próprias favelas. É bem verdade que, por exemplo, o nítido contraste entre os apartamentos do 
bairro de São Conrado e o casario da Rocinha é mais atordoante do que entre os bairros dos 
subúrbios e as favelas, mas a exclusão, a violência e o medo vitimam a todos sem distinção, 
propagando perdas materiais e morais ao cidadão da metrópole.  
Já há estudos que apontam nessa direção, como Carvalho Junior e Lemme (2005), que buscam o 
grau de impacto da violência criminal urbana sobre o preço dos imóveis residenciais no 
município do Rio de Janeiro, na região da Tijuca, Zona Norte. Embora seja necessário ressaltar 
que não se trata aqui de estigmatizar as favelas como celeiros de violência, é incontestável a 
existência dessa relação, em diferentes níveis, dependendo da localidade3. No trabalho citado, os 
autores utilizaram dados do mercado imobiliário do período de junho de 2000 a janeiro de 2002 
para determinar a perda de valor dos imóveis devido a sua localização e em função das 
características da vizinhança imediata. Como um dos resultados, mesmo que deva ser olhado 
com cautela, como enfatizam os autores, temos: “há um impacto negativo de cerca de 1,2% 
sobre o preço do imóvel para cada crime realizado na área do imóvel, mais um impacto 
negativo de cerca de R$18.000,00 para cada quilômetro que o imóvel se aproxima da favela 
mais próxima”. (CARVALHO JUNIOR e LEMME, 2005, p.13). 
Como será mostrado no trabalho, tal constatação, presente nitidamente no dia-a-dia dos habitantes 
da cidade, foi confirmada por nós em pesquisa que buscava evidenciar os atributos mais 
imprescindíveis que um imóvel deveria possuir, na visão de seu potencial comprador. O fator 

                                           
1  Segundo o Plano Diretor em vigência na cidade, o termo “favela”, no artigo 147, é definido como “área 
predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade da 
infra-estrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho 
irregular e construções não licenciadas, em desconformidade com os padrões legais.” (RIO DE JANEIRO, 2000). 
2 Dados da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, retirados do site: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 
13 set. 2007. Atualmente, segundo o Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br), a população da cidade do Rio de 
Janeiro é de 6.094.183 pessoas.  
3 Basta relembrar a recente guerra travada entre a polícia militar do Rio de Janeiro e os traficantes do Complexo do 
Alemão, conglomerado de favelas do Rio de Janeiro, que deixou sitiados não só os 52 mil moradores do local 
(dados de 1991, www.armazemdedados.rio.rj.gov.br), como também afetou à população que transitava pelas ruas 
que margeiam o Complexo, levando inclusive ao fechamento de escolas e postos de saúde por vários meses, em 
função dos tiroteios constantes, ocorridos a qualquer hora do dia ou da noite. 
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segurança, freqüentemente relacionado às favelas, foi um dos mais citados, deixando explícita a 
preferência (óbvia) por imóveis que se situem distantes desses locais, o que ocasiona, 
conseqüentemente, uma redução no valor dos imóveis na situação oposta. O que pretendemos 
colocar em discussão neste artigo é que a oficialização, a formalização e o registro de que o 
contraste entre os bairros e as manchas urbanas produzidas pelas favelas não podem ser 
considerados uma solução urbanística, sob o ponto de vista da manutenção do valor dos imóveis. A 
permissividade do poder público com o surgimento, o crescimento e a consolidação das favelas faz 
com que toda a população, de alguma forma, tenha participação nos prejuízos. Entendemos que, 
atualmente, não é mais possível promover a remoção de favelas, como assim prevê o Plano Diretor 
Decenal da cidade (conforme será visto mais adiante), mas se voltarmos no tempo, num momento 
político diferente, com outra legislação, veremos que a remoção da favela da Catacumba, por 
exemplo, foi o fato que permitiu que hoje aquela região do bairro da Lagoa seja uma das mais 
valorizadas da cidade (Fig. 1), com seus prédios de luxo e habitantes de classe alta, que não só têm 
seus imóveis valorizados como também revertem esse benefício para a própria prefeitura, sob a 
forma de impostos territoriais e prediais proporcionais ao valor do metro quadrado da região. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por esses motivos, procuramos mostrar no artigo que embora a legislação atual procure ordenar as 
favelas, a palavra “remoção” não deveria ser de todo desconsiderada do dicionário dos 
governantes. Tampouco, deveria ser demonizada, pois na Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro, a remoção só deve ser aplicada às construções localizadas em área de risco (físico). É 
pouco se falar em risco se não há o devido cômputo do dano mais amplo à sociedade, considerando 
que a desvalorização de seus imóveis, tema deste trabalho, certamente não é a pior conseqüência 
para a “solução” habitacional presente no discurso de vários políticos, ao dizerem e replicarem, 
constantemente, que “favela não é problema, é solução”. 

2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa é derivada de outra maior (SILVA e BRASILEIRO, 2006), desenvolvida pelos 
autores, que registra a avaliação dos imóveis sob a ótica de quem compra ou de quem está 
procurando um para comprar. Por meio de um questionário (adaptado de FERNANDEZ e 
OLIVEIRA, 2005) voltado para determinar os atributos imprescindíveis do imóvel na visão dos 
potenciais compradores na região do Rio de Janeiro, pôde-se verificar que a questão da segurança 
versus violência se situa entre as dez primeiras colocações numa lista total de vinte e sete atributos, 
a saber: quartos ventilados (1º) / cozinha ampla com mesa (2º) / vista livre a partir da sala (3º) 
/água quente encanada (4º) / banheiro de serviço (5º) / mais de uma vaga na garagem (6º) / 
isolamento acústico (7º) / sacada (varandinha) na sala (8º) / sistema sofisticado de segurança (9º) 
/ entrada de serviço independente (10º). Os demais são: apenas um por andar / churrasqueira e/ou 

Fig.1 - Favela da Catacumba antes da remoção em 1970 (E, Fonte: Janice Perlman, Megacidades) e o 
mesmo local em foto de 2005 (D, Fonte: www.skyscrapercity.com) 
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piscina na varanda / construtora renomada / duas suítes / fachada sofisticada / hidromassagem / 
hidrômetro individual / hobby box (armário individual na garagem) / lavabo / máximo dois aptos 
por andar / pequena despensa / piscina no condomínio / playground-quadra / quarto de empregada / 
quartos ensolarados / sala de ginástica / salão de festas / outro(s) atributo(s)? – qual(ais)?  
Embora cada um dos atributos mais requeridos mereça um estudo detalhado, chamou-nos a 
atenção o atributo ‘sistema sofisticado de segurança’, por representar um custo relativamente alto 
na edificação, e que, contudo, não implica em conforto direto para o morador, mas que contribui, 
ao menos, com a sensação de segurança para que o mesmo possa usufruir sua residência com 
menores preocupações. Esse fato, aliado à busca em reportagens de revistas e jornais sobre a 
violência no Rio de Janeiro, fez emergir a constatação de que a questão se amplifica para a cidade 
como um todo, mais intensamente nas localidades próximas ou vizinhas às favelas.  
A título experimental, para testar a pertinência da abordagem da questão neste artigo, foram 
verificadas algumas situações flagrantes de desvalorização de imóveis, como por exemplo, o caso de 
um prédio em Copacabana, 
situado na rua Djalma Ulrich, cuja 
diferença de preço entre as 
unidades situadas nas duas 
fachadas da edificação está na 
faixa de trinta mil reais, porque 
uma delas está de frente para um 
jardim, no próprio terreno do 
prédio, enquanto a outra tem sua 
frente voltada para a favela do 
Cantagalo. Nesta fachada, 
inclusive, pudemos constatar que 
vários moradores “lacraram” ou 
reduziram as suas janelas, 
preferindo viver num ambiente 
menos ventilado a ter que conviver 
com o contato visual de uma 
favela diariamente (Fig. 2 e Fig.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A defasagem de preços, contudo, não pode ser ainda contabilizada como tendo chegado a sua 
situação-limite. O preço médio das unidades da fachada do jardim é 150 mil reais; os proprietários 
dos imóveis voltados para a favela pedem 120 mil por eles, mas ainda assim, as unidades 
permanecem indefinidamente à venda, porque não há quem as compre. Neste caso, o avaliador 
deve ser cuidadoso, por exemplo, ao quantificar o “Fator de Oferta”, no Método Comparativo de 

Fig. 3 – Vista de trecho da favela a partir dos fundos do prédio (E) e entrada principal do prédio, de 
frente para o jardim; no círculo vermelho, a favela situada aos fundos (D). 

Fig.2 – Vista do interior de um apartamento que se encontra à 
venda (E) e janelas lacradas ou de área reduzida (D). 
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Dados de Mercado, porque os valores tradicionalmente usados nos cálculos, reduzindo em até 20% 
o valor do imóvel, ainda não são suficientes para expressar a realidade frente a sua desvalorização. 
O procedimento seguinte da pesquisa foi desenvolver um levantamento teórico a respeito da 
legislação sobre o assunto, para compreender até que ponto a existência e a permanência das 
favelas na cidade são toleradas pelo poder público4 . Como poderá ser verificado, a própria 
legislação impede que as favelas sejam erradicadas da cidade. Longe de querermos adotar uma 
posição a ser considerada preconceituosa e radical, o intuito é discutir que o benefício social 
trazido às populações faveladas traz prejuízos à cidade como um todo (precipuamente, no valor 
dos imóveis localizados próximos a elas).  

2.1. O que dizem as leis 

2.1.1. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Decenal 

Sem dúvida, algumas razões para a manutenção e consolidação das favelas na cidade podem ser 
encontradas na legislação pertinente. Assim, o presente trabalho tenta apresentar os principais 
conceitos e as inovações presentes no Estatuto da Cidade, a lei que regulamenta os artigos 182 e 
183 da Constituição Federal de 1988, e na Lei Complementar nº16, de 04 de junho de 1992, o 
Plano Diretor Decenal vigente no Rio de Janeiro. Ambos serão comentados alternadamente, à 
medida que o assunto favelas ou uso do solo forem abordados ao longo de seus capítulos. 
O Estatuto da Cidade prescreve que a política de desenvolvimento urbano, contida no Plano 
Diretor, deve ter por objetivo o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade. Desta política, o mais interessante, dependendo de qual ângulo se olha, é o artigo 9º, pois 
fixou que todo aquele que possuir, no sentido de posse e não a propriedade, área urbana de até 
250m2, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirirá o seu domínio (BRASIL, 2001). Este artigo do Estatuto abriu a possibilidade 
de regularização de áreas de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas ou invasões, bem 
como loteamentos clandestinos espalhados pelas periferias urbanas, transpondo de maneira 
jurídica, mas não física, estas formas de moradia para a cidade denominada formal.  
No Plano Diretor Decenal vigente, o artigo 44 tem como princípio emanado de seu inciso III a não 
remoção das favelas, atendendo o que preceitua a Lei Orgânica do Município. Assim, formula a 
política da cidade contemplando a urbanização das favelas existentes, salvo no caso desses 
assentamentos estarem em áreas de risco. Então, podemos ver no corpo do mesmo artigo intenções 
de se inserir as favelas e os loteamentos irregulares no planejamento da cidade com vistas à sua 
transformação em bairros ou integração com os bairros em que se situam, como acontece com o 
Programa Favela-Bairro. No artigo 58, vemos que as áreas sujeitas à estruturação e regularização 
deverão ser declaradas Áreas de Especial Interesse Social, no todo ou em parte, obedecendo às 
prioridades estabelecidas no Plano Diretor.  
No seu capítulo IV, o Estatuto da Cidade se dedica a promover a gestão democrática da cidade, 
incluindo as associações de moradores no rol daqueles que devem ser ouvidos, tendo em vista os 
seus interesses em relação à política urbana. O processo de participação inclui as suas vozes durante 
a formulação e negociação a respeito da aprovação do Plano Diretor, demandado pela Lei Orgânica. 
Prova disso é o que a inteligência do seu artigo 170 produz quando impõe que “a aceitação 
definitiva ou provisória de obras e serviços de implantação ou melhoria urbana será feita pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através de comissão da qual participarão, em 
paridade com os agentes do Poder Público, representantes das associações de moradores das áreas 

                                           
4  Cabe aqui lembrar a definição do termo favela, explicitado na introdução deste trabalho, que envolve uma 
ocupação desordenada, em desconformidade com as leis urbanísticas e edilícias da cidade, o que, em última análise, 
resguardando-se todas as considerações sociais sobre assunto, faz com que paradoxalmente, uma legislação seja 
conivente com um fato de natureza ilegal. 
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abrangidas” (RIO DE JANEIRO, 1990). No entanto, podemos constatar a ausência, no mesmo 
artigo, da menção à responsabilidade pela vigilância das mesmas associações contra invasões de 
terras e/ou de edificações que possam trazer prejuízo ao conjunto dos bairros ou à ecologia da região.  
Assim, por meio da busca na legislação pertinente, verificamos que, de uma forma geral, a legislação 
federal e municipal admitem a existência das favelas, preconizando, em prol da coletividade, a sua 
urbanização. Contudo, não há referência ao prejuízo também de uma coletividade, que é a 
desvalorização dos imóveis frente à proximidade das favelas. A esse respeito especificamente, está 
em tramitação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o projeto de lei complementar número 586 
de outubro de 2005, que define as áreas afetadas por conflitos e irregularidades urbanas e determina 
novos parâmetros tributários. A proposta é válida para os imóveis que tiveram redução do valor de 
mercado em decorrência dos conflitos e irregularidades urbanas5.  
O projeto de lei prevê ainda que os proprietários de imóveis nas áreas consideradas de extremo 
risco sejam isentos de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), 
definitivamente. Os seus artigos são explícitos e chegam a detalhar áreas afetadas por conflitos e 
irregularidades urbanas, como aquelas situadas em logradouros próximos a favelas onde exista 
grave índice de violência, bem como aquelas onde haja a ocupação irregular de calçadas e 
logradouros por atividades não autorizadas ou que estejam em desacordo com as autorizações 
concedidas. Define também que áreas afetadas por conflitos e irregularidades urbanas seriam as 
situadas em um raio de 500 m das favelas atingidas por conflitos e que todas as unidades situadas 
em imóveis multifamiliares localizados em áreas atingidas por alto índice de violência ou por 
irregularidade urbana sejam beneficiadas pela referida lei.  
Ao se tentar fazer uma aplicação geográfica desta lei, com círculos de raio de 500m a partir das 
favelas sendo áreas isentas de IPTU, vislumbramos que restariam poucas áreas na cidade nas 
quais seria feita a cobrança deste tributo, ou seja, são poucas as áreas na cidade que não sofrem 
com a proximidade de favelas. 
Ainda no corpo da lei em 
tramitação, verifica-se que na 
hipótese da área onde se localiza o 
imóvel ser considerada de extremo 
risco, seus proprietários estarão no 
direito de requerer à autoridade 
competente, a inclusão de seu 
imóvel ao rol daqueles beneficiados 
com a redução de parâmetros da 
Planta de Valores dos logradouros, 
ou com isenção do Imposto.  
A Prefeitura do Rio, no ano de 2006, enviou para os moradores de casas localizadas em certos bairros a 
carta em apreço (Fig. 4), isentando aqueles imóveis de recolhimento das taxas do lixo e do IPTU, já 
que o valor das duas taxas não ultrapassava a quantia indicada. As bases legais para o feito estão citadas 

                                           
5 A vereadora autora do projeto assim proclama como sua justificativa: “A degradação da qualidade de vida na 
Cidade do Rio de Janeiro é notória, seja em decorrência dos conhecidos casos de violência, como os de 
irregularidade urbana que se expandiram por toda a parte. Esses crescentes flagelos, além de colocarem em risco a 
vida dos cidadãos e retirarem seu direito de usufruir plenamente o gosto de viver em local aprazível, produzem um 
déficit em seu patrimônio, que perde seu valor econômico no mercado em virtude da proximidade com esses locais 
onde o caos se estabeleceu. Assim, os cidadãos se vêem punidos com a perda de sua liberdade, com os danos à sua 
saúde decorrentes da contínua submissão a esses fatores de estresse e, por fim, com o empobrecimento de seu 
patrimônio. A forma de compensar em parte essa parcela da população é possibilitar que novos parâmetros 
tributários em relação a seus imóveis sejam estabelecidos, o que, afinal, ensejará a diminuição dos tributos 
incidentes sobre o bem. Trata-se de medida justa, pois tais cidadãos estão submetidos a uma situação extrema, para 
a qual não contribuíram e que não podem combater diretamente, tendo em vista que tal responsabilidade, em 
última análise, cabe ao Estado” (RIO DE JANEIRO, 2005). 

Fig. 4 – Trecho de carta enviada a moradores isentos de IPTU. 
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na missiva, porém a tarefa de entendê-las se torna difícil ao leigo; ainda assim, é possível imaginar que 
a população de outros bairros queira percorrer os mesmos caminhos para que seja concedida a tal 
isenção. O procedimento não é simples, mas quem mora em locais de risco, frente à violência, poderá 
entrar com um processo na Secretaria Municipal de Fazenda pra obter a isenção.  
Esse e outros assuntos foram abordados pelo Secretário Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, 
em participação num “chat” 6  via Internet, dia 09/01/2007, para esclarecer dúvidas sobre o 
pagamento do IPTU. Segundo o Secretário, a arrecadação do IPTU representa 1/4 da receita do 
município e a atual legislação não prevê a isenção do tributo para áreas de risco.  
Uma moradora de um imóvel localizado na região próxima ao conjunto de favelas do Pavão-
Pavãozinho e Favela do Cantagalo fez a seguinte pergunta ao secretário: “quais as chances de se 
conseguir isenção de taxa de IPTU por viver (sobreviver) em ZONA DE ALTO RISCO (de frente 
para Favela do Pavão)?” Em resposta, o Secretário emitiu o seguinte comentário: “O valor venal 
previsto na planta de valores já contempla redução para imóveis localizados em área de risco”. Em 
réplica, a senhora emitiu sua indignação: “Não considero a redução satisfatória e gostaria de entrar 
com um pedido de isenção absoluta. Além disso, julgo-me no direito de requerer administrativa e 
judicialmente uma indenização a ser paga pela Prefeitura e Estado com base na desvalorização do 
imóvel face a minha condição de invadida pela ocupação desordenada daquela Favela”. E 
prossegue: “Estamos tentando VENDER ESTE IMÓVEL (uma Cobertura com 235m2 + vaga) e, nos 
últimos 28 meses, recebemos 3 visitas (todos corretores)!” Esse clima e diálogo são recorrentes entre 
a população carioca e sem que se perceba que toda a população paga a conta destas isenções. Fato 
que, um dia, talvez haja um entendimento de que pode ser melhor construir a cidade sem os 
problemas de invasões do que lançar mão de soluções paliativas, como as isenções fiscais. 

3. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para o Rio de Janeiro, os dados da Prefeitura dão mostras do enorme contingente populacional 
espalhado pelas favelas cariocas: mais de um milhão de pessoas, como já informado na 
introdução deste trabalho. A falta de equilíbrio na distribuição da renda do país para toda a 
população, a falta de um plano de transporte das cidades e a falta de uma melhor condição de 
oportunidade leva a essa situação. 
A problemática da habitação no país e no Rio de Janeiro não deveria ser utilizada como motivo para 
que novas invasões sejam permitidas ou obstruir mecanismos que reduzam o impacto que antigas 
favelas ocasionam na ordenação urbana. No entanto, como já mencionado, não se quer aqui 
estabelecer uma relação direta de que as favelas e invasões sejam redutos ou criadouros de 
insegurança. Tampouco, se quer enveredar por caminhos e resultados de debates que apontam que na 
favela “há gente de bem”, uma vez que, reconhecidamente, sendo seus moradores pessoas 
trabalhadoras, merecem toda a consideração e apoio. Contudo, é interessante mostrar que a 
população de fora dessas áreas está atenta às invasões que ocorrem na cidade, como pode ser visto 
pelo texto contido na seção “Cartas do Leitor” de um jornal carioca: “A Serla (Fundação 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas) fez a retirada, há pouco tempo, de uma favela que 
crescia assustadoramente às margens do Canal do Cunha, nas proximidades da Linha Vermelha. 
Essa mensagem serve para alertar a quem possa se interessar que a favela está sendo reconstruída, 
com força total e no mesmo lugar” (SOUZA, 2007). 

3.1. A memória das remoções de ontem 

Quando se fala em desordem urbana, vem à mente a possibilidade da cidade do Rio de Janeiro 
ainda possuir as Favelas da Catacumba, a da Praia do Pinto (Fig. 5), a do Esqueleto da UERJ, a do 

                                           
6 http://www.democracia.com.br/democracia/demochat.asp?id=10. Acesso em 7 set. 2007. 
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Morro do Pasmado e a do Planetário da Gávea, por exemplo. Essas favelas foram extintas e 
removidos os seus moradores para bairros distantes do centro da cidade. Para se ter uma idéia de 
números, entre os anos de 1968 e 1973, 175.785 pessoas (PERLMAN, 1977) foram removidas de 
diversas favelas do Rio de Janeiro7, e foi devolvida a ordem urbana às áreas antes ocupadas por 
elas, como mostrado nas Figs. 1 e 5. Embora fosse um momento político diferente, que fazia com 
que o Estado brasileiro tivesse interesse direto não só na remoção das favelas, mas também na 
desorganização social de seus moradores (BRASILEIRO, 2000), atualmente, a cada mês, a cidade 
contabiliza a inclusão de pelo menos uma nova favela8 , que surge aos olhos de todos, sem 
encontrar obstáculos por parte do poder público, e que muitas vezes, funciona como uma 
valorizada moeda de troca eleitoral. A Favela do Rio das Pedras é soberba nesse quesito, pois já 
tem o seu vereador na Câmara do Rio de Janeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. A memória da não remoção 

Por outro lado, ainda existem e estão em pleno vigor as favelas da Rocinha, do Vidigal, do Chapéu 
Mangueira e do Morro Dona Marta. Essas não são as únicas na Zona Sul, mas as suas imponências 
assustam. Diante de suas existências e voracidades, resignam-se e sucumbem os proprietários de 
imóveis residenciais, os de clubes como o ‘Umuarama Gávea Clube’ que é hoje a Vila Olímpica da 
Rocinha, os de escolas como a Escola Americana no Alto da Gávea, instituições que são obrigadas 
a fechar as portas ou se mudarem porque a favela cresceu e lhes bateu às portas. 
Como exemplo dessa impactante proximidade, podemos citar um artigo do Jornal do Brasil9, 
intitulado “Violência faz [a rua] Barão da Torre [se] desvalorizar em até 70%”. Os repórteres são 
taxativos e estimam que em uma área de 200 mil metros quadrados entre Copacabana e Ipanema, 
vizinha aos morros do Cantagalo e do Pavão-Pavãozinho, os preços dos imóveis ficam na faixa de 
R$ 250 mil e R$ 280 mil, se comparando aos de outros bairros menos valorizados, como Tijuca , 
Ilha do Governador e Rio Comprido. Normalmente, “o preço médio de um apartamento de três 
quartos em Ipanema é de R$ 680 mil, segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra e 
Venda de Imóveis (Secovi-Rio)” (COSTA e MURTA, 2007). No mesmo artigo, o depoimento do 
presidente da Secovi e dirigente de uma importante imobiliária da cidade, acrescenta que imóveis 
junto à entrada das favelas da região têm sempre o valor real reduzido em 70%. 

                                           
7 Entre elas, Jóquei Clube, Rio Rainha, Alto Solar, Ilha das Dragas, Macedo Sobrinho, Praia do Pinto, Catacumba e 
parte do Parque Proletário N.º 1 da Gávea (LEEDS & LEEDS, 1978). 
8 A cada mês, em média, pelo menos uma nova favela com mais de 50 casas surgiu no município do Rio nos últimos 
dez anos (PONTES; SCHMIDT, 2007). 
9 COSTA e MURTA (2007).  

Fig. 5 – Área da antiga Favela da Praia do Pinto, antes do incêndio de 1969 (E) e em foto recente (D). O 
círculo é original da fonte. Fonte: http://veja.abril.com.br/110106/p_088.html 
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Em outra reportagem, desta vez para O Globo, há informação de que imobiliárias da região de 
Copacabana calculam que os preços dos apartamentos têm seu valor de venda reduzido em 20% 
devido aos tiroteios nas favelas do Leme (ENGELBRECHT, 2007). 
Na Zona Norte, temos o bairro da Tijuca, que abriga diversas favelas controladas pelo crime 
organizado, como Andaraí, Formiga, Turano e Salgueiro e nas proximidades, as favelas do Estácio e 
da Mangueira. Supermercados como a filial do Carrefour na Tijuca, que cerrou suas portas devido 
aos freqüentes assaltos, se juntam a outras atividades da cidade com o mesmo destino10. 
Não bastasse a depreciação dos imóveis particulares, esses assentamentos irregulares, sob o 
ponto de vista legal, atentam contra o bem público quando invadem mananciais, como pode ser 
visto na Represa Billings e na Guarapiranga, na cidade de São Paulo11; dilaceram encostas de 
morros, como é o caso da Rocinha, Dona Marta, Chapéu Mangueira, Morro do Andaraí e outros 
tantos ou comprometem o eco-sistema das lagoas da Barra da Tijuca, como é o caso da Favela 
do Rio das Pedras, na cidade do Rio de Janeiro. 
Nos subúrbios cariocas, a Avenida Brasil está repleta de prédios abandonados e demais áreas do 
corredor viário registram outros exemplos que ampliam as estatísticas. A Zona Norte e os bairros 
da linha ferroviária da Leopoldina se tornaram uma imensa favela, capitaneada pelo Complexo 
do Alemão. A fábrica da Du Loren na Penha e a da CCPL em Benfica fecharam, e esta última se 
tornou um misto de invasão dos prédios e uma favela assentada em área particular. Junto à favela 
da Mangueira, a Kibon foi desativada e, após a invasão, foi transformada em Centro Cultural da 
Escola de Samba Mangueira e o prédio depredado do IBGE, ao seu lado, deve ter semelhante 
destino. Ambos foram engolidos pelas constantes instabilidades sociais e de caráter objetivo de 
falta de segurança. Outras fábricas podem servir de exemplo, mas a relação das invasões antigas 
e atualíssimas com a questão da preservação do ambiente é tão ou mais crítica e ampla do que a 
sua relação com a depreciação dos imóveis a elas lindeiros. 
Em manchete de primeira página12 do jornal O DIA, sobre um policial que teria sido informante 
de bandidos na Rocinha, a policia revelou trechos de escutas telefônicas, feitas com autorização 
judicial, onde a fala de um dos traficantes é extremamente marcante: “Se esses caras quiser 
esculachar a gente aqui, dou-lhe um montão de tiro pra dentro daqueles prédios lá de São 
Conrado, aquelas mansão”. À noite, sobre a mesma escuta, um jornal televisivo em horário 
nobre, disponibilizou para a nação a situação de stress e risco em que se encontra a população do 
bairro de São Conrado que vive em frente à Rocinha.  
Essas considerações dizem respeito à desordem urbana instalada na totalidade da cidade do Rio de 
Janeiro e passa por uma critica ao governo municipal, por não exercer plenamente o devido controle 
da ordenação urbana. O governo estadual e o federal têm a sua parcela de responsabilidade, por 
omissões e falta de políticas habitacionais, entre outras razões. O que se vê, numa conjuntura em que 
incorporadoras estão abrindo seus capitais, é a redução de áreas disponíveis, seguras e, 
consequentemente, viáveis economicamente para novos empreendimentos imobiliários. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A relação estreita entre a proximidade às favelas e a queda no valor real dos imóveis se processa 
em todas as cidades e o Rio de Janeiro é pródigo em criar paradigmas dessa natureza, 

                                           
10 EXÉRCITO procura armas em supermercado desativado (...). Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/03/12/192241815.asp>. Acesso em 14 ago. 2007. 
11 “Favelas cercam a Grande São Paulo - Estudo mapeou ocupação desde 2002. A região metropolitana de São 
Paulo é cercada por 2.797 favelas em um anel de 60 quilômetros quadrados, que nos últimos 30 anos também 
avançaram em áreas de proteção ambiental. As 2.018 favelas construídas só na capital ocupam 31 km² do território 
paulistano. A população das favelas cresce 6% por ano, em média, enquanto o índice de crescimento populacional 
anual em outras áreas chega a 1,5%, em média” (ANOREG SP, 2006). 
12 (LEITÃO; PRADO, 2007). 
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principalmente em imóveis localizados nas regiões da Zona Sul da cidade, uma vez que os 
valores nessas áreas obedecem a critérios originados na beleza da natureza, na possibilidade de 
convívio em ambientes com atratividade turística, como as praias e o que há de melhor em infra-
estrutura provida pelo poder público. Assim, ao se deparar com a instabilidade social, o potencial 
comprador digere essa problemática, mudando de local ou ofertando menor valor para a compra. 
Reafirmamos que essas palavras poderiam ser entendidas como preconceituosas e desligadas de 
um conhecimento mais realístico ou mesmo originadas na desconexão entre a academia e o “chão” 
das favelas. Todavia, os argumentos partem da experiência dos autores, acumulada em 
participações no Conselho Municipal de Políticas Urbanas (COMPUR); em períodos longos de 
trabalho no Programa Favela-Bairro13, no Programa Rio-Cidade14; na organização de livro15 sobre 
o Programa Favela-Bairro, primeira etapa e, na contínua busca pela racionalização da construção e 
do projeto, traduzida em construções experimentais de casas de baixo custo na FAU-UFRJ. 
Na universidade, estamos há cinco anos ininterruptos, construindo e coordenando estudos de 
avaliação da durabilidade de protótipos de casas16 com tecnologia transferida através de convênio 
entre a FAU-UFRJ e a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. Dessas casas, 
vislumbra-se a construção de 430 unidades, verba da Caixa Econômica Federal, em associação 
com a SOLTEC/UFRJ17 no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste. A universidade cumpre seu papel, 
mas não consegue interferir na vontade política do poder público. 
Se a remoção das favelas for inviável, o esvaziamento poderia ser paulatino, ou ações devem ser 
implementadas, como é o caso da participação do setor privado na urbanização de trechos da 
cidade. Exemplos não faltam e o apresentado por Vinícius Queiroz Galvão para a Folha de São 
Paulo18 , merece destaque. Trata-se de uma reportagem a respeito de exemplos em que as 
incorporadoras implantam melhorias no entorno de suas obras. Por imposição da prefeitura na 
liberação da obra ou por estratégia de marketing para beneficiar o seu lançamento, as melhorias 
vão acontecendo, desde a troca de sinais de trânsito até urbanização de praças públicas, passando 
por indenizações de moradores na desocupação de áreas faveladas.  
Essas podem ser alternativas de soluções, ainda que paliativas, à desvalorização imobiliária 
causada pela proximidade e existência de favelas e loteamentos irregulares na malha urbana da 
cidade. Contudo, enquanto medidas como essas (ou outras mais eficazes) não forem tomadas, é 
grande o problema que se apresenta ao profissional que tem a difícil tarefa de avaliar um imóvel 
nessas condições. Não basta somente levar em conta nos cálculos a área total construída, os 
padrões de acabamento, o número de vagas etc., se o imóvel se encontra subordinado a algo muito 
maior e devastador sobre seu valor de mercado. Para resolver essa problemática, ainda não há fator 
de homogeneização que esteja previsto nos procedimentos e cálculos avaliatórios existentes. 
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