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Introdução
A habitação, o lugar onde se vive, é o retrato da riqueza ou da pobreza de uma
população, como também o resultado da preocupação dos governantes. A moradia
constitui-se em um problema para a maioria dos países, e este artigo trata GO problema
habitacional carioca referido à propriedade da terra urbana através de seu
parcelamento, ao processo de urbanização da cidade e aos movimentos da economia.
Procuraremos apresentar o problema habitacional articulado à demanda por
espaços urbanos, à oferta de terrenos e ao conjunto de fatores administrativos e
.institucionais, enfatizando nossa análise no período que vai das primeiras décadas do
século XX até o início dos anos 70. Estamos interessados em discutir o impacto
exercido :pela dinâmica imobiliária em determinados espaços urbanos e "quaseurbanos" e se o mercado imobiliário é a causa fundamental da mudança do uso do
solo, da redefinição das relações de propriedade do "chão'le até mesmo da estética
assumida no espaço.
Podemos distinguir dois tipos de habitação: a legal, aprovada pela Prefeitura e
registrada nos oficios de imóveis, e aquela ilegal, clandestina. O primeiro tipo é
provido de infra-estrutura, ainda que de forma diferenciada entre os bairros. O
segundo tipo se encontra nas favelas - com exceção daquelas cuja propriedade está
regularizada, nos loteamentos irregulares, nas invasões, debaixo de pontes e viadutos,
praças e ruas da cidade e da periferia. A estas formas "alternativas" estão praticamente
excluídos todos os serviços.
No município do Rio de Janeiro êsse mercado informal é responsável por, pelo
menos, 46% do total de moradias, sem levar em conta as "habitações" nos viadutos,
praças, etc., não comercializadas.(2) Os mercados formais são constituídos pelas
camadas de renda a partir de 3 salários mínimos, isto é, por aqueles que têm acesso ao
crédito.
.
Há portanto vários mercados habitacionais, segmentados por faixa de renda e
segregados espacialmente. O mercado da casa própria é dividido em subsetores
operados por agentes distintos e dessa forma a moradia produzida não é homogênea,
longe disso, e fruto de variados "tempos" e "espaços".
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Origens do problema habitacional carioca
Já no início do século havia uma crise da moradia, principalmente popular. As
reformas urbanas que ocorrem nêste momento em tôdas as grandes cidades brasileiras
destroém ruas, casas e cortiços aumentando o déficit habitacional. (Abreu e Vaz, 1991)
Entre 1907 e 1912 completa-se o processo de migração do centro para os
subúrbios da zona norte, principalmente Inhaúma, ainda que casas coletivas e favelas
tenham sobrevivido à~ reformas de Pereira Passos no centro-Lobo, 1989)
Data do período da 1a Guerra Mundial a transferência maciça de indústrias de
porte médio do centro da cidade para São Cristovão - bairro da zona norte bem
próximo ao centro- e aquelas de maior porte para .os subúrbios.(3). As grandes
empresas loteadoras ou imobiliárias surgi das no final do século XIX favoreciam essa
ocupação vendendo a preços baixos os terrenos, permitindo a urbanização dessas
localidades.( 4)
De 1906 a 1920 os dados censitários apontam uma diminuição importante da
população do centro, movimento oposto à cidade como um todo. Na zona norte o
crescimento foi o maior, '0 que caracteriza um processo de urbanização mais intenso.
Em 1920 os subúrbios atingem 1/3 da população da cidade.(5) Chama a atenção a taxa
de crescimento populacional(263%) de Irajá, que em 1920 possuía 3% da área agrícola
do município. Chama atenção também o fato de ter sido o distrito com maior índice de
construção em 1920 - 212% - apesar de manter um grande número de habitantes
trabalhando no setor primário. Segundo Lobo (1978) o process~ de urbanização é
mais rápido do que o crescimento populacional 'propriamente dito, entretanto há na
área rural um aumento demográfico mais intenso.
Na época da Primeira Guerra Mundial a cidade vê aumentar seu problema de
abastecimento devido à redução das importações bem como pela alta do custo de vida.
As autoridades incentivam a produção agrícola nas áreas consideradas suburbanas com
o melhoramento das comunicações e dos transportes entre o centro e a periferia.
Grande parte da área agrícola do município localizava-se na zona oeste. Em
Jacarepaguá, basicamente na Vargem Grande, predominava o sistema de pequena
propriedade agrícola. Poucos proprietários possuíam terras cuja área superava 80 ha.
Os distritos com grandes proprietários e que se dedicavam à agropecuária eram Campo
Grande, Guaratiba, Irajá, Jacarepaguá, Inhaúma e Santa Cruz. Nos distritos de
Guaratiba e Campo Grande sobreviviam, ainda que decadentes, grandes fazendas de
café e de açucar.(Lôbo, 1989).
Com o fim do conflito, entre 1918 e 1928, importantes transformações se dão
na economia da cidade do Rio de Janeiro e de seu hinterland via expansão do setor
primário e o aumento das importações de matérias primas e equipamentos. Para tais
transformações há um declínio das grandes plantações nos subúrbios e da produção
industrial. (Lobo, 1978)

Entre 1910 e 1914, 15.500 prédios são construídos na cidade e entre. 1915 e
1919, 5.135, podendo-se perceber o declínio da construção civil durante a guerra.
Apesar dos favores concedidos pelo Governo Federal em 1911 às companhias na
construção de casas populares, houve tôda uma política de contenção dos aluguéis que
desencorajava a construção.
Entre 1906 e 1920 houve um "boom" especulativo da terra suburbana. Pode-se
mesmo dizer que esse "boom" perdura até 1930 caracterizando-se como local de
moradia rl", ""TYl"rl"" inferiores
"v. ""~__
ri" classe
~...,_ média '" ria classe
trabalhadora
assim corno ri",
numerosos imigrantes que chegavam de uma Europa em plena crise. Esta ocupação
teve um caráter horizontal. A zona norte teve um crescimento de 42% no total de
prédios construídos na cidade e a zona oeste, 45%.
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Inhaúma foi a freguesia onde passaram a morar as maiores parcelas da
população proletária.(Santos,1987)
subdividindo--se a grande propriedade agrícola
dedicada ao açucar e ao café, e ampliando as atividades industriais e comerciais.
A partir da década de 30 os loteamentos de fazendas continuam ainda que a um
ritmo mais lento e há, entre 1920 e 1930, a criação de bairros inteiros. A urbanização
da que é considerada hoje a zona norte passa pela "expansão de fronteira", isto é, pela
-utilização de "novas.terras". A eletrificação do transporte ferroviário e a instituição de
tarifa única em 1935 são elementos que devem ser levados em conta nesta análise.
-Entre 1920 e 1940 o aumento populacionai na zona norte é proporcional ao do
município, com destaque entretanto para a Tijuca que apresentou um índ-ice superior à
média: 461,6%. A zona sul continuou aumentando sua população com índices bastante
elevados em relação às demais zonas da cidade.
A partir de 1920-22 com as reformas do 'prefeito CarIos Sampaio no centro e
na zona sul, as classes mais favorecidas ocupam as margens da lagoa Rodrigo de
Freitas - através de obras de aterro e de abertura de ruas - e as fábricas vendem seus
terrenos transferindo-se para os subúrbios.(Lima, 1992)
A zona oeste acompanhou esse crescimento populacional. Jacarepaguá foi um
distrito com aumento significativo de 260%. Com o saneamento em 1936/37 terras do
antigo brejo de Jacarepaguá foram ocupadas por locatários portuguêses, através de
arrendamentos com auxílio" da Prefeitura para as primeiras roças. Há neste distrito a
partir daí a convivência de agricultores, operários - trabalhando nas pedreiras para
fornecer matéria prima para a construção civil-, comerciantes, funcionários públicos 'que passam a morar nos loteamentos - e ricos com belas moradas deverão.(Galvão,
1957) Denota-se uma franja urbana - usos rural e urbano mesclados formando uma
zona de transição entre cidade e campo.
Entre 1930 e 1945 tem-se a decadência da pecuária na zona oeste do Rio de
. Janeiro ainda que permanecessem estabelecimentos rurais dedicados à agricultura. O
parcelamento
da grande propriedade rural tem um forte vínculo com o
desenvolvimento industrial e com o declínio da produção agrícola do Distrito Federal.

Metade das grandes propriedades de terras loteadas entre 1937 e 1988 o foram até
1942 e estavam situadas na zona norte' e oeste da cidade, demonstrando que aquelas
do centro e da zona sul foram divididas anteriormente. (Fridman, 1992)
A partir de 1940 a ocupação se adensou em localidades da zona oeste pelos
beneficios trazidos pelas obras de saneamento.e pela abertura de estradas- entre
1945/51 são concluídas as estradas do Joá e a Grajaú-Jacarepaguá.
A população da
zona oeste cresceu com taxa equivalente ao restante da cidade, sendo que a utilização
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Na zona sul e no centro, no final dos anos 30, houve também um "boom",
através do aumento da produção da mercadoria "apartamento". Com a chegada de
novas técnicas na construção como o concreto armado- a primeira fábrica de cimento
brasileira é de 1926 - e o elevador - o primeiro elevador é de 1916 - é permitida a
verticalização e a produção em série, basicamente em Copacabana e no centro da
cidade. A construção civil assume feições capitalistas. Há um adensamento, ou seja,
uma mudança da ocupação horizontal pela vertical, facilitada pela legislação de 1928 decreto 5481 - que cria a figura da parcela ideal de terreno e a instituição do
condomínio .:

É importante lembrar ainda que no período do Estado Nôvo, que coincidiu
com a Segunda Guerra Mundial houve mudanças no desenho e estrutura urbanas
decorrentes do racionamento de combustível. Foi inevitável o desenvolvimento de subcentros pois os deslocamentos ficariam onerosos. Surgem os sub-centros de
Copacabana, Meier e Madureira.
Os bancos comerciais, as empresas de capitalização e de seguro passam a
ofertar crédito imobiliário assim como os institutos de aposentadoria e pensão
concediam empréstimos hipotecários. Além disso, entre as duas guerras mundiais há
um grande afluxo de capitais de outros setores econômicos acompanhado pela
abundância de crédito. Surgem novos circuitos financeiros que ativam o mercado
construtor. Há também o capital estrangeiro, que busca uma aplicação segura.( MeIo,
1990)
Tal abundância de crédito transparece entre 1933 e 1937 quando os prédios
construídos na cidade que localizam-se em sua maioria em Copacabana, Andaraí,
Penha, lnhaúma e Meier cresceram 400%. Com exceção de Copacabana são todos
bairros da zona norte. Entretanto tais construções têm 1 ou no máximo 2
pavimentos.(6) Em 1937 os prédios com 3 ate 10 pavimentos encontravam-se em
Copacabana, Glória, Santa Teresa, bairros da zona sul, e no centro da cidade. Entre
1920 e 1940 o número de prédios na cidade cresceu 300%, enquanto entre 1940 e
1950, 52%, ou seja, apesar da guerra a "febre de construções" continua, mas tem
diminuído seu ritmo.
Há dois elementos importantes: a expansão do crédito nacionalizado em 1940,
já citado, e a expansão salarial que ampliavam o mercado interno e impulsionavam a
construção e a indústria em geral. O decreto 22.626 de 7/4/1938 estipulou as taxas
máximas de juros para o mercado imobiliário. Dos 18% a.a. usualmente cobrados até

então, são fixadas em 10% quando garantidas por hipotecas urbanas e. 8% por
hipotecas rurais. Cabe aqui ressaltar a valorização das terras rurais.(ver gráfico 3) Tal
decreto foi fundamental para o crédito imobiliário. A verticalização necessita um
montante de recursos que impõe o surgimento da incorporação imobiliária e/ou capital
imobiliário e o encarecimento do preço da terra 'com grande procura.
Em termos ideológicos, para as classes mais ricas houve uma mudança na
maneira de viver: estava na moda morar em apartamentos. Para as classes médias além
de tudo
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As" formas" das construções eram os grandes edificios comerciais no centro da
cidade, os edificos residenciais na zona sul, principalmente em Copacabana, e os
conjuntos populares nos subúrbios, com estéticas bem distintas.
A partir de 30, com as mudanças na organização econômico -social brasileira,
intensifica-se o papel do Estado. A tentativa de cooptação das massas pelo Estado
populista se manifesta através da construção de conjuntos habitàcionais. Ideologica e
culturalmente tôdas as classes sociais anseiam pela propriedade da habitação - daí a
possibilidade de cooptação através de seu acesso. Outro fator importante a ser
considerado está no fato de nesta época os imóveis serem considerados bens de
extrema liquidez.
No Rio de Janeiro propostas revitalizadoras da prefeitura dinamizam a
construção civil. Entretanto, ou talvez consequentemente, nos anos 40 há proliferação
das favelas na zona sul, para a população de baixa renda que vai trabalhar no setor de
serviços, bem como na zonas norte e oeste. São criados o programa experimental de
construção de Parques Proletários Provisórios para favelados e o programa de
construção de moradias baratas através dos Institutos de Aposentadorias e Pensões.
O início do processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro ocorreu no
final do século XIX e atingiu seu primeiro auge na década de 30, quando duplicou seu
número. Foi também neste momento que surgiram os loteamentos irregulares na zona
oeste e em bairros da zona norte.
Durante a 2a guerra mundial a construção civil foi superada por outros setores
que lideravam a substituição de importações. Em 1941 houve uma alta no preço dos
materiais de construção com consequências para o preço imobiliário que se valorizou.
Mesmo assim as operações de compra e venda de imóveis mantiveram-se ativas.
Em 1942 a Lei do Inquilinato, com o congelamento dos preços dos aluguéis,
fêz o mercado imobiliário se retrair. Houve uma alta de preços generalizada nas
matérias primas da construção em 1943.(8)
A crise habitacional atingiu seu pico em 1946 e a contrapartida se apresenta no .
número crescente de favelas. e na ocupação da periferia. Resumindo; o processo de
verticalização no centro e na nobre zona sul, correspondeu à proliferação de favelas e
de loteamentos para a população de baixa renda.(9)
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o crescente vulto dos capitais disponíveis, a expectativa de rendimento futuro,
a facilidade de. financiamento de longo prazo e a desvalorização da moeda, deram
impulso ao movimento de moradia própria. Entretanto o congelamento dos aluguéis
antigos, a fixação dos novos aluguéis (10), o aumento do preço dos terrenos e do
custo da construção, motivaram um retraimento -do setor e consequenternente a crise
da habitação. Para apoiar o setor é permitida a construção sem limite de gabaritos.
Entre 1933 e 1940 os prédios de 6 a 9 pavimentos crescem 182% e entre 1940
"6°/ Para os l-'l"'~.lV~
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1933 a 1940 e 280% de 1940 a 1949. De 1940 a 1950 os prédios em Copacabana e em
Ipanema crescem 45% e são comprados "no crediário".(11)

""
10
40..",
'"
J./

-'

/0

.

.I.. U1

•

\,.I

1.11 111"

J.V

PUVUJI""J.l

V.)

"'.,

a.

lUI\.Q

'""

V

..J'V/Ú

u\.,;

Comparando-se o custo da construção e o de vida temos que de 1932 a 1948 o
custo de construção cresceu praticamente 6 vêzes e o de vida, 5 vêzes, denotando-se aí
claramente a lucratividade de tal prática econômica.(12)
Se em 1933 havia 160.000 prédios construidos na cidade, em 1950 já havia
335.000, ou seja, em menos de 20 anos duplicou o seu número, indicando uma
urbanização intensa através da atividade da construção civiL(13)
Com a inauguração da Av.Brasil em 1946, mais indústrias sairam do centro.
Construiram-se conjuntos habitacionais na Baixada Fluminense para onde se dirigem
os migrantes ao tornar-se o novo eixo de expansão para a indústria. Entre 1949 e 1951
as construções populares excedem em 6% as demais obras.(14)
Os anos 50 - os que não foram tão dourados
Os anos 50 começaram com a facilidade de crédito e o abrandamento da crise
de moradia com a construção de habitações populares. Construiu-se também para as
classes média e alta. Para tais construções - populares ou não - observa-se uma
procura intensa de terrenos e grande parte estavam localizados no centro da cidade, na
zona sul -Copacabana, Flamengo, Ipanema, Leblon, Gávea, Lagoa e São Conrado, na
zona norte e na zona oeste - Campo Grande e Santa Cruz.
As baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba mantem-se pouco ocupadas. Sua
ocupação, basicamente na Barra da Tijuca, inicia-se no final dos anos 30 como área de
lazer através de loteamentos. A construção da BR-I0l, a estrada Rio-Santos, atual Av.
das Américas, principal eixo de circulaçao deste bairro, bem como a estrada do Joá
construída nos anos 40 por Vargas foram determinantes para seu acesso e
consequentemente para a procura de terrenos e sua valorização. Um fato interessante é
o "deslocamento" da Barra da Tijuca para a zona sul, ·tanto pela acessibilidade quanto
pelas amenidades - o mar, o verde e a montanha.
Com a desvalorização da moeda compraram-se terrenos na zona oeste. Como
vimos, de .1948 a 1952 a maior área \oteada na cidade está na zona oeste (Campo
Grande e Jacarepaguá). As terras tanto da Baixada Fluminense quanto da zona oeste,
que até então se dedicavam à fruticultura, principalmente de laranjas, sofrem com a 2a

guerra e com a sucessiva erosão dos solos, e se transformam, via parcelamento das
propriedades rurais, em terras agregadas à malha urbana carioca com a construção de
moradias populares.
Só para não deixarmos de assinalar e relativizarmos a produção do espaço
construí do da cidade, a atividade da construção civil não promocional ainda era muito
importante: em 1953 80% das construções da cidade eram de casas.(15)
Até que em 1955 os preços imobiliários caem pela primeira vez desde a 2a
guerra mundial, apesar da inflação. Esta queda teve como explicação, segundo'
depoimentos de época, as incertezas sobre o futuro do mercado imobiliário e a falta de
confiança na estabilidade das instituições políticas. Na verdade foi promulgada a Lei do
Inquilinato de 1954 que só permitiu o aumento dos. aluguéis nas novas locações,
desvalorizando a mercadoria imóvel principalmente aquela localizada na zona sul.
Uma digressão que se pode fazer imediatamente diz respeito ao tipo de
consumidor de tal setor: trata-se de uma mercadoria que é comprada por uma parte
significativa de consumidores como uma forma de aplicação de capital que tem como
rendimento o aluguel. Quando tal rendimento é controlado, as aplicações buscam
alternativas de maior rentabilidade. (Earp e Fridman, 1991).
Ainda neste ano o crédito imobiliário cai conjuntamente à redução geral do
sistema creditício como uma tentativa governamental de controle inflacionário, o que
ocasiona o declínio da atividade da construção civil.
Até então, de 1936 a 1954 o preço da terra urbana na zona sul e no centro
vinha crescendo. Por causa da guerra cresceram também o custo da construção e de
vida. O gráfico 1 relativo ao preço do rn2 de terrenos nos revela resultados bastante
interessantes para a década de 50. Em 1954 quando se esboça a primeira crise do setor
há queda no preço da terra nas zonas oeste, norte, sul e ilhas com exceção do centro
que se valoriza muito. Nesta localidade o capital imobiliário atuava com o maior vigor
e a crise de demanda não se colocara dada a intensa procura por salas e escritórios. Na
zona norte e nas ilhas as variações de preço da terra têm um comportamento distinto,
de queda continuada a partir de 1949 até 1959 - com apenas duas exceções, em 1952 e.
em 1957. Esta desvalorização pode ser atribuída ao padrão horizontal de suas
construções, pelo tipo de mercado - classes média e baixa que aí vão procurar moradia
- assim como pela ausência do capital imobiliário. A zona oeste também tem seus
preços em queda nos anos 50 e os motivos, além daqueles expostos acima, incluem a
abundância de terras disponíveis.
Ainda com relação ao preço da terra urbana podemos observar o gráfico 2
relativo ao preço por m2 para imóveis e pequenos prédios. De forma geral os preços
dos prédios que estavam ligeiramente acima daqueles dos terrenos, permanecem em
torno do mesmo patamar durante tôda a década, com exceção do centro da cidade. A
zona sul tem em 1956 e 1957 uma elevação, o que se repete.com menor ímpeto em
1960, processo equivalente ao dos terrenos. Esta elevação deveu-se a uma ligeira
recuperação do mercado imobiliário em 1956, quando aumentam os preços dos
imóveis e os bancos comerciais procuram expandir o crédito ao setor privado. Mas

permanece um fator inibidor que é a contínua alta do custo de vida que contem a
poupança das classes médias ocasionando um problema de demanda solvável que será
sentida entre 1957 e 1959, durante o governo JK.
Nas zonas oeste e norte o processo é inverso. Com a urbanização da cidade, já
no final da década de 40 e durante toda a década de 50 surge uma divisão de trabalho, .
uma especialização espacial do setor. Um dos exemplos' mais contundentes é o
florescimento da indústria da construção civil na Tijuca, que pertence à zona norte mas
. considerada sofisticada pelo nível de renda de sua população e pelos antecedentes
históricos do bairro. Apesar dos prédios terem nesta ocasião apenas 3 ou 4
pavimentos, mesmo assim é verificada .uma valorização fundiária. A verticalização só
vai iniciar-se em 1960 com a escassez de novos espaços e com a legislação de 1961
que permitirá a elevação dos gabaritos. (Cardoso, 1984). No gráfico tal valorização
não 'é clara pela zona englobar vários bairros cujo comportamento, como vimos, não é
idêntico.
Comparando-se os gráficos 1 e 2 percebemos que no centro da cidade e na
zona sul os preços por m2 dos terrenos e dos prédios são semelhantes dada a limitação
de espaço disponível para a construção. Esses pequenos prédios e imóveis eram
comprados para darem lugar aos arranha-céus. Nas demais zonas tal necessidade ainda
não .se colocava.
Como uma solução alternativa à crise de demanda do setor constroem-se
apartamentos conjugados e de quarto e· sala em Copacabana e Ipanema entre' os
prédios sofisticados. Cabe ainda acrescentar que os apartamentos da zona sul eram
menores que as unidades construí das na zona norte e oeste. Quanto aos terrenos, os
mais caros da cidade eram os do centro.(16). Na zona sul as áreas mais. valorizadas da
cidade estavam no extremo oeste do Leb!on e nas margens da Lagoa.(17) cujo preço
imobiliário é maior que o aumento do custo de vida e da construção, expressando-se
uma alta lucratividade.
Entre 1954 e 1960 o índice de custo da construção triplicou e o custo de vida
quadruplicou, denotando uma queda na taxa de lucro do setor.(18) Tal fato ocasiona a
retração do setor que se expressa na queda de 52% no número de concessões de
habite-se. Esse decréscimo, ou a crise - para as emprêsas de pequeno e médio portes, é
mais sentida na construção de casas individuais ou de vilas com uma diminuição de
73%. Nos apartamentos a queda é bem menor, de 10% e nas construções de uso misto
há na verdade um acréscimo de 40%.( 19)' Tais índices nos mostram que a construção
civil baseada no capital imobiliário se ressente menos desta conjuntura desfavorável.
De acordo com os pequenos construtores tal situação inicia-se com o
encarecimento da mão de obra através dos aumentos salariais de 1951 e 1954 (100%).
Por ser o elemento fundamental dessa atividade "artesanal", a subida do custo do
trabalho leva ao aumento dos custos da construção e à crise de realização do
setor.(20)
Já no final da década, com a alta dos aluguéis volta a ser um "bom negócio", do
ponto de vista da demanda, o investimento em imóveis para renda, agora facilitado
pela maior disponibilidade de crédito. Os prédios construidos entre :1958 e 1960
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aumentam em 24%.(21) e a zona sul detem 60% dos apartamentos negociados.
Continua o aumento da procura por lotes localizados ria distante zona oeste oferecidos
a preços acessíveis, triplicando-se suas vendas. Há inclinação por parte dos
proprietários de se desfazerem de suas propriedades para cederem lugar à construção
de edificios - é o caso da Barra da Tijuca. Com o alto preço dos terrenos na zona sul e
centro consolida-se essa tendência de aquisição.
Cabe retomar à habitação ilegal: em contrapartida à moradia legal, na década
de 50 ocorre o segundo pico no número .de favelas cariocas. Nestes anos as favelas
surgem como decorrência de uma política industrializante do governo JK que induziu à
urbanização, à migração interna, à inflação e à concentração de renda. Tal quadro se
reverte na década de 60 com a nova postura do Estado em relação à população
favelada.
Os anos 60 - a preparação para o grande salto
Na década de 60 há uma valorização imobiliária que deve ser atribuída à
pressão da demanda por moradias ocasionada pela alta de 100% do salário mínimo
.decretada em 1961 e à instituição do 13 salário em 1962. Por outro lado, com a alta do
custo de vida, os aluguéis também aumentam .o que· contribui para o desejo de
aquisição da propriedade imobiliária.
Se observarmos os gráficos 1 e 2 podemos perceber como se comportaram os
preços fundiários: nas ilhas os preços da terra estão desvalorizados com exceção de
1961 e 1966: Para a zona sul os preços também estão decrescentes com exceção de
1962, justificados aí pela crise enfrentada pelo setor. No centro não há dados
disponíveis. Para as zonas oeste e norte os preços oscilaram. Para os preços de
pequenos prédios e imóveis há igual.comportamento na Zona sul e no centro da cidade,
fenômeno já observado na década de 50. Em tais bairros havia preferência para
aquisição de terrenos e de pequenos imóveis com localização favorável para a
construção de edificios de apartamentos, lojas e salas comerciais, situação já existente
na década anterior.
Verificamos também uma coincidência na valorização em todas as zonas em
1963, e em 1966 para quase todas as zonas - com exceção da oeste e das ilhas.
Após o golpe de 1964 medidas econômicas foram promulgadas que
influenciaram o comportamento dos mercados habitacionais. A nova lei do inquilinato
de 1965 possibilitou o aumento dos aluguéis. Além disso instalou-se a presença do
Estado na área habitacional: para as classes mais ricas esta presença está no contrôle
do processo de financiamento à produção bem como no estabelecimento das condições
de investimentos dos agentes privados. Para as classes populares o Estado atua como
agente promotor associado a emprêsas privadas de construção. Com a criação do
Sistema Financeiro da Habitação é crescente a cobertura de parte do custo total dos
imóveis adquiridos por intermédio de empréstimos. Há claramente uma ampla
valorização e abundante emprêgo de financiamento nas compras imobiliárias. ·IIA
melhor defesa contra a inflação ainda consistiu em comprar bens de raiz, para pouco
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tempo após vendê-los novamente". Entre 1959 e 1964, ou seja, em cinco anos, os
imóveis valorizaram-se 252% acima da inflação(22) .e pode-se' perceber a valorização
fundiária na zona sul, no centro, na zona oeste, na zona norte e nas ilhas.
Continua o "boom" da estocagem especulativa da terra nos-zona oeste, e o que
talvez explique as oscilações nos preços está na diversidade de usos na área: a futura
Barra da Tijuca, os distritos industriais e os loteamentos proletários, corno eram
chamados. Para êstes havia a facilidade de pagamento parcelado, o que tornava a
compra acessível "para modestos bolsos" ..
Durante os anos 1963/1967 a .área dos parcelamentos de grandes glebas na
zona oeste mais do que quadruplica em relação ao quinquênio anterior (1957-1962).
Após 1968 é ainda a zona oeste que torna a frente do 'processo de divisão de
terras, (Fridman, 1992) Nêste período, relacionada primordialmente 'à expansão
industrial prevista pelo zoneamento da região. Os distritos industriais de Santa Cruz,
Paciência e Palmares seriam integrados ao polo de Sepetiba e à cidade através de
avenidas e estradas. Na proposta dos distritos industriais estavam previstos terrenos a
baixos custos, infra-estrutura
e a complementariedade
entre as unidades
industriais.(Adler, 1977)
Entretanto a população da zona oeste teve a maior taxa de crescimento anual
entre 1970/1980 e 'a explicação está principalmente associada aos programas de
erradicação das favelas da zona norte e a construção de conjuntos habitacionais.
(Lima, 1981)(23) Tal política, entretanto, não impede a aceleração no surgimento de
loteamentos irregulares na zona oeste da. cidade, desprovidos de infra-estrutura e
distantes dos locais de trabalho.
A retomada da construção. civil residencial em i968 é possibilitada pela
melhoria das condições de financiamento público com a baixa dos juros e a retomada
dos investimentos do governo bem como pelo fortalecimento do BNH. O final dos
anos 60 e início dos 70 marcam o grande "boom" da construção civil residencial.
(Serra, 1981).
A partir de 1968 'o setor da construção civil foi um dos carros-chefe do
"milagre", com taxas de crescimento anual de 15 a 25% em termos nacionais. A queda
na Bolsa de Valores em 1972 incentiva os investimentos aplicados em imóveis e iniciase a especulação de capital no mercado imobiliário. Ao mesmo tempo a recuperação da
economia brasileira propiciou a formação' de poupanças que puderam ser canalizadas
para a compra de moradias, o que justifica o aumento do preço da terra, entre 1972 e
1975, quando começa a rarear a disponibilidade de terrenos na zona sul,
principalmente Ipanema e Leblon. Entretanto o bairro com maior valorização fundiária
foi a Barra da Tijuca, que não sofria de escassez de terra disponível, ao contrário,
Nêste sentido o aumento do valor da terra não era um problema de má alocação de
recursos e sim pela presença do capital promocional e construtor na região. No centro
da cidade há também valorização da terra, ainda que percentualmentemenor.
Tal
valorização fundiária, que se dá em todos os bairros da éidade, tem urna exceção, a
zona oeste.(Fridman,1991) (24). Os preços dos imóveis tornam-se especulativos nas
áreas urbanas centrais e periféricas.
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Outro elemento importante para o aquecimento do mercado imobiliário foi o
aumento do teto do financiamento pelo SFH de 2250 uPC para 3500 UPC. No
decreto-lei 1580 de dezembro de' 1976 os valores fixados para o imposto territorial
foram baixos, o que estimulou a estocagem.
Finalmente apresentamos o preço da terra agrícola da cidade que pode ser
visualizado no gráfico 3. Os seguintes resultados podem ser apontados: de 1920 a
1910 os valores da terra rural na zona norte da cidade são vertiginosamente crescentes
com uma ligeira queda entre 1950 e 1960. Para a zona oeste os preços são sempre
'crescentes ainda que bem abaixo daqueles da zona norte. Para as Ilhas os preços caem
de 1920 a 1950, disparam entre 1950 e 1960 e finalmente caem pela metade de 1960 a
1970.
No caso da zona oeste, principalmente a Barra da Tijuca a divisão de enormes
parcelas de terra começou na década de 30 mas entre 1958 e 1962 houve os maiores
negócios. Desta forma a quantidade de negócios fechados na área justifica seu preço
nunca em queda e a grande oferta explica seu preço relativamente mais baixo que o da
zona norte.
Para a zona norte, mais especificamente os subúrbios da Leopoldina, o maior
. pique se dá até 1938 e depois, entre 1943 e 1947. Para os subúrbios da Central, os
parcelamentos se mantiveram ao longo dos anos com alguns piques relevantes, entre
êles, em Irajá entre 1948 e 1952 e em Anchieta entre 1958 e .1962, explicando-se assim
o seu barateamento na década de 50.
Para as ilhas o seu preço é inversamente proporcional à atividade construtora
na região, ou seja, com a sua transformação na década de 50' em local de moradia
classe média e a tendência de ser ocupada pelas classes populares nos anos 60.
Voltando-nos ainda uma vez à habitação clandestina: Na década de 80,
podemos notar os efeitos da degradação do poder de compra da classe trabalhadora,
através do aumento significativo do número de favelas surgidas: é o terceiro pico. De
1981 a 1990 surgiram 136 favelas que são o resultado da crise. econômica. Sabe-se que
a maioria destas favelas localiza-se na zona oeste em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca
em área non aedificandi, destinada a praças, afastamentos em torno dos rios, etc. Outro
fato importante relativo à habitação popular está relacionado às invasões de terrenos.
Os loteamentos populares 'irregulares e clandestinos que localizam-se principalmente
na zona oeste, também assumem um papel de vulto nos anos 80.(25)
Há portanto na década de 80 uma redefinição da distribuição espacial da
pobreza e da moradia. A ilegalidade é consentida pelas autoridades, basicamente a
Prefeitura, o que pode significar o reconhecimento de novos interlocutores na cena
.urbana ou o reconhecimento da incapacidade dos poderes públicos de resolução do
problema habitacional de baixa renda.
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Conclusões

o

preço da habitação legal é de monopólio, determinado pela demanda - a
capacidade de pagar das classes sociais - e pela localização espacial desta mercadoria.
Há. que se considerar também o custo da construção, a taxa de lucro do setor e o custo
da promoção imobiliária. Este, por sua vez, é determinado pelo preço da terra cujo
custo, quanto menor, aumenta o sobrelucro do promotor.
Em termos de tempo temos que t:J0 início da década de 80, o percentual de
imóveis próprios começa a cair em virtude da dificuldades na implementação da
política habitacional iniciada com o BNH. Segundo informações da imprensa, o deficit
habitacional, nesta época, já era de 1 milhão de unidades.(26)
As tendências para os anos 90: a nova lei do Inquilinato de dezembro de 1991
recupera a. denúncia vazia, extinta em 1979, em um momento onde os preços dos
aluguéis estão perdendo força, pois os aumentos permitidos estão abaixo dos índices
·da inflação. Aliado a êste fato está o achatamento salarial que pressiona, por sua vez,
pela redução dos aluguéis. A única exceção está na locação por temporada. Os
locatários de classe média que moravam na zona 'sul estão se mudando para os
·subúrbios e para cidades vizinhas e existem 'pelo menos 18.000 imóveis fechados,
des?cupados no Rio de Janeiro à espera de uma valorização dos aluguéis.(27)
Neste quadro de crise habitacional já atingindo as classes médias, talvez as
favelas não sejam o problema mas a solução para a garantia do direito de moradia para
a população mais pobre. Pode-se pensar o mesmo para as auto-construções, na medida
em que algumas favelas vêm se transformando em bairros de classe média. Não está
em jôgo para as classes de mais baixa renda o acesso à propriedade mas a garantia de
ocupar um "espaço" natural, político e social que possibilite sua sobrevivência, sua
vida e sua cidadania.
Notas
(1) Este trabalho é fruto de uma pesquisa que elaboramos junto ao IPPURIUFRJ com auxílio
financeiro do CNPq e da Sub-Reitoria para Graduados e Pesquisa da UFRJ. Tal texto não seria
possível sem a dedicação das pesquisadoras Isis Volpi de Oliveira, Maristela Turl Medeiros e Teresa
Cristina de Almeida Faria. Agradeço também o empenho de Antonio Adorno Filho do
IBRElFunctação Getúlio Vargas.
(2) Dados primários relativos a favelas e loteamentos irregulares obtidos
pela nossa equipe de pesquisa.

no

IPLANRlO e calculados

(3) Os critérios que utilizamos mctodologicamente no. trabalho para dividir o município em cinco
áreas de comparação foram: os antecedentes históricos de cada bairro, a proximidade geográfica e a
· identidade de "vocação" econômica. Constituem-se em áreas que se desenvolveram em torno de um
subcentro. Os bairros de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca estão incluídos na zona oeste apesar da
Barra e a parte sul de Jacarepaguá terem se integrado à zona sul da cidade a partir dos anos 70. Santa
Teresa está incluída na zona sul da cidade ainda que englobe localidades (poucas) que devem ser
consideradas pertencentes ao centro. Ver mapa da divisão da cidade por zonas em anexo.
(4) As principais ernprêsas de construção de moradias populares no final do século XIX eram a
Companhia Saneamento do Rio de Janeiro, a Companhia Evoneas Fluminense e o Banco dos
Operários.

(5) Observador Econômico Financeiro n.213, nOv.1953, ano XVIII.
(6) Anuário Estatístico do DistritoFederal,

1938, ano VI.

(7) idem nota 5.
(8) Observador Econômico Financeiro n. 95, jul/dez.1943.
(9) De 1900 a 1990 surgiram 573 favelas que totalizam
1.000.000 habitantes aproximadamente.

a área de. 22 km2 e uma população

de

(10) Entre 1940 e 1950 os aluguéis novos tiveram uma valorização de 565% e os antigos, de 69%.
(li) idem nota 8.
(12) Desenvolvimento

e Conjuntura, janeiro de 1961.

(13) Anuário Estatístico do Distrito Federal, 1935 e 1955.
(14) Entre 1946 e 1951 os habite-se concedidos para casas populares cresceram
residências de classe média e alta apenas 24%.

88% e aqueles para

(15) idem nota 12.
(16) idem nota 5. Se em 194.0 havia 372 estabelecimentos
chegam a 773.

da indústria da construção civil, em 1950 já

(17) idem nota 13.
(18) idem nota 12.
(19) Anuário Estatístico do Rio de Janeiro, 1961.
(20) Até então a classe média baixa tinha acesso à moradia própria. A partir dessa crise tal acesso é
bloqueado.
(21) idem nota 19.
(22) idem nota 8.
(23) De 1963 a 1975 foram removidas aproximadamente .132.533 pessoas. Os favelados da zona sul
eram deslocados para a zona norte e aqueles da zona norte para a zona oeste.
(24) Segundo Leal (1992) entre 1968 e 1976 há uma ex-plosão do valor da terra urbana carioca de
450% causada pela formação de estoque de terras. Segundo dados do IBREIFGV a terra agrícola
valorizou 500%, fato causado basicamente pelo crédito agrícola subsidiado ..
(25) De 508 loteamentos irregulares
praticamente idêntica às favelas.

levantados pelo IPLANRIO a área total soma 2000 ha., que é

(26) "Só aluga imóvel no Rio quem ganha mais de 4 salários mínimos", Jornal do Brasil, 20/8/87;
pg.35.
(27) Segundo a Federação Nacional das Associações das Administradoras de Imóveis e Condomínios FENADI- existem 5.000.000 de imóveis fechados no Brasil sendo 18.000 na cidade do Rio de Janeiro.
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Grafico 1 - Preco m2 Terrenos
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Grafico 2 - Preco m2 Pequenos Predios
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Gráfico 3 - Pi8CO da Terra Agricoia
Valores corrigidos dez.89
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