
Os casos Estradinha (Tabajaras) e 

Prazeres

Remoções em áreas de suposto 

risco



No dia 08 de abril, Eduardo Paes, Prefeito do 

Rio, afirma que vai realizar a remoção de 13 

(treze) mil domicílios no Rio de Janeiro, 

dando a seguinte declaração: “todas as 

áreas de encosta são de risco. Pretendemos 

continuar com a remoção de treze mil 

domicílios que estão localizados em áreas de 

risco. Tudo será feito com dignidade, mas as 

remoções precisam ser efetivadas”. 

Contexto: 



Análise de remoções forçadas 

ocorridas no Rio de Janeiro   

Estradinha (Tabajaras)

 Justificativa: primeiro dano ambiental e depois risco 
geológico 

 Casas removidas: 300 unidades aprox. 

 Casas remanescentes: 100 unidades aprox. 

 Laudo técnico: superficial – Posterior laudo 
comprovando ausência de risco 

 Violações sofridas: Marcações das casas com tinta, 
demolições ilegais e desnecessárias, danos 
decorrentes das demolições, ameaças aos moradores, 
tentativas de despejos ilegais, não indenização do 
comércio e remoção forçada dos moradores.



Estradinha (Tabajaras) 

Resistência dos moradores 

- Articulação entre os moradores ameaçados de 
remoção e diversas instituições e entidades  

- Elaboração de laudo de saúde pública, laudo de risco 
geológico, amplo acervo de fotos, vídeos e textos 
produzidos pela comunidade.  

- Ajuizamento de ação civil pública obtendo liminar 
obrigando a Prefeitura a recolher os entulhos 

- Elaboração de um projeto de reconstrução da 
comunidade e uma campanha “reconstrução já”.  





























A porta da casa foi 

arrombada 

enquanto o 

morador estava em 

seu trabalho. Sua 

mulher grávida de 8 

meses e sua a filha 

de 12 anos foram 

forçadas a deixar a 

casa por policiais 

militares.



















Morro dos Prazeres, Escondidinho e Vila Elza

 Justificativa para a remoção: risco geológico afetando toda a 
comunidade 

 Casas removidas: 50 unidades aprox. 

 Casas remanescentes: 1000 unidades aprox. 

 Laudo técnico: superficial 

 Violações sofridas: Não finalização do projeto de urbanização, 
promessa de reassentamento sem garantia (Frei Caneca), 
tentativas de despejos ilegais, ameaça de remoção forçada e 
integral da comunidade. 



Morro dos Prazeres, Escondidinho e Vila Elza

Resistência dos moradores 

- Articulação entre os moradores ameaçados de 
remoção e diversas instituições e entidades  

- Elaboração de laudo de risco geológico, amplo acervo 
de fotos, vídeos e textos produzidos pela comunidade. 
Produção de assembléias reunindo outras 
comunidades atingidas e eventos culturais “contra a 
remoção”. 

- Parceria com a UFRJ para avaliação real e qualitativa 
do risco   

- Ajuizamento de ações judiciais pontuais































 Constituição Federal

 Art 6º- São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia o 

lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e á infância, a 

assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. 



 Constituição Estadual 

Art. 234 - No estabelecimento de diretrizes e 

normas relativas ao desenvolvimento urbano, o 

Estado e os Municípios assegurarão: I -

urbanização, regularização fundiária e titulação 

das áreas faveladas e de baixa renda, sem 

remoção dos moradores, salvo quando as 

condições físicas da área imponham risco à vida

de seus habitantes;



Estatuto da Cidade – lei 10.257/01

 Art.2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade  urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido       como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento   ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 



Estatuto da Cidade – lei 10.257/01

 II – gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; (...) 



Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro

Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano 

respeitará os seguintes preceitos:(...)  

VI – urbanização, regularização fundiária e titulação 

das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção 

dos moradores, salvo quando as condições físicas 

da área ocupada imponham riscos de vida aos seus 

habitantes, hipótese em que serão seguidas as 

seguintes regras: 



 Lei Orgânica do Município do Rio de 

Janeiro



A) Laudo técnico do órgão responsável; 

B) Participação da comunidade interessada e 

das entidades representativas na análise e 

definição das soluções; 

C) Assentamento em localidade próximas dos 

locais de moradia ou do trabalho, se 

necessário o remanejamento.”



“O envolvimento da população que ocupa áreas de 

risco, ao longo do processo de formulação do PMRR, 

varia de acordo com a cultura local e com o grau de 

organização social das comunidades. É desejável que 

essa participação se dê desde a fase de revisão do 

mapeamento, quando se faz necessário o 

levantamento do histórico de acidentes e ocorrências 

da área e a percepção do risco mostrada pelos 

moradores, que já presenciaram vários períodos 

chuvosos nesses locais. (...)”

Guia para a Elaboração de Políticas Municipais sobre 

Prevenção de riscos de deslizamento em encostas

(MINCID)



“O acompanhamento do processo de 

elaboração do PMRR pode ser feito por meio 

de reuniões com grupos organizados de 

lideres comunitários, como por exemplo, os 

membros dos NUDECs e representantes ou 

delegados do Orçamento Participativo, 

modelo de planejamento que vem sendo 

implantado em vários municípios brasileiros”

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007: 58).

Cont.



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 (Art. 15) § 1º Não serão permitidas construções em áreas consideradas 
impróprias pela administração municipal, tais como: 

I - áreas de risco;

II - faixas marginais de proteção de águas superficiais;

III - faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;

IV - faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;

V - áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da 
Natureza;

VI - áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de 
urbanização e saneamento básico;



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 (Art.15) § 2º Os moradores que ocupem favelas e loteamentos 
clandestinos nas áreas referidas no parágrafo anterior deverão 
ser realocados, obedecendo-se às diretrizes constantes do art. 
201 desta Lei Complementar, do artigo 429 da Lei Orgânica do 
Município, observado os dispositivos do art. 4º da Medida 
Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001. 

§ 3º No caso dos ocupantes constantes do inciso V, VI e VII, 
devem ser observados as disposições contidas no inciso V do 
art. 9º da Resolução do CONAMA nº 369, de 28 de marco de 
2006.



 Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 Do Reassentamento de Populações de Baixa Renda Oriundas de Áreas de 
Risco



Art. 211. O reassentamento das populações de baixa renda compreenderá:

I - identificação e priorização de atendimento das populações localizadas 
em:

a) áreas frágeis de encostas e baixadas caracterizadas como áreas de 
risco ambiental ou geotécnico;
b) faixas marginais de proteção dos corpos hídricos;
c) faixa de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;
d) faixas de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;
e) áreas com restrições ambientais à ocupação; 
f) áreas que não possam ser dotadas de condições mínimas de 
urbanização e saneamento básico;



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 II - o cadastramento prévio das famílias objeto do reassentamento;

III - recuperação, restauração ambiental e definição imediata de uso para 
as      áreas desocupadas.

§ 1º No caso de necessidade de remanejamento de construções serão 
adotadas, em ordem de preferência, as seguintes medidas, em 
conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município: 

I - reassentamento em terrenos na própria área;
II - reassentamento em locais próximos;
III - reassentamento em locais dotados de infraestrutura, transporte 
coletivo e equipamentos urbanos.



 Destaques preocupantes: 

 - Desaparecimento da forma expressa do princípio da 
não remoção; 

 - Desaparecimento da exigência da participação da 
comunidade interessada na análise e nas soluções 
alternativas; 

 - Não alusão ao “laudo técnico” fundamentado;  

 - Admissão da possibilidade de reassentamento em 
local distante (inciso III)

 - Inclusão da favela em um campo semântico negativo e 
oposto à sustentabilidade da cidade   


