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Capítulo 8
Programa Minha Casa Minha Vida:
desafios e avanços na Região Metropolitana
de Belo Horizonte
Denise Morado Nascimento; Heloisa Soares de Moura Costa; Jupira Gomes
de Mendonça; Marcela Silviano Brandão Lopes; Rosamônica da Fonseca
Lamounier; Thais Mariano Nassif Salomão; André Costa Braga Soares
(Práxis – EA – UFMG)

O Programa Minha Casa Minha Vida
na Região Metropolitana de Belo Horizonte

A

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) possui uma
população total de quase cinco milhões de habitantes, segundo
o Censo Demográfico de 2010. Como a maioria das regiões metropolitanas brasileiras, tem apresentado queda nas taxas de crescimento
demográfico desde a década de 1970, com a inversão no crescimento
da capital em relação aos municípios periféricos – nesses as taxas se
mantém altas (ainda que em queda), enquanto naquela vem sendo cada
vez menor. Entre os municípios que mais crescem estão aqueles na
vizinhança imediata de Belo Horizonte, embora nas últimas décadas
municípios mais distantes tenham apresentado taxas também altas. A
estrutura socioespacial apresenta-se ainda formatada no padrão centro-periférico, ainda que venha se tornando mais fragmentada. Alguns
aspectos caracterizam essa estrutura nas últimas décadas: a) permanente concentração das elites na chamada zona sul da capital e em sua
expansão na direção sul; b) contínuo espraiamento dos grupos médios
pelos espaços pericentrais de Belo Horizonte; c) consolidação da mescla
de grupos médios com operários nos espaços do chamado eixo industrial da RMBH; d) consolidação dos espaços populares na periferia
imediatamente a norte de Belo Horizonte (MENDONÇA, 2008).
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A dinâmica imobiliária está diretamente associada à estrutura
descrita acima e apresenta-se, a partir dos anos 2000, no contexto de
dois processos principais. Em primeiro lugar, um conjunto de importantes investimentos públicos na região norte resultou na atração de
novos empreendimentos imobiliários privados e gerou grande valorização especulativa no preço da terra. Destacam-se: a via expressa
que liga Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
em Confins, conhecida como Linha Verde; a implantação do Aeroporto Industrial de Confins; a nova sede administrativa do Governo
do Estado (Cidade Administrativa – CAMG), na divisa entre Belo
Horizonte, Vespasiano e Santa Luzia; o Parque Tecnológico situado
no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na
Pampulha e o projeto do Polo de Microeletrônica no Município de
Vespasiano. Em segundo lugar, a conjuntura favorável à intensificação
de empreendimentos imobiliários produziu um boom, que se caracterizou pela expansão territorial, incorporação de novos segmentos
de mercado e disseminação da tipologia apartamento em municípios
antes caracterizados pela moradia do tipo casa, além de empreendimentos habitacionais fechados com tipologias de casas geminadas e
individuais prontas. Destacamos, ainda, o aumento significativo do
crédito imobiliário, em especial com a implantação do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a partir de 2009.
Para o desenvolvimento da análise do PMCMV na RMBH, modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), adotamos como
recorte geográfico cinco municípios da RMBH, além da capital Belo
Horizonte: Betim, Caeté, Contagem, Ribeirão das Neves e Vespasiano.
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Figura 1: Empreendimentos contratados FAR (Fase 1 e 2) na RMBH

Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014).

Esses municípios, além de apresentarem, até dezembro de 2012,
os números mais expressivos em relação à produção habitacional do
PMCMV/FAR, são também representativos da dinâmica metropolitana: Betim apresenta forte dinâmica industrial, com altas taxas de
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crescimento populacional até o ano de 2000; Contagem representa
o município com os primeiros processos de conurbação, a oeste de
Belo Horizonte, a partir da instalação da Cidade Industrial; Ribeirão
das Neves representa o processo de expansão periférica, precária e
de grande dinamismo demográfico; Vespasiano, no vetor norte da
RMBH, juntamente com Ribeirão das Neves, constitui a tradicional
periferia, caracterizada pela concentração de assentamentos precários. A seleção de Caeté trará uma espécie de contraponto, tanto
devido às dimensões do município em termos populacionais, bastante
reduzidas em comparação aos demais selecionados, quanto ao seu
baixo grau de integração com a dinâmica metropolitana.
Os eixos de análise acordados com a Rede Cidade e Moradia
permitiram a complementação temática e territorial e a ampliação
do debate nacional sobre o PMCMV frente aos resultados da pesquisa
Programa Minha Casa Minha Vida: estudos avaliativos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Neste artigo, são apresentados resultados
condensados, cujos objetivos estão dispostos por eixo de análise1:
a) Eixo 1 – Agentes e Operações do Programa Minha Casa Minha
Vida – compreender o funcionamento do Programa através da
atuação de seus agentes, as implicações das legislações que regulamentam o PMCMV e a relação com os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS);
b) Eixo 2 – Demanda habitacional e a oferta do Programa – demonstrar o forte contraponto entre a rígida lógica produtiva/racional
determinada pelo programa e a realidade social dos empreendimentos do universo FAR;
c) Eixo 3 – Desenho, Projeto e Produção do Programa Minha Casa
Minha Vida – apresentar a leitura realizada do projeto, da construção e do uso dos empreendimentos e das unidades;
d) Eixo 4 – Inserção Urbana e Segregação Socioespacial – apresentar
o quadro geral da dinâmica metropolitana, as questões relativas
aos aspectos urbanísticos e sociais da configuração em condomínio e o papel dos empreendimentos em relação aos processos
de expansão de fronteiras urbanas.

1
Para Relatório completo da pesquisa, ver Site: http://www.arq.ufmg.br/praxis/7_
MCMV/index.html

198

Denise Morado | Heloisa Costa | Jupira Mendonça | Marcela Lopes
Rosamônica Lamounier | Thais Nassif | André Soares

Modalidade FAR
A modalidade FAR se diferencia legalmente das demais pela aplicação restrita às regiões metropolitanas determinadas em lei e/ou aos
municípios com mais de 50 mil habitantes e, especialmente, por se
tratar da modalidade com maior contrapartida pública, direcionada
às famílias na chamada Faixa 1, determinada por um limite de renda
familiar mensal de 0 (zero) até 3 (três) salários mínimos, equivalente
a R$1.395,00, em 2009. Com o lançamento da Fase 2, em 2011, o
Programa passa a adotar valores fixos em Reais para a demarcação das
faixas de renda, abandonando a indexação ao salário mínimo. A Faixa
1 passa então a ser definida pelas famílias que possuem renda mensal
de 0 (zero) até R$1.600,00 (equivalente a pouco menos de 3 salários
mínimos, em 2011). A decisão pela definição das faixas de renda em
valores fixos em Reais pode ter sido motivada por dificuldades no
cadastramento das famílias com um limite de renda cambiante e
reajustes anuais do salário mínimo2.
Cabe ressaltar que uma consequência direta da fixação do corte das
faixas de renda tem sido a exclusão, ao longo do tempo, de uma parcela
da população até então comtemplada pela modalidade FAR3. Por outro
lado, há problemas no atendimento às famílias com renda mensal a partir
de zero, agravados pela lógica do financiamento de um bem de propriedade privada (produto). Os beneficiários pagam parcelas de no máximo
5% de sua renda mensal ou no mínimo R$25,00 (até 2011, os valores
eram de no máximo 10% da renda mensal ou no mínimo R$50,00).
Segundo a Professora Silvia Schor (apud MARICATO, 2009), essa
exigência mantém efetivamente excluídas do programa grande parte
das famílias com renda abaixo de R$600,00, já comprometidas com
pagamentos de transporte, água, gás, energia e alimentação, além
também da população moradora de rua. Segundo resultados das
entrevistas realizadas com 200 moradores dos dois empreendimentos
analisados (Residencial Alterosas, em Ribeirão das Neves, e Parque
das Palmeiras II, em Betim), a renda familiar média de até 1 SM representa de 36 a 42% das famílias.
Valores nominais do salário mínimo: 2009 – R$465,00; 2010 – R$510,00; 2011 –
R$545,00; 2012 – R$622,00; 2013 – R$678,00; 2014 – R$724,00; 2015 – R$788,00.
3
Em março de 2015, o governo federal anunciou a criação de uma nova faixa intermediária de renda para a terceira etapa do PMCMV, projeto que será encaminhado
ao Congresso Nacional. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/governo-e-setor-da-construcao-civil-aprimoram-mcmv-para-ampliar-atendimento-a-baixa-renda/
2
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[EIXO 1] Agentes e Operações do Programa
Minha Casa Minha Vida
Agentes e atribuições
A operacionalização do PMCMV pode ser descrita através da
interação entre cinco grandes agentes: (1) Ministério das Cidades
(MCidades), representante do poder público na escala federal; (2)
governos estaduais e/ou municipais bem como outros órgãos representantes do poder público na escala local; (3) Caixa Econômica
Federal (CAIXA), instituição financeira que funciona como companhia pública do Governo Federal, mas que possui autonomia administrativa, assim como as demais instituições financeiras introduzidas no
programa a partir de 2011; (4) construtoras e incorporadoras, representantes do setor privado; e (5) beneficiários.
A partir de 2010, as entidades públicas municipais e estaduais
assumem responsabilidades: promover ações facilitadoras, aprovar
e viabilizar projetos, aportar recursos financeiros, bens ou serviços,
selecionar beneficiários finais e realizar a guarda dos imóveis até
sua entrega aos beneficiários. Em 2011, surgem novas atribuições ao
conjunto desses agentes: a obrigatoriedade de elaboração de um documento denominado Relatório de Diagnóstico de Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos Urbanos, a ser avaliado como uma das exigências para aprovação de projetos; e a responsabilidade de execução
do Trabalho Técnico Social (TTS) junto aos beneficiários, atribuição
transferida diretamente da CAIXA para os empreendedores e obrigatória na modalidade FAR.
Críticas importantes ao TTS (Pré-Morar e Pós-Morar) podem ser
feitas. Ainda que o acompanhamento social tenha sido transferido às
instituições públicas locais a partir de janeiro de 2014, demonstrando
maior coerência para com os propósitos do TTS, municípios menores,
com pequeno corpo administrativo ou menor disponibilidade de
recursos, configuração recorrente na RMBH, devem enfrentar dificuldades para cumprir a expectativa de um TTS sólido. Em 2009, o
valor destinado à execução do TTS era de 0,5% do valor de aquisição
da unidade; em 2011, aumenta para 2%. Entretanto, representantes
de empresas que realizaram o TTS afirmaram que o problema enfrentado à época não era exatamente com o valor destinado, mas com
o tempo destinado para o trabalho – três meses para o Pré-Morar
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(anterior à conclusão das obras) e seis meses para o Pós-Morar (após
conclusão das obras) 4. De acordo com a representante da Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) 5, os empreendimentos
contratados após o lançamento da Fase 2 na capital estariam recebendo assistência Pós-Morar pelo período de um ano. Ainda assim,
segundo a URBEL, esse período é curto e insuficiente para que os
condomínios adquiram, por exemplo, autonomia administrativa.
A partir de 2012, efetiva-se a possibilidade de indicação de
empreendimentos ou de terrenos necessários à produção de unidades
habitacionais – o “chamamento público” – a ser feito por prefeituras,
Distrito Federal e estados, até então, indicação feita exclusivamente
pelas construtoras. Inicialmente, o chamamento público parece
adequado no sentido de permitir que entes públicos locais decidam
sobre a localização das novas unidades habitacionais a partir de suas
demandas, planos locais e legislações vigentes. Trata-se, no entanto,
de uma estratégia frágil, na medida em que facilita ainda mais a participação das construtoras, agora associadas ao Estado em torno da
“viabilização” do projeto como interesse mútuo.
Em entrevistas com representantes da CAIXA e das Prefeituras,
particularmente em Belo Horizonte, atestamos que as atribuições dos
agentes responsáveis pela operacionalização do PMCMV se confundem.
As etapas sequenciais do Programa não são definidas de forma clara,
marcadas pela presença e pela ausência intermitentes de seus agentes
ao longo do tempo. Além disso, os movimentos sociais e a população
beneficiária do Programa não comparecem como participantes efetivos
ao longo do processo. Vale apontar que os moradores entrevistados em
todos os empreendimentos visitados da RMBH vinculam o PMCMV às
Prefeituras e à CAIXA, mas jamais ao MCidades.

Seleção de beneficiários: critérios federais
A seleção de famílias ancorada essencialmente pelo limite de
renda mensal provoca algumas distorções no processo. As uniões
conjugais formalizadas – casamentos –, por exemplo, passam a ser
CASTANHEIRA, Denise A. A. Franco. Sócia da empresa Ampliar Consultoria
e Planejamento LTDA. Entrevista concedida à equipe do PRAXIS. Belo Horizonte,
18/02/2014. SANTOS, Marilda Nunes dos. Sócia da empresa ASP Assessoria Social
e Pesquisa. Entrevista concedida à equipe do PRAXIS. Belo Horizonte, 10/02/2014.
5
URBEL é a empresa vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte, criada em 1993, responsável pela implementação da Política Municipal de Habitação Popular.
4
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evitadas, pois configuram aumento na renda a ser declarada no
momento do cadastro, o que poderia representar a exclusão do beneficiário na modalidade FAR. Outras distorções estão relacionadas aos
estratos priorizados no processo de seleção: famílias residentes em
áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido removidas, famílias
com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias com portadores de deficiências. As prioridades, ainda que necessárias, carregam
em si fortes estigmas alicerçados pela visão de que os condomínios do
PMCMV são lugares de “pobres”, “favelados”, “velhos”, “deficientes” e
“mulheres solteiras”. Tais estigmas comparecem na vivência do espaço
externo (do restante da cidade em relação aos conjuntos) e do espaço
interno (entre os próprios moradores) em todos os empreendimentos
visitados na RMBH.
Segundo a legislação federal, as famílias devem ser selecionadas,
se enquadrando no maior número de critérios nacionais, a serem atendidas por meio de sorteio. Além disso, exige-se que 3% das unidades
sejam reservadas para idosos e outros 3% reservadas para deficientes.
Na prática, esse processo se mostrou bastante confuso, nada transparente e, especialmente, impróprio para o atendimento de uma população com alta vulnerabilidade social que, na prática, não compreende
o processo. Os beneficiários se registram no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico) – processado pela CAIXA –, inserindo-se em uma “fila” de entrega de unidades habitacionais.
A partir da Fase 2, o PMCMV altera os critérios de seleção de
beneficiários municipais, podendo ser determinados pelas regiões
metropolitanas em acordo entre os municípios. No entanto, a efetivação de um cadastro integrado na RMBH parece remota. Segundo a
Secretaria de Governo da PBH, “a política habitacional do município
ainda não está sendo tratada sob esta ótica de integração” (MIRANDA,
CÂMARA, 2013).

Seleção de beneficiários: critérios municipais
Entre os seis municípios estudados na RMBH, Vespasiano e
Ribeirão das Neves não definiram critérios adicionais ou não tiveram
suas decisões publicizadas. Apenas Belo Horizonte definiu o número
máximo de três critérios. Betim, Contagem e Caeté determinaram de
quatro a até doze critérios, em geral, redundantes e/ou conflitantes
em relação aos federais.
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O único critério – obrigatório e eliminatório – de seleção de
beneficiários comum a esses municípios é a obrigatoriedade de residência no município por um determinado número de anos, sendo
variável: 3 anos em Contagem e em Betim; 2 anos em Belo Horizonte;
e 5 anos em Caeté. Esse critério tem gerado conflitos, pois em vários
casos impede o cadastro do morador que tem origem e trabalho em
outro município, mas que foi obrigado a abandoná-lo justamente por
falta de condições financeiras de ali permanecer.
O município de Belo Horizonte se destaca por ser o único entre
os estudados que estabelece critérios relacionados aos movimentos
sociais, alterados em 2013, priorizando “famílias participantes dos
núcleos/entidades de moradia devidamente cadastrados na Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL e
residentes em Belo Horizonte há, no mínimo, dois anos”; “famílias
indicadas pelas entidades de moradia para atendimento aos benefícios conquistados por meio dos Fóruns do Orçamento Participativo
da Habitação”; e “famílias indicadas pelos núcleos/entidades de
moradias cadastrados na URBEL, que moram de favor ou de aluguel
e que estejam registradas há mais de três anos no núcleo/entidade”6.
No entanto, cabe destacar que em Belo Horizonte o enfrentamento dos
movimentos sociais em oposição ao PMCMV e suas regras é cenário
importante, desvelado pelos constantes protestos contra remoções e
reintegrações de posse em ocupações urbanas, em especial na atual
administração de Belo Horizonte (2009-2016).

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)
Informações extraídas dos seis PLHIS evidenciam propostas
diversificadas para os municípios: a recuperação de imóveis em áreas
deterioradas para fins de interesse social, a demarcação de áreas
potenciais para uso como habitação de interesse social, a aplicação de
instrumentos urbanísticos, o crédito para construção em terreno de
propriedade do morador, a formação de banco de terras, intervenções
na especulação imobiliária, a assistência técnica gratuita, entre outras.
No entanto, essas propostas não ganharam relevância política e prática
frente ao PMCMV. A demarcação no território de áreas reservadas
para habitação de interesse social (indicadas pelos PLHIS em Belo
6
Legislação do município de Belo Horizonte: resolução nº XXVII, alterada pela
resolução no XXXII, do Conselho Municipal de Habitação.
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Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e Vespasiano) tampouco
tem garantido que o PMCMV ali se efetive. De fato, entre os seis municípios analisados, até dezembro de 2012, apenas um empreendimento
FAR contratado pelo PMCMV, Residencial Amazonas em Belo Horizonte, com um total de 220 unidades habitacionais, está localizado em
área apontada como ZEIS 27.
O PMCMV, aplicado também em parceria com outras ações do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tem acolhido população de áreas de risco e de áreas removidas por, principalmente,
obras viárias. Nesse sentido, o PMCMV alimenta e, em certa medida,
facilita ações de remoção, em oposição a ações de urbanização e de
regularização, sob o argumento de técnicos das prefeituras de que
essas são de execução mais complexa e que não contam com a mesma
abundância de recursos federais.
A assistência técnica gratuita está proposta em Belo Horizonte,
Betim, Caeté, Contagem. Apesar de se tratar de um direito assegurado por legislação federal (Lei Nº 11.888/2008), não há disponibilidade de recursos, e tampouco as prefeituras têm agido de forma
a incentivar parcerias com organizações, entidades e instituições de
ensino de arquitetura, engenharia e direito, muitas delas historicamente envolvidas com assessoria e/ou projetos de extensão. O fortalecimento da organização de entidades comunitárias e movimentos pela
moradia, apontado como diretriz pelo PLHIS do município de Belo
Horizonte, por exemplo, na prática tem se traduzido apenas como
critério de priorização de beneficiários.
Em relação às estratégias de planejamento e gestão, também são
muitas as ações propostas pelos PLHIS, por um lado, configurando-se como básicas e necessárias, mas, por outro lado, evidenciando as
fragilidades estruturais ainda existentes em certos municípios: criação
de órgão gestor da política de habitação; instrumentalização da administração municipal de pessoal e equipamentos; e criação de sistema
informatizado de informações e de diretrizes legais. Cabe destacar
ainda que os municípios de Vespasiano e Belo Horizonte propõem
o desenvolvimento de uma “política de cadastramento”, necessária à
As ZEIS 2 seriam alteradas para AEIS segundo proposta aprovada na Conferência
Municipal de Política Urbana, em 2014, podendo tratar-se de: AEIS 1 (regiões destinadas a regularização fundiária e legalização do tecido urbano, composta por loteamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda) ou
AEIS 2 (regiões destinadas a produção de novas moradias compostas de áreas vazias
e edificações existentes subutilizadas ou não utilizadas).
7
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operacionalização do PMCMV, como uma estratégia prioritária de
planejamento e de gestão em seu PLHIS; e que apenas o município de
Betim aponta o TTS, exigido pelo PMCMV, como uma ação de apoio
prioritária em seu PLHIS.

[Eixo 2] Demanda habitacional e a oferta do Programa
A produção do PMCMV/FAR e o déficit habitacional
na RMBH
Segundo dados disponibilizados pelo MCidades, até dezembro
de 2012 foram contratadas 32.539 unidades habitacionais (Fase 1 e
2) em 185 empreendimentos na RMBH. Deste total 34,44%, voltadas
para a Faixa 1 (FAR), totalizando 11.207 unidades em 15 municípios.
Essa proporção de unidades direcionadas para a Faixa 1 alcança um
percentual muito pequeno em relação ao atual déficit habitacional
estimado para a RMBH, que totaliza 115.045 moradias (FJP, 2014) 8.

Deste total, 2.538 correspondem a habitação precária, 41.450 correspondem a coabitação familiar, 63.443 são decorrentes de ônus excessivo com aluguel e 7.614 de
adensamento excessivo.

8
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Figura 2a/b: Unidades contratadas FGTS/FAR (Porcentagem em relação ao total de
domicílios e déficit habitacional – municípios selecionados) e Unidades contratadas
FGTS/FAR por município
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Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014).
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Considerando que 86% do déficit está concentrado em famílias
com renda média mensal de até 3 salários mínimos, percentual calculado para Minas Gerais em 2000 (FJP, 2005), podemos estimar que
o déficit correspondente ao PMCMV/FAR é de aproximadamente
99 mil moradias na RMBH. A produção contratada por meio do
Programa, até dezembro de 2012, supriu pouco mais de 10% desse
déficit. Ainda que esses números possam se transformar, em razão dos
novos contratos e das unidades entregues do PMCMV em 2013-2014,
parece claro que a produção FAR na RMBH precisa ser extremamente
mais significativa se o objetivo é reduzir numericamente o déficit habitacional. Atualmente, o déficit habitacional estimado pelo PLHIS/BH
(2010, p.244) está em torno de 72.000 unidades, sendo que as necessidades habitacionais estimadas para 2030 somam 285.764 domicílios.
De acordo com dados da URBEL, 2.685 unidades foram entregues
pelo PMCMV/Faixa 1 em Belo Horizonte até o presente momento
(sendo 1.470 unidades entregues em agosto de 2013) 9.
O debate sobre o déficit habitacional torna-se relevante em três
aspectos (MORADO NASCIMENTO, 2014). Primeiro, em razão de
historicamente ter sido apenas quantitativamente elucidado, transformando a habitação social em um problema expresso em números
e sempre acompanhado da perspectiva de uma solução igualmente
expressa em números. O aumento do estoque de unidades novas a
serem construídas, como proposto pelo PMCMV, tem sido exposto
como solução definitiva à crise habitacional. Entretanto, essa perspectiva desconsidera que no país existe um estoque de 6.052.161 domicílios vagos; na RMBH, são 146.795 domicílios (FJP, 2010). Em segundo
lugar, a taxa de vacância é parte da dinâmica do mercado imobiliário,
essencialmente nas metrópoles mais ricas. Os números revelam não
só a má distribuição das moradias, em razão da atuação dos agentes
do mercado privado, mas, também, o baixo poder aquisitivo dos
pobres no acesso ao estoque habitacional existente. Os bairros populares valorizaram-se mais intensamente, reduzindo com maior intensidade a oferta para a população de baixa renda na proximidade das
centralidades. O programa Vila Viva, realizado pela URBEL em vilas
e favelas de Belo Horizonte, igualmente contribui para a valorização
imobiliária dos imóveis10.
Dados disponíveis em: http://portalpbh.pbh.gov.br
O Vila Viva engloba obras de saneamento, remoção de famílias, construção de
unidades habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema
9

10
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Terceiro, o déficit habitacional se considerado argumento
primeiro para a elaboração das políticas habitacionais, sempre
apoiadas apenas na justificativa do crescimento populacional, oculta
o entendimento de que a moradia é elemento estruturante da cidade,
ao mesmo tempo em que é estruturada pela cidade, necessariamente
imersa em seus dinâmicos processos sociais e políticos e continuamente transformada como plataforma das atividades econômicas.
Ou seja, o déficit habitacional não serve se entendido como número
congelado a ser superado; ao contrário, é resultado da nossa formação
socioeconômica (MORADO NASCIMENTO, 2014).

Os reassentados
As grandes obras de mobilidade urbana na RMBH alertam para a
“desinformação em relação aos processos de remoções”, revelando-se
como “condição a alimentar a violação do direito à moradia, e, ao fim,
a violação aos direitos humanos” (MORADO NASCIMENTO, 2014,
p. 112). Apesar da impossibilidade de se identificar com precisão para
onde vai a população reassentada, as regras do processo de seleção
permitem inferir que o destino dessas pessoas sejam os empreendimentos produzidos pelo Programa na medida em que o processo
de seleção é dispensado no caso de intervenções vinculadas ao PAC
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011-2).
Portanto, a dispensa de processo de seleção parece reforçar
o processo de crescimento nacional, legitimando ou minimizando
a resistência à remoção. É importante ressaltar que ao grupo de
reassentados devido a obras viárias soma-se a população removida
de áreas de risco nos empreendimentos do PMCMV/FAR. Ao
compararmos a situação social dos reassentados com os sorteados,
confirma-se a existência de um estigma internalizado pelo preconceito para com a população provinda de assentamentos informais.
“Os moradores que trouxeram a favela para dentro do conjunto”;
essa é a percepção dos sorteados sobre seus vizinhos reassentados,
taxados de “favelados” e responsabilizados por diferentes mazelas
encontradas nos empreendimentos.

viário, urbanização de becos, implantação de parques e equipamentos para a prática
de esportes e lazer. Mais informações: http://portalpbh.pbh.gov.br/
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[Eixo 3] Desenho, Projeto e Produção do Programa Minha
Casa Minha Vida
Reposicionamos a tríade desenho, projeto e produção a partir
de dois pontos de vista, caracterizados temporalmente. O primeiro
ponto de vista consiste na ação do PMCMV que carrega, a priori,
instrumentos (leis, cartilhas, manuais e modelos-padrão de projetos) e
mecanismos próprios, envolvendo diversos agentes e instituições com
distintas responsabilidades e atribuições. Os empreendimentos são
vistos como o espaço projetado, precisamente desenhado para o atendimento às normativas e a uma composição familiar média e padrão
(pai, mãe e dois filhos). O segundo ponto de vista, a posteriori, estende
a tríade desenho, projeto, construção ao uso, considerando a produção
do espaço como uma somatória dessas quatro etapas na medida em
que inclui a ação dos moradores via apropriação dos espaços – seja
pela adesão, pela adaptação ou pela subversão.
Para a construção metodológica da análise dos espaços em
duas escalas distintas – empreendimento e unidade habitacional –,
partimos da estrutura conceitual de Manuel Gausa (2010) calcada por
estratégias de projeto e de critérios de avaliação de edifícios produzidos na arquitetura contemporânea, evidenciando categorias de
análise a partir tanto das apropriações feitas pelos moradores quanto
das maneiras como são interpretadas e equacionadas pelos técnicos
e profissionais durante o processo de tomada de decisões sobre os
empreendimentos (desde a escolha do terreno até a elaboração dos
projetos e planilhas orçamentárias). Neste artigo, apresentamos os
resultados condensados da análise.

Variedade Empreendimento e Unidade (complexidade espacial
da implantação do empreendimento ou da unidade)
A tipologia da unidade habitacional é única: apartamentos de dois
quartos com 39 a 44m2, distribuídos em dois por andar e organizados
em edifícios de 4 ou 5 pavimentos em formato “H” ou “em fita”, assentados em platôs artificiais (de forma escalonada quando o terreno é
mais íngreme). Segundo as construtoras, cabe ao arquiteto solucionar a
implantação do empreendimento no terreno mas a partir da tipologia
pré-definida, objetivando o maior número possível de unidades11.
11

Outras atribuições dos arquitetos, segundo as construtoras, são: definir a pintura
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Calcados pelas regras “para a equação econômica da empresa
fechar”, “senão a conta não fecha”, “a gente faz o que a lei manda”, as construtoras definem os projetos sem qualquer variação ou complexidade
espacial dos edifícios e de sua implantação que, ao contrário, poderiam
responder à multiplicidade socioespacial. Tal raciocínio demonstra
também a desconsideração com condicionantes físico-ambientais locais
(insolação, ventilação e características topográficas e geológicas), replicando contínua e irrefletidamente o uso de um mesmo projeto para
condições de lugar distintas. Não há também nenhuma proposição de
justaposição das unidades habitacionais que poderia conformar outros
modelos (casa individual, casas justapostas/geminadas, casas biplex,
sobrados, blocos maiores, áreas livres, pilotis, etc).
Os espaços de uso comum se restringem a uma quadra esportiva,
nem sempre adequadamente localizada, desrespeitando inclusive sua
orientação solar, um parquinho com brinquedos não atraentes, e um
centro comunitário pouco ou mal utilizado pela fraca infraestrutura
oferecida e pelas regras impostas pelo síndico, maximizando as dificuldades de se viver em condomínio. Os espaços residuais, consequentes
desse raciocínio de projeto genérico, são preenchidos por vagas de
estacionamentos e equipamentos nomeados “para lazer”.
A tipologia única do PMCMV partiu do padrão médio de família
brasileira, descrita em número (quatro membros) e em composição
(pai, mãe e dois filhos), instituído pelo IBGE e acatado pelo PMCMV,
que não condiz com a realidade das diversas necessidades habitacionais (tamanho e uso dos espaços) de grupos distintos (tipo e número
de moradores)12. Assim, não há nenhuma variedade ou complexidade na unidade habitacional. A adoção de parede de alvenaria em
blocos de concreto autoportante, juntamente com a desinformação
e/ou a investigação sobre outras soluções de projeto, impedem o uso
de tipologias flexíveis, adaptáveis e/ou ampliáveis para as unidades
habitacionais13 .
A CAIXA afirma que não tem responsabilidade sobre os projetos
e que não tem modelo padrão, ainda que defina medidas mínimas
para as fachadas e cuidar do processo de aprovação do projeto junto à prefeitura.
12
O empreendimento Palmeiras II, em Betim, abriga 25 tipos de composições familiares diferentes. Desse total, 88% da amostragem não se encaixam no padrão IBGE
– pai, mãe e dois filos. Já o Alterosas, em Ribeirão das Neves apresenta 29 estruturas
familiares, em que 90% das famílias fogem do padrão IBGE.
13
As construtoras definitivamente tendem a empregar a parede-concreto moldada in
loco como sistema construtivo padrão para o PMCMV/FAR.
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dos espaços por meio de layouts mínimos para cada cômodo, por
meio de cartilha, e área mínima de cada unidade (tais medidas são
referendadas pelo MCidades). As construtoras apresentam o projeto
arquitetônico e urbanístico pronto, viável operacional e economicamente para as mesmas, próprio da lógica produtiva empresarial, não
cabendo à CAIXA ou às prefeituras interferirem na sua elaboração.
Por outro lado, as construtoras consideram que um apartamento bem acabado e salubre, se comparado com as moradias
anteriores dos moradores, justifica o não atendimento a quaisquer
outras necessidades habitacionais (por exemplo, quintal e terceiro
quarto). Além disso, o discurso “de fazer o que a lei manda”, sob
a ótica de todas as construtoras como cumpridoras do seu dever, e
que converge com o discurso da CAIXA, “eles fazem o mínimo que
a gente pede”, institucionalizam o padrão PMCMV. Não há determinação de uma tipologia única de modo direto, mas, indiretamente,
todas as regras e exigências, tendo de ser cumpridas pela iniciativa
privada que preza pelo maior lucro, padronizam espacial e construtivamente um produto nacional.

Densidade Empreendimento (porte e ocupação) e Densidade
Unidade (relação de moradores por m2 construído)
Para alguns municípios, como em Belo Horizonte, há a limitação
de 300 unidades habitacionais (UH) por empreendimento, número
acima do qual o empreendimento torna-se “de impacto”, exigindo-se investimentos maiores em infraestruturas e equipamentos. Porém,
isso não impede que a construtora implante “empreendimentos contíguos” (empreendimentos da mesma construtora que sejam vizinhos)
que, ainda que independentes, se dispostos lado a lado, espacialmente
configuram um número ainda maior de unidades. Até o momento,
não há legislação que estabeleça regras relativas à produção de
empreendimentos contíguos inferiores a 300 UH e de “empreendimentos aglomerados” (empreendimentos de construtoras diferentes
mas espacialmente próximos).
Segundo as construtoras, a execução de condomínios menores,
com edifícios voltados para a via pública, não é possível em razão
do processo de aprovação dos projetos, considerado “complicado,
demorado e de custo mais alto” e que envolveria parcelamento de
solo com vias mais largas e com maior infraestrutura. A URBEL
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entende que o parcelamento do solo em lotes com vias públicas seria
a melhor solução, exigindo-se, no entanto, a revisão da legislação. Por
isso, técnicos da URBEL têm tentado incentivar empreendimentos
menores, com o máximo de 100 unidades habitacionais, mas, até esse
momento, sem sucesso14.
É possível afirmar que a quantidade de unidades que se consegue
implantar num determinado terreno com o sistema construtivo e a
tipologia impostos é seguramente o fator mais definidor do grau de
densidade dos empreendimentos do PMCMV. Na maior parte dos
empreendimentos, inclusive, o limite do coeficiente de aproveitamento (CA) não é alcançado.
Embora as construtoras defendam o tamanho da unidade habitacional oferecido como ideal, na medida em que atende a média do
IBGE (3,8 p/UH), as pesquisas demonstram que o número de famílias
acima e abaixo de quatro pessoas por unidade é significativo. Nesse
sentido, a variedade no tamanho da unidade, inclusive com unidades
menores, poderia ser mais eficiente e econômica. A possibilidade de
ampliação também é desejável na medida em que a transformação da
composição familiar ao longo do tempo é realidade social15.

Múltiplos Moradores Empreendimento (acomodação de estilos
de vida variados, sob aspectos sociais, econômicos e culturais)
e Diversidade dos Moradores Unidade (acomodação de
configurações familiares variadas na unidade)
Os moradores se caracterizam de formas diversas. Aspectos como
diferenças da renda, do estado civil, do nível de instrução e da origem
dos beneficiários, se reassentados ou sorteados, têm causado conflitos
na utilização dos espaços de uso comum. Os problemas decorrentes
da multiplicidade de moradores levam as autoridades, como a CAIXA
e até mesmo os síndicos, então empoderados no modelo de gestão
Atualmente, os empreendimentos Capitão Eduardo e Granja Werneck, em fase
de planejamento pela URBEL, somam 17.000 unidades, ambas no extremo norte e
nordeste do município.
15
No Palmeiras II, Betim, as moradias com até 3 pessoas representam 40% dos moradores entrevistados. As famílias com 4 pessoas representam 28% do universo. No
entanto, as famílias numerosas, aquelas de 5 a 9 pessoas residindo na unidade, representam 32% do total - ou seja, quase um terço das famílias. Já no Alterosas, Ribeirão
das Neves, 51% das composições familiares tem até 3 pessoas. As famílias com 4 pessoas referem-se a 21% do total. Portanto, assim como no Palmeiras II, quase um terço
das famílias apresentam de 5 a 9 moradores residindo em aproximadamente 40m2.
14
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condominial, a afirmarem que é preciso “ensinar” as pessoas a viver
em apartamentos e em condomínio, na medida em que entendem ser
necessário padronizar o comportamento, o modo de morar e a vida
cotidiana das pessoas.
Além das diferenças culturais, econômicas e sociais, as configurações familiares variam na unidade em número e em tipo – gênero,
grau de parentesco. Nos mesmos metros quadrados e na mesma configuração espacial (social, serviço e íntimo) habitam pessoas sozinhas,
casal com ou sem filhos, às vezes um, dois ou até nove filhos; avó, mãe
e filha ou filho etc. Não há como universalizar ou padronizar a configuração familiar em pai, mãe e dois filhos. As possibilidades de alteração e/ou de modificação dos espaços existentes poderiam acolher,
de forma coerente, as necessidades habitacionais de pessoas distintas
e que se transformam ao longo do tempo.

Adaptabilidade Unidade (acomodação de diversas exigências
e atividades, previstas e não previstas)
Entre as mais evidentes adequações do espaço estão as soluções
encontradas para a secagem de roupas, para pessoas acostumadas
com o quintal ou o pátio de serviço descoberto, frente à insuficiência
da área de serviço projetada. Varais dispostos no chão, esticados,
pendurados ou improvisados na sala, na cozinha, no quarto e até
mesmo no banheiro tornam-se a solução; alguns moradores chegam
a projetá-los para fora das janelas. Para os que moram no andar
térreo, as áreas descobertas comuns (tratadas pelos projetos como
residuais) também são apropriadas. A CAIXA repreende veementemente essas ações dos moradores.
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Figura 3: Adaptabilidade Unidade

Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014).

Outra adaptação recorrente é o uso de camas-beliche no quarto ou
de colchões extras na sala para acolher membro excedente da família ou
gerar espaço para outra atividade (trabalho, estudo, brincadeira, etc).
Os quartos não estão dimensionados suficientemente para abrigar duas
camas de solteiro, seja em razão da circulação e dos móveis de apoio,
seja pela posição da janela e do armário. Da mesma forma, é visível a
insuficiência de espaço para uso, manuseio, circulação ou manutenção
de eletrodomésticos; é muito comum ver geladeira, máquina de lavar
ou micro-ondas na sala. O problema se intensifica quando o morador
exerce alguma atividade de trabalho em casa.
No quesito acessibilidade, os apartamentos não são adaptados e
sim adaptáveis; as modificações são executadas posteriormente e se
restringem à largura de porta de 80cm, espaço para giro da cadeira,
bacia sanitária suspensa e colocação de barras de apoio no banheiro.
O tamanho de todos os outros espaços das unidades adaptáveis é
igual aos demais; contudo, os apartamentos localizam-se no andar
térreo (blocos sem elevador e sem rampa interna de acesso). A CAIXA
confirma que o mínimo exigido tem sido o máximo atendido pelas
construtoras, devido aos custos e repasses.
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Compacidade Empreendimento (geometria e arranjo dos
espaços em referência ao programa arquitetônico)
Para além da inexistente variedade de solução de implantação
dos empreendimentos, a compacidade refere-se à solução projetual
que relaciona a densidade do empreendimento com a solução volumétrica e de implantação escolhida, inclusive considerando previsão
de áreas livres para convívio social e de lazer. No entanto, do ponto
de vista colocado pelas construtoras, o mais compacto, interpretado
como “ocupar ao máximo o terreno” com blocos edilícios e vagas de
estacionamento, sem verticalização que demande o uso do elevador e
associado à estrutura autoportante, leva a um menor custo de projeto
e de obra. Para as construtoras do PMCMV, o conceito compacto
significa fazer o mínimo pelo menor custo.

Espaço Comum Empreendimento (conexão entre o espaço
da unidade e o conjunto através de espaços onde a troca
e a socialização possam acontecer)
Em razão do modelo condominial, as restrições de uso dos espaços
comuns (quadra, playground e centro comunitário) existem, passíveis
de multas no caso de seu descumprimento, ainda que não sejam democraticamente definidas. Crianças são controladas por meio da definição de horários e da limitação de áreas, em razão do incômodo aos
vizinhos, mas também da violência sofrida pela presença do tráfico
de drogas. As regras condominiais atuais, próprias dos edifícios e
condomínios da classe média, são aplicadas ao PMCMV, baseadas em
modelos transferidos pela CAIXA. Em geral, os moradores desconhecem ou não sabem por quem ou porquê as regras de convivência
condominial são definidas, reduzindo a busca do comum.
Há também problemas com a manutenção dessas áreas em razão
da inadimplência das taxas de condomínio, novo gasto para vários
moradores. Os espaços degradam-se ao longo do tempo, retroalimentando a inadimplência. A taxa de condomínio é o primeiro custo
a ser cortado pelos moradores, preservando-se os pagamentos de
outras despesas. Tal fato pode ser justificado tanto pela não adesão à
lógica condominial, que impõe a existência do síndico, nem sempre
escolhido de forma democrática, quanto pelo controle imposto dos
espaços coletivos.
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Limites Empreendimento (manifestações que promovem
a segregação socioespacial) e Fronteiras Empreendimento
(manifestações que promovem a integração socioespacial)
De arame farpado, cerca elétrica, câmeras, altos muros, grades e
vigias noturnos, ao distanciamento dos terrenos em relação às centralidades urbanas, muitas são as manifestações que separam socialmente
os moradores do PMCMV da cidade. Muitos desses dispositivos são
recorrentemente empregados em empreendimentos de outras classes
sociais, mas similarmente, consolidam os condomínios enquanto
guetos segregados social e economicamente. Além disso, o muro, a
grade ou a câmera construídos ou instalados nos empreendimentos
FAR não estão somente na interface do edifício com a rua e com a
cidade, mas dentro do próprio empreendimento e dos edifícios.
Quando o edifício ou o espaço apropriado está disposto próximo
à calçada e à rua (via pública, via externa, via da cidade), as relações
sociais entre moradores do empreendimento ou outros da cidade
acontecem, por exemplo, pelo comércio informalmente instalado,
pelo ponto de ônibus, pelo ponto de coleta do lixo ou pela presença
dos veículos de concessionárias de água e energia. Ou seja, qualquer
movimentação que promova minimamente qualquer interação social
entre as pessoas, traz mais segurança para os conjuntos.

Individualização Empreendimento (articulação
da individualidade de cada morador com o conjunto
multifamiliar) e Individualização Unidade (articulação
da individualidade de cada morador com a unidade
Quase todas essas manifestações dos moradores aparecem mais
como subversões ou adaptações do que como uma resposta positiva ao
propósito do espaço (adesões). Assim, há mudanças de pinturas e revestimentos em escadas e halls, criação de jardins em canteiros e coberturas nas áreas residuais, instalação de vasos com plantas dispostos
em áreas comuns e de circulação coletiva (escadas, halls, peitoris de
janelas ou em outros espaços inusitados), colocação de varais em
janelas. Há também adaptações feitas nas circulações externas para
cadeirantes e a individualização de hidrômetros. Essas interferências
demonstram a importância do projeto flexível à interação dos moradores com o espaço, inclusive no espaço de uso coletivo, em contraposição ao que a legislação ou as regras da CAIXA impõem.
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Embora haja muitas restrições no espaço da unidade oferecido
pelo PMCMV, que dificultam a apropriação dos moradores, levando
às mais diversas adaptações, esses ainda conseguem imprimir as
mais diversas marcas de individualização do espaço da unidade. Os
moradores decoram os ambientes, fazem pequenas reformas (novas
pinturas, instalação de forro de gesso, mudanças luminotécnicas, troca
de revestimento de piso e paredes em cozinha, banheiro e sala, instalação de novas cubas e bancadas), cultivam hábitos e heranças (cultivo
de plantas, criação de passarinhos) dos espaços em que viviam anteriormente. Ao mesmo tempo, os materiais empregados bem como os
móveis adquiridos através do Programa Minha Casa Melhor também
revelam a cultura do consumo, comum a todas as classes sociais. Os
moradores têm percebido que esse programa é um facilitador de endividamento, haja vista a prestação da casa própria e aos outros móveis
e eletrodomésticos adquiridos anteriormente também de forma financiada: “se a coisa apertar, que levem os móveis”, afirmaram vários
moradores em visita de campo.

Uso Misto Empreendimento e Unidade (habilidade do conjunto
residencial ou da unidade de ligar-se e integrar-se a múltiplos usos)
Para a CAIXA, instalar comércio e serviço nos empreendimentos
significa que alguém irá aferir lucro com recursos destinados à habitação. Na fase 2 do Programa, o uso misto é permitido no empreendimento desde que a parte comercial e/ou de serviço seja executada com
recurso da construtora (ou de outra fonte). A CAIXA reconhece que
algumas atividades relacionadas à geração de renda ocorrem dentro
das unidades habitacionais e configuram-se como comércio e serviço,
ainda que de forma precária e localizada, mas não vê uma forma de o
PMCMV agenciar e até mesmo favorecer ou legitimar essas atividades.
A prefeitura já vê com bons olhos o uso misto nos empreendimentos,
mas ainda vê problemas com relação à gestão dessa questão.
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Figura 4: Uso Misto Empreendimento

Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014).

Algumas atividades econômicas, talvez menos impactantes para
o condomínio, e importantes para os próprios moradores, são aquelas
exercidas dentro das unidades (cabelereiras, manicures, esteticistas,
confecção e/ou venda de roupas, fabricação e venda de bombons,
pães, biscoitos, pizzas, etc).
A maioria dos regimentos internos dos condomínios permite
atividades de comércio e serviço internas à unidade desde que não
perturbem a vida dos moradores, não descaracterizem as unidades
e nem sejam sinalizadas por anúncios, propagandas, placas, etc em
locais públicos. No entanto, os síndicos permitem trocar cartões de
visita em encontros sociais nos empreendimentos.
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Economia de Recursos Empreendimento e Unidade
(redução do uso de materiais, sistemas construtivos,
tecnologias e recursos naturais no conjunto ou na unidade,
ao longo do tempo)
Embora as construtoras utilizem componentes industrializados,
sob o argumento da economia, os processos construtivos são manufaturados. Se por um lado não há investigação nenhuma de novas
possibilidades arquitetônicas para melhorias espaciais tanto externas
aos edifícios quanto internas às unidades, por outro, há um controle
total e muito preciso do projeto em termos do desenho executivo, de
planilha orçamentária, de gestão, para que, nas palavras das construtoras, “a conta feche”. O cumprimento do cronograma é de fundamental importância em todo o processo, com poucas interferências
na compatibilização entre os projetos e poucas mudanças durante a
execução das obras.
Contudo, adequações construtivas promovidas pelos moradores,
tidas como “gambiarras” pelas construtoras, são provenientes exatamente da escassez ou da economia de recursos por parte dos empreendedores, como também da rigidez do sistema construtivo, que impede
alterações necessárias ao longo do tempo.
As insuficiências mais comuns se referem à necessidade de um
maior número de cômodos e às instalações elétricas e hidráulicas, de
telefonia e de comunicação. Além disso, as unidades habitacionais
totalmente adaptadas para os portadores de necessidades especiais
também é outro exemplo. Outra reclamação recorrente é a falta de
um bom isolamento termo-acústico nos apartamentos. O sistema construtivo adotado também preocupa a URBEL com relação à questão do
isolamento termo-acústico.

[EIXO 4] Inserção Urbana e Segregação Socioespacial
A produção habitacional pelo PMCMV e os eixos
de expansão metropolitana
A localização dos empreendimentos PMCMV/FAR é predominantemente nas periferias da malha urbana, em áreas com baixos
índices de bem-estar urbano. O vetor oeste, que constitui o eixo industrial da região metropolitana, consiste atualmente na região de maior
dinamismo econômico e diversificação em termos de atividades e de
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moradia de diversos grupos sociais. Nesta região, ao longo de várias
décadas, concentrou-se grande parte dos investimentos industriais e
do setor terciário da região metropolitana, além de conjuntos habitacionais, loteamentos e outros empreendimentos residenciais públicos
e privados, tornando-se até agora a principal centralidade alternativa
à região central de Belo Horizonte. A articulação entre urbanização e
industrialização gerou um tecido urbano denso e valorizado, porém
com pouca superposição entre a centralidade econômica e os equipamentos associados às estruturas de poder, à cultura e ao lazer, típicos
de áreas centrais tradicionais.
Cabe também destacar a disseminação da moradia de tipo apartamento como padrão de moradia para segmentos da classe trabalhadora. Tradicionalmente caracterizado como moradia das classes
médias dos grandes centros, o apartamento vem ganhando terreno
como moradia de grupos de mais baixa renda, principalmente a partir
da expansão da produção imobiliária na década de 2000. Trata-se de
uma tipologia que potencializa o uso do solo por empilhamento de
pavimentos-tipo estáticos e, portanto, a apropriação de maior renda
fundiária. Percebe-se, entretanto, que ainda há resistência a esse
modelo, quando comparado a formas tradicionais caracterizadas pela
ocupação horizontal.
Segundo o MCidades, 4.193 unidades habitacionais da Faixa 1,
representando 37,4% do total contratado na RMBH até dezembro
de 2012, estão localizadas na região oeste, mais especificamente nos
municípios de Contagem, Betim, Esmeraldas, Sarzedo, Igarapé e São
Joaquim de Bicas. No vetor norte da região metropolitana, destaca-se a ausência de empreendimentos Faixa 1 no município de Santa
Luzia que, juntamente com Ribeirão das Neves e Vespasiano, constitui a tradicional periferia da RMBH, caracterizada pela concentração de assentamentos precários. Nesses municípios, especialmente
em Ribeirão das Neves, o processo de expansão horizontal periférica,
característica do padrão centro-periferia dos anos setenta, permanece
ainda nos dias de hoje: observa-se uma expansão territorial recente,
na qual os lotes, de dimensão reduzida, são vendidos de forma parcelada, diretamente pela incorporadora, e ocupados posteriormente
através de autoconstrução.
No entanto, observa-se também, e de forma cada vez mais
intensa, a expansão da produção predial empresarial, também destinada a grupos de menor renda, impulsionada também pelo PMCMV.
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Segundo o MCidades, até dezembro de 2012, haviam sido contratadas
1.640 unidades habitacionais da Faixa 1 apenas no município de
Ribeirão das Neves. Outras 1.288 teriam sido contratadas nos municípios de Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e Matozinhos.
Somadas, significam a concentração de 26,1% das contratações Faixa
1 neste vetor de expansão da RMBH.
Já a valorização imobiliária que alimenta a ocupação na direção
sul de Belo Horizonte tem características distintas, associadas ao
processo de constituição desse vetor de crescimento no qual predominam as áreas ocupadas pelos segmentos de renda média-alta e
alta da metrópole, dando continuidade espacial aos bairros consolidados da chamada zona sul, com características semelhantes. Destaca-se, nesse processo, o município de Nova Lima e, em certa medida,
também Rio Acima e Brumadinho, com áreas de grande valorização
fundiária e imobiliária. Até dezembro de 2012, na Faixa 1 do PMCMV
foi contratado apenas um empreendimento de 160 unidades habitacionais em Nova Lima, e 3 empreendimentos totalizando 312 unidades
em Rio Acima – no conjunto, representam 4,2% do total de contratações nessa faixa na RMBH.
O vetor leste também aparece como pouco expressivo na produção
habitacional pelo PMCMV, com apenas 400 unidades habitacionais na
Faixa 1, até dezembro de 2012, exclusivamente no município de Caeté
(3,6% do total contratado na RMBH no período). Nesse contexto, a
seleção de Caeté para aprofundamento no escopo desta pesquisa trará
uma espécie de contraponto, tanto devido às dimensões do município
em termos populacionais, bastante reduzidas em comparação aos
demais selecionados quanto ao seu baixo grau de integração com a
dinâmica metropolitana16. Desde os anos oitenta, Caeté já era considerado um município de “comprometimento mínimo” com o processo
de metropolização (PLAMBEL, 1984). Trata-se de região de topografia
acidentada, de difícil acesso, com baixa densidade demográfica e baixo
crescimento populacional, desde então. Esse relativo isolamento em
relação à metrópole teve rebatimento na inserção do assentamento
residencial do PMCMV. Ressalte-se que a produção habitacional pela
modalidade FAR, que atende a Faixa de renda 1, só se aplica a Caeté
pelo fato de este município integrar formalmente a região metropoliSegundo o Censo do IBGE, em 2010, o município de Caeté possuía 40.750 habitantes, Contagem possuía 603.442, Betim 378.089, Vespasiano 104.527, Ribeirão das
Neves 296.317 e Belo Horizonte 2.375.151.
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tana, uma vez que não possui o mínimo de 50.000 habitantes exigidos
para a aplicação da modalidade em municípios não metropolitanos.

Impactos da configuração em condomínio
A tendência à formação de condomínios não tem se restringido
às camadas de renda média e alta da sociedade. Nos assentamentos
informais, o isolamento também tem sido uma tendência em resposta
ao aumento da violência e, em menor escala, à busca de privacidade.
No PMCMV, a implantação de conjuntos habitacionais no formato
de condomínio segue a tendência instalada, mas, para além, parece
ter como fim a simplificação burocrática de alguns aspectos, especialmente no que tange à aprovação de projetos e à responsabilidade pela
gerência dos espaços comuns.
Aqui cabe uma distinção entre duas modalidades de condomínios: de um lado os chamados condomínios que, na verdade, correspondem a loteamentos fechados, ou seja, um processo de parcelamento do solo que resulta em áreas públicas e privadas fechadas e/ou
com restrição de acesso, a exemplo dos empreendimentos típicos da
expansão urbana horizontalizada e dispersa mencionada acima. De
outro lado, os condomínios verticais ou horizontais que correspondem
a uma única unidade de propriedade do solo na qual são edificadas
várias unidades habitacionais, com áreas privadas e áreas coletivas,
mas que não são áreas públicas no sentido jurídico definido na legislação. Os condomínios resultantes do PMCMV analisados na RMBH
são desse último tipo. Muitas vezes correspondem a uma quadra
inteira e podem comportar vários prédios além das áreas e equipamentos de uso comum. Entretanto, os desafios que são colocados por
essa forma condominial, que são muitos, diferem em termos urbanísticos e de políticas urbanas daqueles relacionados ao fechamento de
áreas públicas, como o sistema viário e o parcelamento.
É possível imaginar que a configuração em condomínio
acrescentaria algum benefício caso proporcionasse um mínimo de
espaços coletivos para os moradores. No entanto, os espaços comuns
dos empreendimentos produzidos institucionalmente pelo PMCMV
são muito menos elaborados que aqueles propagandeados, e quase
nunca utilizados. Além do barulho, da depredação e da sujeira, um
conflito curioso relacionado aos espaços comuns foi identificado no
que tange à diversidade religiosa. Em muitos condomínios, os cultos
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de qualquer religião acabaram por serem proibidos no espaço comum
para evitar divergências.
Há uma discussão complexa que se refere ao fato de os conjuntos
habitacionais do PMCMV serem abertos ou fechados. Um conjunto
poderia não ter muros e portões e ainda assim ter espaços coletivos
cuja gestão permanece condominial. Esses seriam mais semelhantes
a um bairro tradicional no qual a cada lote corresponde uma (ou
poucas) edificações. Assim, apesar da gestão do coletivo representada
pelo condomínio ser um dos problemas mais recorrentes que encontramos, fica em aberto a questão de qual das alternativas atenderia
melhor aos moradores em termos de segurança, conforto, uso dos
espaços coletivos etc. O desafio da segurança persiste tanto dentro
como fora dos muros.
Um contraponto pode ser encontrado no Residencial Canários,
um dos cinco empreendimentos implantados no Bairro Jardim Vitória,
em Belo Horizonte. Com a ressalva de estar habitado há menos de
seis meses, nesse empreendimento não houve registro de inadimplência condominial, os espaços comuns foram encontrados limpos e
intactos, mudas haviam sido plantadas nos taludes e espaços residuais,
o controle de acesso era restrito, com porteiro dia e noite e as regras
não só respeitadas, mas também cobradas pelos próprios moradores.
O que diferencia o Residencial Canários dos demais é principalmente
a tradição associativa de seus moradores. Trata-se, em sua totalidade,
de integrantes da Cooperativa Habitacional Metropolitana Ltda,
Cohabita, que teria posse de parte do terreno utilizado para implantação dos cinco empreendimentos e, por esse motivo, em acordo com
a administração municipal, conseguiu garantir as unidades habitacionais para seus integrantes.

Expansão e adensamento de periferias
Na RMBH, a dinâmica empresarial consolida a segmentação
socioespacial de um lado, através dos grandes empreendimentos imobiliários, de estrutura diversificada, localizados em áreas de expansão a
sul e, mais recentemente, a norte, orientados para os segmentos de alta
renda. Por outro lado, pode promover relativa diversificação social nas
periferias imediatas a oeste e norte, onde vão se mesclando camadas
médias e operárias, através da produção intensa de moradia caracterizada pelo adensamento construtivo e pelo pequeno tamanho das
unidades. No entanto, as áreas tradicionalmente precárias mantêm-se
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como locus da produção informal, à qual se agrega a produção privada
no âmbito do PMCMV.
Os resultados revelados pela pesquisa permitem três observações
gerais: a implantação dos empreendimentos do PMCMV muitas vezes
consiste não em uma inflexão, mas em uma continuidade de processos
prévios de expansão e adensamento de periferias tradicionalmente
populares; a previsível relevância do porte dos empreendimentos e
de sua característica monofuncional como impulsionadores de novas
transformações do território em seu entorno; e uma possível tendência
ao surgimento simultâneo ou posterior de empreendimentos Faixa 2
no entorno dos empreendimentos Faixa 1.
Os empreendimentos em estudo tiveram seus contratos assinados no período entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, com
um prazo de dois a três anos até a entrega das unidades. Esses dois
momentos são essenciais para o entendimento da influência dos
empreendimentos sobre seu entorno. A contratação possibilita especulações e consequente aumento do preço da terra, em relação ao seu
entorno, enquanto o momento da entrega das unidades significa a
presença de novas famílias e, consequente aumento da demanda por
equipamentos, comércio e serviços.
É interessante destacar, como contraponto, o caso dos residenciais Ipê e Hibisco, que possuem um total de 400 unidades habitacionais, localizados no município de Caeté. Basicamente, a única
transformação do território no espaço de inserção destes empreendimentos desde 2009 foi sua própria implantação. O estado de isolamento desses residenciais, em um município de dimensões reduzidas
em comparação aos demais selecionados17, parece se refletir, inclusive,
na formação de um forte estigma em relação aos seus moradores.

Considerações finais
Apesar de todas as críticas e dificuldades apresentadas pelas
famílias em entrevistas, a posse e a propriedade são reveladas como
pontos positivos já que se mostram como garantia de patrimônio
familiar e de segurança. Entretanto, a violência surge como ponto
negativo, evidenciando a dualidade entre posse e insegurança: “eu
Segundo o Censo do IBGE de 2010, o município de Caeté possui: 40.750 habitantes; Contagem: 603.442, Betim: 378.089, Vespasiano: 104.527; Ribeirão das Neves:
296.317; e Belo Horizonte: 2.375.151.
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gosto da minha casa daqui para dentro; lá fora eu já não sei”; “estamos
muito felizes da porta para dentro, mas da porta pra fora...”. Nesse
aspecto, entende-se a significativa demanda por áreas externas individuais e privadas, uma vez que os espaços comuns dos empreendimentos são vistos como lugares “perigosos”. A seguridade tanto da
posse e da propriedade quanto do bem-estar físico da família, ao fim,
reside nos 40m2 individuais. Do outro lado, existe o estigma externo na
relação cidade-conjuntos, identificados como “Predinhos” e “Carandirus”, gerando, ao final, significativos conflitos sociais no bairro.
Nesse sentido, a satisfação dos beneficiários do PMCMV/FAR por
meio da realização do “sonho da casa própria” se confunde com a insegurança provocada pelos conflitos sociais internos e pelas disputas em
torno do tráfico de drogas nas áreas de inserção dos conjuntos. Sabe-se,
que as soluções dos problemas de segurança, vivenciados em todas as
partes de todas as grandes cidades brasileiras, não são dadas por tecnologias, barreiras físicas ou medidas de controle condominiais. Soma-se
a esse cenário do PMCMV, a fragilidade socioeconômica, já evidente
entre os beneficiários, agora agigantada pela baixa qualidade urbanística (péssimas localizações, grandes deslocamentos diários, ausência de
equipamentos sociais e culturais) e arquitetônica (tipologias mínimas
padronizadas incompatíveis com a diversidade das composições familiares, sistemas construtivos inadequados, complexificação presente na
forma-condomínio) dos empreendimentos. A efetivação de contratos
ilegais de vendas e de aluguéis das unidades bem como os índices de
inadimplência e os conflitos sociais indicam adversidades na realização
de seus sonhos. Tais aspectos têm sido obscurecidos pela forte publicização da satisfação plena dos beneficiários com o PMCMV promovida
pelos governos federal e municipais, com desconsideração do padrão
de cidade segregada e sem urbanidade promovido pelo Programa.
Ainda que o município não precise possuir PLHIS ou seguir suas
diretrizes para integrar o PMCMV e receber seus empreendimentos,
atestamos que as prefeituras se limitam a aprovar os empreendimentos
e selecionar beneficiários, por meio de processos questionáveis. Na
medida em que a produção de novas unidades habitacionais em forma
de propriedade privada condominial passa a ser, de fato, a única ação
governamental com recursos relevantes no setor de habitação de interesse social, as possibilidades de outras ações apontadas pelo PLHIS
foram completamente esvaziadas.
Outro aspecto importante refere-se à disposição dos empreen226
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dimentos no espaço metropolitano. Prevalecem os empreendimentos
FGTS no município sede de forma correspondente à centralidade
de dinâmica e especulação imobiliária mais intensa. A dispersão
desses empreendimentos encontra-se vinculada aos atuais vetores
de expansão da mancha urbana de Belo Horizonte, principalmente
naqueles onde as forças do mercado têm se colocado mais presentes
no desenvolvimento urbano: os vetores Norte e Sul. Já no caso dos
empreendimentos FAR, define-se a tendência de sua localização mais
direcionada à periferia da mancha urbana metropolitana, locais com
maiores dificuldades de acesso à infraestrutura consolidada.
Ao fim, o PMCMV impõe per se o urgente debate com outros
setores da sociedade envolvidos com a sua produção – entidades
profissionais, movimentos de luta pela moradia, universidades e instituições de pesquisa – , “em direção às reais necessidades habitacionais
da população, à construção de moradias e cidades dignas, justas e
includentes” (Nota Pública da Rede Cidade e Moradia)18.
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