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Resumo 
Para enfrentar a crise econômica de 2009 e o problema do déficit habitacional que ainda hoje existe no Brasil, 

o governo federal propôs e desenvolveu a política habitacional através do programa denominado Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV-, lançado em 2009, onde o público alvo são as pessoas que ganham de um até três 

salários mínimos. De modo geral, as análises preliminares apontam que a produção habitacional que vem 

sendo feita no âmbito do MCMV e de forma mais ampla no chamado „segmento econômico‟ habitacional no 

Brasil “é, em grande parte, de péssima qualidade urbanística e arquitetônica”: o dimensionamento reduzido das 

unidades, a não otimização dos espaços de circulação, inflexibilidade das plantas para os diferentes perfis 

familiares, além da localização dos empreendimentos – em geral distantes dos centros urbanos, implicando 

alto custo social de se levar infraestrutura, transporte, equipamentos e serviços urbanos e má qualidade de 

vida às famílias. A implementação do PMCMV tem modificado a configuração urbana em todo o país, o que 

influencia na também a qualidade de vida. Mas quais são essas reconfigurações urbanas e socioespaciais? As 

pessoas que habitam nessas novas áreas das cidades melhoram de fato sua qualidade de vida ou não? A 

infraestrutura urbana acompanha esse crescimento das cidades concretizado com os conjuntos residenciais – 

sejam horizontais ou verticais? O estudo objetiva realizar a avaliação dos impactos causados, bem como, 

identificar o padrão de inserção urbana dos empreendimentos produzidos no âmbito do programa MCMV na 

Região do Entorno do Distrito Federal (Brasília). Pretende também caracterizar o impacto urbano dos 

empreendimentos produzidos por meio do programa, notadamente sobre os padrões de segregação sócios 

espaciais vigentes, assim como sobre condições de acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e 

econômico por parte dos moradores. Com a passagem dos anos, e, em muitos casos, gerações, muitos destes 

projetos se transformaram em repositórios dos setores de mais baixa renda das cidades, de desempregados 

e/ou de populações precariamente inseridas nos sistemas de emprego formal das cidades.  

Palavras-chaves: Política Habitacional, Reconfiguração Urbana, Qualidade De Vida, Avaliação De Impactos, 

PMCMV. 
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Introdução 

 

Para enfrentar a crise econômica de 2009 e o problema do déficit habitacional que ainda hoje 

existe no Brasil, o governo federal vem implementando a política habitacional por meio de diversos programas 

habitacionais. O atual governo vem implementando um programa denominado Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV, lançado em 2009, onde seu público alvo são as pessoas que ganham de 1 até 3 salários mínimos, 

compondo a denominada faixa 1. A implementação do PMCMV tem modificado a configuração urbana em todo 

o país, o que influencia na também a qualidade de vida. Mas quais são essas reconfigurações urbanas e 

socioespaciais? A qualidade de vida das pessoas que habitam nessas novas áreas das cidades melhora de 

fato sua qualidade de vida ou não? A infraestrutura urbana acompanha esse crescimento das cidades 

concretizado com os conjuntos residenciais – sejam horizontais ou verticais? Para verificar todos esses 

impactos causados na qualidade de vida e na reconfiguração urbana e socioespacial dos municípios onde o 

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV tem sido implementado, o presente projeto visa realizar a 

avaliação dos impactos causados na Região do Entorno do Distrito Federal. Seis municípios, mais expressivos 

no PMCMV, foram selecionados para serem avaliados: Cidade Ocidental, Águas Lindas, Formosa, Novo 

Gama, Planaltina e Valparaíso de Goiás. 

 

1- CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA(S) PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

No ano de 2009, em resposta à crise econômica mundial, o governo federal lançou o programa habitacional 

Minha Casa Minha Vida - MCMV, com o objetivo de produzir um milhão de casas no país. Em 2011 teve início 

a segunda fase do programa, tendo como meta a produção de mais dois milhões de unidades no território 

nacional. 

Visando aquecer a economia nacional através de estímulos às atividades da construção civil no país, o MCMV 

foi moldado para atender a promoção pública habitacional, mas, sobretudo o segmento econômico popular 

deste mercado, em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. 

O aquecimento do setor construtivo no país (para muitos um boom imobiliário) permite afirmar que o impacto 

das medidas e programas implementados pelo governo federal sobre a economia alcançou grande êxito. Do 

ponto de vista da política habitacional, no entanto, vários estudiosos alertam quanto à inversão da estratégia 

de fortalecimento do papel do setor público na produção de moradias em detrimento da produção empresarial 

(a construtora define o terreno e o projeto2).  
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De modo geral, as análises preliminares apontam que a produção habitacional que vem sendo feita no âmbito 

do MCMV e de forma mais ampla no chamado „segmento econômico‟ habitacional no Brasil “é, em grande 

parte, de péssima qualidade urbanística e arquitetônica”: o dimensionamento reduzido das unidades, a não 

otimização dos espaços de circulação, inflexibilidade das plantas para os diferentes perfis familiares, além da 

localização dos empreendimentos – em geral distantes dos centros urbanos, implicando alto custo social de se 

levar infraestrutura, transporte, equipamentos e serviços urbanos e má qualidade de vida às famílias.3 

Tal debate pressupõe toda uma reflexão sobre as relações institucionais e políticas entre esferas de governo, 

entre governo e construtoras, e entre esses agentes e os beneficiários do referido programa. Sobre essa 

discussão, sobrepõem-se várias questões, dentre elas, a questão fundiária, que na prática consubstancia o nó 

central da questão habitacional no país, e em última instância, na produção de nossas cidades. Nesta 

perspectiva, pretende-se assim, promover o debate sobre a inserção urbana e os impactos sobre a vida das 

famílias que esse programa federal tem engendrado em todo o território nacional. 

  

2- O PROBLEMA  

A retomada do financiamento público habitacional nos anos recentes, sobretudo a partir da criação do 

Ministério das Cidades (2003) e do Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS (Lei 

nº 11.124/2005), bem como do lançamento dos programas habitacionais populares (PAC Habitação, Minha 

Casa Minha Vida, Crédito Solidário), além do cenário econômico favorável (estabilidade monetária, 

recuperação do emprego, renda do trabalhador e consumo), da expansão do crédito imobiliário, da ampliação 

do acesso ao subsídio habitacional4 e forte ampliação de todas as fontes de recursos do SFH, vem propiciando 

um cenário muito dinâmico a indústria da construção civil brasileira e a incorporação das classes de menores 

rendas ao mercado formal de moradia.  

Em Goiás o cenário do mercado imobiliário não é diferente. No que diz respeito aos financiamentos 

habitacionais observa-se grande evolução: entre 2003 e 2010 o total de empréstimos habitacionais que era de 

R$ 7,7 milhões alcançou a cifra de R$ 1.122,7 bilhão (somente recursos do SBPE). Grande parte desse 

desempenho é atribuída ao Programa MCMV – o Estado vem se destacando nacionalmente como líder em 
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contratações no Programa (1º lugar em 2010 e 2º lugar em 2011 em termos de contratações/meta 

estabelecida). No programa MCMV Entidades, Goiás também figura em 1º lugar entre 15 Unidades da 

Federação que efetivaram propostas no programa, “tendo contratado 2.830 unidades habitacionais desde que 

o programa foi criado em 2009”. Por conta dos números elevados de Goiás, a Região Centro-Oeste também 

aparece em primeiro lugar entre as cinco regiões brasileiras (Fonte: Goiás Agora, 05/05/2012).  

Internamente ao território goiano, o destaque na distribuição dos recursos e investimentos de habitação de 

interesse social, em todos os programas e modalidades, é o maior volume de contratações nos municípios do 

Entorno do Distrito Federal e na RM de Goiânia, as duas maiores aglomerações do Estado – secundados 

pelas regiões Sudoeste e Sul/Sudeste de Goiás.  

Somente na primeira fase do MCMV, “das 33.786 unidades habitacionais totais contratadas no âmbito do 

MCMV/PNHU (faixa 3 a 6 salários mínimos), somando recursos de R$ 1,6 bilhão, 11.186 UH (ou 33,11%) e 

35,8% do investimento concentra-se no Entorno do DF” (2ª maior desempenho do Programa no Estado, atrás 

apenas da  RM de Goiânia). Entre os municípios do Entorno de Brasília a distribuição dos empreendimentos 

contemplou: Valparaíso de Goiás (4.279 UH), Águas Lindas de Goiás (2.840 UH), Planaltina (1.08 UH), Santo 

Antônio do Descoberto (702 UH), Luziânia (652 UH), Cidade Ocidental (540) UH, Cocalzinho de Goiás (464 

UH) e Formosa (339 UH). Além de 303 UH em Águas Lindas de Goiás e 227 UH em Formosa, contratadas via 

MCMV/FAR (faixa 0 a 3 salários mínimos) – Mapas a seguir. 

 

 



 

 

Entre os municípios da RIDE.DF, os dados agregados de todos os programas de moradia – unidades 

habitacionais contratadas, até agosto de 2012, conforme a base do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, mostram a maior participação dos municípios de: Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de 

Goiás, Formosa, Cidade Ocidental e Planaltina (Gráfico e Tabela  a seguir). 
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Nesses termos, a presente pesquisa foca como área de estudo os municípios do Entorno de Brasília: 

(Valparaíso de Goiás,Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás, Formosa e Planaltina), com maior 

número de empreendimentos totais, e Formosa e Planaltina, com maior número de produção na faixa de renda 

0 a 3 salários mínimos. Partindo da premissa que o atual dinamismo construtivo evidencia aumento expressivo 

no atendimento habitacional de interesse social, podendo vir a impactar, certamente, a própria organização 

sócio-espacial da região. Assim, propõe-se avaliar o impacto dessa política na criação de uma “nova 

urbanização” que possa estar acentuando (e/ou o contrário) as distâncias sociais e espaciais entre seus 

moradores, e as situações de segregação social. 

Um dos temas centrais de discussão sobre políticas habitacionais no mundo hoje particularmente em países 

que vivem ou já viveu experiências de produção de massa de habitações populares por programas 

impulsionados por governos é o tema da inserção urbana dos conjuntos. Embora em cada um dos contextos 

nacionais o tema ganhe contornos específicos, o elemento comum que caracteriza o debate se refere às 

consequências urbanísticas e sociais da implantação de habitações populares de forma massiva, que tem sido 

localizada predominantemente em áreas menos valorizadas das cidades, marcadas por alguma forma de 

precariedade em termos urbanísticos, por pouca ou nenhuma diversidade funcional e   pela extrema 

homogeneidade social  de seus moradores ( Kenna 2008).  



Com a passagem dos anos, e, em muitos casos, gerações, muitos destes  projetos se  transformaram em 

repositórios dos setores de mais baixa renda das cidades, de desempregados  e/ou de populações 

precariamente  inseridas nos sistemas de emprego formal das cidades. Segregados do resto da cidade, estes 

grandes conjuntos se transformaram em ilhas de pobreza, e mais recentemente de concentração de problemas 

sociais como a presença de tráfico de drogas, violência doméstica e, mais recentemente, como assistimos nos 

grandes ensembles de Paris em 2005 e nas periferias inglesas em 2011, de agitação social e explosão de 

violência. (Wacquant 2007; Rodriguez&Sugraynes  2005;Logan 2002). 

O impacto urbanístico desta localização nas cidades e sobre a vida das famílias tem sido trabalhado na 

literatura através do conceito de segregação sócio-espacial, tópico que se constitui uma das articulações mais 

frequentes mais também mais difíceis de estabelecer na teoria e na investigação das ciências sociais: a que 

liga as dimensões econômicas, culturais e políticas com as dimensões espaciais da realidade social 

(Sabattini&Sierralta 2005). Os estudos que procuraram definir indicadores para captar os níveis de segregação 

tenderam a concentrar suas metodologias em dois grandes eixos: os níveis de concentração – ou “clustering”  - 

de determinados grupos sociais no espaço (Massey & Denton 1988), e a caracterização diferencial de acessos 

aos recursos econômicos, ambientais e culturais existentes nas cidades como elementos estruturadores da 

economia politica das cidades  (Logan & Molotch 1987). 

Ao tratarmos da inserção urbana dos conjuntos produzidos pelo Programa Minha Casa Minha, tanto do ponto 

de vista dos padrões de segregação sócio espacial vigentes em cada um dos municípios analisados como do 

ponto de vista de seus impactos nas vida das famílias moradoras, procuraremos estabelecer um diálogo com  

um dos temas  centrais de debate da das políticas habitacionais  contemporâneas, considerando os estudos 

que já realizaram avaliações deste tipo em  outros contextos.  

3- OBJETIVOS 

 Objetivo Geral: Analisar o padrão de inserção urbana dos empreendimentos produzidos no âmbito do 

programa MCMV no território dos municípios selecionados, de forma a caracterizar o impacto urbano dos 

empreendimentos produzidos por meio do programa, notadamente sobre os padrões de segregação sócio-

espaciais vigentes assim como sobre condições de acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e 

econômico por parte dos moradores.  

Sendo que a área objeto deste estudo refere-se a cinco municípios do Entorno de Brasília, selecionados 

devido ao maior número de empreendimentos totais e nas faixas de menores rendas, quais sejam: Valparaíso 

de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa e Planaltina.   

Como objetivos específicos a pesquisa adota os seguintes eixos:   

 Desenvolver estudos de natureza qualitativa, sobre empreendimentos selecionados que expressem 

diferentes situações de inserção urbana, visando identificar os impactos sociais e econômicos nas 



famílias beneficiarias do programa; 

 Analisar o impacto do programa MCMV nas condições de reprodução das famílias atendidas, com 

base na avaliação das mesmas sobre a localização, acessibilidade, endividamento frente ao 

orçamento familiar, adequação da habitação, relação com a vizinhança etc., sendo que o principal 

propósito da rede é a reflexão crítica sobre os avanços e limitações das intervenções conduzidas com 

recursos do MCMV;  

 Avaliar os impactos urbanos dos empreendimentos através das seguintes variáveis:  

 Localização (situando em relação às dinâmicas espaciais e socioeconômicas do 

município e da região); 

 Meio físico (topografia, hidrografia, fragilidades ambientais);   

 Infraestrutura do entorno (rede de transportes públicos, malha viária, sistemas de 

espaços livres) 

 Condições de adequação (água, luz, saneamento, etc);  

 Padrões de uso e ocupação do solo (relação entre áreas de moradia, de emprego, de 

serviços e de lazer); 

 Densidade construtiva e populacional (empreendimento e entorno); 

 Tipologia (análise tipológica comparada do empreendimento e entorno) 

 Equipamentos sociais (presença de escolas, postos de saúde, áreas de lazer);  

 Padrões socioeconômicos (níveis de renda, vulnerabilidade social);  

 Contexto social (existência ou surgimento de conflitos pelo apropriação da área em 

função do empreendimento);  

 Relação da implantação do empreendimento com a legislação urbana e ambiental 

(parcelamento do solo, zoneamento e outras leis urbanas e ambientais).  

 

4- RESULTADOS E PRODUTOS  

Espera-se que a persecução dos objetivos propostos permita conclusões comparativas no território nacional no 

tocante à: caracterização geral e levantamento do atendimento dos empreendimentos habitacionais com 

recursos do MCMV conduzidos nos municípios; elaboração de um quadro panorâmico dos empreendimentos 

realizados, ou em andamento no território, e sua relação com as demandas habitacionais do município 

estudado; realização de um mapeamento dos agentes públicos, privados e sociais envolvidos no seu processo 

de aprovação e implementação – tendo como um dos principais focos de análise o papel das instâncias locais, 

principalmente os governos municipais, mas também, eventualmente, os governos e órgãos estaduais.  



A avaliação da inserção urbana dos conjuntos também deverá permitir uma análise dos diferentes níveis de 

acesso a condições de urbanidade e desenvolvimento humano e econômico para os moradores, tendo em 

vista a especificidade das condições locais em cada um dos municípios estudados. Finalmente, esta análise 

deverá permitir também uma avaliação da relação entre a localização dos empreendimentos e as diretrizes da 

política urbana em nível local, revelando em que medida estas reforça ou subvertem as diretrizes de política 

urbana vigente a nível local, expressas através da regulação urbanística e de planos diretores e/ou planos de 

habitação locais.  

Em específico sobre o MCMV no Entorno de Brasília a pesquisa disponibilizará:  

 um relatório analítico para cada município,  

 um vídeo/documentário sobre o projeto/resultados,  

 um relatório conjunto dos dois projetos (RM de Goiânia e RIDE.DF) 

 apresentação de resultados em eventos regionais, nacionais e internacionais. 

 

5- APLICAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Os estudos sobre inserção urbana dos empreendimentos do MCMV pretende elucidar o debate sobre os 

impactos arquitetônicos, urbanos, ambientais, sociais e econômicos dos investimentos habitacionais do MCMV 

no Brasil, de modo a possibilitar uma reflexão crítica sobre os avanços e limitações das intervenções 

conduzidas com recursos do MCMV.  

Nesse sentido, foi desenvolvido pelo IPPUR/Observatório das Metrópoles um questionário para subsidiar a 

Avaliação Pós-Ocupação (APO), já testado em alguns estudos de seus alunos regulares, o qual deverá ser 

referenciado por toda a rede de pesquisadores.  

Outra proposta que merece destaque é a metodologia específica do LABCIDADE/USP para avaliação da 

inserção urbana dos conjuntos, Regionalmente e no contexto local, acredita-se que a participação das 

instituições goianas na articulação dessa rede de pesquisa trará uma grande experiência e aprendizado para 

futuros trabalhos acadêmicos e também aos gestores públicos, podendo servir de referencial para orientar as 

decisões referentes ao aprimoramento da política de habitação de interesse social. 

        

6- METAS, INDICADORES, AVALIAÇÃO , ACOMPANHAMENTO. 

 

O recorte geográfico adotado na pesquisa é o município, e como critérios para a escolha dos municípios em 

cada amostra/parceiro estabeleceu-se os seguintes elementos: (i) concentração de empreendimentos na faixa 

de 0-3 e 3-6; (ii) capital/grandes municípios periféricos/fronteira metropolitana;, (iii) atuação da prefeitura (maior 



ou menor regulação; incentivo; doação de terra, etc.); (iv) maior participação MCMV Empresarial e Entidades 

(autogestão). 

E o detalhamento das metas e indicadores da pesquisa envolve a construção de um quadro panorâmico 

abordando:   

a. Compreensão das necessidades habitacionais dos municípios escolhidos;  

b. Levantamento inicial dos empreendimentos e agentes no território do Entorno do Brasília; 

c. Levantamento de campo – no total 10 empreendimentos, assim divididos: 02 empreendimentos em 

cada município: Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa e Planaltina; 

d.  Análise dos resultados (método específico de cada parceiro); 

e.  Análise conjunta dos resultados (produção de relatório comum à rede) 

 

Etapas de execução 

Primeira etapa da avaliação: 

Como elemento fundamental para que se possa realizar a avaliação é também um pressuposto a realização de 

uma análise mais global dos resultados do programa no município, em termos de: 

- Produção no município em relação à microrregião e ao estado; 

- Desempenho por modalidade e faixa de renda; 

- Mapeamento e análise de localização intraurbana, com utilização de SIG e busca de construção 

de indicadores de proximidade em relação ao Centro e a subcentralidades urbanas (parceria com 

o CipGEO/UFG). 

- Análise global da produção local em relação à disponibilidade de infraestrutura – saneamento, 

transportes –  e serviços urbanos – escolas e serviços de saúde; 

- Descrição das empresas construtoras responsáveis pelos empreendimentos; 

- Descrição das Entidades responsáveis pelos empreendimentos. 

Segunda etapa da avaliação: 

A partir da avaliação preliminar, a pesquisa deverá ter como abordagens de análise: 

- Analisar os processos de implementação do programa: 

       - Identificar em que medida os mecanismos de operacionalização estão adequados ao atendimento 

aos seus princípios e objetivos gerais. 

        - Identificar as formas através das quais normas municipais (urbanísticas, ambientais e setoriais – 

transportes, saneamento e  habitação) e a atuação dos organismos locais (COHABs, Secretarias 



municipais ou estaduais de habitação,  de urbanismo e meio ambiente e agências da Caixa) têm (ou 

não) influenciado ou direcionado o desempenho do programa. 

- Desenvolver estudos de Avaliação Pós-Ocupação sobre alguns empreendimentos, através da 

aplicação de questionários que visam: 

o Medir o grau de satisfação da população atendida em relação a localização, adequação do 

projeto e qualidade da construção 

o Identificar o perfil socioeconômico da população atendida e as alterações nos gastos 

orçamentários 

o Identificar as motivações e as formas de acesso ao programa e ao empreendimento 

Os critérios que orientam a escolha dos empreendimentos a serem aplicados os questionários são: tipo de 

empresa ou entidade promotora; papel do poder público; o porte do empreendimento; faixa de renda; central 

/periférico e inserção urbana. 

 

7-   RECORTE METODOLÓGICO  

A aplicação da metodologia comum da Rede de estudos sobre inserção urbana dos empreendimentos do 

MCMV nos municípios selecionados deverá ser executada em duas fases: 

- Leitura e análise de inserção urbana dos empreendimentos no município como um todo 

- Estudo de caso em pelo menos dois empreendimentos de cada município, incluindo pesquisa com 

moradores.  

A seguir apresentamos os materiais e métodos a serem utilizados em cada uma das fases. 

I - Leitura e análise do padrão de inserção urbana dos empreendimentos no município – se efetivará 

através da localização georeferenciada - dos empreendimentos por faixa de renda no município e cruzamento 

destas localizações com as seguintes variáveis: 

 Dimensão socioeconômica:  

- Mapa da distribuição da população por faixa de renda, com base nos indicadores 

socioeconômicos do Censo 2010 (renda do chefe e escolaridade) por setor censitário. 

- Densidade populacional por setor censitário ( fonte – Censo 2010) 

 Acesso à infraestrutura 

- Mapeamento dos equipamentos sociais (presença de escolas, creche, postos de saúde, 

cultura, áreas de lazer); 



- Rede de transportes públicos – hierarquizada por frequência, de acordo com a 

disponibilidade de dados em cada município.  

- Rede de água, esgoto e coleta de lixo. 

 Uso e ocupação do solo  

- Mapeamento do uso e ocupação do solo atual, ressaltando, sobretudo áreas monofuncionais 

(residenciais, industriais, comerciais) e áreas mistas 

- Presença de aglomerados subnormais ( a  partir do Censo  2010) 

 Emprego 

- Distribuição espacial dos empregos (se houver disponibilidade de dados, a partir de dados de 

pesquisa Origem e Destino ou outra fonte espacializada para o município)  

a- Caracterização geral dos empreendimentos 

- Mapeamento dos empreendimentos de acordo com tipologia e  faixa de renda (a partir do 

banco de dados disponibilizado pelo Ministério das Cidades  ) 

- Caracterização e distribuição espacial da produção por empresa ou por tipo de empresa 

promotora 

b- Regulação Urbanística local (lei de parcelamento, zoneamento, leis especiais relativas a Habitação de 

interesse Social ) e Planos ( Plano diretor aprovado e/ou plano Municipal de Habitação aprovado) 

- Verificar o que era previsto, de acordo com as leis e planos para o terreno do 

empreendimento. 

- Verificar se ocorreu alguma modificação na legislação para acolher os empreendimentos 

A montagem da cartografia deverá ser acompanhada por entrevistas com técnicos da prefeitura envolvidos 

com o processo de viabilização/aprovação dos empreendimentos  

II - Estudo de caso de empreendimentos  

A partir da leitura realizada na primeira fase, será selecionado dois empreendimentos para realização de 

estudos de caso através da aplicação de pesquisa com os moradores. Considerando a natureza qualitativa da 

pesquisa - trata-se de buscar identificar diferenças e não de quantificar a situação geral a partir de uma 

amostra representativa – os seguintes critérios deverão orientar a escolha dos empreendimentos a serem 

estudados: 

 Grau de inserção urbana (maior ou menor); 

 Porte do empreendimento; 

 Faixa de renda, com a seleção de pelo menos um empreendimento na faixa de 0-3 salarios minimos 



de renda familiar mensal; 

 Programa geral o MCMV / Entidades 

 Empreendimentos destinados a população reassentada de áreas de risco, projetos de infraestrutura e 

urbanização de assentamentos precários, quando houver ; 

 Critérios adicionais eventuais: tipo de empresa ou entidade promotora, papel do poder público, etc. 

 

Nesses termos, a área de estudo desta pesquisa prioriza a análise dos empreendimentos do MCMV em cinco 

municípios do Entorno de Brasília: Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental com maior 

número de empreendimentos totais, e Formosa e Planaltina, com maior número de produção na faixa de renda 

0 a 3 salários mínimos.), de forma a identificar em que medida estes padrões de moradia reforçam, criam ou 

revertem a segregação socioespacial vigente em cada caso.  

O desenvolvimento de estudos de natureza qualitativa, sobre os empreendimentos selecionados, que 

expressem diferentes situações de inserção urbana, visa identificar os impactos sociais e econômicos nas 

famílias beneficiárias do programa.  

As análises de natureza agregada sobre o processo de localização dos novos empreendimentos têm 

limitações decorrentes da sua própria natureza, na medida em que não se considera de forma adequada as 

necessidades locacionais (e as necessidades habitacionais decorrentes dessas necessidades locacionais) da 

população que irá residir nesses empreendimentos. Isso se deve ao fato de que, como mostram os estudos 

clássicos de economia urbana, “a oferta desloca a demanda”, princípio que, no caso de um programa com alto 

grau de subsídio, é muito mais efetivo. Ao se deslocarem de vários pontos da cidade – e eventualmente 

mesmo de outros municípios – para as novas localizações, os novos moradores podem trazer demandas de 

proximidade ou, dito de outra forma, carências oriundas de proximidades desfeitas, que podem ter forte 

impacto sobre as condições de reprodução social dessas famílias.  

Esses impactos podem ser mais fortes exatamente nos casos das famílias de mais baixa renda (faixa 0-3), em 

que o acesso se faz através dos cadastros realizados pelas Prefeituras e, em alguns casos, em que os novos 

residentes são populações deslocadas de suas áreas anteriores de residência por problemas de risco 

ambiental ou de realização de obras de infraestrutura. Nesses casos, o grau de “escolha” é muito mais limitado 

e o “custo” das novas localizações pode ser também muito mais grave. Para tratar desse tema, propomos, 

como uma primeira abordagem avaliativa, o desenvolvimento de pesquisas qualitativas, em empreendimentos 

selecionados, que configurem situações típicas de inserção urbana em relação aos padrões de distribuição 

espacial dos empreendimentos no município, analisados no primeiro item. A pesquisa qualitativa tem a 

vantagem de permitir caracterizar os diferentes tipos de situações vivenciados por essas populações, 

identificando os limites e possibilidades das novas localizações, dentro do padrão de necessidades específico 



da população.  

Definidos os empreendimentos, deverão ser ali aplicados questionários, a serem elaborados em conjunto para 

toda a Rede de estudos sobre inserção urbana dos empreendimentos do MCMV na primeira etapa da 

pesquisa. Temas  a serem abordados:  

a. Perfil dos moradores  

b. Formas de aquisição/acesso do/ao imóvel/ 

c. Origem domicílio/bairro/local de moradia anterior 

d. Avaliação domicílio/condomínio/entorno. 

e. Impacto em gastos mensais da família com deslocamento, alimentação, prestações e outros  

f. Impacto no tempo e forma de deslocamento dos membros da família em relação a trabalho, 

estudo e outros. 

 Base de aplicação: domiciliar, abrangendo de 10 a 15% das unidades ocupadas, variando em função 

do porte do empreendimento; 

 Entrevistas não estruturadas com informantes qualificados identificados no trabalho de campo visando 

complementar o questionário 

2. Análise dos questionários: os questionários serão tabulados a partir de uma base comum, de forma a 

permitir: 

 Caracterização das variáveis por empreendimento 

 Cruzamento das variáveis com eventuais diferenças de perfil social; 

 Comparação dos resultados entre empreendimentos; 

 Relatório final de avaliação dos casos 

3. Análise final: 

Uma análise referente aos padrões de inserção urbana dos conjuntos será feita articulando os resultados das 

diferentes etapas da pesquisa. 

8- EQUIPE  

O projeto originou-se das pesquisas que vem sendo desenvolvidas no âmbito do Observatório das Metrópoles 

– Núcleo Goiânia, primeiramente com o Projeto Local Mapeamento da produção imobiliária (formal e informal) 

na RM de Goiânia: estudos de segregação residencial (selecionada no Edital Universal CNPq nº 02/2009) e 

posteriormente com o TR nacional: As Formas de Provisão da Moradia e seus Impactos na Reconfiguração 

Socioespacial das Metrópoles (Observatório das Metrópoles – INCT/CNPq). 



A participação nesta linha de pesquisa do Observatório das Metrópoles e no GT Habitação e Cidade tem 

permitido a equipe Goiânia se engajar em vários encontros científicos e seminários nacionais e regionais, e 

apresentação de trabalhos em torno dessa temática.  

E em 2012, uma pesquisadora local do Observatório da Metrópoles_Goiânia, ingressou no programa de pós-

graduação de Geografia/ Instituto de ciências Ambientais-IESA/UFG com projeto de pesquisa de doutoramento 

na área de política habitacional, reaproximando as duas instituições goianas que já estiveram unidas em outras 

temáticas: PUC.GO (coordenação do Núcleo local do Observatório das Metrópoles) e IESA/UFG. 

No IESA/UFG entre as pesquisas encampadas no âmbito do Grupo de Estudos de Geografia Urbana e 

Regional – GEGUPRE tem-se o Projeto Caracterização da Reestruturação e Fragmentação das Cidades-

Regiões na Dinâmica Espacial Goiana: o Entorno de Brasília e Goiânia – Subsídios ao Planejamento e Gestão 

Urbana e Regional, selecionado no Edital Universal MCT/CNPq nº 02/2006. Estas atividades de pesquisa 

aproximou as duas instituições para o desenvolvimento da presente pesquisa – avaliação do MCMV nas duas 

maiores aglomerações do Estado de Goiás e detentoras do maior número de contratações do Programa no 

Estado. 

A proposta  tem como origem o projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre a formas de provisão da moradia e 

seus impactos na re-configuração espacial das metrópoles”, desenvolvido no âmbito do projeto “Observatório 

das Metrópoles: território, coesão social e governança democrática” desenvolvido pela rede Observatório das 

Metrópoles com apoio do Programa INCT/CNPq. Tendo iniciado em 2008, o projeto tinha como objetivos 

principais investigar o fenômeno mais recente da produção empresarial voltada para as camadas de renda 

média baixa (a classe “C”) e também a produção através de associações ou cooperativas autogestionárias. 

Com o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, houve um redirecionamento do foco de investigação 

para os primeiros resultados do programa, uma vez que tanto a atuação empresarial quanto a das associações 

passaram a se concentrar e a se orientar pelas diretivas e pelos recursos disponibilizados pela nova política 

habitacional. 

Na discussão sobre as abordagens temáticas e metodológicas a serem adotadas, houve um consenso sobre a 

escolha do recorte dos municípios como esfera de análise, e o tema da inserção urbana dos empreendimentos 

como eixo comum de toda a rede, principalmente considerando-se a importância da análise sobre os padrões 

de  implementação do programa nas cidades e do papel relevante que pode(ria) ser desempenhado pelas 

administrações locais. 
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