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RESUMO 

 

Os assentamentos humanos precários que se multiplicam nos interstícios da “cidade 

formal” são os reflexos físico-territoriais da dimensão da pobreza brasileira. O crescimento 

desses assentamentos atesta que as políticas de promoção de Habitação de Interesse Social 

(HIS) não estão conseguindo atender às necessidades das famílias mais pobres. O 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009, tem como objetivo 

melhorar o acesso à moradia para famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos 

(SM) e constitui a principal ação da política habitacional brasileira. O presente artigo 

questiona o papel desse Programa no acesso à moradia digna da população mais pobre, 

tendo como objeto empírico, os empreendimentos habitacionais contratados pelo PMCMV 

para a cidade de Maceió, capital de Alagoas, na Região Nordeste do Brasil. Os resultados 

apontam que o acesso à habitação por meio do PMCMV não tem representado, 

necessariamente, a melhoria do lugar dos mais pobres nas cidades.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009, tem como objetivo 

principal, melhorar o acesso à moradia para famílias com renda mensal de até 10 SM, e, 

com isso, reduzir o déficit habitacional brasileiro. Desde então, o PMCMV constitui a 

principal ação da política habitacional neste país e tem sido amplamente debatido no 

cenário acadêmico nacional.  

 

O presente artigo questiona o principal objetivo desse Programa como forma de acesso à 

moradia digna da população mais pobre desse país, discutindo empiricamente, os 

empreendimentos habitacionais contratados pelo PMCMV na cidade de Maceió, capital de 

Alagoas, no Nordeste do Brasil. O artigo se divide em três sessões: inicialmente 

demonstra-se a situação da moradia dos mais pobres nas cidades brasileiras; em seguida o 

Programa Minha Casa, Minha Vida é apresentado e, por fim, discute-se a atuação do 

PMCMV em Maceió, Alagoas, tratando especialmente dos empreendimentos voltados para 

a Habitação de Interesse Social (Faixa 1, até 3 SM). 

 

2. A QUESTÃO DA MORADIA DOS MAIS POBRES NO BRASIL 
 

No Brasil, o acesso a bens e serviços necessários a sobrevivência é fortemente 

condicionado à renda da população, dado que as políticas públicas não conseguem suprir 

as demandas por saúde, educação, segurança, moradia, etc.. Assim a pobreza passa a ser 

uma condição de dificuldade de acesso a esses bens e serviços.  No Brasil, a parcela mais 



 

pobre1 da população soma um contingente de cerca de 75 milhões de pessoas (39,5% da 

população total) com rendimentos mensais menores que ½ salário mínimo per capita. 

(BRASIL, IBGE, 2010). (Ver tabela 01) 

 

Tabela 01. Distribuição de moradores residentes em domicílios particulares por 

classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita no Brasil 

 

Rendimento (salário mínimo) Moradores Percentual (%) 

 Sem rendimento 6.824.313 3,6 

Até ¼ 28.584.136 15,1 

Mais de ¼ a ½ 38.551.353 20,3 

Mais de ½ a 1 52.657.183 27,8 

Mais de 1 a 2 36.912.697 19,5 

Mais de 2 a 3 11.033.158 5,8 

Mais de 3 a 5 8.001.625 4,2 

Mais de 5 a 10 4.999.887 2,6 

Mais de 10 1.837.032 1,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010  

 

Este contingente retrata a dimensão da população que está à margem das oportunidades de 

emprego e renda formais e, consequentemente, à margem dos processos formais de acesso 

à moradia e aos serviços e infra-estrutura urbana. Por conseqüência, as soluções de 

moradia encontrada pelos mais pobres representam um dos maiores problemas urbanos 

brasileiros. 

 

A luta por moradia digna tem sido tema central dentre os movimentos populares urbanos 

desde os anos 1980 de acordo com Gohn (2013). Muitos dos avanços que ocorreram nas 

últimas décadas no cenário jurídico-institucional ─ capítulo sobre Política Urbana da 

Constituição Federal (1988); elaboração e aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal de 

Desenvolvimento Urbano n°.10.257/2001) e criação do Ministério das Cidades (2003), por 

exemplo ─ são frutos dessa luta.  

 

A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo sobre Política Urbana (Cap. III, Art. 182 

e 183), aponta alguns instrumentos de controle do uso e ocupação do solo urbano para 

assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, tais como: a 

obrigatoriedade de construção, parcelamento ou utilização de solo urbano não-utilizado e o 

IPTU progressivo. O Estatuto da Cidade, por outro lado, regulamenta as diretrizes gerais 

daquele capítulo de política urbana e introduz novos instrumentos de controle do uso do 

solo para a construção de uma ordem urbana mais justa, tais como: direito de superfície; 

Usucapião especial de imóvel urbano; direito de preempção; dentre outros. 

 

Os instrumentos mencionados, se utilizados como parte de políticas urbanas definidas 

municipalmente, podem se constituir em ações de redistribuição de riqueza e renda, na 

                                                           
1Para mensurar a população considerada pobre – abaixo da linha de pobreza, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) adota o multiplicador de 2 aplicado ao valor da cesta alimentar que contemple as necessidades nutricionais mínimas de um 
indivíduo, considerando, de uma forma bastante simplificadora, que os gastos com as demais necessidades básicas para a vida deste 

indivíduo (habitação, transporte, saúde, educação, vestuário) correspondem ao mesmo valor dos gastos alimentares. Esse valor da cesta 

alimentar mínima, por sua vez, se refere à linha de indigência ou de extrema pobreza.. O valor da cesta alimentar é medido de acordo 
com as necessidades nutricionais específicas de indivíduos que vivem em uma determinada região, assim como a partir do preço 

específico desta região para os alimentos que compõem a cesta. Para uma análise geral sobre o Brasil, o valor da cesta alimentar – que 

representa a linha de indigência - adotado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, para a pesquisa “Retratos das 
Desigualdades de Gênero e Raça”, corresponde à renda mensal domiciliar per capita de ¼ de salário mínimo. Nesse sentido, são 

consideradas pobres, as pessoas que (sobre)vivem com renda domiciliar per capita de ½ salário mínimo por mês. Ressalta-se que este 

valor é bastante genérico, na medida em que o poder de compra do Salário Mínimo brasileiro pode variar conforme a região observada, 
entretanto essa generalização é necessária para se obter uma visão geral da pobreza no país. (MELO, 2010). 



 

medida em que ensejam o combate à especulação imobiliária ou, ainda, ações de 

reconhecimento do direito à moradia de ocupantes informais. Exemplos são o IPTU 

progressivo ou a regularização fundiária. 

 

Entretanto, o acesso ao mercado formal de terras e, por conseguinte, à moradia nas cidades 

brasileiras ainda é diretamente ligado às condições de renda da população. O mercado 

imobiliário formal define o preço da terra urbanizada (cada vez mais elevado) de acordo 

com a sua localização em relação ao conjunto da cidade e principalmente em relação aos 

lugares de maior interesse dos grupos que detêm o poder econômico e político na 

sociedade. Isto é, quanto mais próximos desses lugares e quanto mais servidos de 

infraestrutura urbana, mais caros são os terrenos urbanos e menos acessíveis aos mais 

pobres. 

  

Por meio dessa lógica, os mais ricos, aqueles que podem pagar, se apropriam das melhores 

localizações (e por conseqüência dos melhores terrenos), restando aos mais pobres os 

piores lugares na cidade ─ terrenos em áreas ambientalmente frágeis e de difícil construção 

e terrenos distantes dos centros de trabalho e lazer, onde a terra é mais barata.  

  

Assim, excluídos dos processos formais de acesso à moradia, a população de menor poder 

aquisitivo, ocupa de forma irregular os terrenos “desprezados” para suprir suas 

necessidades de morar. Os resultados dessas ocupações são os assentamentos humanos 

precários, ou seja, as “favelas” que dominam as áreas ambientalmente mais frágeis 

(margens de corpos d’água, vertentes íngremes, planícies alagáveis) das cidades 

brasileiras.  

 

Os habitantes desses assentamentos sofrem normalmente três condições principais de 

precariedade de vida ou de “subcidadania”: (i) insalubridade (moradias improvisadas com 

materiais sujeitos às intempéries; convívio com lixo e dejetos humanos e de animais 

domésticos; dificuldade de acesso à água potável; etc.); (ii) vulnerabilidade social (falta de 

condições de emprego e renda; subempregos; baixa escolaridade; preconceitos; violência; 

etc.) e (iii) risco à vida (enchentes, quedas de barreira, consequências das doenças). 

(MELO, 2010). 

 

De acordo com Lomnitz (2009), os mecanismos utilizados pela população que (sobre) vive 

nessas condições são as denominadas “redes de intercâmbio”, isto é, redes de troca de 

favores, bens e serviços entre parentes e vizinhos que se ajudam mutuamente para suprir as 

necessidades do dia-a-dia. As condições necessárias à manutenção destas redes são: 

reciprocidade, confiança e proximidade social.  Essas redes devem ser consideradas na 

elaboração de políticas de requalificação ou de remoção da população habitante desses 

assentamentos. 

  

Os programas públicos de promoção de habitação nem sempre contemplam as pessoas que 

se encontram na situação de maior vulnerabilidade social (famílias com renda até ½ salário 

mínimo per capita) e que teoricamente necessitariam mais da intervenção do Estado para 

ter acesso à moradia. Além disso, como veremos a seguir, os produtos desses programas 

(conjuntos habitacionais) são construídos nos terrenos mais baratos, normalmente, mais 

distantes dos locais de trabalho, seguindo-se a lógica do mercado formal. Ainda pela 

ausência de políticas complementares e integradas pós-implantação dos conjuntos 

habitacionais ou pós-urbanização de assentamentos ─ redução ou isenção de tarifas de 

água, luz, IPTU, etc.; programas de capacitação para geração de emprego e renda; dentre 



 

outros ─ muitos dos “beneficiados” retornam à situação de vida anterior, ou seja, vendem 

suas novas habitações e voltam a ocupar outros lugares na cidade. 

 

As mais recentes ações do poder público de promoção de habitação de interesse social são 

o Programa Moradia Digna (visa o apoio à urbanização de assentamentos precários) e o 

Programa Minha Casa, Minha Vida, descrito a seguir. 

 

3. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA: GARANTIR ACESSO À 

MORADIA DIGNA OU APENAS CONSTRUIR DE CASAS? 

 
O Programa Minha Casa Minha vida (PMCMV) foi lançado em março de 2009, por meio 

de uma Medida Provisória (MP 459), posteriormente aprovada como Lei n. 11977 (de 07 

de julho de 2009). Foi apresentado com o objetivo principal de facilitar o acesso à moradia 

própria para famílias de baixa renda e como uma das ações do Governo Federal para 

enfrentamento da crise econômico-financeira mundial de 2008 (desencadeada a partir do 

mercado americano de hipotecas).  

 

O combate à crise ocorreria por: redução do risco de crédito associado às operações de 

financiamento habitacional; incentivo ao retorno dos empréstimos e continuidade dos 

investimentos; além da geração de emprego e renda, por meio do aquecimento do setor da 

construção civil. (BRASIL, 2009). O acesso à moradia seria facilitado por:  

 

i. Subvenção econômica ao beneficiário pessoa física: 

ii. Transferência de recursos da União ao Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)2;  

iii. Criação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab);  

iv. Equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros nas operações de 

financiamento para infraestrutura em projetos de habitação popular por meio do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 3 

 

O PMCMV compôs-se por dois subprogramas: Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O primeiro tem o objetivo de 

promover a requalificação de imóveis e a produção ou aquisição de novas unidades 

habitacionais nos espaços urbanos para famílias com rendimentos mensais de até R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O segundo destina-se a subsidiar a produção, 

aquisição ou reforma de imóveis aos agricultores familiares ou trabalhadores rurais com 

renda anual bruta de até R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).   

 

No PNHU, a subvenção econômica é concedida no ato de contratação da operação de 

financiamento habitacional para mutuários com renda familiar mensal de até R$3600,00 

(três mil e seiscentos reais). No entanto, somente os mutuários com renda familiar de até 

R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais), tem acesso aos recursos do FAR ou do FDS, os 

demais recebem recursos provenientes do FGTS. 

 

Os mutuários, entretanto, deverão participar financeiramente sob a forma de prestações 

mensais, sendo dispensados de contribuição financeira os beneficiários de ações do setor 

                                                           
2 Posteriormente, a transferência de recursos para o FAR foi alterada para uma “participação do Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR), mediante integralização de cotas” pela Lei nº 12.693/2012. 
3 Em 2011, foi incluída pela lei 12.424, dentre as atribuições da União para com o PMCMV a realização de oferta pública de recursos 

destinados à subvenção econômica ao beneficiário pessoa física de operações em Municípios com população de até 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes. 



 

público de reassentamento, remanejamento ou substituição das unidades habitacionais ou 

as famílias desabrigadas que perderam seu único imóvel em uma situação de emergência 

ou estado de calamidade pública. 

 

As famílias com rendas mensais de até R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) poderão 

ter acesso aos benefícios do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) e à redução 

dos juros e das custas de registros dos imóveis. O FGHab garante o pagamento em caso de 

desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento, assume o saldo devedor 

em caso de morte ou invalidez permanente, além de assumir as despesas de recuperação 

relativas a danos físicos ao imóvel. A redução dos custos de registro é de 75% para os 

empreendimentos financiados pelo FAR ou FDS e de 50% para os demais 

empreendimentos enquadrados no PMCMV. A tabela 02 mostra os benefícios do PMCMV 

por faixa de renda. 

 

Tabela 02. Benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida por faixa de renda 

 
RENDA FAMILIAR MENSAL FAIXA DO 

MCMV 

BENEFÍCIO 

Até R$ 1.800,00 FAIXA 1 Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago 

em até 120 prestações mensais de, no 

máximo, R$ 270,00, sem juros. 

Até R$ 2.350,00 FAIXA 1,5 Até R$ 45.000,00 de subsídio, com 5% de 

juros ao ano. 

Até R$ 3.600,00 FAIXA 2 Até R$ 27.500,00 de subsídio, com 6% a 7% 

de juros ao ano 

Até R$ 6.500,00 FAIXA 3 8,16% de juros ao ano 

Fonte: BRASIL, Ministério das Cidades, 2016. 

 

Há ainda as modalidades “Entidades” e “Oferta Pública de Recursos para Municípios com 

até 50 mil Habitantes”, ambas destinadas a famílias com renda mensal de até R$1.800,00 

(mil e oitocentos reais). A primeira consiste no financiamento habitacional com o objetivo 

de tornar acessível a moradia para famílias “organizadas e apresentadas por Entidades 

Organizadoras, assim entendido as Cooperativas, Associações ou entidades da sociedade 

civil sem fins lucrativos como substituta temporária dos beneficiários finais”. (BRASIL, 

CEF, 2012). Já a modalidade de financiamento por meio de Oferta Pública de Recursos 

tem como objetivo o apoio a estados e municípios na promoção do acesso à moradia para 

os mais pobres. 

 

O PMCMV teve como meta física inicial a construção de um milhão de moradias, sendo 

que 400 mil (40%) seriam para a faixa 1, 400 mil (40%) para a faixa 2 e 200 mil (20%) 

para a faixa 3. A partir de 20124, foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida 2, com a 

meta de construção de 2 milhões de casas, sendo 1,2 milhão para a faixa 1 (60%), 600 mil 

para a faixa 2 (30%) e 200 mil para a faixa 3 (10%). Em março de 2016, foi lançada a 

terceira edição com a meta de construção de 3 milhões de casas até 2018 e com a inclusão 

da Faixa 1,5.  

 

O resultado imediato após o lançamento do PMCMV foi o forte aquecimento do setor da 

construção civil para habitação. Segundo dados do Ministério das Cidades, até abril de 

2016 foram contratadas 4.219.366 (quatro milhões, duzentos de dezenove mil, trezentas e 

                                                           
4 Lei Federal Nº 7795 de 24 de agosto de 2012 



 

sessenta e seis) unidades habitacionais, sendo que 2.632.953 (dois milhões, seiscentos e 

trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e três) unidades foram entregues. 

  

A ampliação do número de postos de trabalho é um dos pontos mais relevantes nas 

avaliações positivas do programa, sendo outro ponto o volume de subsídios, que segundo 

Cardoso; Aragão (2013), “permitiria que os programas oficiais pudessem efetivamente 

atingir a população de mais baixa renda”. O volume de recursos, disponibilizados pelo 

PMCMV, já somam mais de duzentos e noventa bilhões de reais. (BRASIL, MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2016). 

 

Entretanto, no âmbito acadêmico, são apontados diversos problemas do Programa, que 

abrangem questões como: a má localização das casas, a baixa qualidade arquitetônica e 

urbanística dos projetos, a falta de articulação com a Política Urbana, e em especial, o 

privilegio concedido ao setor privado como o agente promotor da política habitacional. 

(CARDOSO, ARAGÃO, 2013; FERREIRA, 2012; ROLNIK, 2015). 

 
O programa atribui o poder de decisão sobre a localização e o desenho do projeto 

para os agentes privados. Mesmo no caso da faixa 1, em que o papel do 

incorporador é formalmente atribuído ao FAR, as empresas privadas são as 

verdadeiras responsáveis por encontrar e adquirir a terra e por elaborar os 

projetos. No entanto, o critério para orientar as decisões desses agentes não pode 

ser outro senão o da rentabilidade. Considerando que o teto dos preços e as 

dimensões das unidades estão previamente estabelecidos, o lucro do 

empreendedor se baseia na economia de custos obtida no processo de produção. 

Essa economia é obtida através da padronização, da escala (número de unidades 

reproduzidas), da rapidez de aprovação e construção e do menor custo possível 

com a compra do terreno. O resultado dessa equação financeira é a construção de 

megaempreendimentos padronizados inseridos nas piores localizações das 

cidades, isto é, onde o solo urbano é mais barato. (ROLNIK, 2015, p.310). 

 

A próxima sessão demonstra a situação dos empreendimentos do PMCMV para a faixa 1 

na cidade de Maceió, Alagoas.  

 

4. O PMCMV E A REPRODUÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MORADIA DOS 

MAIS POBRES NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, AL 

 

De acordo com os dados do último censo demográfico (BRASIL, IBGE, 2010), no 

município de Maceió, capital do estado de Alagoas, no Nordeste do Brasil, 63,9% das 

famílias tem rendimentos mensais de até ½ salário mínimo (SM) per capita, e estão, 

portanto, abaixo da linha de pobreza. Neste município, 114.659 (cento e catorze mil, 

seiscentos e cinquenta e nove) pessoas moram nos denominados “aglomerados 

subnormais” (ou seja, assentamentos humanos precários) distribuídas em 32.359 (trinta e 

dois mil trezentos e cinquenta e nove) domicílios (IBGE, BRASIL, 2010). No entanto, esse 

dado pode ser subdimensionado, uma vez que o IBGE desconsidera os assentamentos com 

menos de 50 habitações nessa contagem. Segundo a Fundação João Pinheiro (2010), o 

déficit habitacional de Maceió soma 42.261 (quarenta e duas mil, duzentos e sessenta e 

uma) unidades.  

 

Os assentamentos humanos precários de Maceió se localizam, sobretudo, nas vertentes 

íngremes da cidade (grotas e encostas5) e nos terrenos às margens da Lagoa Mundaú. Isto 

                                                           
5 As grotas e encostas são elementos marcantes das características geomorfológicas de Maceió, resultantes das particularidades do relevo 
desta cidade, o qual é formado por duas tipologias principais: i) a planície litorânea-lagunar – com altitudes de até 10 m - e ii) o tabuleiro 



 

é, áreas “rejeitadas” pelo mercado formal de moradias. (Fig.1). Por sua vez, a maior parte 

dos conjuntos habitacionais de baixa renda implantados pelo poder público nos últimos 

anos se concentra na área periférica da parte alta da cidade, onde a terra é mais barata, 

principalmente nos bairros do Tabuleiro dos Martins, Benedito Bentes e Cidade 

Universitária. 

 

 
Fonte: Base Cartográfica PMM; PEMAS, 2001. Adaptado pela autora em 2010. 

 

Fig. 1  Espacialização dos assentamentos humanos precários  na zona urbana de 

Maceió, AL 

 

Em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida, segundo o Ministério das Cidades, 

foram contratadas para Maceió um total de 38.922 (trinta e oito mil, novecentas e vinte e 

duas) unidades, sendo que: 12.155 ( 31%) são para a faixa 1; 20.888 (54% ) são para a 

faixa 2 e 5.879 unidades (15%) são para a faixa 3. (Tabela 03). A faixa de renda mais baixa 

foi contemplada com menos de 1/3 das unidades habitacionais, quando 60% das unidades 

deveriam se destinar a essa faixa.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
– com altitude de 40 a 80 metros, entrecortado por diversos vales dos cursos d’água que correm em direção ao Oceano ou à Lagoa 

Mundaú (COSTA; RAMOS, 2004, p. 2). As encostas são formadas na junção da planície com o tabuleiro e as grotas correspondem aos 
vales dos rios recortados no tabuleiro, correndo principalmente em direção ao Oceano Atlântico. 



 

Tabela 03. Empreendimentos financiados pelo PMCMV em Maceió até ago. 2015. 

 
Faixa de Renda Unidades 

Habitacionais 

Percentual (%) 

Faixa 1 12.155 31 

Faixa 2 20.888 54 

Faixa 3 5.879 15 

TOTAL 38.922 100 

Fonte: BRASIL, Ministério das Cidades, agosto de 2015 

 

As unidades habitacionais produzidas pelo PMCMV para a Faixa 1, estão distribuídas por 

9 (nove) empreendimentos residenciais (Tabela 04). O empreendimento “Sonho de 

Antônio Duarte”, localizado no Bairro Riacho Doce, foi o único beneficiado pela 

modalidade “Entidades”. O Residencial José Aprígio Vilela I – módulos A, B e C - foi 

construído em parceria com o Governo Estadual. Os demais foram concebidos em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Maceió.  

 

Tabela 04. Empreendimentos produzidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

para Faixa 01 em Maceió, AL. 

 

Bairro Empreendimentos UH Tipologia (descrição) 

Área da 

U.H (m²)  

Benedito 

Bentes 

 Res José Aprigio Vilela I A                                   

                                         

862  

431 edifícios de 1 pavimento 

com 2 uh cada. 

34,94 e 

53,39  

 Res José Aprigio Vilela I B                                   

                                         

346  

173 edifícios de 1 pavimento 

com 2 uh cada. 

34,94 e 

53,39  

 Res José Aprigio Vilela I C                                   

                                         

715  

Edifícios de 1 pavimento com 2 

uh cada. 

34,94 e 

53,39  

 Parque dos Caetes  

                                      

2.976  

744 edifícios com 2 pavimentos e 

2 uh por andar. 42  

 Residencial Jorge Quintella  

                                         

816  

51 edifícios com 4 pavimentos e 

4 ap por andar. 45,64  

 Residencial Morada do 

Planalto  

                                      

1.200  

300 edifícios com 2 pavimentos e 

2 UH por andar. 42  

Cidade 

Universitária  Residencial Maceió                                            

                                      

3.900  

975 edifícios com 2 pavimentos e 

2 uh por andar. -  

Ouro Preto 

 Conjunto Residencial Ouro 

Preto                                

                                         

240  

15 edifícios com 4 pavimentos e 

4 ap por andar. 45,64  

Riacho Doce  Sonho de Antônio Duarte                                       

                                         

200  Casas em lotes isolados. -  

Rio Novo  

 Residencial Vale do 

Amazonas                                  

                                         

300  

75 edifícios com 2 pavimentos e 

2 unidades por andar. 

44,90 e 

46,22  

 Residencial Vale do São 

Francisco                             

                                         

300  

75 edifícios com 2 pavimentos e 

2 unidades por andar. 

44,90 e 

46,22  

 Residencial Vale do Tocantins                                 

                                         

300  

75 edifícios com 2 pavimentos e 

2 unidades por andar. 

44,90 e 

46,22  

Total : 12.155    

Fontes: BRASIL, Ministério das Cidades, Agosto de 2015; PMM, SMCCU, Agosto de 2015. 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 04, o bairro Benedito Bentes concentra quase metade 

dos empreendimentos para essa faixa de renda e 57% das unidades habitacionais; o bairro 

Cidade Universitária (vizinho ao Benedito Bentes), apesar de possuir apenas 1 

empreendimento, concentra 32% das unidades habitacionais. O bairro de Rio Novo, 

localizado na divisa entre Maceió e Satuba, possui 7% das unidades habitacionais 



 

destinadas a essa faixa de renda. As demais unidades se localizam nos bairros Ouro Preto 

(também localizado na parte alta da cidade) - 2% e Riacho Doce (localizado no litoral 

norte) – 2%. (Fig. 2 e 3). 

 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Agosto de 2015. 

 

Fig. 2  Percentual por bairro de unidades habitacionais produzidas pelo PMCMV 

para faixa 1 em Maceió, AL. 

 

A espacialização dos empreendimentos da faixa de menor renda do PMCMV está 

explicitada na figura 3, disposta a seguir.  

 

 
Fonte: Google Earth, modificado pela autora, 2015. 

 

Fig. 3 Espacialização dos empreendimentos voltados para a faixa 1 -PMCMV em 

Maceió, AL 

 

Utilizando-se o parâmetro apresentado por Ferreira (2012) de “Inserção Urbana”, 

apresentam-se as seguintes considerações sobre a localização dos empreendimentos 

estudados: 

 



 

i) Com exceção do Residencial Ouro Preto, todos se localizam fora da malha urbana 

existente. 

ii) As áreas onde os empreendimentos se localizam são carentes de infraestrutura 

urbana básica: ruas não pavimentadas; não há equipamentos urbanos de saúde, educação e 

lazer; dificuldade de acesso aos centros de trabalho e renda.6 

 

O Bairro de Benedito Bentes também concentra grande parte dos conjuntos habitacionais 

para faixa 2. Percebe-se, no entanto, dentro do próprio bairro uma diferença de localização 

sendo que os de faixa 2 e o de faixa 3 estão em áreas de melhor acessibilidade e mais 

próximos aos centros de trabalho e lazer e os de faixa 1 estão nos terrenos mais afastados e 

com quase nenhuma infraestrutura. (Fig. 4). 

 

 
Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2015. 

 

 Fig. 4 Espacialização dos empreendimentos do PMCMV no bairro Benedito Bentes, 

Maceió, AL. 

Além das piores localizações, há as mesmas características citadas por Rolnik (2015), que 

visam o barateamento dos custos de produção: padronização das unidades e grande escala 

– megaempreendimentos. As unidades apresentam um dimensionamento reduzido, entre 

40 e 45 m², sendo que o modelo principal é o de dois quartos, com possibilidade de 

comportar até 5 pessoas.  

 

O número de unidades habitacionais por empreendimento varia de 200 UH em lotes 

isolados no Conjunto Sonho de Antônio Duarte a 3.900 UH em edifícios de até 2 

pavimentos no Residencial Maceió I. (Fig.05). Além disso, os empreendimentos Morada 

do Planalto, Parque dos Caetés e José Aprígio Vilela estão praticamente contíguos e 

somam 6.099 (seis mil e noventa e nove) unidades habitacionais em uma área carente de 

infraestrutura e equipamentos urbanos. 

                                                           
6 De acordo com informações da prefeitura de Maceió, os residenciais Parque os Caetés e Rio Novo serão beneficiados com 

infraestrutura e serviços urbanos básicos, o primeiro possuirá 6 
poços artesianos, rede elétrica, 16 quadras poliesportivas, escola, creche, posto de saúde, sistema viário e ainda uma área comercial. O 

segundo 

 levará uma Unidade Básica de Saúde(UBS), seis quadras esportivas, creche, escola de ensino fundamental e um Centro de Referência d
e Assistência Social (Cras) ao bairro.  



 

  
a) Residencial Sonho de Antônio Duarte 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

b) Residencial Maceió I 

 
Fonte: Telesil Engenharia, 2015. 

 

Fig. 5 Empreendimentos financiados pelo PMCMV para Faixa 1 em Maceió, AL 

 

 

  5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A desigualdade social (econômica e cultural) no Brasil se perpetua nas formas de ocupação 

dos espaços urbanos para moradia da população. Os assentamentos humanos precários que 

se multiplicam nos interstícios da “cidade formal” são os reflexos físico-territoriais da 

dimensão da pobreza brasileira. A marcante presença de assentamentos humanos precários 

nos espaços urbanos brasileiros demonstra a incapacidade das políticas de promoção de 

Habitação de Interesse Social (HIS) em atender à demanda das famílias mais pobres. 

 

Diante desses fatos, buscou-se aqui discutir a atuação de uma dessas políticas – o 

Programa Minha Casa, Minha Vida – no contexto urbano da cidade de Maceió, Alagoas. 

Conforme demonstrado, nesta cidade, as famílias em situação maior de pobreza (faixa 1) 

atendidas por esse Programa são minoria. Do ponto de vista arquitetônico, além das plantas 

reduzidas e da produção em escala, os projetos não apresentam flexibilidade para se 

adequar às diferentes composições familiares. 

 

Além disso, nos empreendimentos financiados pelo PMCMV voltados para HIS, segue-se 

a mesma lógica do mercado imobiliário formal, na qual, o acesso à terra urbanizada é 

fortemente condicionado à renda da população. Deste modo, há uma reprodução da 

localização da moradia dos mais pobres nos espaços excluídos dos benefícios da cidade, 

isto é, nos terrenos mais carentes de infraestrutura e equipamentos urbanos e mais distantes 

das oportunidades de emprego e renda.  

 

Acredita-se que a atuação do programa em Maceió não difere do que ocorre nas demais 

cidades brasileiras, no entanto, é necessária a realização de pesquisas comparativas que 

confirmem essa hipótese. 
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