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RESUMO

O artigo pretende analisar o processo recente de expansão urbana periférica no município de Montes 
Claros, enquanto reflexo da ausência de instrumentos urbanísticos de controle na legislação local. 
Instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como o parcelamento, a edificação e a utilização 
compulsórios, têm a finalidade de fazer cumprir a função social da propriedade, racionalizando o uso 
do espaço, reduzindo os vazios de modo a ampliar o acesso as áreas disponíveis para edificação e 
atenuar movimentos financeiros especulatórios. Busca-se um aprofundamento na abordagem através da 
compreensão dos aspectos centrais do Programa Minha Casa Minha Vida e a consequente ampliação 
da produção habitacional, sendo analisados empreendimentos sob o enfoque da inserção urbana e 
da segregação socioespacial, considerando-se que a estruturação do município de Montes Claros foi 
historicamente formatada em um padrão centro-periférico. Analisa a alteração da dinâmica imobiliária 
em função da conjuntura criada pelo programa MCMV, que propiciou um aumento significativo do 
crédito imobiliário no mercado local, e sua interferência no processo de crescimento da cidade. Aborda 
o modo como a expansão territorial é acelerada, através da consolidação do uso de empreendimentos 
horizontais periféricos, estruturados a partir de uma tipologia de moradias individuais isoladas repedidas. 
Discute-se ainda enquanto alternativa as possibilidades e limites ao controle do crescimento urbano 
através da ocupação das áreas livres deixadas no interior das cidades, relacionando-os aos conflitos 
sociais recentes. Investiga-se como intervenções em áreas já urbanizadas podem possibilitar melhorias 
diretas nos indicadores relacionados ao acesso a bens e serviços, e a transporte e mobilidade.

PALAVRA-CHAVE: Expansão Urbana; Segregação Sócioespacial; Instrumentos
Urbanísticos; Produção Habitacional.

INTRODUÇÃO

A determinação espacial de conjuntos habitacionais de interesse social contribui para a especulação 
imobiliária e disseminação de outros problemas associáveis à expansão urbana periférica?
Este artigo visa auxiliar nessa reflexão através do estudo espacial da distribuição de conjuntos habitacionais 
implantados em Montes Claros - MG, ao longo do período 2009 a 2016. Os empreendimentos estão 
situados em base cartográfica do município, onde foram identificadas também as áreas livres no interior 
da cidade a fim de verificar as possibilidades e limites ao controle da expansão urbana e especulativa.
Através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) foram elaborados mapas para a análise da 
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expansão urbana após a implantação desses conjuntos habitacionais e a verificação de existência de 
infraestrutura; além da produção de mapas para identificação de áreas vazias no interior da cidade 
utilizando como procedimento a fotointerpretação.
Os mapas produzidos no SIG contribuíram para representar espacialmente a expansão que ocorreu nas 
circunvizinhanças desses empreendimentos acompanhada da ausência de infraestrutura necessária para 
o atendimento da população instalada nesses locais. Permitiram, ainda, a visualização de áreas livres 
centrais providas de infraestrutura que deveriam ser ocupadas, seja para fins habitacionais ou outros 
diversos fins sociais.
Este estudo indica a existência de padrões de distribuição espacial das unidades habitacionais 
compatíveis com processos de expansão e dispersão urbana nas periferias, que podem contribuir para a 
vulnerabilidade, segregação e agravamento de outros problemas e desafios urbanos.
Analisando as várias iniciativas públicas habitacionais brasileiras, o caso de Montes Claros - MG leva à 
reflexão sobre seus potenciais efeitos na dinâmica espacial do município. A implantação de tais políticas 
visa responder a uma demanda por provisão de moradias no meio urbano, entretanto a forma como 
essas políticas foram estruturadas, assim como o modo que empreendimentos habitacionais vêm sendo 
implantados contribuem para o desencadeamento de processos de exclusão social entre outros tantos 
problemas urbanos.

URBANIZAÇÃO E POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL

Até os anos 1930, o setor privado conduziu a produção de habitações no Brasil, que era pouco 
significativa em termos quantitativos e pouco expressiva em termos de demanda, devido à estrutura 
social agrária da época em grande parte das cidades brasileiras. Esse cenário se modificou principalmente 
a partir das décadas de 1930 e 1940, com um maior crescimento urbano e expansão das periferias 
urbanas, com o surgimento de favelas e lutas populares nas grandes regiões urbanas brasileiras (Cardoso 
e Aragão, 2012). Essa situação determinou a tomada de iniciativas por parte do governo federal, de 
maneira a suprir a falta de moradias à parte da população.
Dentre as iniciativas tomadas, houve a criação de recursos de fundos públicos que começaram a ser 
utilizados para financiamento do setor imobiliário privado. Também é preciso ressaltar que nesse 
período ocorre a difusão da propriedade imobiliária como melhor solução habitacional do que o mercado 
de aluguel habitacional, o que incentivou o ramo da construção imobiliária e iniciou a idealização da 
aquisição do bem “casa própria”.

As ações que se seguiram nos anos 1950 e 1960 para ampliar a produção habitacional brasileira 
não foram suficientes e não se viabilizaram verdadeiramente, devido à utilização dos recursos dos fundos 
públicos para outros setores, como o industrial, e a escassez de matéria prima na construção civil, entre 
outros fatores.

Foi a partir de 1964, com a instituição do regime militar e reestruturação do setor financeiro, que 
se criou o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O SFH foi operacionalizado pelo Banco Nacional 
de Habitação (BNH) até 1986, utilizando recursos provenientes de depósitos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE). Apesar 
do objetivo do SFH ser a produção de habitação para famílias de baixa renda, as políticas recessivas 
governamentais e a estratégia de “gestão empresarial” do SFH impediam a concessão de subsídios 
diretos e impossibilitavam o acesso ao financiamento por grande parte do público. (Cardoso e Aragão, 
2012).

Após a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1986, primeiro órgão de alcance 
nacional responsável por uma política habitacional, em meio à crise econômica dos anos 1980, o setor 
da habitação popular passou por um período de desestruturação. A 4 tentativa de reversão desse quadro 
se iniciou com a pulverização das atribuições do BNH para outros órgãos de funções diversas, como 
secretarias e ministérios, e a Caixa Econômica Federal, e a alternância de programas habitacionais 
diversos, que não conseguiram dar continuidade política e estrutural à política habitacional que se 
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iniciou no governo militar.
Nos anos 1990, com a abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro, o quadro de 

hiperinflação se aprofunda, e a solução para enfrentar a crise econômica foi a criação do Plano Real, em 
1994, de maneira a estabelecer a desindexação da economia a partir do lançamento de uma nova moeda. 
Nesse período de transformações políticas e econômicas, ocorreram movimentos de luta por moradia, 
que objetivaram a criação de um fundo nacional que alocasse recursos exclusivos para a produção de 
moradia e infraestrutura básica para assentamentos urbanos precários.

Também nos anos 1990 o setor imobiliário buscou novas estratégias de se legitimar, e foi 
principalmente a partir dos anos 2004 que essas estratégias se reafirmaram, com a entrada do capital 
imobiliário das empresas da construção civil na bolsa de valores, captando recursos que ampliaram 
os estoques de terra e lançamentos imobiliários futuros por parte das grandes empresas do setor. Com 
isso, as empresas também procuraram outros nichos de atuação, como através da atuação em setores 
de hotelaria e de habitação para famílias com renda média entre três e seis salários mínimos (Cardoso e 
Aragão, 2012).

Em 2003, com o início do Governo Lula, consolida-se o processo de construção do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, que articularia o financiamento, planejamento e controle da 
política urbana voltada para o provimento da habitação social e infraestrutura básica urbana, além de 
instituir um processo de inclusão de participação popular na política nacional habitacional. Estabelece-se, 
também, um Fundo de Habitação de Interesse Social e um Plano Habitacional, de maneira a estabelecer 
um cenário institucional para o desenvolvimento da política habitacional de interesse social no país, 
retomando a ação direta do Estado. (Cardoso e Aragão, 2012).

Foi a partir de 2008, com os reflexos da crise econômica mundial na política urbana brasileira, 
que o governo institui o Programa Minha Casa Minha Vida, visando alavancar a economia e o mercado 
habitacional para atendimento das famílias com renda de até 10 salários mínimos. Com o lançamento 
do Programa Minha Casa Minha Vida, o atendimento do setor imobiliário passou a atender também as 
camadas de renda abaixo de três salários mínimos, com subsídios que até então não eram direcionados 
para esse grupo social, e 5 também para a construção de moradias para as faixas de renda acima de três 
salários mínimos.

O Programa é considerado como uma das principais ações do governo em reação à crise 
econômica internacional, ao estimular a criação de empregos e de investimentos no setor da construção, 

e também como uma política social em grande escala, sendo que um dos mais fortes argumentos do 
governo a favor do PMCMV é a real possibilidade da redução do déficit habitacional brasileiro.

Entretanto várias críticas ao PMCMV surgiram paralelamente à sua implementação. Nakano 
afirmam que há uma confusão sobre o que seja política habitacional com política de geração de empregos 
na indústria da construção.

Em qualquer lugar do mundo, a produção habitacional é um dos 
principais motores que impulsiona a urbanização do território. 

Dependendo das condições em que aquelas habitações são produzidas, 
essa urbanização ocorre com ou sem a geração de cidade. O urbano 
não é a mesma coisa que cidade. O urbano é uma forma de ocupar 
e transformar os espaços físicos. A cidade constitui-se a partir de 

combinações entre boas condições de vida e criações de realidades 
sociais que potencializam o desenvolvimento das capacidades humanas 

(NAKANO, 2009).
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Ermínia Maricato explicita que o PMCMV não se refere à matéria urbanística e deixa a desejar 
em relação aos temas da habitação social.

O Programa deve condicionar os investimentos a uma conciliação 
entre Plano Diretor e Plano Habitacional para que a localização dessas 

moradias não repita erros antigos que irão prejudicar o “adequado 
desenvolvimento urbano (MARICATO, 2009).

As críticas ao PMCMV, apresentadas nesse artigo, referem-se ao direito à cidade e às articulações 
da habitação com o espaço urbano que deveriam ser previamente planejadas.

O urbano como forma e realidade nada tem de harmonioso. Ele 
também reúne os conflitos. Sem excluir os de classes. Mais que isso, 

ele só pode ser concebido como oposição à segregação que

tenta acabar com os conflitos separando os elementos no terreno

(...). O urbano se apresenta, ao contrário, como lugar dos

enfrentamentos e confrontações, unidade das contradições 
(LEFEBVRE, 2004, p. 160).

Evidentemente a cidade cresceu no século XX produzindo um espaço físico crítico, complexo e 
caótico, que desrespeita os recursos naturais, desprovido de planejamento urbanístico, que não visualiza 
os possíveis instrumentos capazes de garantir à sociedade uma cidade menos segregada e com maior 
qualidade de vida.

As áreas urbanas centrais das cidades, acessíveis e providas de melhor infraestrutura, 
passam a abrigar os usos mais nobres e as atividades de produção mais
fortes, aumentando sua ocupação e densidade e empurrando as populações mais pobres para áreas 
mais distantes. Este processo periférico de crescimento é incentivado pela especulação imobiliária, 
assim o solo urbano só será acessível à população mais pobre enquanto a ausência ou precariedade da 
infraestrutura e de serviços sustentar os baixos preços, e é por isso que na medida em que melhorias vão 
sendo implementadas, os valores do solo urbanizado aumentam, a pressão especulativa se faz notar e o 
processo de expansão das periferias recomeça. Desta maneira a expansão contínua da mancha urbana 
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se constitui no padrão geral da urbanização brasileira, sustentando e sendo sustentado pela segregação 
sócio espacial.

Este processo reflete a inversão de papéis, atribuições e objetivos relativa à política habitacional 
e à política urbana, onde a produção da cidade está de fato nas mãos do mercado privado, responsável 
pelos loteamentos de periferia. Planos de habitação para a baixa renda que não forem acompanhados 
por instrumentos capazes de alterar o ciclo da especulação imobiliária e o acesso ao solo urbano vão 
continuar sendo um paliativo para o problema do morar nas cidades brasileiras.

A DISPUTA PELA TERRA

Ribeiro explica que o solo urbano, por ser um bem não produzido, não tem valor, mas adquire um 
preço. Isso ocorre em razão da disputa dos capitais por localizações, isto é, pelo valor de uso complexo 
que a cidade oferece aos capitais produtivos, para os quais a terra é uma condição de produção. Os preços 
fundiários são formados a partir da demanda dos agentes capitalistas. É notório que a “humanização 
dos espaços pelo capital, isto é, orientada segundo seus interesses, privilegia os espaços de produção, 
em detrimento dos espaços de vivência”. (MORAES; COSTA, 1999, p.182) A valorização capitalista 
do espaço reflete a disputa pelo controle das condições que permitem o surgimento dos sobrelucros 
decorrentes da localização.

[...] a terra não é um bem produzido que, portanto, não tem valor, mas adquire 
um preço. [...] Com efeito, não havendo a produção de terras que suscita a 

oferta, o que equivale a dizer que o preço da terra é determinado pela demanda. 
Entretanto, é necessário esclarecer que não é a “demanda” dos consumidores 

finais, que, de posse de certa soma de recursos, tentam maximizar a satisfação de 
suas necessidades, mas a demanda capitalista por terras que determina o preço 

fundiário. (RIBEIRO, 1997, p.71)

A chamada renda diferencial da terra se baseia nesse lucro suplementar auferido por determinados 
capitais pelo fato de sua localização lhes propiciar condições de produção melhores do que as de outros 
capitais do mesmo segmento (acesso a fornecedores, infraestrutura, consumidores etc.). Como essa 
localização não é reprodutível e, portanto, sua oferta nunca cresce, parte do lucro excepcional remunera 
o proprietário de terra. A magnitude dessa parte depende exclusivamente “da relação de forças entre 
capitalistas e proprietários; quanto maior a concorrência entre capitalistas para obter o uso de um 
terreno, maior será o poder do proprietário para impor um nível de renda que se iguale ao sobrelucro” 
(RIBEIRO, 1997, p.60). Ora, a produção habitacional é condicionada por essa disputa de terra entre os 
variados capitais, mas ela tem uma peculiaridade:

[...] para qualquer outra produção de mercadorias que não a construção de 
imóveis, o solo é condição de produção e não meio de produção. Uma vez 

adquirido, ele suporta muitos ciclos produtivos e gera sobrelucros de localização 
por um período longo. Já na produção de moradias, o solo é matéria- prima, 

consumida inteiramente a cada ciclo produtivo. Assim, num único ciclo, o preço 
da terra para as moradias deve superar o sobrelucro obtido por outras atividades 

econômicas em n ciclos. Não é difícil imaginar que, para o ramo da moradia 
popular, essa é uma condição praticamente impossível de satisfazer em qualquer 

região urbana provida de infraestrutura e com uma localização favorável às 
atividades cotidianas de seus moradores. Mais uma vez, a solução está nas formas 

não- capitalistas [...]: ou há uma reserva de solo por parte do Estado, ou uma 
ocupação informal. (KAPP et al, 2006)
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Porém, mesmo quando há reserva de solo para uso habitacional, a moradia continua disputando, 
por um lado, com o capital de incorporação e, por outro lado, com os proprietários de terra. Tendo em 
vista que o espaço é um bem escasso, ele propicia ao proprietário da terra o privilégio ímpar de controlar 
a produção habitacional, mesmo em áreas nas quais a renda diferencial é baixa ou inexistente e o capital 
incorporador não atua.

Sendo a terra um bem finito e uma condição de existência e de produção para 
os homens, sua propriedade privada permite ao seu detentor auferir uma renda 

absoluta. Em qualquer caso, a propriedade de uma dada parcela do espaço 
terrestre gera uma renda fundiária absoluta. (MORAES; COSTA, 1999, p.118)

As formas de estruturação espacial surgidas no Brasil ao longo do século passado correspondem à 
implantação e ao desenvolvimento do capitalismo no país. O processo de expansão industrial, intensificado 
nas décadas de 1940 e 1950, dá origem às primeiras experiências de urbanização periférica.

LOTEAMENTOS PERIFÉRICOS

A autoprodução habitacional, baseada em loteamentos periféricos, é entendida por diversos 
estudiosos como uma produção privada não capitalista. Entretanto, ela é estimulada por um padrão de 
urbanização estabelecido por loteadores para a valorização de um capital. A proliferação dos loteamentos 
periféricos deve ser entendida como um expediente necessário à acumulação do capital imobiliário no 
período pós-guerra. “Proliferando de forma quase avassaladora, estes loteamentos nada têm (...) de 
espontâneos e são até induzidos.” (VALLADARES, 1981, p.12)

As periferias, que crescem a partir do parcelamento de glebas agrícolas próximas a centros urbanos 
em expansão, apresentam loteamentos com padrões e modelos de gestão, produção e comercialização 
acessíveis aos trabalhadores de baixa renda.

[...] quando o salário é comprometido, e a possibilidade de autoconstrução 
contribui para isto, o pagamento do aluguel se torna um ônus permanente e que 
somente pode ser pago com o achatamento dos outros itens básicos da cesta de 

consumo. Em função disto, a aspiração da casa própria, mesmo que implique nos 
sacrifícios já vastamente descritos e no trabalho nas horas livres, se generaliza 
uma vez que o produto deste trabalho é apropriado pelo próprio trabalhador. 

(BONDUKI; ROLNIK, 1979, p. 58)

O autoconstrutor da periferia de fato realiza uma produção não-capitalista, mas ela é precedida 
por iniciativas capitalistas às quais propicia altas taxas de acumulação. O ganho de capital obtido com os 
loteamentos periféricos surge da possibilidade que o empreendedor tem de comprar terrenos a um preço 
determinado pelo uso presente (rural) e vendê-lo a um preço determinado pelo uso transformado (urbano). 
As glebas são divididas em grandes partes, para serem loteadas em fases distintas e comercializadas em 
etapas. A operação propicia um lucro extraordinário porque, na prática, limita-se ao parcelamento da 
gleba rural em lotes e à abertura de vias (apenas em casos mais recentes a legislação obriga também à 
implantação de uma infraestrutura urbana mínima) e porque os empreendedores nunca vendem todos os 
seus lotes de uma única vez. Soma-se a isso o lucro auferido com o financiamento que o empreendedor 
oferece ao comprador: embora o preço inicial de venda dos lotes seja baixo, o autoconstrutor acaba 
pagando o dobro ou o triplo desse preço, isto é, juros muito acima das taxas de mercado.
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Lícia Valladares (1981, p.29) aponta que, ainda assim, os pobres preferem esses lotes aos imóveis 
do BNH, porque o processo de compra se faz “por relações face-a-face”. Segundo Carlos Nelson, os 
loteamentos periféricos constituem a solução de moradia mais interessante para os pobres nas décadas 
de 1970 e 1980, porque têm prazo de pagamento relativamente curto (entre cinco e sete anos) com 
reajustes prefixados e não demandam nenhuma intermediação burocrática. Entretanto, esses aspectos 
aparentemente positivos são acompanhados de uma série de desvantagens: mobilidade urbana muito 
restrita, distância de serviços e comércio, ausência de infraestrutura e equipamentos urbanos. Quando 
há um desenvolvimento que venha a sanar tais deficiências, isso ocorre apenas muito tempo depois da 
ocupação da maior parte dos lotes. (VALLADARES, 1981, p.29).

Portanto, esse processo de expansão urbana periférica é alimentado por três atores principais: o 
Estado, que tem a prerrogativa de regular o uso do solo urbano e promover investimentos estruturadores; 
o capital que, nesse caso, tem no solo urbano um objeto do lucro; e os moradores, que só têm acesso a 
porções da cidade com deficiências de infraestrutura e equipamentos urbanos.

A relação entre Estado e capital é marcada por sofisticados lobbies, capazes de direcionar os 
investimentos públicos no processo de urbanização. Tanto os investimentos feitos na provisão de 
infraestrutura básica, quanto os relacionados aos equipamentos urbanos são utilizados pelo capital 
imobiliário como mecanismos de valorização. “O capital financeiro, enquanto massa de dinheiro em 
circulação condiciona os investimentos e, através destes, a valorização do espaço como um todo”. 
(MORAES; COSTA, 1999, p.174) Mesmo nos loteamentos periféricos é utilizada a estratégia de 
retenção de parte dos lotes, que são comercializados apenas depois que o poder público dota a área de 
equipamentos e infraestrutura. Os “primeiros lotes são praticamente dados aos moradores. (...) Quando 
já há bastante gente morando no local é que são lançados os lotes melhores, a preços mais altos”. 
(VALLADARES, 1981, p.30) Para isso, o capital tira proveito da relação entre Estado e moradores. 
As populações que começam a se concentrar têm poder de mobilização. Reivindicam benefícios como 
extensão de linhas de ônibus, asfaltamento de ruas, iluminação pública, redes de abastecimento de água 
e esgoto. “A ação política tem resultados econômicos: há uma valorização das moradias e dos terrenos, 
valorização que cresce com cada novo investimento que é feito no lugar”. (VALLADARES, 1981, 
p.30)

Em contrapartida, o cumprimento das exigências da legislação urbanística e o processo de 
aprovação dos loteamentos nos órgãos públicos representam um ônus para os empreendedores. Ignorá-
los significa a obtenção de lucro extraordinário, levando muitos empreendedores a não aprovam os seus 
loteamentos. Segundo Licia Valladares, o documento “Mercado de Terra na Região Metropolitana” 
apresentado em 1978 pelo Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL 
(Órgão de planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte), calculava que 40% do solo já 
estava dividido e ocupado de forma ilegal. Tal índice demonstra como a prática de não regularização de 
loteamentos periféricos é usual entre os loteadores em busca de lucro extraordinário. Seu argumento é 
que o custo da legalização seria repassado ao preço final do lote, inviabilizando a venda para o trabalhador 
de baixa renda. Mas, na realidade, os loteadores operam com um sobrelucro, que seria reduzido caso 
fossem obedecidas as imposições legais. Isso se torna ainda mais evidente quando, com o agravamento 
dos problemas urbanos nas periferias algumas legislações urbanas e ambientais se tornam mais exigentes 
e os loteadores passam a procurar áreas em municípios de legislação mais branda. “Trata-se de um 
fenômeno progressivo de uso seletivo de espaço, atrelado a outro de definição de valores econômicos 
cada vez mais explícitos”. (VALLADARES, 1981, p.22) De qualquer modo, o fato de muitas transações 
imobiliárias periféricas não serem reconhecidas oficialmente nada retira do seu caráter capitalista.

Os loteamentos periféricos precedem as incorporações imobiliárias, mas já apresentam 
características estruturais semelhantes, na medida em que são empreendimentos pautados pela busca de 
lucro extraordinário mediado pela renda da terra. Ambos têm o acesso ao solo por condição necessária 
ao investimento do capital. O agente imobiliário estimula a mudança da divisão social e simbólica do 
espaço, visando maiores lucros, ao adotar a estratégia de comprar o terreno por um preço definido em 
função de um uso para nele empreender um produto imobiliário de uso mais rentável. Portanto, pode-
se afirmar que as estruturas de reprodução do capital utilizadas pelos loteadores e incorporadores são 
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similares, ambas têm sua produção realizada por meio de um capital que assume a função financiadora 
da produção e da circulação da moradia. Entretanto, não existe a possibilidade de desenvolvimento de 
uma incorporação imobiliária que não seja aprovada pelos órgãos públicos.

POSSIBILIDADES E LIMITES AO CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO

Existem instrumentos legais disponíveis e consistentes desde 2001, a partir da promulgação 
da Lei Federal n° 10.257. Instrumentos capazes de garantir a articulação entre o planejamento urbano 
e políticas de provisão de moradias, entretanto, a distância existente entre a legislação vigente e sua 
efetiva aplicação aponta para a complexidade da questão.

O Ministério das Cidades estabelece como critério de prioridade, aos municípios candidatos 
à receber empreendimentos do PMCMV, a existência e implementação de instrumentos previstos no 
Estatuto da Cidade que ampliam o acesso à terra urbanizada, como as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse 
Social) e o Direito de Preempção. Para que sejam construídas, com recursos do Programa Minha Casa 
Minha Vida, moradias adequadas, em relação aos aspectos estruturais e de localização, é essencial a 
participação ativa de municípios e da população mobilizando instrumentos em seus Planos Diretores 
que favoreçam a disponibilidade de terrenos para o programa, especialmente para famílias com renda 
de 0 a 3 salários mínimos. Mas a execução de tais instrumentos pressupõe a mobilização político-social 
ainda não presente nas instâncias públicas brasileiras. Faz-se necessário demarcar as áreas de ZEIS nas 
partes mais centrais/consolidadas, equipadas e providas de infraestrutura do município.

Outro instrumento urbanístico, previsto no Estatuto da Cidade, é o direito de preempção que 
confere ao poder público municipal preferência para a compra de imóvel urbano, respeitado seu valor 
no mercado imobiliário, e antes que o imóvel de interesse do município seja comercializado entre 
particulares.

Para usufruir deste direito, o Município deverá possuir lei municipal, baseada no Plano Diretor, 
que delimite as áreas onde incidirá a preempção. A lei que fixa as áreas objeto de incidência deste 
direito não poderá vigorar por mais de cinco anos, porém, pode ser renovada após um ano de seu 
término. Ao instituir o direito de preferência, a lei municipal deve enquadrar cada área em uma ou 
mais finalidades relacionadas no Estatuto. O instrumento permite, ainda, que o poder público tenha 
preferência na aquisição de imóveis de interesse histórico, cultural ou ambiental, para que estes recebam 
usos especiais e de interesse coletivo. Permite, também, a aquisição de áreas para a construção de 
habitações populares, atendendo a uma demanda social, bem como para a implantação de atividades 
destinadas ao lazer e recreação coletivos, como, por exemplo, parques, ou mesmo para a realização de 
obras públicas de interesse geral da cidade.

O uso, pelo poder público municipal, deste instrumento permite, também, que o Município, 
se o desejar, e a partir de cuidadoso planejamento, constitua gradativamente uma reserva fundiária ou 
estoque de terrenos, sem a necessidade de adoção de medidas drásticas como a desapropriação, que 
muitas vezes acarretam problemas sociais e jurídicos. É importante destacar os limites existentes para 
a adoção do direito de preempção. Um deles diz respeito à disponibilidade de recursos públicos para a 
aquisição preferencial de imóveis. Além disso, faz-se necessário que o poder público possua um sistema 
de planejamento que permita enquadrar as áreas em finalidades específicas e programadas. Para sua 
adoção, em bases sólidas, é fundamental o conhecimento e o acompanhamento da dinâmica do mercado 
imobiliário.

Sendo assim, os recursos do PMCMV deveriam ser direcionados exclusivamente para a produção 
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de moradias em áreas dotadas de níveis mínimos de infraestrutura, equipamentos e serviço urbanos. 
Sendo os recursos direcionados ainda para complementação da infraestrutura e equipamentos urbanos 
existentes e não apenas na manutenção do enfoque histórico na construção de unidade habitacionais. 
Entretanto, na prática, o poder público alimenta o setor imobiliário na medida em que cabe às 
construtoras não só definir o terreno e o projeto (localização e tipologia) bem como aprovar legalmente 
o empreendimento.

EXPANSÃO URBANA E A DISTRIBUIÇÃO DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS EM MONTES 
CLAROS - MG

Entre as décadas de 1990 e 2010 a população urbana de Montes Claros aumentou de 281.542 para 
361.915, segundo dados do IBGE (Tabela 01), enquanto que a mancha urbana expandiu significativamente 
neste período.

Tabela 01 - Evolução Populacional de Montes Claros. Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 
1990 a 2010.

Evolução Populacional de Montes Claros - MG

Ano Urbana Rural Total
1990 250.573 30.969 281.542
2000 17.764 289.183 306.947
2010 344.427 17.488 361.915
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Mapa 01 - Expansão Urbana de Montes Claros.

Fonte: LEITE, Marcos Esdras. PEREIRA, Anete Marília. Expansão Territorial e os Espaços de 
Pobreza de Montes Claros. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina, 2005.

A expansão urbana em Montes Claros principalmente a partir da década de 2000 ocorreu nas 
regiões norte e nordeste (Mapa 01), regiões em que foram implantados os conjuntos habitacionais do 
PMCMV A inserção dos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de 
Montes Claros - MG ocorreram em áreas periféricas, principalmente na região leste da cidade, desprovidas 
de infraestrutura urbana mínima para atender tanto a população destes conjuntos habitacionais quanto 
àquela que consequentemente a sua implantação ocupou as circunvizinhanças.
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Tabela 02 - Relação dos Conjuntos Habitacionais do PMCMV em Montes Claros. Fonte: 
Secretaria de Desenvolvimento Social de Montes Claros/PMMC
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Mapa 02 -  Localização dos Conjuntos Habitacionais - PMCMV em Montes Claros - MG.
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Considerando a localização dos Conjuntos Habitacionais em relação à mancha urbana de 2016 
(Mapa 02), e tendo como referência o centro da cidade, nota-se que os estes empreendimentos se 
concentram em determinados segmentos da cidade, mais afastados do centro, constituindo vizinhanças 
periféricas. A maioria dos conjuntos habitacionais estão distantes do centro da cidade entre 4 e 7km. 
As concentrações, sobretudo nas bordas da mancha urbana, evocam as reflexões mais gerais sobre as 
características da urbanização segregadora e desigual, no Brasil.

Os projetos habitacionais realizados durante a fase 1 do PMCMV privilegiaram e potencializaram 
o crescimento linear periférico na cidade de Montes Claros, principalmente na região norte/nordeste 
do município. As áreas institucionais, reservadas por lei para a implantação de equipamentos urbanos 
essenciais ao desenvolvimento e sobrevivência das comunidades, e as áreas verdes, também legalmente 
exigidas para aprovação desses empre endimentos, foram deixadas nas extremidades do loteamento, 
próximos aos córregos e suas Áreas de Preservação Permanente (APPs), ou próximos às rodovias.

Essa prática se dá em função da dificuldade de ocupação das áreas próximas às APPs, devido à 
topografia acidentada e à necessidade emergente de alargamento das rodo vias já citadas, o que significa 
que nenhuma dessas áreas terá significado para a população local. Assim, as áreas destinadas ao lazer, 
à convivência e à socialização das comunidades foram novamente colocadas em último plano no 
planejamento desses programas.

O valor do solo nas áreas periféricas, associado à dinâmica do mercado imobiliário local, à 
carência de moradia e ao sonho eterno da casa própria, resultou em uma ocupação horizontal a perder 
de vista de novos loteamentos na periferia na cidade, que se estendem pela paisagem que há pouco 
tempo era rural. Não mais impactante que a atividade agrope cuária que a precedeu, esse novo modelo 
de exploração do solo, derivado da expansão ur bana habitacional, aproxima-se das matas ciliares 
remanescentes, sobreviventes dos braços dos pivôs de irrigação, e configura uma nova área de expansão 
urbana sem nenhuma quali dade urbanística, com unidades habitacionais distribuídas em longos 
quarteirões consecuti vos, separados por um sistema viário de ruas e passeios que atendem o mínimo 
exigido pela legislação, nem sequer apresentando arborização urbana adequada para amenizar o clima 
extremamente quente da região.

Segundo as diretrizes da Caixa Econômica Federal, que realiza as especificações mínimas 
para o PMCMV, o número de habitações por empreendimento depende da área ocupada pelo projeto, 
devendo respeitar o limite máximo de 500 unidades por empreendi mento, para o caso da primeira fase 
do programa.

É frequente a solução de se fragmentar os loteamentos muito grandes em loteamen- tos menores, 
para cumprir a exigência de apresentar no máximo 500 unidades por empre endimento. Essa fragmentação, 
na prática, não apresenta grandes melhorias para o morador, pois somente cumpre a legislação, não 
apresentando uma diferenciação entre os loteamen- tos que proporcione maior identificação do usuário, 
maior adequação ao espaço biofísico, entre outros fatores que poderiam melhorar a qualidade urbanística 
do loteamento.

Para a faixa 1 do programa são reservados, em Montes Claros, terrenos entre 200 m2 e 250m2. No 
que diz respeito às tipologias, as exigências mínimas para a unidade habitaci onal de menor renda para 
casas térreas são: dois quartos, uma sala, uma cozinha, um ba nheiro e uma área de serviço, com área útil 
mínima de 32 m2, e para as casas térreas acessí veis área útil mínima de 36 m2. Diante dessa realidade, 
não é feito muito mais que o míni mo exigido pela especificação do programa, pelas necessidades de 
margem de lucro exigi das pelo mercado imobiliário, deixando como consequência um projeto pouco 
pensado para as necessidades individuais.

No caso de Montes Claros, a maioria dos terrenos utilizados para os projetos habita cionais da 
faixa 1 do PMCMV são terrenos selecionados e negociados entre prefeitura e construtoras priorizando 
o menor valor da terra sem considerar questões de infraestrutura disponível ou qualidade urbanística, 
sendo assim, não se trata de indisponibilidade de áreas livres próximas ao centro, a cessão de terrenos 
próximos ao centro é inviável ao município pelo fato de possuírem valor elevado do solo urbano, o 
que inviabiliza a cessão para tal finalidade. Diante desse meio de seleção e da localização das áreas 
adquiridas para os em preendimentos da faixa 1, fica mais do que evidente que os loteamentos estão 
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locados em áreas periféricas e afastadas pelo seu menor custo.
Montes Claros possui áreas livres disponíveis com infraestrutura distantes entre 1 e 2 Km do centro 

(Mapa 03) que poderiam atender a demanda habitacional provocada pelo crescimento populacional que 
ocorreu nas ultimas décadas. A cidade cresceu sem questionar a necessidade de renovação, intervenção 
e criação de um Sistema de Espaços Livres condizente com a sua realidade socioespacial para fins de 
planejamento, possibilitando a regulamentação de instrumentos urbanísticos capazes de contribuir para 
o controle e ordenamento da expansão urbana, como o direito de preempção.

Mapa 03 - Localização dos Conjuntos Habitacionais do PMCMV e as Áreas Livres de Montes Claros
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PMCMV, através da dinamização da atividade da construção civil, originou em todo o Brasil 
uma proliferação de novos bairros, em áreas distantes e sem infraestrutura, enfileirando residências 
iguais ou edifícios habitacionais semelhantes. São diversas as dificuldades de solução para a construção 
de habitações populares, frente ao custo do solo urbano e da construção, e ainda considerando o capital 
especulativo e ações imobiliárias. Ao mesmo tempo, também se percebe a dificuldade dos municípios em 
regular e controlar esses novos processos de expansão urbana, e até mesmo atuar na melhoria do projeto 
dessas áreas. Porém, na necessidade de oferecer um maior número possível de unidades habitacionais às 
famílias, os projetos acabam por privilegiar o quantitativo em detrimento do qualitativo.

A definição dos espaços das habitações como dos espaços externos resultantes e de seus impactos 
na conformação das cidades, permite considerar que as contribuições do programa são muito pequenas. 
O programa não propõe avanços que garantam a população o direito à cidade, o morar é um processo 
definido por uma rede articulada e complexa de agentes, de relações e de interações que ultrapassam em 
muito o âmbito estrito do espaço da edificação, implicando em sua constituição processos sócioespaciais 
mais amplos. Morar nas cidades brasileiras implica absorver com maior ou menor comprometimento 
os padrões de desigualdade e segregação característicos do nosso espaço e de nossa sociedade, cujas 
características afetam diretamente a situação dos indivíduos, suas possibilidades e perspectivas. O 
espaço não é ocupado ao acaso, e a transformação das dinâmicas que definem os padrões qualitativos 
e quantitativos desta ocupação é fundamental para o enfrentamento da questão habitacional brasileira, 
indissociada dos padrões gerais da urbanização brasileira.

O PMCMV não apresenta explicitamente possibilidades de transformação de muitos dos 
problemas de nossas cidades, reproduzindo a consideração isolada dos aspectos que condicionam a 
qualidade do habitat urbano. Ao reduzir o morar às unidades habitacionais, sem menção às questões que 
definem a localização e suas relações com o espaço e a vida mais ampla das cidades, o Estado brasileiro 
acaba por colaborar na reprodução de vários dos problemas de nossa urbanização, perdendo uma grande 
oportunidade de transformar os padrões perversos característicos dos espaços das cidades brasileiras.
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