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"Multidão e solidão. Nela [na grande cidade] o espaço torna-se raro:  

bem valioso, luxo e privilégio mantidos e conservados por uma prática (o 'centro') e estratégias.  

Decerto a cidade se enriquece. Atrai para si todas as riquezas, monopoliza a cultura,  

como concentra o poder. Devido à sua riqueza, explode.  

Quanto mais concentra os meios de vida, mais torna-se insuportável nela viver". 

(Lefebvre, 1999:8). 

"Nesse movimento, a realidade urbana, ao mesmo tempo amplificada e estilhaçada,  

perde os traços que a época anterior lhe atribuía: totalidade orgânica, sentido de pertencer,  

imagem enaltecedora, espaço demarcado e dominado pelos esplendores monumentais (...).  

Nenhum desses termos descritivos dá conta completamente do processo histórico: 

a implosão-explosão (metáfora emprestada da física nuclear); ou seja, a enorme concentração 

(de pessoas, de atividades, de riquezas, de coisas, de objetos, de instrumentos,  

de meios e de pensamento) na realidade urbana e a imensa explosão, a projeção de fragmentos  

múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, residências secundárias, satélites etc.)".  

(Henri Lefebvre.A revolução urbana. Ed. UFMG Belo Horizonte, 1999:26)– grifo nosso. 

 

 

“Uma coisa é certa, porém: já existem conjuntos habitacionais suficientes nas metrópoles 

para remediar de imediato, por meio de sua utilização racional, toda a real ‘escassez de moradia’.” 

Friedrich Engels. Sobre a Questão da Moradia, Ed. Boitempo, 2015; p. 56 (novas traduções do original 

alemão publicado no jornal Der Volksstaat, de Leipzi, em 1872). 

“O filósofo mostra como o processo de formação dos grandes aglomerados urbanos provoca  

o aumento de aluguéis, a concentração de famílias em uma única moradia e, no limite, desabrigados.  

(...) Era a Europa do século XIX, mas poderia ser o Brasil do século XXI. (...). De acordo com sua tese, 

o problema da moradia não poderá ser definitivamente solucionado nos marcos do capitalismo.  

As reestruturações urbanas pelo capital não eliminam o infortúnio, fazem apenas com que 

reapareça em outro lugar. Engels, na ocasião, falava de Georges-Eugéne Haussmann, em Paris,  

mas poderia estar falando de São Paulo ou do Rio de Janeiro na última década (...)  

lamentavelmente, a natureza do problema da habitação permanece a mesma quase 150 anos depois” 

(Guilherme Boulos, texto de orelha da obra) – grifo nosso. 
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2
 Ou seja, devo toda a inspiração pela temática trabalhada na minha pesquisa aos estudos desenvolvidos no 

âmbito do Observatório das Metrópoles (por isso, costumo brincar que minha investigação do doutoramento se 

iniciou a exatamente 10 anos atrás .... risos, se bem que eu atrasei o doutorado mas não foi tanto assim!).  
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RESUMO 

 

No contexto da globalização financeirizada contemporânea, das alterações no circuito 

imobiliário e a cabo da reestruturação da PNH (a partir de 2004), promovendo a expansão do 

crédito, dos subsídios e grande soma de recursos de fundos estatais aportados ao setor privado 

(período pré-crise), o que impulsionou a adoção de novas estratégias empresariais, produtos 

urbanísticos tipicamente neoliberais e expansão territorial em direção às periferias 

(especialmente a partir dos programas públicos Crédito Solidário, PAC e MCMV), a presente 

pesquisa objetiva compreender e descortinar o conjunto de transformações recentes na 

produção e consumo do espaço urbano da RM de Goiânia, no bojo do processo de 

metropolização local e a crescente demanda demográfica/habitacional. No caso de Goiás, a 

dinamização do atendimento de moradia soma, ainda, as ações da política pública estadual de 

habitação, através do Cheque Moradia/Agehab (outorga de crédito tributário) e das parcerias 

via ”Cheque Complemento” (seja na construção de novas unidades, seja na 

melhoria/ampliação das unidades produzidas pelo Governo Federal). Para tanto, analiso a 

distribuição da habitação no território, filtrando os dados por segmentação social, localização 

e principais tendências mercadológicas; com base em metodologia que combina diversas 

técnicas e abordagens, incluindo: graficação, levantamento fotográfico, imagem de satélite, 

mapeamento com apoio do uso de geotecnologias e estudo de caso (20 empreendimentos de 

HIS, em 07 municípios da RMG). Os resultados apurados evidenciam deslocamento da 

“habitação social de mercado” para áreas perimetropolitanas, avançando sobre os municípios 

limítrofes; intensificação da produção do segmento econômico nas bordas da cidade 

(sobretudo a partir do MCMV/PNHU), promovendo a periferização da verticalização (com 

forte atuação das Incorporadoras MRV, Tenda, PDG, Rossi, Living, Viver); que somadas ao 

modismo de lançamentos de bairros planejados nas imediações de parques urbanos (uma 

especificidade de Goiânia), à verticalização alto padrão, tanto residencial quanto business (life 

style, mixed use e lajes corporativas) e aos imponentes CHFs (“periferia rica”), consolidam 

novos modos de morar, um novo padrão de urbanização (morfológico expandido) e de 

segregação residencial – uma “nova geografia urbana”, acarretando profundas alterações na 

“paisagem física e social” da jovem metrópole do Cerrado. 

 

PALAVRAS CHAVE 

Metrópole; Mercado Habitacional; Política Pública; Reconfiguração Urbana. 
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ABSTRACT 

 

In the context of contemporary financial globalization, changes in the real estate 

circuit and the end of the restructuring of the PNH (from 2004), promoting the expansion of 

credit, subsidies and large sum of funds from state resources contributed to the private sector 

(pre-crisis period), which led to the adoption of new business strategies, typically neoliberal 

urban development products and territorial expansion towards the peripheries (especially 

from the public programs Crédito Solidário, PAC and MCMV), the present research aims to 

understand and unveil the set of transformations recent developments in the production and 

consumption of urban space in the RM of Goiânia, in the context of the local metropolitan 

process and the growing demographic / housing demand. In the case of Goiás, the 

dynamization of the housing service also adds to the actions of the state public housing 

policy, through Housing Check/Agehab (granting of tax credits) and partnerships through 

"Check Complement" (whether in the construction of new units or in the 

improvement/expansion of units produced by the Federal Government). To do so, I analyze 

the distribution of housing in the territory, filtering information by social segmentation, 

location and market trends tendencies; based on a methodology that combines several 

techniques and approaches, including: graphic design, photographic survey, satellite image, 

mapping with of geotechnologies and case study (20 HIS projects in 07 municipalities of 

RMG). The verified results showed displacement of the "social market housing" to 

perimetropolitan areas, advancing on the bordering municipalities; intensification of the 

production of the economic segment, on the edges of the city (especially since the 

MCMV/PNHU), consolidates the peripheralization of verticalization (with strong 

performance of the MRV, Tenda, PDG, Rossi, Living, Viver); which added to the fashions of 

the planned neighborhoods launches in the vicinity of urban parks (a specificity of Goiânia), 

the high standard verticalization, both residential and business (life style, mixed use and 

corporate slabs) and the imposing CHFs ("rich suburbs"), consolidate new ways of living, a 

new pattern of urbanization (expanded morphology) and residential segregation - a "new 

urban geography", bringing profound changes in the "physical and social landscape" of the 

young metropolis of the Cerrado. 

 

KEY WORDS 

Metropolis; Housing Market; Public Policy; Urban Reconfiguration. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo da premissa de que a produção das cidades no Brasil vem se alterando 

profundamente, desde meados dos anos 2000, tendo na provisão de moradia o principal vetor 

das transformações espaciais (hipótese do trabalho), este trabalho apresenta uma análise de 

como as alterações na política habitacional nacional, a partir da expansão continuada do 

crédito e dos subsídios via fundos estatais, com ampliação da produção do ambiente 

construído, sobretudo, da produção empresarial da “habitação social de mercado” 

(consubstanciando a chamada financeirização da moradia), vem impactando a urbes no 

território da metrópole goianiense. Toma por objetivo empreender uma síntese e mapeamento 

das transformações na ordem urbana e na “paisagem física e social” da Grande Goiânia no 

último decênio, quando este movimento dinâmico se acentua, vindo aflorar uma “nova 

periferia” e novos padrões de segregação socioespacial – uma “nova geografia urbana”: a 

habitação de interesse social se desloca para áreas cada vez mais longínquas e 

desestruturadas; a produção voltada ao segmento econômico de imóveis nas bordas da cidade, 

intensificada a partir do MCMV/PNHU (Faixa 2), em especial a construção dos novos bairros 

planejados nas imediações de parques urbanos, promove a periferização da verticalização; os 

imponentes CHFs localizados em áreas periféricas, consolidam a periferia rica da cidade; 

somados à verticalização de alto nível em bairros nobres, tanto residencial quanto comercial 

(life style, mixed use e lajes corporativas), criam novas centralidades e o espraiamento para 

áreas perimetropolitanas, alterando o perfil da jovem metrópole do Cerrado.    

Para tanto, o trabalho foi estruturado em 3 Partes, segmentadas em 5 Capítulos, além 

dessa introdução preliminar, de modo a evidenciar as principais questões relacionadas às 

transformações recentes na dinâmica urbana e metropolitana. Parte I – A matriz teórica (o 

quadro inter/nacional): Capítulo 1 – Desenvolvimento geográfico desigual, urbanismo 

neoliberal e financeirização da moradia: notas sobre o debate internacional (o qual contém o 

estado da arte da pesquisa), uma revisão do debate sobre a produção do espaço urbano, 

reprodução das desigualdades socioespaciais, mercantilização e empresariamento urbano, e 

financeirização da produção da moradia no bojo do neoliberalismo, sob os paradigmas da 

cidade global e estratégias locacionais nas grandes metrópoles; tomando como pano de fundo 

a discussão sobre o direito à cidade, no contexto do boom de urbanização, agravamento da 

crise urbana planetária e os desafios de implementação das propostas de sustentabilidade 

urbana (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS) e “justiça socioambiental”, nos 

termos preconizados na Nova Agenda Urbana pós-2015; Capítulo 2 – Política habitacional e 
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mercado imobiliário: dinâmica e transformações recentes no Brasil, apresenta uma 

retrospectiva da política habitacional nacional, comparando seus dois “momentos” de maior 

produção: BNH e MCMV; discutindo os resultados alcançados, os impactos na redução do 

déficit habitacional, os efeitos multiplicadores na economia e os fatores motivadores das 

crises em ambos os programas (“do auge à queda”). Apresenta uma revisão do debate sobre a 

questão urbana e as diversas avaliações do PMCMV elaboradas desde o seu lançamento em 

2009, cujos principais apontamentos serão retomados ao longo da pesquisa; encerrando com a 

análise das transformações no mercado de moradia (a versão tropical da financeirização da 

moradia) e da dinâmica construtiva recente, tomando por base as estatísticas do financiamento 

habitacional do BACEN e CAIXA, compiladas no contexto nacional/local (Brasil, Goiás e 

Região Metropolitana de Goiânia). 

 Parte II – O caso Goiás e a metrópole do cerrado: Capítulo 3 – Dinâmica territorial, 

política pública e mercado de moradia em Goiás: “verso e reverso” e Capítulo 4 –

Reestruturação da metrópole e mercado habitacional: fragmentação e nova periferização em 

Goiânia, cujo conteúdo forma a “espinha dorsal” da pesquisa, vêm sendo trabalhado desde o 

Projeto na selecionado no doutoramento do PPGEO/IESA/UFG, parcialmente apresentado em 

artigos publicados, capítulos de livros, eventos científicos de caráter regional/nacional e 

internacional. No Capítulo 3, procura se seguir a mesma estrutura da narrativa do Capítulo 

anterior, empreendendo uma retrospectiva da política pública habitacional de Goiás, sua 

evolução e situação atual, descrevendo em números (análise gráfica) a distribuição, estratégias 

e alcance do Programa Cheque Moradia (instituído em 2001), que vem se “reposicionando”, 

desde 2009, a partir do lançamento do “Cheque Complemento” e alterações no arcabouço 

normativo visando amparar as parcerias com o Governo Federal (no âmbito do MCMV/FAR 

e FGTS), o que contribuiu para dinamizar o atendimento habitacional nos anos recentes e 

assegurar a Goiás um lugar de protagonismo no quadro nacional.  

Enquanto o Capítulo 4 inicia esboçando o quadro evolutivo da aglomeração territorial 

metropolitana (desde a construção da capital de Goiás em 19300, dando especial ênfase ao 

papel da habitação na estruturação da cidade (de cidade à metrópole), procurando caracterizar 

o processo de “metropolização” local, sua evolução institucional e o padrão de organização 

social do território, tomando por base os apontamentos das principais pesquisas de referência 

(IDHM, IVS e IBEU); além de evidenciar o “arranjo institucional” de gestão em vigor 

(referido como um padrão de “frágil governança”, na Pesquisa GMB/IPEA, 2013), analisando 

os desafios de implementação da governança interfederativa e as perspectivas do 
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planejamento integrado, nos termos preconizados pelo Estatuto das Metrópoles, momento em 

que está em curso à elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da 

RMG (2014-2017).  

Em seguida, esmiúçam-se os dados do mercado imobiliário e as pesquisas de empresas 

locais sobre a produção habitacional recente, analisando as principais tendências do mercado 

construtivo e a localização a priori da habitação dos diferentes segmentos sociais: 

condomínios horizontais fechados, verticalização alto padrão, novos empreendimentos 

business, segmento econômico de imóveis e habitação de interesse social – cuja análise 

preliminar aponta o aprofundamento da diferenciação social e conformação de uma “nova” 

pobreza urbana, avançando sobre os municípios do entorno metropolitano e contribuindo para 

a intensificação dos focos de conurbação já evidentes na década anterior; processo este 

dinamizado com os programas populares implementados na última década (FNHIS, Crédito 

Solidário, PAC Habitação, MCMV) e com as parcerias do Cheque Moradia/Agehab com o 

Governo Federal (no âmbito do FGTS e/ou MCMV/FAR), seja na complementação de 

recursos financeiros ou como Entidade Organizadora em vários empreendimentos de 

habitação de interesse social da RMG (casos do Res. Real Conquista, João Paulo II, Nelson 

Mandela e Jardins do Cerrado X, em Goiânia, além do conjunto de apartamentos do Buriti 

Sereno, em Aparecida de Goiânia). 

Capítulo 5 – Estudo de Caso da RM de Goiânia: o lugar da habitação de interesse 

social na metrópole, o qual ocupa a maior parte do trabalho (40% da pesquisa) e contém o 

“relato-síntese” dos resultados apurados na análise de 20 empreendimentos de habitação 

social na RMG (amostra definida a partir da análise da base de dados  CAIXA e MCidades), 

selecionados entre os 5 (cinco) municípios metropolitanos com maior dinâmica na provisão 

de moradia por Programas Públicos: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo e Goianira; além de outros 2 (dois) municípios com menor dinâmica, mas que vem se 

despontando como os principais vetores da ação do capital imobiliário no “segmento 

econômico” de imóveis (caso de Nerópolis) e da produção, principalmente, por movimentos 

sociais – caso de Guapó, com o Crédito Solidário e MCMV Entidades. Ou seja, na totalidade 

a pesquisa in loco analisou o padrão da habitação social em 07 municípios metropolitanos.   

Para tanto, a metodologia da pesquisa abarcou um conjunto de abordagens e técnicas: 

1. Survey bibliográfico (debate internacional, nacional e produções acadêmicas 

locais/regionais); 2. Pesquisa documental: dados oficiais da CAIXA/SNH-MCidades; 

Prefeituras (Secretarias de Habitação ou correlatas, Planos Diretores e PLHIS); Estado 
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(Agehab/Sefaz); empresas e entidades de classe (ADEMI, CRECI, SINDUSCON), folders de 

comercialização, anúncios, peças publicitárias; informações jornalísticas, matérias de 

imprensa, vídeo clipes, denúncias do Ministério Público Estadual etc; 3. Análise gráfica e 

imagética: levantamento fotográfico local, imagem de satélite (a partir do Google Earth) e 

mapeamento georreferenciado com apoio no uso de geotecnologias (software ArcGis/ESRI e 

formatação final em Corel Draw)
3
;  4. Estudo de caso: pesquisa de campo (proposta como de 

natureza qualitativa, com embasamento na metodologia de observação participativa), 

realizada a partir de visitação técnica e diálogo orientado com moradores e representantes de 

associação de bairros ou entidades populares, pautando um conjunto de questões e variáveis 

pré-selecionas: percepção geral quanto à satisfação, relação de vizinhança, participação 

associativa e condições de habitabilidade (localização, infraestrutura, saneamento básico, 

entorno das moradias, serviços, equipamentos urbanos, acesso ao transporte, segurança 

pública e sustentabilidade ambiental). 

A escala de análise adotada engloba quatro categorias geográficas: a metrópole, o 

município, o empreendimento e a unidade habitacional (não se referindo às características e 

padrões arquitetônicos, propriamente, e sim à percepção da habitabilidade e satisfação 

residencial dos beneficiários). O recorte temporal da pesquisa levou em conta o ano de 

implementação do primeiro Programa federal popular a partir da criação do Ministério das 

Cidades, que foi o Crédito Solidário (formatado em 2004, mas com início de liberação de 

recursos em 2005), considerando, portanto, o intervalo entre 2005-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Elaborado sobre os préstimos profissionais da ex-aluna do IESA Juheina Lacerda Viana.     
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PARTE I - A MATRIZ TEÓRICA E O QUADRO INTER/NACIONAL 

CAPÍTULO 1. DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL, 

FINANCEIRIZAÇÃO DA MORADIA E URBANIZAÇÃO NEOLIBERAL: NOTAS 

SOBRE O DEBATE INTERNACIONAL 

 
Quando a paisagem física ou social da urbanização é moldada de acordo com critérios 

capitalistas distintos, são colocadas limitações no futuro caminho do desenvolvimento 

capitalista. Isto implica em que, apesar dos processos urbanos no capitalismo serem 

moldados pela lógica da circulação e da acumulação do capital, estes últimos, por sua vez, 

moldam as condições e circunstâncias da acumulação do capital em pontos subsequentes 

no tempo e no espaço.  Posto de uma outra maneira, os capitalistas, como todo mundo, 

lutam no sentido de fazer sua própria geografia histórica; contudo, também, como todo 

mundo, não o fazem em condições históricas e geográficas de sua própria escolha (...). 

Esta dupla relação de reciprocidade e dominação (na qual os capitalistas e trabalhadores 

se encontram dominados e limitados por suas próprias criações) pode melhor ser captada 

teoricamente em termos dialéticos. É deste ponto de vista que procuro uma melhor 

compreensão do processo de criação da cidade, a qual é, ao mesmo tempo, produto e 

condição de processos sociais de transformação, vigentes na fase mais recente do 

desenvolvimento capitalista. David Harvey – Do gerenciamento ao empresariamento: a 

transformação da administração urbana no capitalismo tardio (artigo originalmente 

publicado em Geografiska Annaler, 1989). In: Espaço e Debate, nº 39, 1996. 

 

Este Capítulo tem por objetivo principal compreender, e condensar, a investigação 

teórica e empírica sobre o processo de produção desigual do espaço urbano e as 

transformações estruturais no capitalismo contemporâneo, na esteira do advento do 

neoliberalismo, e, sobretudo da financeirização do espaço urbano, acarretando mudanças 

profundas na forma de consumo, apropriação do espaço e reconfiguração urbana das cidades. 

Procura contextualizar tais transformações a partir do processo de financeirização do mercado 

imobiliário, das novas dinâmicas territoriais e das estratégias locacionais de “competição 

interurbana”, disseminadas no âmbito das “cidades globais” e com o fenômeno crescente de 

conformação das grandes Metrópoles. No plano internacional, observa se que, apesar da 

panacéia lançada através do “novo planejamento urbano”, o movimento de 

“hiperurbanização” contemporâneo, a explosão da demanda por habitação, entre outros 

fatores, revela a crise urbana em escala planetária, exacerbando a fragmentação territorial, a 

diferenciação social e a degradação ambiental; colocando o ideário do desenvolvimento 

urbano e o desafio da garantia do direito à cidade (e a moradia) no centro do debate 

internacional, como registrado no âmbito da pactuação da Nova Agenda Urbana Pós-2015, na 

Terceira Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 

Sustentável – Habitat III, realizada em Quito-Equador, em outubro de 2016, tendo como 

premissa os paradigmas de “inclusão, equidade, bem-estar e justiça socioambiental” –  

implicando, igualmente, a renovação do debate e agenda pública nacional.   
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1.1. Produção espacial e desenvolvimento geográfico desigual: a diferenciação como 

produto 

O processo de produção do espaço é um tema bastante caro ao urbanismo moderno e 

surge como resposta às necessidades do capitalismo em expansão. Compreender esse 

processo, na perspectiva Lefebvriana, onde encontramos seu substrato teórico-conceitual, 

implica admitir sua dialética – o espaço como “produto e produtor das desigualdades 

socioespaciais”; dito de outra forma significa compreender que o espaço é um “produto 

social” e não uma coisa ou um objeto, mas sim, um conjunto de relações, possuindo um 

significado específico, pois considerado enquanto agente de sua própria produção.  

As relações sociais merecem, nesse contexto, um destaque singular, visto que é por 

meio delas que podemos falar realmente em um processo de produção, que engloba 

posteriormente um modo de produção específico por meio do qual as sociedades são 

reguladas.   No modo de produção capitalista, o desenvolvimento das relações permite a troca 

e o consumo do espaço; conhecer quem produz esse espaço, como ele está sendo apropriado e 

usado, e ainda, saber como esse processo ocorre na prática, é prerrogativa básica e pré-

requisito importante para identificar, por conseguinte os principais motivos pelos quais esse 

mesmo espaço torna-se o locus da desigualdade.  

 

Conforme Lefebvre, o modo de produção organiza e produz ao mesmo tempo seu 

espaço e seu tempo; as relações são projetadas sem que haja correspondência exata, definida 

de antemão, entre as relações sociais e as relações espaciais ou “espaço-temporais”; o que 

implica dizer que ao se desenvolver no espaço, o modo de produção não premedita as 

repercussões que trará às relações já existentes. Desse ponto de vista enfatiza a necessidade de 

entender essas relações historicamente, observando não apenas o momento que esse modo de 

produção se instala, mas o conjunto de fatores preexistentes, uma vez que esses interferirão 

nas relações do novo modo de produção, modelando e remodelando o espaço já existente, mas 

também, assegurando que o espaço configurado em um momento histórico anterior é 

condicionante de novas práticas que nele se estabelecerão.  

“O espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio ou então, como os ‘produtos’, 

não tendo outro sentido senão o de ser trocado, o de ser consumido, o de desaparecer” 

(Lefebvre, 2000, p. 5). 

As interações existentes entre o modo de produção e o espaço nos revelam justamente 

que a ideia do espaço enquanto mero “receptáculo” foi superada; a relação entre espaço e 

meio de produção deve ser vista como complexa, pois não se limita a produção de bens em si, 
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mas perpassa inúmeras dimensões de forma simultânea. A complexidade dessa relação dá-se 

pelo fato de o próprio espaço estar contido no processo produtivo.  

[...] O espaço entra nas forças produtivas, na divisão do trabalho, ele tem relações com a 

propriedade [...] com as trocas, com as instituições, a cultura, o saber. Ele se vende, se 

compra, ele tem valor de troca e valor de uso. Assim sendo, ele não se situa a tal ou tais 

‘níveis’ ‘planos’ classicamente distinguidos e hierarquizados. [...] O espaço se forma, 

intervém ora a alguns ‘níveis’ ora a outros. Ora no trabalho, ora nas relações de 

dominação (de propriedade), ora no funcionamento das superestruturas (instituições). 

Portanto, desigualmente, mas por toda a parte. A produção do espaço não seria 

‘dominante’ no modo de produção, mas religaria os aspectos da prática coordenando-os, 

reunindo-os, precisamente, numa ‘prática’. (Lefebvre, 2000, p. 7)  

 

Fica demonstrada, portanto, a “supremacia” do espaço no que diz respeito às relações 

estabelecidas nele e por meio dele, uma vez que não se situa em um dos níveis ou planos de 

forma hierarquizada, mas sim, em diversos níveis e em toda a parte, o que nos remonta à 

concepção do espaço enquanto totalidade. Assim, a dialética do espaço é entendida enquanto 

produto, por interação ou retroação; o espaço intervém na própria produção: organização do 

trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e de energias, redes de repartição 

de produtos etc. À sua maneira, o espaço (mal ou bem organizado) entra nas relações de 

produção e nas forças produtivas; seu conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer 

estático; ele é assim, “produto-produtor”, suporte de relações econômicas e sociais. 

Analisando a teoria da produção do espaço, Carlos (2011) argumenta que a noção de 

produção na perspectiva analisada por Marx e Lefebvre evidencia uma das contribuições 

fundamentais da obra desses autores para o pensamento geográfico: “a materialidade espacial 

utilizada para a análise da realidade social”. Empregada para este fim, a materialidade nos 

permite identificar o movimento das relações sociais e assim desvendar os sujeitos e suas 

obras. Nas palavras da autora,  

[...] Do ponto de vista da Geografia, poderíamos afirmar que a noção de produção se 

vincula à produção do homem, às condições de vida da sociedade em sua multiplicidade de 

aspectos, e como é por ela determinado. Aponta ainda para o movimento de reprodução e 

evidencia a perspectiva da compreensão de uma totalidade mais ampla, que não se 

restringe apenas ao plano econômico, abrindo-se para o entendimento da sociedade em 

seu movimento, o que muda os termos da análise espacial. Assim, a noção de produção 

está articulada, inexoravelmente, àquela de reprodução das relações sociais latu sensu – o 

que ocorre num determinado tempo e lugar, em escalas variáveis (Carlos, 2011, p. 62). 

O reproduzir permite a continuidade do processo, tornando o diretamente relacionado à 

dinâmica da vida social e a dinâmica da acumulação capitalista, fonte de contradições e 

conflitos reproduzidos no espaço e a partir dele. Todavia, apesar da relação intrínseca entre 

espaço e capital, cabe lembrar que a produção do espaço é anterior a esse modo de produção, 

tendo sua origem a partir da interação homem-natureza.  
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Nesses termos, as noções de “desenvolvimento desigual” e do “desenvolvimento 

geográfico desigual”, de Neil Smith e David Harvey, respectivamente, apontam para um 

processo de acumulação capitalista espacialmente desigual entre os territórios. Para Smith o 

pressuposto do desenvolvimento desigual é a produção da natureza pelo capital, subjetiva e 

objetivamente, sendo a diferenciação e a igualização em termos da tecnologia utilizada para 

apropriar se da natureza, degradando a paisagem, responsável pela criação do espaço no 

capitalismo do século XX. Por sua vez, Harvey, num esforço de construir uma teoria 

unificada do desenvolvimento geográfico desigual, considera de igual modo a natureza, mas a 

incorporando como uma das abordagens da sua teoria que considera ainda “o historicismo, o 

construtivismo, o ambientalismo e a geopolítica da realidade, transcendendo a geografia 

histórica do capitalismo em direção a um marxismo heterodoxo”, em que o acesso desigual a 

diferentes escalas de desenvolvimento e a divisão territorial do trabalho perpetua a 

diferenciação geográfica.  

Assim, através do capital o urbano estruturou-se e adquiriu “a morfologia de 

contrastes”, onde a paisagem urbana é reveladora de uma verdadeira luta de classes, tornando 

a cidade o locus da produção e acumulação do capital. Recorrendo à definição de urbanização 

lançada por Castells – “uma noção ideológica” – pois entendia que essa se referia tanto às 

formas espaciais quanto a um sistema cultural específico, não existindo uma problemática 

especificamente urbana; já a cidade seria considerada uma forma específica de organização do 

espaço, onde o urbano designaria uma forma especial de ocupação do espaço por uma 

população em sua trajetória social e econômica.  

Nesses termos, os principais estudiosos da área urbana como Castells (1972), Lefèbvre 

(1974); Lojkine (1977); Topalov (1979); Harvey (1982), Gottdiener (1985) centravam suas 

perspectivas analíticas na discussão da produção e apropriação social da cidade, ou seja, como 

os diversos atores sociais se articulam em torno de seus interesses em disputa pela 

apropriação do espaço urbano, em torno do direito à cidade e dos movimentos sociais urbanos 

como atores importantes na estruturação espacial intra-urbana e nas reivindicações por 

equipamentos coletivos urbanos. O debate proposto pelos autores referidos convergia, em 

geral, para a concepção do urbano enquanto lugar da reprodução da força de trabalho e das 

relações sociais de produção, procurando mostrar que é no território que se estabelecem as 

relações espaciais e sociais de produção e de consumo.  

Outrossim, não se trata de estabelecer categorias analíticas que apontem para a 

primazia do social sobre o espaço, mas compreender a existência de um caráter dialético na 
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organização do espaço, que pressupõe inter-relações sociais num mesmo plano, uma vez que 

as relações sociais de produção e as relações espaciais estão intimamente interligadas, 

condicionando e sendo condicionada uma pela outra. Assim, o espaço urbano torna-se, por 

definição, um lugar de conflitos entre agentes econômicos e forças sociais, uma vez que é 

neste espaço que se revelam de maneira nítida as contradições da produção capitalista. 

Corroborando com essa concepção, Corrêa (1989) define o espaço urbano como 

“fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo 

de lutas, constituído por diversos usos da terra, sendo a desigualdade uma característica 

própria desse processo”. Os diferentes usos refletem em formas espaciais em detrimento das 

atividades vinculadas aos interesses distintos da sociedade; e as práticas e estratégias lançadas 

pelos diferentes agentes produtores definem um espaço produzido, marcado pela 

desigualdade. Na visão do autor são cinco os grupos que atuam como agentes sociais que 

produzem e consomem o espaço urbano, são eles: os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos.  

As funções destes agentes são distintas e bem definidas, merecendo atenção especial a 

alguns pontos que norteiam suas ações e estratégias, dentro de um marco jurídico regulador, a 

qual subordina se, via de regra, aos interesses dos agentes dominantes; embora numa relação 

marcada por conflitos de interesses, existe um denominador comum que os une: “a 

apropriação de uma renda da terra”. Além disso, as estratégias adotadas por esses agentes 

variam no tempo e no espaço, em virtude de causas externas e de contradições inerentes ao 

movimento geral de acumulação capitalista. Um desses aspectos diz respeito à interpretação 

da ação do Estado como agente e sujeito dominante na produção do espaço, atuando em 

parceria com os demais atores, sendo a sua prática fundamental para a configuração de um 

espaço urbano cada vez mais desigual.  

A teoria marxista do uso do solo urbano, que parte da diferenciação entre o valor de uso 

e o valor de troca, nos dá o suporte necessário para entender com maior profundidade o estudo 

do uso do solo urbano, e mais especificamente, os mecanismos pelos quais a habitação torna 

se, assim como a terra, uma mercadoria de acesso limitado. Na compreensão marxista, o valor 

de uso serve diretamente como meio de existência e realiza-se no processo de consumo; o 

valor de troca, por sua vez, é originado no processo social de aplicação de trabalho 

socialmente necessário aos objetos da natureza para criar objetos materiais (mercadorias) 

apropriados pelo consumo (uso) pelo homem; a formação da renda da terra, portanto, remonta 

à teoria clássica que explora os conceitos de valor de uso e valor de troca, os quais se igualam 
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no processo de troca das mercadorias, na medida em que as proporções de troca 

correspondem às suas utilidades (Harvey, 1980). 

Através do capital incorporador, definido como aquele capital que desenvolve o 

espaço geográfico, organizando os investimentos privados no ambiente construído, em 

especial aqueles destinado à produção de habitações, ou aquele que adquire terreno com a 

finalidade de valorizá-lo na alteração de seu uso, formando as rendas fundiárias, o setor 

imobiliário se associa à estruturação interna da cidade, gerando a segregação social. Smolka 

(1987) lembra que para atuar de maneira a segregar socialmente o espaço, o capital 

incorporador utiliza a estratégia de adequar melhor cada empreendimento imobiliário à área 

certa, que permita extrair do consumidor o maior excedente possível, coopta segmentos da 

sociedade, estabelece certa divisão funcional do espaço, subordinando o planejamento urbano 

aos imperativos da valorização capitalista. Ou seja, “o vigor do capital incorporador depende 

exatamente da sua capacidade de exacerbar as diferenças na ocupação urbana, já que a 

habitação constitui-se em mercadoria dotada de certas singularidades por estar vinculada à 

terra” (Smolka, 1987).  

Nessa mesma vertente de pensamento, Rodrigues (1989) nos explica que a terra é uma 

mercadoria “sui generis”, não é produto do trabalho, não pode ser reproduzida, não se 

consome e tem seu preço constantemente elevado, e por mais “velha” que fique nunca se 

deteriora. Todavia, no processo de reprodução do capital, a terra é uma mercadoria que tem 

preço, que é vendida no mercado, e que não é reproduzível, ou seja, tem um preço que 

independe de sua produção. O preço da terra, especificamente o da terra urbana, ao contrário 

das outras mercadorias, não é definido pelo valor da produção, mas sim, pelas regras de 

valorização do capital em geral e pela produção social. Um dos determinantes da renda da 

terra é o fator locacional, de tal maneira que terrenos de mesmas dimensões e características 

possuem preços diferenciados de sua localização na cidade, da presença de infraestrutura 

urbana, bem como de equipamentos de consumos coletivos. Esses aspectos são facilmente 

identificados no que diz respeito à habitação social, tendo em vista que na maioria das vezes 

os programas habitacionais, destinados a atender a parcela da população de mais baixa renda, 

são implementados em áreas menos dotadas desses equipamentos urbanos, marcadas por uma 

acessibilidade restrita, intensificando o processo de desigualdade socioespacial. 
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1.2. Urbanização neoliberal e financeirização do território e da moradia: a histórica 

aproximação entre capital financeiro e mercado imobiliário 

 

As transformações na dinâmica de acumulação de capital ao longo das últimas 

décadas, associadas às inovações tecnológicas (telecomunicações, informática e automação 

industrial), conduziram a um novo padrão de acumulação, baseado primordialmente nas 

finanças especulativas, sob a coordenação do capital financeiro internacional.
4
 Processo 

chamado por Chesnais (1997) de “mundialização financeira” e que expressa as “estreitas 

interligações entre os sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais, resultantes 

da liberalização e da desregulamentação adotadas inicialmente pelos Estados Unidos e pelo 

Reino Unido, entre 1979 e 1987”.  

Para Santos (2000) a compreensão do fenômeno envolve, necessariamente, maior 

entendimento da rede urbana e dos circuitos financeiros da “mais-valia global”, relacionados à 

introdução das novas tecnologias da informação, de desmaterialização da moeda e geração de 

novos produtos monetários e financeiros,
5
 tendo como conseqüências a maior instabilidade 

financeira mundial (seguidas crises) e maior vulnerabilidade dos territórios.
6
  

Esse movimento de transformação – em escala planetária – tem promovido um 

revigoramento teórico do “pensar a cidade” e o território de modo geral, num contexto onde o 

processo de financeirização tem induzido alterações importantes na forma de organização do 

capital e na composição da riqueza social. Embora velhas questões urbanas persistam, como é 

o caso do direito à cidade, exigindo a reconstrução de um aparato teórico capaz de 

compreender os processos sociais subjacentes à problemática urbana contemporânea, a 

situação adquire maior complexidade, com dimensão “multiescalar” e renovada centralidade 

exercida pela cidade, agora como espaço de comando na nova geografia da globalização 

financeira na economia neoliberal. 

                                                 
4
 Paiva (2007) em sua revisão do debate internacional refere-se a um “conjunto de transformações econômicas e 

financeiras ocorridas a partir da desestruturação do acordo de Bretton Woods, entre 1971-1973”.  
5
Dinheiro virtual “smart cards’”, telefone-banking, crédito/débito diretos, transferência eletrônica de fundos, 

screen-based trade, arbitragem computadorizada etc; dentre os principais novos tipos de “produtos financeiros”, 

típicos do período atual, poderiam ser lembrados os “instrumentos securitizados” (como as operações de 

“hedge”) e os chamados “derivativos” (“opções” e “swaps”); “moeda informacional” ou “cyber-moeda”. 
6
 No caso brasileiro, tal processo abarca a “concentração bancária” e a “nova topologia bancária” (cujo principal 

instrumento é o chamado “correspondente bancário”, presente principalmente em pequenos comércios, casas 

lotéricas e em agências dos Correios; somados à presença de uma “pletora de novos sistemas técnicos”, terminais 

de atendimento automático ou “caixas eletrônicos”, sistemas de internet banking; os call-centers e os terminais 

de movimentação de cartões de crédito e/ou débito etc.), definida a partir dos anos 1990, o que permitiu maior 

capilaridade do crédito e a “financeirização do cotidiano das populações”, contribuindo para “o endividamento 

da população das classes urbanas mais pobres” (Santos e Silveira, 2001; Silveira, 2007; 2009; Contel, 2011). 
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Desde a década de 1970, houve em todo o mundo uma mudança enfática nas práticas 

político-econômicas e no pensamento, ostensivamente liderada pelas revoluções 

Thatcher/Reagan na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Um após outro, dos Estados 

modernos que emergiram do colapso da União Soviética até as democracias sociais 

tradicionais e os Estados de bem-estar social como a Nova Zelândia e a Suécia, todos 

abraçaram, às vezes voluntariamente, às vezes em resposta a pressões coercitivas, alguma 

versão da teoria neoliberal, ajustando correspondentemente algumas das suas políticas e 

práticas (caso da África do Sul do pós-apartheid e mesmo a China trilhou o caminho da 

desregulamentação dos mercados); além disso, os defensores do neoliberalismo ocupam agora 

posições de influência na educação (universidades e muitos think tanks), na mídia, nos 

conselhos empresariais e em instituições financeiras (órgãos do Tesouro, bancos centrais) e 

também em instituições multilaterais e que regulam as finanças e o comércio global (como o 

FMI e a OMC). Em suma, “o neoliberalismo se tornou hegemônico como tipo de discurso, 

disseminando-se pelos modos de pensar e pelas práticas político-econômicas a ponto de 

incorporar-se ao senso comum com o qual interpretamos, vivemos e compreendemos o 

mundo”. Conforme explanação de Harvey  

“O neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria sobre práticas de política 

econômica que afirma que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido por meio da 

maximização das liberdades empresariais dentro de um quadro institucional caracterizado 

por direitos de propriedade privada, liberdade individual, mercados livres e livre 

comércio. O papel do Estado é criar e preservar um quadro institucional apropriado a tais 

práticas. Por exemplo, o Estado deve preocupar-se com a qualidade e a integridade da 

moeda. Ele também deve estruturar aquelas funções militares, de defesa, policiais e 

jurídicas necessárias para garantir os direitos de propriedade privada, e para apoiar o 

funcionamento livre dos mercados. Ademais, se não há mercados (em áreas como 

educação, saúde, previdência social ou poluição ambiental) eles devem ser criados pelo 

Estado, se necessário; mas o Estado não deve se aventurar para além dessas fronteiras. As 

intervenções do Estado no mercado (desde que ocorram) devem ser mantidas em um nível 

mínimo, pois ele não deve deter informações suficientes para antecipar os sinais do 

mercado (preços), e também porque os interesses poderosos inevitavelmente irão distorcer 

e influenciar as intervenções estatais (particularmente em democracias) em seu próprio 

benefício”David Harvey – Neoliberalismo como destruição criativa, InterFaCES, 2006. 

Uma dimensão fundamental desse processo contemporâneo se refere à relevância e às 

repercussões da acumulação financeira para a reconfiguração de estruturas espaciais e seus 

impactos sobre o território e o desenvolvimento urbano; implicando em novas interações entre 
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os principais atores na produção do espaço urbano – “o nó borromeano entre capital, Estado e 

produção simbólica” (Magalhães, 2015), que na atualidade perpassa a produção do espaço 

metropolitano, sendo fortemente ajustado ao neoliberalismo e ao seu processo de reprodução.  

Com a vigência de um novo padrão de acumulação, as acepções assumidas pelos 

termos capital financeiro e imobiliário sofrem alterações; o conceito de capital financeiro 

proposto originalmente por Hilferding (1910) e Hobson (1906), que estava baseado na 

convergência de interesses do grande capital bancário com a grande indústria na Alemanha, 

Estados Unidos e Inglaterra, mostra-se insuficiente para a compreensão da dinâmica de um 

capitalismo sob dominância financeira. Nesta ótica, Chesnais (1997), ao colocar em discussão 

a atualidade do conceito de capital financeiro, nos da melhor entendimento. 

“Continuar o trabalho sobre o capital financeiro, no sentido de Hilferding, supõe o exame 

das principais formas atuais de interconexão entre as finanças concentradas e a grande 

indústria. A entrada em cena de grandes fundos de aposentadoria anglosaxões e japoneses, 

dos fundos comuns de aplicação e de gestão de carteiras de títulos (os Fundos Mútuos), 

assim como das companhias de seguros mais orientadas para os sistemas de seguro de 

vida e de aposentadorias complementares levou a mudanças importantes, e que estão longe 

de ser concluídas, nas formas de relações e nas modalidades de entrelaçamento entre as 

finanças e a grande indústria.” (Chesnais, 1997:35). 

 

A definição de capital financeiro interpreta essa fração do capital como sendo “a fusão 

das diferentes formas de riqueza”, revelando que o capital financeiro não é unicamente aquele 

capital monetário que está na circulação financeira stricto sensu, realizando ganhos derivados 

dos juros e de operações de arbitragem, mas um capital que, em seu movimento de 

valorização, se desdobra simultaneamente nas duas dimensões de valorização do capital, na 

dimensão financeira e na dimensão produtiva (Braga, 2007).  

Neste contexto, o capital imobiliário emerge como importante circuito de acumulação 

de capital, cujo processo de valorização ocorre através da apropriação de diversos tipos de 

renda urbana, derivados da produção e da circulação do ativo imobiliário (exploração via 

venda, locação ou arrendamento), atribuído a grandes construtoras, empresas proprietárias de 

grandes áreas comerciais, bancos, instituições de crédito, loteadores, incorporadoras, grande 

empreiteiro de obras públicas, proprietários rentistas etc; sendo constantemente apresentado 

nos debates sobre a reprodução do espaço urbano, particularmente nas discussões sobre 

especulação fundiária e de imóveis, como uma espécie de “capital supremo” – viabilizador de 

“uma sagrada aliança”, nos termos de Lessa & Dain (1984) 

A diversidade de agentes econômicos atuando no circuito imobiliário mostra que a 

acumulação de capital ocorre com base na existência de ciclos autônomos de capitais 

especializados, em diferentes condições de valorização e apropriação, ao longo do ciclo de 
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produção do ambiente construído e de reprodução do capital imobiliário; Topalov (1979) 

aponta para a existência de “cinco ciclos de reprodução do capital investido na produção e 

circulação de habitações”: o ciclo do capital industrial (dinheiro - capital produtivo - 

dinheiro), o ciclo do capital de empréstimos à produção (dinheiro - dinheiro), o ciclo do 

capital promocional (dinheiro - terreno-mercadoria – dinheiro), o ciclo do capital de 

empréstimo à circulação (dinheiro - dinheiro) e o ciclo do capital de consumo da construção 

civil (dinheiro - meios de produção como mercadoria localizada – mercadoria - dinheiro). 

De modo geral, quando se discute capital imobiliário está se tratando da forma 

mercantil de produção do espaço urbano (parcelamento, construção, incorporação, 

financiamento, etc.); ou seja, de capitais individuais que se colocam na forma de capital 

mercantil imobiliário. As novas relações estabelecidas sob a égide de um capitalismo 

financeirizado, suscitou, por um lado, a obsolescência (ou insuficiência) do conceito de 

capital mercantil imobiliário em captar a essência de uma nova relação muito mais complexa 

e, por outro lado, contribuiu para a emergência do que Paiva (2007) denominou de “capital 

financeiro imobiliário”. Para o autor, nesta perspectiva encontra-se em pleno desenvolvimento 

a “diáspora do capital imobiliário” – uma expansão emblemática, não somente no sentido 

geográfico de deslocamento do capital em busca de oportunidades globais de valorização, o 

que tem fomentado a criação de um circuito mundial de valorização patrimonial; mas também 

uma expansão no sentido conceitual, já que a fusão do capital financeiro com o capital 

imobiliário intensificou a geração de novos instrumentos financeiros, promovendo a 

superação da rigidez (baixa liquidez) do ativo imobiliário, tornando-se, em diversos 

momentos, figura central do processo de acumulação do capital. 

A tríade “capital financeiro, inovações financeiras e capital imobiliário” tem 

possibilitado uma combinação extremamente eficiente entre liquidez e rentabilidade nos 

países desenvolvidos, onde existem mercados secundários profundos para a negociação de 

ativos de base imobiliária (mortgage-based securities). Como resultado desse processo, os 

grandes empreendimentos imobiliários que apresentavam fortes entraves para a montagem de 

um funding, em virtude dos longos prazos de maturação, baixa liquidez e incertezas inerentes 

a qualquer empreendimento, ganham uma nova dinâmica de valorização com a presença de 

novos agentes econômicos e com a proliferação de novos produtos financeiros, o que resultou 

na transformação das estruturas produtivas do setor financeiro e imobiliário, em particular no 

modus operandi dos agentes econômicos, que diante de sistemas financeiros sofisticados e 

complexos, encontraram formas e oportunidades globais de valorização do capital, com 
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distintos graus de risco, rentabilidade e liquidez; tendo maior propagação a “securitização 

imobiliária”, que é a emissão de títulos lastreados em hipotecas (como é o caso das mortgage-

backed securities), e se tornaram instrumentos eficazes de captação de recursos para grandes 

empreendimentos imobiliários. A pulverização destes empreendimentos por meio das 

securities, com o propósito de atrair uma plêiade de pequenos investidores, possibilitou 

quebrar a rigidez do mercado imobiliário, ampliando desse modo à liquidez do ativo.  

O aumento da liquidez proporcionado pela divisibilidade do investimento em títulos 

tende a favorecer a atração dos grandes investidores institucionais, pois permite a 

desmobilização da carteira de investimento e, consequentemente, possibilita maior agilidade 

para aproveitar as oportunidades de mercado (gestão do portfólio) e menores custos de 

transação em relação aos tradicionais investimentos com imóveis. Enfim, seja através da 

atração de poupança de pequenos investidores individuais ou da poupança conjunta 

administrada pelos grandes players, o fato é que a securitização tem assumido importante 

papel de recapitalização do setor imobiliário em diversos países. Com efeito, o processo de 

securitização ao conferir liquidez aos direitos de propriedade sobre o estoque de capital físico 

promoveu uma ampliação das oportunidades para os investidores do mercado imobiliário, 

uma vez que os mesmos poderão exercer sua função especulativa não somente com a 

propriedade fundiária e imobiliária, mas também com os direitos de propriedade. 

No entanto, as inovações promovidas pelo capital financeiro imobiliário não se 

restringem ao aspecto de ampliação da liquidez dos imóveis através da mercantilização do 

direito de propriedade. O segmento imobiliário corporativo tem apresentado constantemente 

novos produtos imobiliários, dentre os quais poderia ser citado o “built-to-suit”, que são 

empreendimentos comerciais e industriais construídos para atender um público previamente 

determinado, excluindo a necessidade de imobilização de grande volume de capital na 

construção de imóveis por grandes investidores institucionais, reduzindo os riscos do 

empreendimento, em vista da capacidade de gerar rendimentos regulares pelos locatários. 

Várias instituições financeiras bancárias e não bancárias, corporações produtivas, 

fundos de pensão, companhias de seguro e outros investidores institucionais têm 

crescentemente ampliado os investimentos no mercado imobiliário como parte de suas 

estratégias de diversificação de portfólio e como forma de reforçar seu core business; novos 

players atuando no mercado de ativos imobiliários
7
 (fundos mútuos, fundos de pensão, etc.),

 

com grande poder de comandar processos especulativos (market maker) dada a capacidade de 

                                                 
7
 Entre os vários exemplos com operação no Brasil, elencados por PAIVA (2007) cita se o caso do grupo 

Português Sonae Searra, com os shoppings temáticos construídos em várias metrópoles do país.  
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agrupar e controlar grandes fluxos de capitais. No Brasil, Fix (2007) destaca o caso de São 

Paulo, nos anos 1980 e 1990, baseado na oferta de financiamento de edifícios comerciais com 

recursos dos fundos de pensão, como “uma espécie de substituto para tentar reproduzir, ainda 

que em escala reduzida, o funcionamento da promoção imobiliária norte americana”, mas que 

a autora observou, à época, como “um processo de internacionalização a um só tempo 

incompleto e truncado”. 

No âmbito desse processo verifica-se que, em muitas economias, a valorização 

imobiliária tem se constituído num importante mecanismo de crescimento econômico, 

considerando que as vigorosas elevações dos preços dos imóveis tenderam a resultar num 

incremento significativo dos gastos dos consumidores. Uma característica inovadora é a 

“capacidade de sincronizar movimentos internacionais de boom e colapsos dos preços dos 

ativos imobiliários em um conjunto de cidades que fazem parte de um circuito mundial de 

valorização patrimonial”. Em 1987, por exemplo, os dados sobre valorização da propriedade 

imobiliária comercial em algumas cidades mostravam um crescimento nos preços dos imóveis 

na seguinte proporção: 61% em Tóquio, 25% em Frankfurt, 40% em Londres, 38% em 

Sidney, 37% em Helsinki e 50% em Madri. Em 1992, após o estouro da bolha imobiliária no 

Japão, essas cidades também apresentaram uniformidade no colapso dos preços dos imóveis 

comerciais: -19% em Tóquio, -24% em Frankfurt, -30% em Londres, -35% em Sidney, -20 

em Helsinki e – 28% em Madri. 

Nos anos 1990, a queda vertiginosa dos preços dos ativos imobiliários nos Estados 

Unidos e na Inglaterra chegou à -50%; e na crise asiática em 1997, o estouro de uma grande 

bolha imobiliária foi a causa principal, levando a desvalorizações em torno de 70/80% nos 

preços dos imóveis – casos do Japão e Tailândia, onde um boom espetacular do mercado 

imobiliário precedeu a crise, desencadeando a fuga de capitais, desvalorização das moedas, 

fechamento de bancos e à queda do PIB  em vários países. As flutuações nos níveis de preços 

dos imóveis nessas cidades estão diretamente relacionadas à elevada disponibilidade de 

crédito por meio de empréstimos ou investimentos diretos realizados pelo setor bancário e por 

outras instituições financeiras na propriedade imobiliária comercial; as políticas 

macroeconômicas e institucional; ao desenvolvimento de uma economia de boom, onde “as 

bolhas de ativos são infladas e desinfladas” e as ações das autoridades monetárias quase 

inócuas, reservando a essas instituições um papel de mera gestora da crise financeira.  

O ponto fundamental a ser demonstrado é que a conexão entre o processo imobiliário e 

o capital financeiro tem constituído num condutor endógeno de instabilidade econômica, em 
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virtude da crescente interação entre as estruturas financeiras de financiamento, processos 

especulativos e as flutuações nos níveis de investimento. O deslocamento do mercado 

imobiliário em direção à esfera financeira (ou vice-versa), o amadurecimento do mercado de 

títulos e a generalização do processo de financeirização de ativos no capitalismo patrimonial, 

colocam a centralidade da habitação, da terra e da propriedade de imóveis em um patamar de 

maior importância; seja em vista da grande elasticidade entre capital e trabalho, seja com o 

progressivo retorno de capital investido em títulos lastreados em propriedades, estimulando 

empresários e investidores a se transformarem em “rentistas”, em detrimento da atuação 

estratégica como indutores da produção, conforme argumentado por Piketty (2014). 

Dado o cenário internacional negativo que sucedeu à crise imobiliária americana 

iniciada em 2007, cujo cerne foi o crescimento dos empréstimos de tipo subprime (de segunda 

linha) aumentando extraordinariamente a massa de capital fictício e tendo na população 

pobre
8
 a principal beneficiária do modelo de mercado baseado no crédito, acarretando o 

“endividamento hipotecário das famílias” (o “estopim da crise”).
9
 Num contexto de 

estagnação de salários, falta de política pública ampla de educação e saúde, liquidez 

propiciada pelo financiamento da China ao enorme déficit comercial dos EUA e de uma 

história repleta de esforços para manter a habitação como frente de acumulação capitalista e 

não direito social (a “homeownership society”) – como assevera Fix (2011), ocorreu o estouro 

da “bolha imobiliária”: queda nos preços de imóveis de até 50% em relação ao pico em certas 

cidades (como Phoenix e Las Vegas, entre outras); negative equity a mais da metade dos 

mutuários em algumas regiões (montante de dívida maior do que o preço do imóvel); queda no 

preço das ações das empresas de construção civil e fuga dos investidores; seguida pela “onda 

de despejos que atingiu cerca de 4,5 milhões de famílias
10

 e deixou bairros inteiros 

praticamente abandonados nas cidades norte-americanas.”   

Cabendo lembrar ainda que, o Estado tem um papel fundamental no processo de 

acumulação do capital financeiro imobiliário, tendo em vista que o mesmo é cooptado tanto 

para promover a flexibilização da legislação urbana em nome de uma pseudo modernização 

                                                 
8
 Na análise de Fix (2011) a suposta sofisticação dos mecanismos financeiros, que promoveriam benefícios para 

todos, encobre um sistema que acaba por extrair renda justamente da população mais pobre dos EUA, ao invés 

de reduzir as desigualdades da exclusão por recusa de crédito; “a própria nomenclatura que divide a sociedade 

entre prime e subprime é, por si mesma, sinal da segmentação social que se acentua” (p. 26).  
9
 Na questão específica sobre o processo recente de endividamento pessoal e familiar, é importante enfatizar que 

o processo não se restringe aos meandros do mercado imobiliário, mas uma das facetas mais visíveis do 

capitalismo financeiro contemporâneo; e que vem sendo denominado de “nova exclusão financeira”, 

apresentando se como um dos pilares da geografia econômica anglo-saxã.    
10

 O que Harvey (2004) chamou de acumulação por espoliação (ou “despossessão”) em seu livro O Novo 

Imperialismo.  
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maximizadora da atratividade local para o investimento capitalista, que transformaria áreas 

urbanas num espaço de empreendedores e a cidade numa “máquina de crescimento” (Logan e 

Molotch, 1987), especializada em transformar a riqueza pública em capital, mas, também um 

espaço para se viver, exacerbando os conflitos sociais existentes entre capital e trabalho, e 

mais intensamente ligados ao cruzamento dos interesses pelo valor de troca (o espaço como 

mercadoria) e valor de uso (o espaço de consumo).  

Noutros termos, isso implica considerar que a cidade torna-se cada vez mais um 

produto eminentemente da necessidade (ou obsessão) especulativa do capital imobiliário no 

seu processo de valorização e não necessariamente das necessidades de grande parte da 

sociedade. Essa percepção sobre o papel dos agentes imobiliários na transformação da 

paisagem das cidades realça a afirmação de Gottdiener (1993) de que “as cidades são produto 

de fatores econômicos, políticos e culturais”, onde os fatores econômicos se sobrepõem e 

passam a cooptar os demais, impulsionando o processo de valorização do capital imobiliário. 

Assim, o território assume um aspecto “reificado” (Brandão, et al., 2006) e de amplitudes 

variadas (do microrregional ao continental), convertendo-se num recurso estratégico 

fundamental, em termos de concorrência intercapitalista, onde ações estratégicas empresariais 

são adotadas para construir uma imagem empreendedora e um ambiente propício aos 

negócios, interligada a rede global, sob os domínios do discurso de promoção do crescimento 

econômico, com desenvolvimento urbano e sustentável.   
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1.3. A noção de “cidade global”, empreendedorismo e os “espaços formas 

metrópoles”: planejamento competitivo ou mercado do espaço? 

 

Concomitante ao processo de reconfiguração de estruturas espaciais observa se um 

movimento de “reificação” (coisificação) da cidade, através da disseminação da ideia de um 

novo planejamento urbano, cujos principais instrumentos de valorização do espaço urbano 

estariam estruturados num plano de desenvolvimento estratégico que promoveria a 

reconversão econômica de áreas urbanas decadentes ou em processo de deterioração, 

inserindo essas localidades no “arquipélago das cidades globais”. Esse novo planejamento 

urbano, concebido num ambiente de liberalização econômica e financeira, procura enfatizar o 

caráter ativo e diferenciado da cidade, por meio de instrumentos como o city marketing e o 

urbanismo de espetáculo, como forma de melhorar a atratividade e a inserção da cidade (ou 

região) em um sistema de relações internacionais. A tônica que se estabelece é a competição 

entre cidades e regiões, o que implica em mudanças no foco da política urbana, que, como 

aponta Harvey (1996), deixa de lado o enfoque de gerenciamento de serviços urbanos para 

assumir uma abordagem de empresariamento urbano, fundamentada na ideia de eficiência, 

competitividade interurbana e estilo empresarial. 

Sob essa ótica não demora a se difundir a ideia de que a escala geográfica mais 

relevante no capitalismo globalizado seria a local, levando governos locais a buscar inserir 

suas cidades entre os espaços potenciais para a acumulação de capital (Fernandes & Cano, 

2005). Sendo assim, a retórica dominante passa a atribuir aos governos locais o papel de 

produtor de ambientes favoráveis à competitividade das grandes corporações, orientando sua 

ação para a construção de vantagens comparativas interurbanas e para a promoção do 

chamado empreendedorismo urbano, no clássico exemplo do modelo de Barcelona, em que a 

“mercadotecnia da cidade” é convertida em uma das funções básicas dos governos locais e em 

um dos principais campos de negociação público-privada (Borja & Forn, 1996). 

A cidade é, então, transformada numa espécie de “máquina de crescimento”, nos 

termos sugeridos por Logan & Molotch (1987), através da promoção de coalizões de 

interesses entre as elites imobiliárias locais e o poder público para permitir fluidez à 

implantação dos grandes projetos de revitalização urbana; os estímulos às ações privadas  

tornam-se elementos fundamentais para o crescimento urbano, valorização fundiária e 

imobiliária, viabilizando, com isso, a acumulação do grande capital internacional e das elites 

rentistas locais; adquirindo uma conotação de simples mercadoria ou mais precisamente um 
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sentido de “cidade-mercadoria”, onde o espaço urbano torna-se um produto potencial para 

lucros extraordinários, explorado através de sistemáticas operações especulativas.  

Esse circuito de valorização do capital imobiliário não mais está restrito aos capitais 

nacionais, mas conta com a participação também de investidores internacionais, que 

associados com as elites locais atuam de diversas formas, direta e indiretamente, para 

promover transformações valorativas dos ativos imobiliários. Em relação a essa 

transformação da cidade em “simples” mercadoria,  

“A transformação das cidades em mercadorias vem indicar que o processo de 

mercantilização do espaço atinge outro patamar, produto do desenvolvimento do mundo da 

mercadoria, da realização do capitalismo e do processo de globalização em sua fase atual. 

A existência de um mercado de cidades, como um fenômeno recente, mostra a importância 

cada vez maior do espaço no capitalismo – a orientação estratégica para a conquista do 

espaço, que agora alcança cidades como um todo, postas em circulação num mercado 

mundial – evidencia a produção global do espaço social.” (Sánchez, 2001:33). 

 

Nesses termos, o desenvolvimento local ocorreria a partir de uma concepção de gestão 

urbana que articularia a esfera local aos interesses econômicos do capital global, sem a 

mediação da escala nacional, isto é, todas as escalas intermediárias entre o “global” e o 

“local” estariam sendo progressivamente descartadas como esferas relevantes no processo de 

promoção do novo padrão de desenvolvimento. Essa visão confere importância 

desproporcional aos “microprocessos’ e às “microdecisões” de agentes empreendedores e à 

potencialidade da localidade, e tende a negar, segundo Brandão et  al. (2006), os conflitos, a 

dinâmica de classes sociais, as questões estruturais do processo de desenvolvimento e sua 

complexidade escalar.  

Nesta perspectiva, o grande desafio dos governos locais e da política urbana, em 

particular, tem sido “vender a cidade” e o sucesso dessa política passa a ser mensurado com 

base na capacidade da localidade atrair capitais internacionais e de gerar renda e emprego, 

após a de reconversão econômica. A “odisseia localista” para se constituir numa nova 

centralidade na geografia do grande capital internacional, acompanhada da reconversão do 

foco da política urbana, tem como pressuposto que a cidade é um elemento ativo do processo 

de desenvolvimento econômico, logo a promoção do desenvolvimento das cidades dependeria 

de fatores endógenos, que deveriam ser estrategicamente estimulados pelos seus gestores 

públicos e cidadãos em geral. Todavia, essa ideia de empreendedorismo urbano e seus 

rebatimentos sobre as ações dos gestores públicos não torna prioritária a agenda de políticas 

públicas para atender certas áreas carentes de infraestrutura nas cidades, o que contribuiria 

para a exacerbação da fragmentação.  
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Na administração pública, por sua vez, a ideologia neoliberal e a argumentação de uma 

“pseudo modernização” e fragilidade financeira do Estado, tem dado primazia as parcerias 

público-privado no desenho das políticas públicas, associada com um paradigma gerencial, 

cuja ênfase está no controle dos custos, autonomização de subunidades organizacionais, 

descentralização da autoridade gerencial, transparência e reforço da responsabilidade perante 

aos “clientes” pela qualidade do serviço, através da criação de indicadores de desempenho e 

mecanismos de prestação de contas (accountability); deixando de focar objetivos, como os de 

redução das desigualdades interpessoais e regionais, para centrar-se no conceito de eficiência, 

economicidade e de gestão estratégica (a New Public Management); ocorrendo uma 

reorientação das instâncias de coordenação e governança, substituindo o planejamento 

compreensivo e orientado para a melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade (ao 

menos no discurso) por uma agenda corporativa internacional. 

Desse modo, a política urbana deixa de enfrentar prioritariamente as fraturas internas 

da grande metrópole, cuja dinâmica de crescimento tem historicamente empurrado parte 

significativa da população para a marginalidade urbana, para ser um instrumento viabilizador 

de uma coalizão de interesses entre as elites locais e o grande capital financeiro e imobiliário. 

O empresariamento na administração urbana, como salienta Harvey (1996), prioriza um 

desenvolvimento econômico baseado no simbolismo de empreendimentos imobiliários 

pontuais e especulativos em detrimento de uma reflexão sobre a gestão da metrópole tomada 

em sua totalidade e de intervenções físico-territoriais que promovam uma melhoria nas 

condições de reprodução de grande parcela da população.  

Nessas circunstâncias, é importante ressaltar que, em geral, a reconversão econômica 

de áreas decadentes, através de planos estratégicos de revitalização urbana, tem apresentado 

profundas contradições entre os objetivos explicitados e resultados alcançados com a 

implementação de tais projetos, tendo em vista que a criação de um espaço diferenciado no 

interior da metrópole tem exacerbado ainda mais a tensão entre incluídos (insider) e excluídos 

(outsider). Os grandes projetos de revitalização de espaços urbanos decadentes na Europa, 

implementados ao longo da década de 1990, são experiências bastante ilustrativa desse 

processo gradual de “exclusão social planejada” (planned gentrification), assim como as 

políticas de “social mix”, como discutido por Malheiros (2014) e Mendes (2016); 

evidenciando que algumas intervenções imobiliárias pontuais, adotadas com o objetivo de 

promover a regeneração urbana e de melhorar a inserção da localidade na geografia do capital 

global têm, na verdade, contribuído fortemente para desenvolver a cidade sobre a lógica da 
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fragmentação. Essas intervenções têm favorecido, por um lado, o aparecimento de novas 

centralidades integradas aos fluxos comerciais e financeiros mundiais, mas, por outro, têm 

colaborado para o debilitamento da coesão social, já bastante comprometida, e o 

desenvolvimento de processos de gentrificação.  

A natureza dessa contradição se encontra na incapacidade de compatibilizar os 

interesses do grande capital, representado pelos modernos rentiers, constituídos a partir da 

fusão do capital imobiliário com o capital financeiro, e a ocupação democrática do espaço 

público como forma de aumentar a sociabilidade. Com efeito, a imposição de espaços de 

exclusão reforça as contradições entre a produção social do espaço e sua apropriação privada, 

tornando-se mais acentuado o debilitamento da coesão social e, consequentemente, dando 

maior visibilidade às tensões, à barbárie e à insegurança no espaço urbano fragmentado. A 

importância desse fato é reconhecida inclusive por um dos baluartes do planejamento 

estratégico, Jordi Borja, ao afirmar que“la ciudad fragmentada es una ciudad fisicamente 

segregada, socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y 

politicamente ingobernable”(Borja, 2000:27). 

As capitais do capital se sucederam ao longo da história, com maior ou menor poder 

político, administrativo, financeiro e ostentação econômica;
11

essas cidades se caracterizavam, 

inicialmente, como sendo centro de reprodução de todas as funções financeiras necessárias ao 

funcionamento da economia interna do país, no momento em que a colaboração entre 

mercados nacionais era ainda precária e intermitente. Com a consolidação dos mercados 

globais de capital, a cooperação entre elas tem se tornado um elemento estratégico, tanto que 

as principais empresas de serviços financeiros estão estabelecendo escritórios nas principais 

cidades da porção solvável do planeta, ao mesmo tempo em que os tradicionais centros 

nacionais passam a sediar empresas estrangeiras de alcance global.  

Um amplo e diversificado debate acerca das transformações provocadas pelo processo 

de globalização econômica e pela difusão das novas tecnologias de informação e 

comunicação tem, amiúde, proposto a emergência de novas configurações econômicas e 

territoriais. Inicialmente forneceram um campo fértil para o desenvolvimento de 

interpretações teóricas que podem ser polarizadas em duas linhas de pesquisa: uma aponta 

para a emergência de “espaços de fluxos” ou “território de fluxos”, onde a localização do 

empreendimento seria indiferente em relação aos lugares, o que levou muitos analistas não 

somente a colocar a questão territorial num segundo plano, mas a proclamar o fim da 

                                                 
11

 Inicialmente se destacam: Roma, Gênova, Antuérpia, Florença, Amsterdã, Londres, Tóquio e Nova York. Para 

um recenseamento completo foi apresentado por Paiva (2007). 
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geografia e das cidades, ou pelo menos a obsolescência dessas enquanto entidades 

econômicas; em outro extremo, os teóricos das “cidades mundiais” ou “cidades globais” 

apontam para a concepção de que algumas cidades se constituíam centros de controle e 

comando da atividade econômica mundial. 

Na década de 1970 e início dos anos 80 a perspectiva política e espacial estava 

basicamente associada ao âmbito nacional e suas escalas, com forte ênfase em aspectos 

econômicos e históricos específicos das sociedades; os principais estudiosos da área urbana 

como Castells (1972), Lefebvre (1974); Lojkine (1977); Topalov (1979); Harvey (1982), 

Gottdiener (1985) centravam suas perspectivas analíticas na discussão da produção e 

apropriação social da cidade, ou seja, como os diversos atores sociais se articulavam em torno 

de seus interesses em disputa pela apropriação do espaço urbano.  

A partir de meados da década de 1980 as principais contribuições para a compreensão 

do espaço urbano passam a enfatizar, sob diferentes perspectivas, as mudanças econômicas, 

sociais e espaciais decorrentes das transformações no padrão de acumulação, de regulação 

econômica e das novas tecnologias de informação e comunicação. Com isso, ocorreu uma 

redefinição de escalas de decisão, sendo que “as escalas global e local passaram a sobrepujar 

as escalas intermediárias”. A escala global é liderada pelos interesses corporativos e pelas 

ações do grande capital financeiro, enquanto que a escala local procura adequar-se aos novos 

requisitos locacionais para se inserir na geografia de interesses do capital global. Essa 

redefinição de escalas de poder em favor de uma maior interação global-local – “a 

glocalização”, como sugeriu Swyngedouw (1997) se constitui, na prática, num “retorno das 

preposições pré-fordistas, sobretudo ao enfatizar uma gestão urbana e regional baseada em 

critérios de eficiência e competição”. Neste contexto, emerge o planejamento estratégico e os 

grandes projetos de renovação urbana como pedra filosofal dos planejadores urbanos para 

resolver os problemas decorrentes do processo de decadência econômica e atrair novos 

investimentos de empresas multinacionais, como uma das características centrais do 

capitalismo contemporâneo. 

A partir das possibilidades geradas pelas tecnologias de comunicação e informação, da 

redução das barreiras à livre circulação de fluxos financeiros em escala global, bem como da 

concepção de que a economia contemporânea é composta por uma combinação de dispersão 

global das atividades econômicas e de um controle integrado globalmente, as cidades 

passaram a ser pensadas e hierarquizadas em termos dos fatores de decisão de localização do 
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capital, dos setores e fatores econômicos que o atraem ou não, cujas decisões das corporações 

tendem a gerar vários impactos territoriais.  

As corporações multinacionais se tornaram atores decisivos para a gestão do sistema 

econômico e da espacialidade, o capital se tornou mais livre das determinações do território e 

tende a identificar a forma financeira como sua expressão mais adequada. Nesse processo de 

“adequação” às exigências das corporações multinacionais, ocorre a mobilização de diversos 

atores, especialmente as elites rentistas locais, de modo a tornar seus territórios competitivos 

na globalização, o que Storper (1997) denominou de “territorialidade das firmas estratégicas”. 

A partir desse período altera se a perspectiva das análises e interpretações sobre a 

problemática urbana e territorial frente aquela produzida nos decênios anteriores, dentre os 

quais se destacam os postulados em Castells (1987, 1989); Harvey (1989); Sassen (1991, 

1998); Soja (1993), Storper (1997), Veltz (1999). São abordagens que, em síntese, expressam 

os eventos que caracterizam a década de 1990, referente ao contraditório processo de 

integração e fragmentação da economia mundial e fortalecimento do papel das grandes 

metrópoles num contexto de “hiperescala” de circulação do capital, o qual promoveu a 

centralidade da questão urbana no debate contemporâneo sobre a organização do espaço. 

Ao longo da década de 1990 consolidou-se a corrente teórica de pesquisa, sobretudo a 

partir dos trabalhos de Saskia Sassen, que suscitavam a renovada importância das grandes 

cidades como lugares estratégicos no capitalismo contemporâneo, locais destinados a certos 

tipos de atividades e funções, particularmente relacionadas com serviços altamente 

especializados (terciário avançado) e transações financeiras transnacionais. Nesta visão, as 

cidades globais se tornam centros hierarquizados de decisão no mundo globalizado, um 

fenômeno que não se resume simplesmente à questão de coordenação global, mas de 

produção de capacidades de controle global, onde subsistem entrelaçadas múltiplas formas de 

organização territorial, que reiteram e amplificam as desigualdades espaciais. 

Grande diversidade de conceitos procura traduzir o processo socioespacial que 

compõe a conformação das grandes metrópoles e seu recente surgimento na história da 

urbanização,
12

 para o que faz-se necessário uma breve revisão teórico-conceitual quanto ao 

conteúdo das terminologias “espaço-forma metrópoles” e “metropolização”.
13

 A Revolução 

                                                 
12

 Na sua origem etimológica, o termo “Metrópole” remonta aos gregos e refere-se a uma “cidade mãe” – a 

cidade central de áreas urbanas formadas por cidades ligadas entre si fisicamente (conurbadas) ou através de 

fluxos de pessoas e serviços e que assumem importante posição (econômica, política, cultural) na rede urbana da 

qual fazem parte (wikipedia).  
13

 Parte desta revisão foi elaborada em artigo final apresentado na disciplina Ambiente e Apropriação de Regiões 

do Cerrado, ministrada pelo prof. Tadeu P. A. Arrais (IESA/UFG), em: BORGES, Elcileni M. Metropolização 

no Centro-Oeste: uma análise com ênfase na Região Metropolitana de Goiânia. Mimeo (2013).  
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Industrial, na Inglaterra, no século XIX, marca a expansão do fenômeno da metropolização, 

quando a imagem da cidade (a sua fisionomia), mudam consideravelmente sob o efeito dos 

novos ritmos de vida, de circulação e de concentração de pessoas, da diversificação de 

atividades, materiais e tipos de construções, próprios da “cidade moderna” enfocada nas 

análises sociológicas de Georg Simmel.
14

 

Numa perspectiva lefebvriana, podemos compreender o espaço metropolitano como 

uma espécie de aprofundamento, radicalização ou expressão completa do urbano – palco 

privilegiado da produção (social) do espaço social, onde a reprodução cotidiana de relações se 

realiza por meio de um processo cada vez mais intenso de mercantilização do espaço, e cuja 

dinâmica articula dialeticamente as dimensões do “percebido, do concebido e do vivido” 

(Lefebvre, 2006).  

Em Castells (2000), a metropolização é destacada como um estágio avançado da 

urbanização no modelo da acumulação flexível e divisão internacional do trabalho, traduzindo 

a forma espacial do crescimento urbano devido ao rápido e concentrado crescimento 

econômico, existência de infraestrutura de deslocamentos, elevada imigração sobre centros 

urbanos já constituídos e ao papel na economia mundial.   

Lembrando, ainda, que se devam diferenciar as concepções e processos envolvidos nos 

termos “metrópole” e “metropolização”, como argumenta Leoncini (2013), enquanto o 

primeiro representa os principais pontos da economia capitalista sobre o meio urbano e 

geográfico (as metrópoles em si); o segundo envolve o processo dinâmico em que vários 

centros ou aglomerações crescem e se integram, estando diretamente relacionado à 

conurbação e a industrialização, impregnando o espaço urbano das cidades com 

características metropolitanas. 

Extensa literatura e diferentes autores, ainda que a partir de perspectivas teóricas 

diferentes, reconhecem a configuração de redes de cidades e os “espaço-forma metrópoles”, 

referidos por Costa (2012), “como expressão de um processo de formação socioespacial 

particularmente dinâmico para o capitalismo contemporâneo.” Grandes aglomerações urbanas 

consistiriam, portanto, nas metrópoles globais, expressão da economia territorial em rede 

(Veltz, 1996) ou uma grande rede global de “cidades transfronteiriças” (Sassen, 2007).  

A síntese de conceitos internacionais recorrentes ilustra o que Moura (2009) considera 

como “novas formas” ou “novos conteúdos” da cidade
15

 e da aglomeração, e as novas 

                                                 
14

 Para uma síntese teórica ver LEITE, J. M. (2011). 
15

 Um quadro completo com os conceitos e autores sobre as novas formas de cidade podem ser visto em: 

MOURA, Rosa. (2009).   
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morfologias endereçam a uma nova noção: a da “metrópole transformada” ou até mesmo a do 

“fim da era da metrópole”.  

“sob a perspectiva da forma, tanto a noção de “cidade-região global” (SCOTT et al., 

2001), quanto a de “megarregião” (Sassen, 2007) resgatam idéias acerca da 

“megalópole”, dos anos 1970, que por sua vez inscreve a noção de “metápole”, ou 

“metametrópole” – termo proposto por Ascher (1995) para uma pós-polis”. Outras 

concepções morfológicas acentuam as “características de grandes espaços sem centro, 

sem unidade, como se verifica nas noções de “exópole” (ou ex-polis, o que já não é mais 

cidade) e ”pós-metrópole” (SOJA, 1996; 2000) – metáfora da metrópole, cidade paradoxal 

tornada inside-out, pela urbanização periférica e expansão dos entornos, ou out-side in, 

pois todas as periferias do mundo estão no centro, em sua própria zona simbólica” 

(Moura, 2009, p.201). 

 

O prefixo pós é enfatizado no intuito de reunir no leque da pós-metrópole as 

abordagens pós-estruturalistas, pós-fordistas e pós-keynesianas e suas implicações espaciais. 

Aqui o “espaço-cidade” se amplia, formando “um sistema regional e policentrico mais amplo 

de assentamentos nodais que interagem uns com os outros – uma cidade-região”, nos termos 

de Soja (2000), interpretada como a forma urbana do processo de metropolização em seu 

estágio contemporâneo; conforme Scott et  all. (2001), cujo trabalho tem se tornado referência 

obrigatória sobre a temática, “em toda a parte, essas cidades-regiões estão se expandindo 

vigorosamente e constituem-se em sérios desafios para os pesquisadores e os gestores de 

políticas públicas na entrada do século XXI”. 

Na análise empreendida por Moura (2008) houve a preocupação em pensar a aplicação 

do conteúdo desses conceitos internacionais ao caso nacional, concluindo que “não se 

mostrou adequado à natureza e às especificidades das metrópoles brasileiras”, seja por 

resultarem de processos induzidos que não se reproduziram localmente na mesma intensidade; 

seja por exacerbarem a condição metropolitana em suas mais variadas transformações, ainda 

restrita no País a partes de algumas centralidades principais, observando que “talvez o único 

caso no Brasil que os conceitos sejam pertinentes é São Paulo, mas com ressalvas”. 

Corroborando, assim, os ensinamentos de Milton Santos (1990), de que as metrópoles 

passaram a funcionar e evoluir segundo parâmetros globais, mas que “tais transformações 

espaciais guardam diversidade e especificidades que se devem a história do país onde se 

encontram e a sua própria história local”.  
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1.4. ”Boom de urbanização”, sustentabilidade urbana e o direito à cidade (e à 

moradia): os desafios da Nova Agenda Urbana Pós-2015 

 
[…] o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade renovada, 

aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem 

o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc.). A proclamação e a realização da vida 

urbana como reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o 

domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria)[…]. (Lefebvre, 

Henri. 2010; p. 139.  

  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(ONU/Habitat), desde 2007, mais da metade da população mundial vive em cidades (54,5%) e 

centros urbanos; estima se que até 2050 cerca de 70% da população mundial deve morar em 

áreas urbanas (e a tendência é de cidades cada vez maiores e mais desiguais); todos os 

grandes desafios globais, as alterações climáticas, a economia, a desigualdade, o próprio 

futuro da democracia, serão resolvidos nas cidades.  

As cidades são os territórios em jogo de uma importante diversidade e de múltiplas 

riquezas econômicas, ambientais, políticas e culturais, tanto reais quanto potenciais; mas os 

modelos de desenvolvimento atualmente implementados em boa parte dos países tendem a 

concentrar renda e poder, gerando, entre outros problemas, a pobreza, a exclusão e a 

degradação ambiental nas zonas urbanas. A produção urbana tem cada vez mais se constituído 

no locus principal da acumulação de capital com vistas à lucratividade, tornando se o centro 

da atividade econômica esmagadora em escala planetária; embora haja uma escassez crônica 

de habitação a preços acessíveis em quase todas as grandes cidades, os seus horizontes estão 

repletos de condomínios vazios para os “ultra-ricos”, cujo principal interesse é a especulação 

nos valores dos imóveis, a absorção de capital excedente para sustentação dos níveis de lucro 

e maximização do retorno sobre os valores de troca, não importando o valor de uso.  

Para Harvey (2015), a crise de urbanização, desencadeada desse boom de urbanização 

está diretamente relacionada com a insatisfação das necessidades das pessoas, a diminuição da 

qualidade de vida, o descontentamento com o ritmo e estilo das transformações urbanas, além 

do aumento do custo de vida, especialmente para alimentação, transporte e habitação, que 

tornou a vida diária cada vez mais difícil para as populações urbanas, residindo aí a 

explicação para as revoltas populares manifestadas nos anos recentes em diversas cidades e 

países; embora existam diferenças nas motivações políticas em cada contexto, analisando que 

as “bolhas imobiliárias, o aumento dos preços da habitação, e a privatização-alienação global 

de bens urbanos comuns constituem a base comum de protestos em tão diversos lugares como 

os Estados Unidos, Egito, Espanha, Turquia, Brasil, Israel, e na Grécia”. 
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A mesma irracionalidade de habitações vazias em meio à escassez de habitação a 

preços acessíveis podem ser encontrados no Brasil, Turquia, Dubai, e Chile, assim como em 

todas as cidades globais da alta finança, como Londres e Nova York; de outro lado, vem se 

difundindo, em todo o mundo, as políticas de austeridades orçamentárias, concomitantemente 

a relutância de tributar os ricos, dado o poder esmagador de uma oligarquia agora triunfante, o 

que significa diminuição dos serviços públicos para as massas e acumulação ainda mais 

surpreendente de riqueza para poucos, colocando de lado quaisquer pretensões de governança 

urbana democrática. 

De outro lado, um dos temas centrais de discussão sobre políticas habitacionais na 

atualidade, 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; as conseqüências urbanísticas e sociais da implantação de 

habitações populares predominantemente em áreas periféricas e menos valorizadas das 

cidades, marcadas por precariedade, extrema homogeneidade de moradores de baixa renda, 

desempregados e/ou de populações precariamente inseridas nos sistemas de emprego formal 

das cidades (Kenna, 2008; Sabattini & Sierralta, 2005); transformando se em ilhas de pobreza 

e concentração de problemas sociais, como a presença de tráfico de drogas e violência 

doméstica e, mais recentemente, como assistimos nos grandes ensembles de Paris 2007 ou nas 

periferias inglesas em 2011, de explosão de violência e agitação social (Wacquant, 2007; 

Rodriguez & Sugraynes, 2005; e Logan, 2002).    

Conforme matéria publicada no Jornal Financial Times, o investimento em imóveis é 

o piloto mais importante da economia chinesa, que por sua vez foi o principal motor da 

economia global durante a crise mundial de 2008; em todo o mundo o “concreto” está sendo 

derramado em um ritmo sem precedentes sobre a superfície do planeta terra, resultando em 

enorme crise ecológica, evidenciando que a problemática questão da “insustentabilidade 

urbana” se agrava na mesma proporção do extraordinário crescimento das cidades, em escala 

planetária; surge, então, o “desenvolvimento sustentável”
16

 como palavra de ordem no cenário 

mundial, figurando como uma das mais importantes preocupações de governos de diversos 

países do mundo, ganhando destaque nos meios de comunicação, em debates em grandes 

                                                 
16

 Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas 

“desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem 

comprometer a capacidade do planeta para atender as futuras gerações”. 
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conclaves internacionais, deliberada por meio de protocolos e acordos multilaterais entre 

países e blocos de países
17

.  

Nos dias atuais, a “sustentabilidade” é mais discutida que a própria segurança pública 

e o planejamento ambiental, contudo, é preciso considerar, ainda, que a teia de relações que a 

ordem ambiental internacional engendra é complexa e as decisões no âmbito dos foros 

internacionais são políticas, implicando sempre interesses antagônicos e oposicionistas 

(Sachs, 1993). A década de 1960 foi denominada pela ONU de a "Primeira Década das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento", acreditando que a cooperação internacional 

proporcionaria um crescimento econômico pela transferência de tecnologia, experiência e 

fundos monetários, de modo a resolver os problemas dos países mais pobres. Em 1972, na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, reconheceu-se o 

relacionamento entre os conceitos de conservação ambiental e desenvolvimento industrial; 

foram discutidos os efeitos causados pela falta de planejamento na utilização de recursos 

naturais e se estabeleceram critérios claros de "poluição, pobreza e ecodesenvolvimento". 

Na “Terceira Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento” (1980-1990), 

buscava-se estratégias de distribuição, visando repartir de modo mais justo os benefícios do 

eventual crescimento da economia mundial; em 1987, a ONU apresentou o Relatório 

Brundtland - "Our Commom Future" (Nosso Futuro Comum), no qual se ressaltava o conceito 

de desenvolvimento sustentável, defendia a distribuição das riquezas como forma de 

desenvolvimento global e buscava chegar a um acordo entre as posições antagônicas dos 

países ricos e pobres. Em 1992, com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (evento que ficou conhecido como ECO-92 

ou Rio 92), o conceito foi definitivamente incorporado como um princípio orientador de 

ações. Foi então elaborada a Agenda 21, que representa um compromisso das nações de agir 

em cooperação e harmonia na busca do desenvolvimento sustentável, diminuir a degradação 

ambiental, preservar o meio ambiente para as gerações futuras e adotar um modelo de 

crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico, 

reconhecendo que os problemas de crescimento demográficos e da pobreza são globais. 

O tema das mudanças climáticas despertou um rico debate desde o protocolo de 

Kyoto, em 1997 (Cúpula do Clima e Aquecimento Global), tendo sido realizadas mais três 

conferências pautando a questão: Olinda (1999) - Convenção da Desertificação; Haia (2000) - 

                                                 
17

Esta revisão foi realizada no artigo final apresentado na disciplina Teoria e Método de Geografia, ministrada 

pelas professoras Ana Cristina da Silva e Miriam A. Bueno (IESA/UFG), sob o título: A questão ambiental e a 

sustentabilidade: reflexões sobre o papel da Geografia no recorrente debate. 2013 (mimeo).  
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Cúpula do Clima e Aquecimento Global; Bonn (2001) - Cúpula do Clima e Aquecimento 

Global (aprovação e regulamentação do protocolo de Kyoto).  

A Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável – Rio + 10, em Joanesburgo, África do Sul, afirma que o desenvolvimento 

sustentável é construído sobre três pilares interdependentes: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental. Contudo, nessa reunião verificou-se que a 

pobreza e a degradação ambiental aumentaram; também ficou estabelecido que não fosse 

preciso determinar uma nova Agenda, visto que os objetivos da Agenda 21 ainda não tinham 

sido atingidos (entre os quais o compromisso de reduzir pela metade o número de pessoas 

extremamente pobres (que vivem com menos de 1 dólar por dia) até 2015. 

Em 2012, vinte anos após a histórica Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi realizada novamente no Rio de Janeiro a Conferência das Nações 

Unidades sobre Desenvolvimento Sustentável – a RIO + 20 – contribuiu para definir a agenda 

do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, renovando o compromisso político 

por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas 

pelas principais cúpulas. No mesmo ano, os estudos sobre habitação, mobilidade e 

saneamento, enriquecidos pelos debates da Conferência Rio+20, foram apresentados e 

discutidos no VI Fórum Urbano Mundial (WUF 6), organizado bienalmente pela ONU-

Habitat, realizado em setembro de 2012 em Nápoles (Itália).  

Todavia, Oliveira (2002) alerta para “caráter ideológico da própria concepção de 

desenvolvimento sustentável”; cujo significado, porém, implica a compreensão das mediações 

sociais que a fundamentam – uma dual articulação de ideias envolvendo uma “tensão teórica” 

e uma “fortaleza conceitual”, presente no capitalismo contemporâneo, que alude à própria 

relação sociedade x natureza e a atual adequação de um novo modelo técnico-produtivo. 

Também Rodrigues (2005) chama atenção para o fato de que “as riquezas naturais são 

mercadorias desde o advento do capitalismo, porém a mercadificação atinge novas dimensões, 

em especial com a hegemonia do pensamento neoliberal e a financeirização da economia”. A 

citação da autora traduz muito propriamente essa noção, 

“implanta-se a ideia nas Agendas 21 locais de que a “preservação, conservação” dos 

recursos naturais poderá provocar a “inclusão” social, em especial, com a coleta, 

separação dos resíduos sólidos recicláveis. Teoricamente, vivendo de “restos” da produção 

os excluídos seriam incluídos no sistema, mas não no meio técnico-científico-informacional. 

Esse exemplo da chamada “inclusão” nos mostra que a técnica não é neutra e que serve 

como uma alavanca para dominar o trabalhador (Rodrigues, 2005, P. 6).  
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A autora alerta, ainda, sobre a inconsistência da concepção do Desenvolvimento 

Sustentável (“ideário”, “mito”, “ideia mágica”, “lenda”) “cuja fragilidade visa ocultar uma 

agenda política pautada na manutenção da dominação de classe” (realizando um mitológico 

choque de gerações presentes e futuras), e assevera que podemos enxergar a crise ambiental 

como uma possibilidade de criação de um novo olhar para com o espaço.  

Ferreira (2015) pontua que, apesar das pessoas associarem cada vez mais as questões 

urbanas à problemática ambiental, pois a relação é cada vez mais evidente (aumento das 

enchentes, a falta de árvores, o colapso do trânsito, os desabamentos frequentes, a poluição, a 

falta de saneamento etc.), “não existe propriamente uma formulação que defina 

sustentabilidade urbana, dando-lhe o caráter sistêmico que merece e permitindo uma fácil 

compreensão dos abusos sobre a natureza”; imprecisão que ajuda, em muitos casos, à sua 

apropriação indevida por setores que a utilizam como estratégia de marketing, para vender 

empreendimentos que, antagonicamente, reforçam a insustentabilidade da matriz urbanística.  

A discussão sobre os modelos para aferição da “forma urbana sustentável”, incluindo o 

estudo das diferentes modalidades de transporte, mobilidade e tipos de acesso às funções da 

cidade por meio da infraestrutura urbana, como também a relação entre estes aspectos e a 

noção de sustentabilidade (Marques da Costa, 2006), em que a consideração dos arranjos 

espaciais que conformam as cidades dispersas e compactas ganha destaque em todo o mundo, 

oferece novos elementos para apoiar o planejamento urbano, num contexto de alta densidade, 

diversidade de usos do solo urbano e a busca de menor fragmentação. Contudo, os críticos do 

desenvolvimento sustentável, de modo geral, indicam que se trata de um conceito que visa 

regular o acesso aos recursos naturais à parcela que está inserida na sociedade de consumo – 

ou seja, um terço da população mundial; eles apontam que a sustentabilidade só seria 

aplicável se integrasse o restante da população mundial a uma vida mais digna e indicam que 

essa incorporação não poderia ocorrer dentro do atual sistema econômico, já que não existem 

recursos naturais para prover a base material da sociedade capitalista na escala da totalidade 

da população humana na Terra. 

Nesses termos, a Nova Agenda Urbana, aprovada oficialmente em 20 de outubro de 

2016, ao fim da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável, Habitat III,
18

 a partir da Resolução nº 67/2016 da Assembleia Geral da 

ONU, traz uma reflexão crítica sobre os rumos da urbanização no mundo, pautando uma nova 

maneira de atuação dos países, estabelecidas em suas “175 cláusulas”, princípios e 

                                                 
18

Realizada em Quito, no Equador, com mais de 35 mil pessoas, entre técnicos, administradores e governantes, 

de 193 países signatários. 
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compromissos, que se aprofundam nas “questões de inclusão social e inovação no 

planejamento urbano, visando construir cidades mais democráticas e sustentáveis nos 

próximos 20 anos”; o draft one do documento-base da Conferência Habitat-III se apresenta 

como uma importante ferramenta orientadora ao planejamento urbano local, dirigido a todas 

as nações, defendendo considerar as diferenças e características regionais específicas do ponto 

de vista demográfico, cultural, ambiental e, principalmente, as taxas e padrões de urbanização. 

Uma síntese de cinco (05) grandes desafios orienta as questões priorizadas: 1) envolvera 

urbanização em todos os níveis de assentamentos humanos, com políticas que pensem o 

processo além do espaço físico, unindo áreas urbanas, periurbanas e rurais; 2) integrar a 

Equidade na Agenda de Desenvolvimento, como uma questão de justiça social, de forma a 

assegurar acesso à esfera pública, estendendo as oportunidades e aumentando a igualdade; 

3) fomentar o planejamento urbano nacional e as extensões das cidades planejadas; 4) decidir 

como as metas de desenvolvimento sustentável serão apoiados por meio da urbanização 

sustentável;5) alinhar e fortalecer os arranjos institucionais, com os resultados substantivos da 

Habitat III, de modo a assegurar sua implementação efetiva.  

Portanto, a complexidade da Nova Agenda Urbana impõe esforço e desafio à garantia 

da efetiva implementação de seus conceitos, e, principalmente, a concretização dos meios e 

recursos disponíveis para a sua execução. O diretor executivo do ONU-Habitat, Joan Clos, 

lembra que o documento é um "roteiro comum" de responsabilidades com o futuro, mas não 

propõe metas, “seu grande legado deve ser a visão de que as cidades devem estar no centro do 

processo de desenvolvimento, como uma extensão da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”, visando garantir utilização igualitária dos assentamentos humanos, buscando a 

inclusão e garantia de todos os habitantes, das atuais e futuras gerações, sem nenhum tipo de 

discriminação.  

Nesse sentido, a Plataforma Global para o Direito à Cidade
19

 realizou uma série de 

ações para a introdução do conceito de direito à cidade na Nova Agenda Urbana, temendo a 

sua não inserção no documento pactuado, o que deixaria os cidadãos vulneráveis a violações 

destes direitos, citada como “nossa visão compartilhada” (Parágrafo 11) 

“Nós compartilhamos uma visão de cidades para todos, referindo se ao uso igual e gozo de 

cidades e assentamentos humanos, buscando promover a inclusão e garantir que todos os 

habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminação de qualquer espécie, são 

capazes de habitar e produzir apenas, cidades seguras, saudáveis e acessíveis, baratos, 

resistentes e sustentáveis e assentamentos humanos, a promover a prosperidade e 

qualidade de vida para todos”. 

                                                 
19

 Link Page: http://www.righttothecityplatform.org.br/. 
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Essas preocupações que foram colocadas no centro da Carta Mundial pelo Direito à 

Cidade, um documento que nasceu há quase quinze anos e visa apontar as responsabilidades 

dos governos locais e nacionais, da sociedade civil e das organizações internacionais, para 

garantir a todos os cidadãos uma vida com dignidade nas zonas urbanas; sintetizadas no texto 

“Uma pedra angular necessária para o Habitat III: o Direito à Cidade”, assinado por Isabel 

Pascual, responsável pela Comunicação do Secretariado Geral da Coalizão Habitat 

Internacional (HIC),
20

 proposto como medidas necessárias para o pleno reconhecimento do 

direito à cidade em âmbito internacional; sua inclusão na Nova Agenda Urbana foi resultado 

de um longo processo de diálogos, campanhas, negociações entre governos locais e 

participação da sociedade civil ao longo de todo o processo preparatório para o Habitat III. 

Considera-se, assim, que a implementação da Nova Agenda Urbana implica, também, 

novas regras e regulações, novo planejamento e design para os projetos urbanos, novos 

mecanismos de financiamento municipal, colocando como fundamental o desenvolvimento de 

mecanismos e modelos para transferência de conhecimento aos planejadores locais. O direito 

à cidade é de todos, assim como a solução dos problemas; a humanidade atravessa um 

momento em que a inclusão social e a democracia urbana devem ser integradas aos modelos 

de desenvolvimento de forma radical. Um dos principais problemas enfrentados pelas cidades 

hoje é a desigualdade de acesso à moradia adequada: um quarto da população vive em 

favelas, em condições precárias (cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo e esse número 

deve dobrar até 2030); assim, tendo como uma das principais premissas "não deixar ninguém 

para trás", a Nova Agenda Urbana destaca a importância de avançar com as atividades de 

urbanização de assentamentos precários e garantir a todos o direito à cidade.  

A indústria da construção, que move a explosão da ocupação urbana, ganha menção 

específica na Agenda, preconizando a recuperação e a reciclagem de instalações, o 

desenvolvimento de edifícios sustentáveis e resilientes, priorizando o uso de materiais locais, 

não-tóxicos e reciclados e tintas e revestimentos livres de chumbo; a conservação do 

ecossistema, a regeneração, reformas (retrofitting) dos conjuntos habitacionais e a resiliência 

dos assentamentos urbanos face às vulnerabilidades e riscos de desastres naturais e mudanças 

do clima; atacando explicitamente o desperdício de recursos e propondo a gestão racional de 

resíduos nas cidades, a redução das emissões de carbono, a garantia da segurança hídrica e 

alimentar como pontos conectados e fundamentais para a qualidade de vida.  

                                                 
20

 O HIC nasceu na Conferência Habitat I em 1976 e é uma das organizações fundadoras da Plataforma Mundial 

pelo Direito à Cidade (tendo como referencial a formulação teórica de Henri Lefebvre). 
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Um dos tópicos da Agenda assume o compromisso de promover uma gestão 

ambientalmente racional dos resíduos, reduzindo substancialmente sua geração, reutilizando, 

e reciclando (3“Rs”), diminuindo aterros e convertendo resíduos em energia quando não 

puderem ser reciclados ou quando houver outra melhor solução ambiental; propõe o apoio à 

promoção de regimes de responsabilidade estendida a produtores e geradores de resíduos no 

financiamento de sistemas de gestão de resíduos urbanos e na redução de riscos e impactos 

socioeconômicos, visando aumentar as taxas de reciclagem e o melhor design dos produtos; 

também propõe o combate ao desperdício, coordenação de políticas sustentáveis de segurança 

alimentar e agricultura em áreas urbanas e periféricas, além da redução do uso de produtos 

químicos perigosos, manutenção da diversidade genética de sementes e políticas para 

maximizar a eficiência. Sobre os recursos naturais, o documento destaca o compromisso com 

o fortalecimento da gestão sustentável da terra, da água (oceanos, mares, água doce), da 

energia, de materiais, florestas e dos alimentos.  

Em essência, a Nova Agenda Urbana visa incluir melhor a dimensão urbana nas 

políticas públicas, envolvendo os cidadãos na sua concepção e também na entrega dessas 

políticas. Todavia, a complexidade da Agenda exige o esforço e parcerias entre governos 

nacionais, regionais, locais, cidades, sociedade civil e todas as partes interessadas; implicando 

utilizar uma abordagem integrada de diferentes áreas políticas; governança em vários níveis, 

que se sustente em melhor regulamentação (a um custo menor, mais eficiente e mais eficaz), 

melhor financiamento (mais adaptado às necessidades, acesso mais simples, mais integrado) e 

melhor conhecimento (dados, boa práticas, projetos, troca de experiências),de modo a criar 

arranjos inovadores e inclusivos. Vislumbra se, portanto, que o maior desafio colocado às 

Nações é garantir a implementação efetiva da Agenda; contudo, a questão de fundo que 

emerge desta reflexão é, justamente, sobre como avançar em um cenário de crise orçamentária 

fiscal, de redução de investimentos públicos e de políticas de austeridade (no mundo)? 
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CAPÍTULO 2. POLÍTICA HABITACIONAL E MERCADO IMOBILIÁRIO NO 

BRASIL: TRANSFORMAÇÕES E DINÂMICA RECENTE 

“(...) a política habitacional no Brasil, desde a criação do já extinto Banco Nacional de 

Habitação (BNH), sempre foi baseada na produção de casas e apartamentos por meio dos 

recursos do FGTS, fundo público composto pelo recolhimento compulsório de 8% do salário 

dos trabalhadores com carteira assinada. (...). Em 2009, a criação do MCMV, apesar de todas 

as suas deficiências, incorporou pela primeira vez os mais pobres às políticas de 

financiamento habitacional, ao ampliar de forma significativa os subsídios públicos, 

mobilizando para isso recursos do orçamento do governo federal. (...) As mudanças 

anunciadas recentemente pelo governo, aliadas à paralisação da produção de unidades para a 

faixa 1 do programa, à imposição de um teto para os investimentos  públicos, reajustável nos 

próximos 20 anos apenas com base na inflação, ao aumento para R$ 1,5 milhão do valor 

limite dos imóveis que podem ser financiados com recursos do FGTS, e também ao aumento 

do teto de renda familiar – agora de R$ 9 mil – para conseguir financiamento via MCMV, 

fazem com que tenhamos regredido décadas nas políticas públicas de habitação para a 

população mais pobre”. (Rolnik, Raquel. Mudanças no FGTS e no MCMV: e os mais 

pobres? Correio da Cidadania, 24/02/2017). 

 

Este Capítulo foi estruturado com base na sistematização das informações sobre o 

mercado habitacional brasileiro, contextualizando sua trajetória evolutiva, os marcos 

institucionais do sistema financeiro habitacional, os avanços normativos e principais 

instrumentos da política pública de habitação em diferentes momentos da história nacional; 

procura evidenciar o impacto das transformações recentes no circuito imobiliário e da PNH 

implementada a partir de 2003, tendo por base a estratégia central de democratização do 

crédito, desencadeando o boom imobiliário que tomou de assalto às cidades do país 

(especialmente entre 2007-2014), anteriormente à estagnação e queda, a partir de 2015, no 

contexto de aprofundamento da crise econômica, política e fiscal brasileira.  

Para tanto, o texto foi divido em quatro tópicos: o primeiro analisa as informações 

institucionais sobre os dois instrumentos principais (BNH e MCMV), seus resultados em 

termos de execução, efetividade social alcançada, contexto político e os fatores motivadores 

em cada caso; bem como o impacto da questão orçamentária fiscal como determinante na 

“derrocada” e/ou descontinuidade de ambos os Programas, nas duas épocas distintas, ambas 

marcadas por crises macroeconômicas; um tópico específico trata das informações 

operacionais e os fundamentos do Programa MCMV e demais programas públicos 

implementados no país a partir de 2004 (FNHIS, PAC Habitação, Crédito Solidário e MCMV 

Entidades); os tópicos seguintes analisam o dinamismo gerado em termos quantitativos, os 

efeitos multiplicadores gerados, o impacto na redução do déficit habitacional e a inclusão dos 

estratos populares, trajetória interrompida no contexto de mudanças e retrocessos nas políticas 

urbanas e de habitação a partir de 2016. 
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2.1. Provisão pública de moradia e a aproximação Estado-Mercado: do BNH ao 

PMCMV 

“A promoção da política habitacional no Brasil pode ser dividida em dois períodos de 

maior institucionalização e registro de unidades habitacionais: o primeiro compreende o 

Regime Militar (1964-1985), cujo aparato institucional tinha o setor privado como 

principal parceiro do governo nesta política; o segundo momento corresponde ao período 

atual
21

, quando se mantém a parceria entre o setor público com o privado, mas se 

intensifica a desarticulação da casa própria do espaço urbano” (Dutra, Walkiria. 2013).  

 

“Nessas duas circunstâncias históricas (BNH e PMCMV), fluxos contínuos de 

financiamento contornaram o problema da instabilidade econômica e possibilitaram certo 

alargamento do circuito imobiliário no Brasil” (Fix, Mariana. 2011). 

 

A trajetória da política habitacional no Brasil é marcada por mudanças na concepção e 

no modelo de intervenção do poder público, em busca de resposta à carência de moradia 

enquanto parte da dívida social do país, em vista do acelerado processo de urbanização e da 

decorrente fragmentação do espaço urbano; contudo, ainda nos dias atuais, não logrou êxito 

no que se refere ao equacionamento do problema da moradia para a população de baixa 

renda
22

. Tradicionalmente o acesso à moradia no País, consubstanciou se no acesso à 

propriedade, vista pela dimensão do consumo de uma mercadoria – a habitação – a qual 

depende da capacidade de pagar do indivíduo.  

Em geral, nos países de industrialização tardia houve dificuldades na consolidação de 

uma política habitacional abrangente a todos os indivíduos da sociedade; e no caso brasileiro, 

por longo período, esse direito se restringiu à classe formalmente empregada, deixando como 

opção para as famílias de baixa renda as soluções informais, precárias e à margem da cidade, 

implicando em elevado déficit acumulado do passado e novas carências habitacionais 

decorrentes do crescimento demográfico e do processo de urbanização acelerada. Não 

obstante, desde as primeiras iniciativas no campo da política habitacional, o Estado ocupa 

papel importante nas etapas de captação de recursos, financiamento e produção da moradia, e 

desde os primórdios foi sendo pavimentado o caminho da aproximação entre o setor público e 

o setor privado para prover ao cidadão a unidade habitacional construída. Como coloca 

Bonduki (1994), “é a partir de 1930 que o Estado brasileiro começa a intervir no mercado 

imobiliário (produção, aluguel, legislação) e a questão habitacional passa a ser percebida 

como questão social”, mas, também, se coloca no plano político, uma vez que já nessa época 

a “ideologia da casa própria” começa a ser gestada.  

                                                 
21

 A autora se refere ao período entre 2003 a 2012, ano em que foi apresentado este estudo.  
22

 Questões elencadas na discussão proposta no documento Brasil. Política Nacional de Habitação, Ministério 

das Cidades (2004). 
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As primeiras medidas consideradas necessárias para a produção da chamada habitação 

de interesse social foram elaboradas através dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – 

IAPs, em 1937, tendo por objetivo prover o financiamento para construção de casas, 

exclusivamente, para os associados;
23

 dez anos mais tarde foi instituída a Fundação da Casa 

Popular – FCP (1946), como o primeiro órgão federal com a finalidade de centralizar a 

política de habitação destinada à provisão de moradia para a população de baixa renda. 

Embora tais iniciativas marquem o início da construção de conjuntos habitacionais em grande 

escala pelo Estado, os recursos disponíveis não se restringiam a habitação social podendo 

financiar a construção civil em geral e incorporações destinadas à venda para a classe média e 

alta, viabilizando o processo de renovação e verticalização das áreas centrais e nobres das 

principais cidades brasileiras. Contudo os resultados alcançados foram limitados: enquanto os 

IAPs construíram em todo o país 124.025 unidades habitacionais (Souza, 2000); a FCP 

construiu apenas 19.000 unidades, em sua maioria concentrada no Sudeste (Rodrigues, 2001).  

A partir de meados do século XIX, com a industrialização e a modernização dos 

setores de produção acelerou-se o movimento migratório para as cidades, agravando o déficit 

habitacional e o quadro de precariedade dos núcleos urbanos. Com o crescimento das cidades, 

a diversificação econômica e a consequente formação de um mercado de trabalho urbano 

abriram novas frentes de investimentos, como a construção de casas e vilas operárias; o 

aumento expressivo no número de favelas e moradias precárias nos principais centros 

urbanos, refletindo a única alternativa disponível para grande parte da população de baixa 

renda em países em desenvolvimento como o Brasil: a autoconstrução.
24

 

 Durante o Governo Militar, foi criado o Sistema Financeiro Habitacional – SFH e o 

Banco Nacional de Habitação – BNH (1964), como agente operador, disponibilizando os 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e da poupança, por meio do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos – SBPE, para a promoção da construção e 

aquisição da casa própria. O objetivo perseguido era o enfretamento do déficit habitacional 

brasileiro existente na época, sendo que o contexto econômico era marcado por elevado nível 

de desemprego e queda da renda do trabalhador, inflação e crise no setor imobiliário e, assim, 

                                                 
23

Entre as medidas implementadas pelo governo de Getulio Vargas no que diz respeito à questão habitacional, 

estiveram o Decreto-Lei nº 58, que regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações, o decreto-lei do 

inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, passou a regulamentar as relações entre locadores e 

inquilinos e a criação das carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e Previdência e da Fundação da Casa 

Popular, que deram início à produção estatal de moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o financiamento 

da promoção imobiliária. 
24

A “cidade informal” referida por MARICATO (1997), entre outros autores que abordam a questão: 

BONDUKI, 2004; SOUZA, CARNEIRO, 2007, MARICATO, 2011. 
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“o setor imobiliário seria mobilizado para, através da suposta multiplicação de renda e 

emprego da construção civil, minorar os efeitos desta crise” (Smolka, 1987). 

Além da crise econômica, a criação do BNH deu-se num contexto de crise política, 

com a qual se defrontava o “novo regime” instaurado com o golpe militar de 1964. Após 

1964, a política habitacional e seu corolário, a política urbana, assumem feitio bancário e 

economicista e devem ser entendidas no bojo do Estado burocrático-autoritário que então se 

implantou. Para Valladares (1983) o diferencial das demais políticas implantadas até então se 

deve ao fato do BNH ter se estruturado como um “órgão que articula o setor público, como 

financiador principal, com o setor privado, executor da política habitacional”.
25

 

Véras e Bonduki (1986) descrevem o atendimento pelo BNH conforme o seguinte 

arranjo: o segmento popular (para famílias de até três salários mínimos e depois até cinco 

salários mínimos) era atendido pelas COHABs (companhias de habitação a nível municipal 

ou estadual); o segmento econômico (para famílias com renda familiar de três a seis salários 

mínimos, faixa ampliada posteriormente) pelas cooperativas habitacionais (associações sem 

fins lucrativos que se formavam a partir de categorias profissionais, como intermediárias entre 

os mutuários e o BNH); e o segmento médio visava atender famílias com renda mensal acima 

de seis salários mínimos, com atuação principal de agentes privados (Sociedades de Crédito 

Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo) que formam o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo – SBPE e atendem à chamada classe média e também os setores de 

construção de luxo, que formariam o segmento superior. 

No período de 1967 a 1971, o qual seria a sua segunda fase
26

, o BNH passou a atuar 

como banco de primeira linha; recebeu a ampliação de recursos ao tornar se gestor do FGTS 

(criado em 1966, formado por depósitos dos empregadores no valor de 8% da folha salarial, 

podendo ser sacado somente em casos de demissão sem justa causa, compra de casa própria 

ou problemas de saúde); e ampliou suas funções, passando a cuidar do desenvolvimento 

urbano e programas de saneamento, tornando-se o segundo banco do país. Nessa fase, passou 

também a privilegiar os financiamentos voltados para as faixas de renda mais altas e alterou o 

cálculo das dívidas e prestações, delineando ao mutuário uma situação na qual “quanto mais 

ele pagava, mais aumentava sua dívida para com o BNH”. Com o Plano de Equivalência 

                                                 
25

Tendo como a principal inovação a “introdução do sistema de correção monetária nos financiamentos 

habitacionais, como mecanismo de compensação inflacionária” 
26

 Diversos autores caracterizaram as fases de estruturação do BNH, sua atuação como banco de primeira linha, 

evolução e reestruturação: para Véras e Bonduki (1986) o período de existência do BNH foi dividido em cinco 

fases; já de acordo com Valladares (1983) foi dividido em quatro fases; nesta pesquisa a preocupação central é 

descrever minimamente o seu funcionamento e realização dessa política em seus 22 anos de anos de existência. 
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Salarial (PES), no qual o número de prestações passou a ser fixo e o Fundo de Compensação 

de Variações Salariais – FCVS, o BNH passou a responsabilizar-se pelos saldos devedores, 

mas como afirma Valladares (1983), a característica marcante dessa fase é a “alta taxa de 

inadimplência, do abandono de imóveis, de queixa contra a construção dos imóveis, e da 

ausência de infraestrutura urbana nos conjuntos habitacionais etc.”  

Entre 1971 até meados de 1979 tem-se a terceira fase do BNH, período que tem como 

marca principal a sua reestruturação como banco de segunda linha e o direcionamento do 

investimento para o desenvolvimento urbano em detrimento da habitação, passando a atuar 

apenas no repasse de recursos aos agentes e nas ações de requerer despejos ou de processar 

inadimplentes. De fins de 1979 a 1986, tem-se a quarta e/ou quinta fase do BNH, 

caracterizada pela sua ambigüidade, marcada pela descapitalização decorrente do ritmo 

inflacionário e achatamento salarial e altas taxas de desemprego no país, o que ocasionou 

passivos crescentes ao SFH.  

A crise do SFH se acentua e veio a publico em 1982, acumulando altos índices de 

inadimplência, redundando em diversos acordos com mutuários, opção por diferentes planos 

de pagamento das prestações e obras paralisadas de construção de conjuntos populares. Além 

disso, conforme Azevedo (1988) apesar de todos os esforços realizados, o BNH não 

conseguiu atingir satisfatoriamente os setores de renda mais baixa através dos programas 

tradicionais. Apesar da quantidade nada desprezível de unidades financiadas pelo BNH nos 

seus 22 anos de existência - quase 4,5 milhões de novas unidades habitacionais – calcula-se 

que “somente 27,66% das moradias construídas se beneficiaram de alguma linha de 

financiamento oficial; e entre as unidades financiadas pelo BNH apenas 33,5% foram 

formalmente destinadas aos setores populares”.  Também Véras e Bonduki (1986) pontuam 

que os programas e os conjuntos habitacionais não atenderam as populações para os quais 

foram previstos, evidenciando que a política habitacional que de início era voltada a uma 

política social com intuito de reduzir o déficit habitacional existente, passou a assumir 

funções econômicas de estímulo ao capital privado. As residências destinadas às famílias de 

menor renda financiadas pelo BNH tinham carência de infraestrutura, qualidade do material 

utilizado, limitações do projeto arquitetônico e ainda quanto à localização dos conjuntos, 

onerando excessivamente a força de trabalho nos seus deslocamentos diários,  

Contudo, desde a extinção do BNH, em 1986, a política habitacional brasileira passou 

por completa desarticulação, fragmentação institucional, e redução dos recursos disponíveis 

para investimento em habitação (FGTS e SBPE). O setor habitacional foi incorporado à Caixa 
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Econômica Federal (Decreto-Lei nº 2.291/1986) e os municípios e governos estaduais 

assumiram papel como principais agentes promotores da habitação de interesse social (no 

geral ações de urbanização de assentamentos precários e regularização fundiária), refletindo a 

reforma institucional e política promovida pela Constituição Federal de 1988 e, também, a 

crise do sistema de financiamento pós-BNH – o que Arretche, 2000 caracterizou como 

“descentralização por ausência”. 

O período de 1990 a 1992 foi marcado por mudanças superficiais no SFH, com a 

facilitação na quitação de imóveis e a mudança no mecanismo de correção das prestações. A 

distribuição dos recursos do FGTS entre Estados e Municípios durante o Governo Collor de 

Mello passou a ser pautada muito fortemente por fatores políticos, sendo essa a característica 

principal do período e que levou o sistema a uma quase falência em 1993 (Valença, 2008).  

A partir de 1994 é conferido ao Conselho Curador do FGTS maior poder de controle 

sobre a utilização dos recursos e são instituídas normas mais rígidas para garantir a saúde 

financeira do Fundo, suspendendo todas às liberações de recursos de 1994 a 1995. Entre 1995 

e 1998 foram criados os programas Pró Moradia e Habitar Brasil, objetivando melhorar as 

áreas habitacionais degradadas (para populações com renda mensal até 3 salários mínimos), 

além da concessão da Carta de Crédito/FGTS, para utilização em aquisição/reforma de 

imóveis e/ou compra de materiais de construção (perfil de renda até 12 salários mínimos). 

Contudo, “a maior inovação do período foi a criação do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, 

em 1997, cujo objetivo explícito era instituir no Brasil um sistema de securitização de 

hipotecas semelhante ao existente nos Estados Unidos” (Fix, 2011).  

Nesses termos, Shimbo (2010) assevera que a política habitacional do governo FHC 

pode ser resumida em duas vertentes de ação: a promoção habitacional diretamente por 

Estados e Municípios e/ou com os programas de financiamento diretamente ao mutuário final, 

entre eles o PAR (Programa de Arrendamento Residencial), criado em 1999, o qual permitia 

ágil retomada do imóvel em caso de inadimplência.
27

 Ou seja, o balanço das medidas 

implementadas durante o governo FHC evidencia a legitimação da visão bancária do 

financiamento habitacional, impondo um novo “paradigma” e introduzindo, claramente, 

princípios de mercado à política habitacional brasileira, o que nesse aspecto não se 

diferenciava do BNH. Assim, assume de vez a lógica privada na provisão e na produção da 

                                                 
27

 “Uma forma diferente de acesso à moradia através de uma operação financeira chamada arrendamento 

mercantil, ou leasing”, na qual o imóvel é de propriedade fiduciária da CAIXA e o arrendatário paga uma taxa 

de arrendamento mensal por um período de 15 anos, com opção de compra ao final do contrato (Bonates, 2007).  
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habitação no Brasil – ou nas palavras de Valença (2001) “a ênfase na produção da habitação 

cedia lugar para o consumo da habitação”.  

Com a crise do financiamento habitacional no Brasil, a variação do indicador que 

mede a relação entre o crédito habitacional e o Produto Interno Bruto – PIB diminui 

progressivamente: de 10% em 1998 para 4% no final dos anos 90, e para 2% em 2001 

(Coutinho e Nascimento, 2006). E em meio à retração no financiamento a estratégia lançada 

pelo setor privado para manter a atividade da produção habitacional foi o chamado 

“autofinanciamento”, que atendia os setores de alta renda e renda média baixa, através dos 

sistemas de cooperativas. Todavia, uma consequência importante da adoção destes 

mecanismos foi a progressiva consolidação de “um conjunto de empresas que passaram a se 

especializar em produtos direcionados para os setores de renda média baixa, desenvolvendo 

técnicas específicas de barateamento de custos de construção, o que se revelará como 

elemento fundamental para o crescimento da produção empresarial para a chamada classe C 

no Governo Lula” Cardoso e Aragão (2013:25).  

Nesse contexto, com a criação do Ministério das Cidades, em 2003, inicia a 

reestruturação da política habitacional brasileira, pela Secretaria Nacional de Habitação, e a 

implementação de medidas originalmente elaboradas como reflexo dos clamores dos 

movimentos pela reforma urbana; dos princípios constitucionais que alçaram a moradia a 

direito social básico, respaldados na Emenda Constitucional nº 26/2000 e pelo Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/2001); cujo marco referencial é a realização da Primeira Conferência 

Nacional das Cidades, em 2003, e a instalação do Conselho Nacional das Cidades, em 2004. 

Em outra vertente, foram implementadas uma série de mudanças no FGTS visando 

dinamizar o financiamento habitacional, entre elas a Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 

2004, que entrou em vigência a partir de maio de 2005, e que criou um sistema de “desconto” 

no custo dos financiamentos, ampliando os subsídios nos financiamentos de imóveis à pessoa 

física com renda familiar bruta de 0 a 3 salários mínimos, beneficiando as populações 

enquadradas nesse perfil de renda e até então excluídas dos empréstimos lastreados com 

recursos do Fundo.  

Também em 2004, a criação do Programa Crédito Solidário de financiamento 

habitacional para famílias de baixa renda organizadas em cooperativas e/ou associações, 

permitiu a utilização de recursos do “Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), criado em 

1993, para financiar programas sociais locais e que estava praticamente inoperante“ (NAIME, 

2009); possibilidade reafirmada com a instituição do Fundo e Sistema Nacional de Habitação 
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de Interesse Social – FNHIS, aprovado pela Lei nº 11.124/2005, garantindo o acesso de 

famílias de baixa renda e/ou entidades privadas sem fins lucrativos aos repasses do 

Orçamento Geral da União – OGU.  

Embora a implementação da política de habitação tenha esbarrado em forte resistência 

da equipe econômica do governo, que manteve as mesmas regras de restrição de gastos 

vigentes no governo anterior, alterando substancialmente a proposta original do Projeto 

Moradia,
28

 cujo foco era a facilitação do crédito habitacional e barateamento do custo dos 

imóveis para viabilizar o acesso aos mais pobres, a criação do FNHIS, juntamente com os 

recursos dos “descontos” do FGTS, marcam “um momento inovador na política habitacional 

brasileira, em que se manifesta um claro compromisso do governo federal em subsidiar a 

produção de moradias para as camadas de mais baixa renda” (Cardoso e Aragão, 2013). 

Em 2007 foi então lançado o Plano Nacional de Habitação – PLANHAB, o primeiro 

plano destinado à habitação desde a falência do BNH, apresentando o diagnóstico e 

desagregação do déficit habitacional através da “tipologia dos municípios” do país, sob a qual 

foram fixadas as metas de construção de unidades e linhas programáticas do PMCMV; em 

2007 foi lançado o Fundo de Investimento do FGTS – FI-FGTS, autorizado a financiar além 

do saneamento, os setores de energia e transportes, fundamental para o custeio de vários 

empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado em seguida, 

injetando grande soma de recursos governamentais para a realização de obras de 

infraestrutura urbana, incluindo ações de urbanização de assentamentos precários e provisão 

de moradia de interesse social (o chamado PAC Habitação), atraindo a iniciativa privada para 

a produção do ambiente construído, em geral, e da habitação social, em particular. Em março 

de 2009, foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida, quando praticamente todas as 

grandes empresas do mercado construtivo, mesmo as especializadas na produção de alto 

nível, passaram a atuar no mercado popular – registrando uma espécie de “efeito manada”, 

uma corrida empresarial para a produção voltada ao segmento econômico de imóveis e de 

habitação de interesse social,
29

 tornando-se o centro da política habitacional brasileira. 

A participação dos empresários como co-autores na formulação do PMCMV foi tratada 

por Cardoso e Aragão (2013), apontando as experiências chilenas e mexicanas como 

                                                 
28

 Sobre o Projeto Moradia ver BONDUK, N. (2009). 
29

A “habitação de interesse social”  é entendida como aquela destinada à população “cujo nível 

de renda dificulta ou impede o acesso à moradia através dos mecanismos normais do mercado imobiliário”; 

conforme documentação disponível no site do MCidades e CAIXA, o Programa de Habitação de Interesse 

Social, custeado com recursos do FNHIS, estabelece o objetivo de viabilizar o acesso à moradia adequada aos 

“segmentos populacionais de renda familiar mensal de até 3 salários mínimos em localidades urbanas e rurais”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_imobili%C3%A1rio
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inspiradoras do Programa brasileiro; referida também pela Prof. Maricato (2009) apontando a 

origem do Programa sob o domínio do meio empresarial, citando a “coparticipação das 11 

maiores empresas de construção civil na sua elaboração”. Enquanto isso, as necessidades de 

parceria eram justificadas na magnitude do Programa 

Programa Minha Casa Minha Vida (2009). "A meta é ambiciosa: construir um milhão de 

habitações, priorizando famílias com renda de até 3 salários mínimos, mas que também 

abrange famílias com renda de até 10 salários mínimos. Isto só será possível com uma 

ampla parceria entre União, estados, municípios, empreendedores e movimentos sociais. 

Trata-se de um esforço inédito em nosso país, mas necessário e viável". Site do Ministério 

das Cidades. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/arquivos-e-

imagens-oculto/minha_casa_minha_vida-1-1_-_CAIXA.pdf.Acesso em: 03/02/2011. 

 

Aprovado pela Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009 e consolidado pela 

Lei n.º 11.977, de 07 de julho de 2009, e pelo Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009 e 

alterações posteriores, o Programa MCMV foi lançado como medida anticíclica adotada para 

amenizar os efeitos deletérios da profunda crise econômica desencadeada no mercado 

imobiliário dos Estados Unidos, em 2008 (a chamada crise do subprime),
30

 objetivando, ao 

mesmo tempo, impactar a economia através da geração de empregos na construção civil e 

fazer face ao déficit habitacional (90% na faixa de renda até três salários mínimos), através da 

produção habitacional subsidiada (para famílias com renda entre 0 e 6 salários mínimos) e 

incentivo a aquisição de novas unidades para famílias com renda de até 10 salários mínimos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: www.planalto.gov.br 
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Para uma análise mais aprofundada do assunto ver FIX (2011).  

Decreto nº 6.962, de 17 de Setembro de 2009 

Regulamenta as Seções I, II, III e IV do Capítulo I e o Capítulo II da Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - ; PMCMV, e dá 

outras providências. 

CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV 

Art. 1o O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 

2009, compreende:  

I - o Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU;  

II - o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR;  

III - a autorização para a União transferir recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e 

ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS;  

IV - a autorização para a União conceder subvenção econômica para implementação do PMCMV em 

Municípios com população de até cinquenta mil habitantes;  

V - a autorização para a União participar do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab; e  

VI - a autorização para a União conceder subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES.  

Art. 2o O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 

unidades habitacionais pelas famílias com renda bruta mensal limitada a dez salários mínimos, que 

residam em qualquer dos Municípios brasileiros. 

 
 

 

http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/arquivos-e-imagens-oculto/minha_casa_minha_vida-1-1_-_CAIXA.pdf
http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/arquivos-e-imagens-oculto/minha_casa_minha_vida-1-1_-_CAIXA.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476631/art-1-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com/legislacao/817925/lei-11977-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476622/art-1-inc-i-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476600/art-1-inc-ii-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476584/art-1-inc-iii-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com/legislacao/108746/fundo-de-desenvolvimento-social-lei-8677-93
http://www.jusbrasil.com/legislacao/108746/fundo-de-desenvolvimento-social-lei-8677-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476569/art-1-inc-iv-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476552/art-1-inc-v-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476536/art-1-inc-vi-do-decreto-6962-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23476518/art-2-do-decreto-6962-09
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Na primeira fase do Programa, o chamado MCMV1 (2009-2010), foi estabelecida a 

meta de produção de um milhão de casas no país, com investimentos da ordem de R$ 72,6 

bilhões, sendo: R$ 34 bilhões em Subsídios
31

 (R$ 25,5 bilhões de recursos do Orçamento 

Geral da União, e R$ 7,5 bilhões do FGTS); e outros R$ 38 bilhões para financiamentos, com 

recursos do FGTS/SBPE. Ao alocar os recursos financeiros do PMCMV, a União optou pela 

distribuição da oferta por unidades da federação segundo a composição do déficit habitacional 

brasileiro
32

, calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP), tendo sido estabelecidas “cotas 

máximas” de acesso a recursos considerando a demanda apresentada à CAIXA pelas 

empresas; gerando intensa movimentação de empresas e Governos, em vista das vultosas 

cifras aportadas pelo PMCMV, e ao final de 2010 vários entes federados reclamavam junto ao 

Governo Federal de terem “estourado” a meta e não disporem de mais recursos, embora 

alguns Estados não tenham conseguido fazer deslanchar o Programa ficando aquém da meta 

de contratações estabelecida, principalmente aqueles onde o preço da terra se mostrava 

incompatível com os valores padronizados da unidade habitacional no âmbito do Programa.   

Na segunda fase do programa, o chamado MCMV2 (2011-2014), foi estabelecida a 

meta de produção de mais dois milhões de unidades habitacionais em todo o território 

nacional, aumentando a meta na Faixa 1 de renda de 40% para 60% dos recursos investidos; a 

previsão inicial de investimento era de mais R$ 125 bilhões, sendo: R$ 72,6 bilhões em 

subsídios e R$ 53,1 bilhões para financiamentos (Decreto n.º 7.499, de 16 de junho de 2011) 

– contudo, nesta fase do Programa foi necessária a ampliação da meta estabelecida: tendo sido 

contratadas 2,75 milhões de unidades entre 2011 e 2014, aportando uma complementação de 

recursos no valor de R$ 37 milhões (somando R$ 234 bilhões nas duas primeiras fases).  

A terceira fase do Programa, o chamado MCMV3 (2015-2018), apesar de anunciada 

em 2015, já em um cenário de crise econômica, fiscal e política, com manifestação da 

escassez de recursos orçamentários,
33

 teve seu o lançamento oficial adiado mais de uma vez, 

                                                 
31

 Um volume considerado “inédito”; vários autores se manifestaram lembrando que nem mesmo o BNH dirigiu 

tanto recurso à baixa renda numa única operação.  
32

 Em 2010, o Brasil somava, aproximadamente, 200 milhões de habitantes; um estoque de domicílios totais de 

68 milhões de unidades e um déficit habitacional absoluto 6,940 milhões de unidades (FJP); sendo que na 

comparação das grandes regiões geográficas a região Sudeste tem o maior déficit absoluto do País (cerca de 

2.674 milhões de unidades); seguida pela região Nordeste (2,111 milhão de unidades); região Norte (823 mil 

unidades); região Sul (771 mil unidades) e Centro-Oeste (560 mil unidades). Já no déficit habitacional relativo, 

no entanto, os resultados mostram uma síntese diferente: na média do país o déficit habitacional representava 

12,1% dos domicílios; sendo que a região Norte apresenta o maior déficit proporcional (em 2010 correspondia a 

20,6%), seguida pela Região Nordeste (14,1%) e região Centro-Oeste (12,9%) - que assume a terceira posição, 

ultrapassando o déficit proporcional das regiões Sudeste (10,6%) e Sul (8,7%, o menor déficit relativo do país). 
33

Embora prometido no pleito eleitoral de 2014, figurando como uma das principais bandeiras dos concorrentes 

ao comando da Presidência da República de todos os partidos, e inserido nos seus respectivos programas de 

Governo com a promessa de ampliação dos recursos orçamentários destinados a política habitacional.  
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em virtude da necessidade de aprovação do “orçamento 2016” pelo Congresso Nacional, e 

somente aconteceu em março de 2016, tendo como meta a construção de mais dois milhões de 

moradias (após corte na meta inicial que era de construção de mais três milhões de unidades 

habitacionais em todo o país), com investimentos previstos de 210,6 bilhões, sendo: R$ 80,9 

bilhões em subsídios (R$ 41,2 bilhões do Orçamento Geral da União e R$ 39,7 bilhões do 

FGTS) e R$ 129,7 bilhões provenientes de financiamentos por meio do FGTS.  

Pela engenharia do PMCMV tem-se a seguinte atribuição de papéis aos atores 

envolvidos: os Construtores apresentam os projetos de empreendimentos, que podem 

acontecer em parceria com Estados, Municípios, ou de forma independente – cabendo ao 

Governo Federal, através da CAIXA, analisar os projetos e decidir pela contratação ou não 

das obras oferecidas; os Estados e Municípios são os responsáveis por cadastrar e indicar as 

famílias a serem atendidas, além de: criar ações facilitadoras e redutoras dos custos de 

produção dos imóveis (isenção ou redução de tributos), autorizações, alvarás, licenças e outras 

medidas necessárias à aprovação e viabilização dos projetos; implantar medidas para a 

celeridade do licenciamento ambiental e demais situações envolvendo concessionárias de 

serviços públicos (energia, água e saneamento); e aportar contrapartidas de recursos 

financeiros, bens ou serviços necessários à realização das obras do empreendimento.  

Na faixa entre 0 a 3 salários mínimos não há a figura do incorporador imobiliário, uma 

vez que a demanda é garantida através do cadastro de famílias pelas prefeituras, sem 

necessidade de gastos de incorporação imobiliária e comercialização e sem risco de 

inadimplência dos compradores ou vacância das unidades. O foco de atuação do mercado 

imobiliário no PMCMV se volta para a produção de habitações para a faixa entre 3 e 10 SM 

(Faixas 2 e 3), chamada de “segmento econômico” pelos incorporadores e/ou “PMCMV 

empresarial”, executada via Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU; nesse 

segmento não há demanda garantida, o empreendedor precisa garantir a venda de 30% das 

unidades antes da CAIXA aprovar o projeto e, após a aceitação, cabe ao empreendedor a 

comercialização direta das unidades, como em uma incorporação convencional, cabendo ao 

mercado a promoção dos empreendimentos atendendo às exigências técnicas mínimas 

definidas no Programa, garantindo, ao mesmo tempo, uma maior taxa de lucro possível.  

Genericamente, portanto, pode se entender o PMCMV como “um programa de crédito 

tanto ao consumidor quanto ao produtor”, em que a prioridade dada às empresas construtoras 

no “desenho institucional” do PMCMV é revelada tanto na sua operacionalização, como no 

volume de recursos subsidiados destinados as pessoas jurídicas: “97% do subsídio público 



72 
 

disponibilizado com recursos da União e do FGTS são destinados à oferta e produção direta 

por construtoras privadas e apenas 3% a entidades sem fins lucrativos, como cooperativas e 

movimentos sociais”; assim, conforme Arantes e Fix (2009), “se antes havia a atuação do 

BNH como banco de primeira linha, com o PMCMV há uma privatização da produção de 

moradia”, ficando o mercado no controle da produção destas, com uma posição confortável: 

“juros baixos no financiamento de casas, perda zero, pois o mutuário paga o financiamento 

diretamente para a CAIXA, e garantia de lucro na venda das residências” 

Neste contexto, a reestruturação da política habitacional brasileira, a partir de 2003, 

promoveu a expansão continuada do mercado imobiliário e a ampliação empresarial da 

chamada “habitação social de mercado” e segmento econômico de imóveis (especialmente a 

partir de 2009), culminando num verdadeiro boom de construções que tomou de assalto as 

cidades do país, implicando profundas transformações na paisagem urbana e o reordenamento 

da urbes no território brasileiro. Os números do Programa MCMV, entre 2009 e 2016 (em sete 

anos de existência)mostram que foram contratadas 4.282 milhões de moradias, das quais 

2.750 milhões já foram entregues às famílias beneficiárias, levando o atendimento a 96% dos 

municípios (quase a totalidade dos 5.570 municípios do país), com um investimento total de 

RS 294,5 bilhões (dados até abril de 2016). 

 

Figura 1: Números do Programa Minha Casa Minha Vida (2009-2016) 

Fonte: CAIXA, posição em 30/04/2016. Elaboração da autora. 

 

A fim de melhor compreender tal dinâmica, os tópicos seguintes apresentam uma 

síntese dos fundamentos e aspectos operacionais de todos os programas habitacionais 

implementados no Brasil a partir de 2004; para posterior cruzamento com os números do 

mercado imobiliário e dos financiamentos habitacionais, procurando evidenciar a participação 

do PMCMV na produção de moradia no período recente, bem como sua distribuição entre as 

grandes Regiões, Unidades da Federação e percentual de entrega por faixas de renda das 

famílias beneficiárias. 



 

2.2. Fundamentos e aspectos operacionais dos Programas Habitacionais pós-2004: 

Crédito Solidário, FNHIS, PAC Habitação e Urbanização e MCMV 

 

Diferentes alternativas de ações, programas e ampliação do aporte de recursos 

orçamentários compõem o cenário de reestruturação da política nacional de habitação a partir 

de 2003, tendo como órgão gestor a Secretaria Nacional de Habitação – SNH, do Ministério 

das Cidades e como principal agente financeiro/operador a CAIXA (posteriormente incluído 

também o Banco do Brasil). O Programa Crédito Solidário, lançado com a Resolução nº 

93/2004 do CGFDS e da Instrução Normativa nº 11/2004, destinou recursos federais para 

auxílio de ações de provisão habitacional à famílias de baixa renda,
34

 “organizadas por 

cooperativas e/ou associações, para a produção de novas habitações, conclusão e reforma de 

moradias, em regime de autoconstrução, mutirão e/ou administração direta por entidades 

sociais com contratação de profissionais ou empresas para execução parcial dos serviços” (a 

chamada “autogestão coletiva”)
35

; via concessão de financiamento diretamente ao 

beneficiário, pessoa física, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS.
36

 

A partir de 2010, contudo, este programa foi absorvido pelo MCMV Entidades 

(formatos similares), ano em que se deu sua última seleção pública de propostas; todavia, em 

seu curto período de existência, é possível afirmar que o programa Crédito Solidário foi “um 

passo importante para a interação do movimento popular na formulação da política pública 

habitacional” (Moreira, 2009) e significou a possibilidade de participação da produção 

associativa nos recursos formais do financiamento habitacional, embora com pequena 

representatividade. Conforme Lago, 2012 (Org.) “não mais do que 2% dos financiamentos da 

casa própria”, contudo, significou um avanço “contra-hegemônico” que, embora tímido em 

termos quantitativos, exigem análises minuciosas das práticas difundidas pelo Brasil, “todas 

elas carregadas de potencial de transformação social das práticas de associativismo no país”.  

No mesmo sentido, a pesquisa de Naime (2011) procurou mostrar que ainda que os 

recursos alocados no Programa Crédito Solidário sejam pouco significativo, no quadro geral 

dos financiamentos, “o programa representa um avanço, por resultar, pela primeira vez, na 

implantação em âmbito federal de um programa voltado para o movimento por moradia”, 

                                                 
34

 A execução do Programa teve início em 2005/2006, quando o salário mínimo em vigor correspondia a R$ 

350,00, considerando para enquadramento a renda familiar de até três salários mínimos. 
35

 Para ver uma análise aprofundada sobre a autogestão coletiva no Brasil ver Lago (2012).  
36

O Processo Seletivo para participação no Programa compreendia a habilitação, classificação e seleção pelo 

Ministério das Cidades; os Agentes Proponentes enviavam suas propostas em Ofício de Consulta Prévia à 

Secretaria Nacional de Habitação, por meio de formulário eletrônico, comprovando os critérios de elegibilidade.    
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atendendo a uma reivindicação antiga dos movimentos sociais urbanos consubstanciada na 

Emenda Constitucional de 1989; sendo ainda o responsável pela ampliação de recursos do 

FDS direcionado para a produção social da moradia (continuado com o MCMV Entidades).    

 Em 2005 foi criado o Fundo e Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

FNHIS/SNHIS, instituído através da Lei 11.124/2005 e disciplinado pela Lei 11.578/2007, 

vindo a reafirmar a possibilidade de entidades privadas sem fins lucrativos obterem repasses 

do Orçamento Geral da União, através das ações Apoio à Produção Social da Moradia; 

Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais, de Lotes Urbanizados e Requalificação 

de Imóveis existentes, para a recuperação de terrenos e edifícios que possam ter seu uso e 

ocupação modificados para fins habitacionais;
37

 Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade de Assentamentos Precários e Desenvolvimento Institucional, dividida em 

duas submodalidades: Assistência Técnica
38

 e Planos Locais de Habitação de Interesse Social 

– PLHIS, destinada a Estados, Distrito Federal e municípios para a elaboração e revisão de 

Planos Habitacionais que viabilizem a formulação de políticas e realização de investimentos 

na área habitacional.
39

 Contudo, desde o lançamento do PMCMV a produção através dos 

recursos do FNHIS foi caindo em desuso e sendo canalizada para este. 

 Dois anos após a implementação do FNHIS, foi lançado o Plano de Aceleração do 

Crescimento – PAC, em 22 de janeiro de 2007, tendo por objetivo superar os gargalos de 

infraestrutura do país, mediante o planejamento estratégico de médio e longo prazos, 

fortalecimento da regulação e da competitividade, adequação dos instrumentos financeiros às 

perspectivas de longo prazo, parcerias entre o setor público e o investidor privado e 

articulação entre os entes federativos. Os projetos de infraestrutura priorizados foram reunidos 

em três eixos estratégicos: infraestrutura logística (rodoviária, ferroviária, portuária, 

hidroviária e aeroportuária); infraestrutura energética (geração e transmissão de energia 

elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis) e infraestrutura social e urbana (luz para 

todos, saneamento, habitação, metrôs, recursos hídricos etc.).
40

 No eixo da infraestrutura 

                                                 
37

 Destinada a Estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, o acesso aos 

recursos era feito via Emendas Parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA) e/ou por processo de seleção 

pública de propostas através do Ministério das Cidades. 
38

 Destinada aos Estados, Distrito Federal e municípios para a “melhoria dos padrões de salubridade, segurança e 

habitabilidade das edificações produzidas, por meio da elaboração de projetos, acompanhamento e execução da 

obra, organização comunitária, trabalho social e jurídico” 
39

 O acesso aos recursos da Ação PLHIS, ocorreu entre os anos de 2008 e 2011, através de processo público de 

seleção de propostas realizado pelo MCidades, as quais eram contempladas com auxílio financeiro variando de 

R$ 40.000,00 a 60.000,00, dependendo do porte do município e até R$ 1.000.000,00 no caso dos Estados.   
40

 As obras, serviços e transferências obrigatórias para o PAC disciplinaram se pela Lei nº 11.578, de 26 de 

novembro de 2007 e pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007; além de conformidade à Lei nº 12.017, de 
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social urbana foram contemplados diversos programas e ações da área de habitação: 

Programas/ações de intervenções de urbanização de assentamentos: a) Ação Apoio 

Urbanização de Assentamentos Precários – Projetos Prioritários de Investimentos – PPI – 

Intervenção em Favela; b) Apoio a estados, Distrito Federal e municípios na Implantação de 

Ações de Saneamento Integrado em Áreas Precárias, sob responsabilidade da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental – Projetos Prioritários de Investimentos – PPI – 

Intervenção em Favela; c) Ação Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 

Assentamentos Precários, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 

UAP/FNHIS; d) Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público – Pró-

Moradia – Modalidade Urbanização de Assentamentos Precários; e) Projetos Multisetoriais 

Integrados – PMI; Programas/ ações de intervenções de habitação de interesse social: a) 

Programa Habitação de Interesse Social – Ação Apoio à Provisão Habitacional de Interesse 

Social, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – HIS/FNHIS; b) Programa de 

Atendimento Habitacional através do Poder Público – Pró-Moradia – Modalidade Produção 

de Conjuntos Habitacionais; Programas/ações de desenvolvimento institucional: a) Apoio à 

elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social – FNHIS; b) Apoio à Provisão 

Habitacional de Interesse Social – Modalidade Assistência Técnica – FNHIS. Ou seja, o PAC 

pode ser caracterizado como o Programa maior ao qual foram incorporadas as demais 

modalidades de ações existentes – casos do FNHIS e do próprio MCMV, lançado 

posteriormente, e absorvido como parte integrante do PAC.  

E novamente dois anos mais tarde, foi oficialmente lançado o Programa MCMV em 

março de 2009, que além de oferecer subsídios diretos aos beneficiários, aumentou o volume 

de crédito para aquisição e produção de habitações, oferecendo subvenção econômica ao 

mutuário de acordo com a capacidade de pagamento das famílias, concedendo taxas de juros 

menores, barateamento do seguro (MIP e DFI),
41

 desonerações de custos cartoriais, e um 

Fundo Garantidor de Habitação Popular – FGHab, para pagamento das prestações em caso 

de inadimplência por desemprego e outras eventualidades, significando a redução do risco do 

financiamento (“uma espécie de proteção aos empresários para a eventualidade de calotes”). 

Originalmente a Lei n.º 11.977/2009 de criação do Programa MCMV definiu como 

população alvo do Programa três faixas de renda, referida em salários mínimos (SM): de 0 a 3 

SM, de 3 a 6 SM e de 6 a 10 SM. Para o custeio das operações foram arregimentados diversos 

                                                                                                                                                         
12 de agosto de 2009; Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de 

Licitações e Contratos. 
41

 Morte e Invalidez Permanente e Danos Físicos aos Imóveis. 
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Fundos e mecanismos de operacionalização: às famílias com renda entre 0 e 3 salários 

mínimos são aportados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT
42

 ou Fundo de Desenvolvimento Social – FDS (dependendo 

da modalidade), com subsídios de até 90% do valor do imóvel, sendo que a produção das 

habitações é realizada por construtoras privadas – ou seja, “por oferta privada ao poder 

público”; na faixa de renda entre 3 e 6 salários mínimos, o financiamento habitacional é 

concedido na modalidade Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, através do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por meio de subvenção econômica, 

assegurado o benefício de descontos (subsídios) e taxas de juros mais módicas que as de 

mercado;43 já para a faixa com renda entre 6 e 10 salários mínimos, não foi assegurada o 

benefício dos descontos e nem as taxas de juros diferenciadas, mas o PMCMV assegurou a 

esse público específico o benefício da redução de custos de seguro e acesso ao Fundo 

Garantidor de Habitação.  

Esquema 1: Faixas de Renda e Modalidades do PMCMV 

 
Fonte: Ministério das Cidades e CAIXA (vários documentos). Elaborado pela autora. 
 

Ainda em 2009, foi criada a modalidade Programa Habitacional Popular – PHP – 

MCMV Entidades, através da Resolução/CCFDS nº 141, de 10 de Junho de 2009 e da 

IN/Ministério das Cidades nº 36, de 15 de julho de 2009, para atendimento das necessidades 

                                                 
42

 Os recursos do FAT eram operacionalizados através dos Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI), 

por meio de financiamento de projetos de ações integradas em assentamentos precários via BNDES (IN nº 

45/2007), visando o acesso à infraestrutura urbana, à moradia adequada e aos serviços públicos básicos para a 

população em situação de vulnerabilidade social. 
43

 Anteriormente, o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, operacionalizado com recursos 

do Orçamento Geral da União – OGU (criado pela Medida Provisória nº 2.212, de 30/08/2001, regulamentado 

pelo Decreto nº 4.156, de 11/03/2002), introduziu a prática de oferecimento de subsídios a cidadãos de baixa 

renda para a aquisição de moradia adequada através de “contrato de crédito habitacional” junto às instituições 

financeiras habilitadas.  

Famílias com renda de até 
3 salários mínimos 

 

Financiamento via Fundo de 
Arrendamento Residencial - FAR  

e  Fundo de Desenvolvimento 
Social - FDS  

 

Modalidades: 

   Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) 

   Programa Habitacional Popular – 
Entidades (PHP-Entidades 

   Programa Nacional de Habitação 
Rural – PNHR (Grupo 1) 

   Municípios com população de 
até 50 mil habitantes (Sub-50)  

Famílias com renda 
entre 3 e  6 salários 

mínimos  

 

 Financiamento via Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS  

 

Modalidades: 

Programa Nacional de 
Habitação Urbano – PNHU 

Programa Nacional de 
Habitação Rural – PNHR 

(Grupos 2 e 3)  

Famílias com renda 
entre 6 e 10 salários 

mínimos  

 

 

 Financiamento do FGTS com 
os benefícios adicionais de 

redução dos custos de seguro e 
acesso ao Fundo Garantidor de 

Habitação  
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de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, organizadas de forma associativa 

por uma Entidade Organizadora – EO (Associações, Cooperativas, Sindicatos e outros), por 

meio da concessão de financiamentos com recursos do Orçamento Geral da União – OGU, 

aportados ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, tendo por objetivo garantir o acesso à 

moradia digna com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e habitabilidade. 
44

  

A modalidade MCMV para municípios com população de até 50 mil habitantes 

(também chamada de “MCMV Sub-50”), é direcionada para apoiar Estados e Municípios no 

desenvolvimento de ações integradas que facilitem o acesso à moradia digna, para o 

atendimento de beneficiários com renda familiar de até 3 salários mínimos; sendo 

operacionalizado com recursos de subvenção econômica do Orçamento Geral da União, 

através do FAR (previsto no Art.19 da Lei nº 11.977/2009), por intermédio de instituições 

financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou agentes financeiros do Sistema 

Financeiro da Habitação – SFH (Resolução CMN nº 3.768, de 29/07/2009). A primeira 

seleção desta submodalidade foi no ano de 2010, e uma segunda chamada pública foi 

realizada em 2011, promovendo a maior universalização do PMCMV (um total de 5.347 

municípios ou 96% dos municípios brasileiros, já em 2015). 

E por fim, a modalidade Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, também 

com uso de recursos do FAR, com o fim específico de subsidiar a produção ou a aquisição de 

moradia aos agricultores e trabalhadores rurais, enquadrados em Grupos específicos
45

 

conforme a renda bruta familiar anual, constante na Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, gerido pela Secretaria de Agricultura 

Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, previu as seguintes intervenções: no 

Grupo 1, “facilitação da aquisição ou produção do imóvel e à remuneração do agente 

financeiro, além da assistência técnica e do trabalho social”; no Grupo 2, “assistência técnica, 

trabalho social e complementação do valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro das operações de financiamento realizadas pelos agentes financeiros”; e o Grupo 3, 

refere-se apenas à “complementação de valores”. 

                                                 
44

A transferência de recursos da União ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS foi prevista no Art. 17 da 

MP nº 459, de 25/03/2009; Art. 16 do Decreto nº 6.819 de 13/04/2009 e na Lei de criação do MCMV (Lei 

11.977/2009), abrindo a possibilidade de contrapartida complementar de Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, por intermédio do aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, 

necessários à composição do investimento a ser realizado na ação. 
45

 Grupo 1: agricultores e trabalhadores rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); Grupo 2: agricultores e trabalhadores rurais com renda familiar anual superior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e inferior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); e Grupo 3: agricultores e trabalhadores rurais com renda 

familiar anual superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).  
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Para efeito de síntese, o esquema a seguir detalha todas as ações e fontes de recursos 

estabelecidas em todos os programas implementados a partir de 2004, e em cada uma das 

submodalidades do Programa MCMV.  

Esquema 2: Brasil: Fluxograma dos Programas públicos habitacionais pós-2004 

 

Fonte: Originalmente elaborado no Diagnóstico Habitacional do PEHIS.GO (2011) – ajustado pela autora.  

  

Desde o lançamento do PMCMV, em 2009, as regras definidas, as especificações 

mínimas e as normativas de infraestrutura foram sendo ajustadas a cada nova fase, tomando 

por objetivo corrigir falhas e implementar melhorias no Programa. As unidades habitacionais 

previstas para faixa entre 0 e 3 salários mínimos, denominada de “interesse social”, têm 

valores máximos definidos por unidade de acordo com localidade dos imóveis, da 

submodalidade de provisão e da tipologia construtiva (casas ou apartamentos) e após a 

definição dos terrenos e da aprovação dos projetos pelos órgãos responsáveis, as construtoras 

privadas vendem integralmente a produção para a CAIXA, o agente operador do Programa, a 

quem cabe a tarefa de vender ou distribuir as unidades.  

Na Fase 1, as especificações mínimas pré-definidas pela CAIXA, para as duas 

tipologias construtivas eram: casa térrea (com 35m²) ou apartamento (42m²); na Fase 2 as 

PNHU 

PHP 

Entidades 
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especificações foram ajustadas para: casa térrea (com 39,6m²) ou apartamento (45,5m²); e no 

MCMV3 a planta das unidades foi acrescidas de mais 2 m2, atualmente em vigor: casa térrea 

(com 41,6m²) ou apartamento (47,5m²); além de outras medidas, referendadas na Lei nº 

12.424, de 16 de junho de 2011, que visava garantir “maior qualidade urbanística aos 

empreendimentos, maior acessibilidade e inclusão, priorizando o atendimento a mulher chefe 

de família (obrigatoriedade das escrituras em nome da mulher), às famílias residentes em 

áreas de risco ou insalubres, que possuam integrantes com deficiência e idosos” (e não apenas 

a cota especial de 3% dos empreendimentos).  

Normativa da CAIXA, de julho de 2011 passou a exigir, entre outras regras, que 

“todos os projetos estejam em vias pavimentadas, com solução de drenagem, sistema de 

abastecimento de água, esgoto energia elétrica e iluminação pública”. Além de várias 

alterações nas especificações de materiais construtivos, melhoria das condições de iluminação 

e ventilação, medidas para reduzir o consumo de energia e água, como “aerador na torneira e 

sensor de iluminação nas áreas comuns”, e obrigatoriedade do sistema de aquecimento solar – 

kit de energia solar – em todas as casas construídas pelo Programa, em vista dos 

apontamentos de diversos estudos sobre os “efeitos positivos dos equipamentos na diminuição 

de até 30% na conta de luz dos beneficiários
46

 e contribuição para a sustentabilidade 

ambiental” (na primeira Fase do Programa a recomendação era restrita as regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste do país e se limitaram a instalação em 40 mil unidades habitacionais). Em 

junho de 2013, foi lançado o programa Minha Casa Melhor, para financiamento de 

eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, aos beneficiários do PMCMV, no valor de até R$ 5 

mil por família e taxa especial de juros de 5% (a. a.); porém, este programa teve vida curta, 

sendo extinto em 2015, já sob impactos da crise orçamentária e grande inadimplência (relatos 

de 30% de atrasos superiores há 90 dias). 

As faixas de renda dos beneficiários foram atualizadas no MCMV2 (regulamentado 

como Decreto n.º 7.499/2011), passando a ser definidas por valores em reais (R$) e não mais 

em salários mínimos: de 0 a R$ 1.600,00; de R$ 1.600,00 a R$ 3.100,00 e de R$ 3.100,00 a 

R$ 5.000,00.  E no MCMV 3, além da atualização de valores, foi criada a faixa intermediária 

“1,5”, visando contemplar famílias ainda não beneficiadas nas fases anteriores, considerando 

                                                 
46

De acordo com estudo da Empresa de Pesquisa Energética – EPE se os Sistemas de Aquecimento Solar (SAS) 

fossem instalados em 100% dos dois milhões de moradias previstas no Programa MCMV (Fase 1), o Brasil 

poderia economizar até 741 GWh por ano (cálculos da ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração e 

Aquecimento); além de poupar a energia gerada pelas hidrelétricas e termelétricas, contribuindo para a 

sustentabilidade ambiental, os Sistema de Aquecimento Solar (SAS) “representam uma economia para o 

consumidor que pode chegar a redução média do consumo para a família variando de 20% a 30%, pouco mais de 

30 kWh mensais por domicílio, dependendo da região do país”. 
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a renda familiar entre R$ 1.800,00 e 2.350,00; conforme síntese no quadro a seguir, com os 

parâmetros de financiamento fixados e as taxas de juros aplicadas nas três fases do Programa. 

Tabela 1- PMCMV: Parâmetros de financiamento: limite de renda e taxa de juros 

Faixa de Renda 

MCMV 1 MCMV 2 MCMV 3 

Limite de 

renda (em R$) 

Taxas de 

juros 

Limite de 

renda (em R$) 

Taxas de 

juros 

Limite de 

renda (em R$) 

Taxas de 

juros 

Faixa 1 
0 a 3 SM           

(R$ 1.395) 
Isento Até 1.600 isento Até 1.800 Isento 

Faixa 1,5 - - - - 
de 1.800 a 

2.350 
5% 

Faixa 2 
3 a 6 SM           

(R$ 2.790) 
6,00% 

de 1.600 a 

3.100 
5% a 6% 

de 2.350 a 

3.600 
5,5% a 7% 

Faixa 3 
0 a 3 SM           

(R$ 4.900) 
8,16% 

de 3.100 a 

5.000 
7,16% 

de 3.600 a 

6.500 
8,16% 

Fonte: Ministérios das Cidades (várias instruções normativas). Organização e elaboração da autora. 

 

Os limites de valores dos imóveis e de subsídios (máximos e mínimos) aportados no 

Programa, tomando como referência a faixa de renda dos beneficiários e o porte populacional 

do município, também passaram por diversas atualizações, desde 2009, levando em 

consideração, principalmente, os gargalos manifestados nas localidades com necessidades de 

maior aporte de recursos em virtude do preço da terra. 

Tabela 2 - PMCMV: Valores de referência dos imóveis e subsídios, por faixa de renda 

Faixa de 

Renda 

MCMV 1 MCMV 2 MCMV 3 

Valor do 

imóvel (R$) 

Valor do 

subsídio 

Valor do 

imóvel (R$) 

Valor do 

subsídio 

Valor do 

imóvel (R$) 

Valor do 

subsídio 

Faixa 1 
Entre 42.000 

e 60.000  

Até 90% do valor 

do imóvel 

Entre 54.000 

e 76.000  

Até 95% do valor 

do imóvel 

Entre 

70.000e 

96.000  

Até 90% do 

valor do 

imóvel 

Faixa 1,5 - - - - 

Entre 

70.000e 

135.000  

Entre 40.000 e 

45.000 

Faixa 2 
Entre 80.000 

e 130.000  

Entre 13.000 e 

23.000 

Entre 70.000 

e 190.000  

Entre 16.000 e 

25.000 

Entre 90.000 

e 225.000  

Entre 19.000 e 

27.500 

Faixa 3 
Entre 80.000 

e 130.000  
sem subsídio 

Entre 70.000 

e 190.000  
sem subsídio 

Entre 90.000 

e 225.000  
sem subsídio 

Fonte: Ministérios das Cidades (várias normas). Organização e elaboração da autora. 
Obs: A contratação de financiamento de imóvel enquadrado em determinada faixa de renda por famílias cuja renda 

ultrapasse o limite estabelecido no Programa pode ocorrer, desde que não possuam outro imóvel e atenda as demais 

exigências, em cadastro aprovado pela CAIXA.   

 

 

Os valores máximos de imóveis e de descontos concedidos no PMCMV são atribuídos 

para as moradias construídas nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Distrito Federal, decrescendo para as demais Regiões Metropolitanas, capitais estaduais, 

municípios com mais de 250 mil e menos de 1 milhão de habitantes, integrantes de RMs e 

RIDE e/ou abaixo de 50 mil habitantes, conforme síntese na tabela  a seguir. 

 



81 
 

 

Tabela 3 - PMCMV: Limites do valor do imóvel e subsídio (Faixas 2 e 3), por localidade 

Recorte territorial 

MCMV 1 MCMV 2 MCMV 3 

Valor 

máximo do 

imóvel (R$) 

Valor 

máximo do 

subsídio (R$) 

Valor 

máximo do 

imóvel (R$) 

Valor 

máximo do 

subsídio (R$) 

Valor 

máximo do 

imóvel (R$) 

Valor 

máximo do 

subsídio (R$) 

Regiões metropolitanas de SP, 

RJ e DF 
130.000 23.000 190.000 25.000 225.000 27.500 

Regiões metropolitanas do Sul, 

MG e ES 
130.000 23.000 170.000 22.000 200.000 25.000 

Regiões metropolitanas do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste 
130.000 23.000 170.000 22.000 180.000 23.000 

Demais capitais estaduais, 

municípios c/ população entre 

250 mil e 1 milhão de habitantes 

e/ou integrantes de RMs e RIDE 

100.000 17.000 145.000 19.000 170.000 22.000 

Municípios com população entre 

50 e 250 mil habitantes 
80.000 13.000 115.000 17.000 135.000 19.000 

Demais municípios 80.000 13.000 90.000 15.000 90.000 15.000 

Fonte: várias resoluções do Conselho Curador do FGTS. Notas: PMCMV - aquisição de Imóvel Novo - Balcão; subsídio 

concedido pelo FGTS/União. Organização e elaboração da autora. 

 

As parcelas de financiamento pagas pelas famílias, que no MCMV1 correspondiam a 

10% da renda familiar, oscilando entre R$ 50,00 e 160,00 mensais; com as alterações 

implementadas no MCMV2, pelo Decreto nº 7.795/2012, foram reduzidas para 5% da renda 

familiar, passando a oscilar entre R$ 25,00 e 80,00 (justificada com o objetivo de diminuir a 

inadimplência no Programa que se encontrava “em torno de 20% de atraso superior a 90 

dias”). No MCMV3, anunciado em 2015, mas com lançamento oficial em março de 2016, os 

valores novamente foram aumentados para 10% da renda familiar para todos os beneficiários 

enquadrados na primeira faixa do Programa (até R$ 1.800,00) e o menor valor da prestação 

subiu a R$ 80,00
47

, podendo chegar a 20% da renda familiar a partir desse valor ou prestação 

máxima de R$ 360,00, notícia recebida com apreensão em vista da conjuntura de 

agravamento da crise econômica e as dificuldades já sentidas pelo Programa (sendo que o 

lançamento do MCMV3 foi adiado por duas vezes). 

Além da implementação de diversas alterações de especificações no MCMV3: o 

tamanho das casas foi acrescido em 2 metros quadrados; foram priorizadas contratações dos 

centros urbanos de médio e grande porte, onde concentra maior parte do déficit habitacional; 

além do Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) possibilitando a estes 

                                                 
47

 Considerando o valor do salário mínimo de R$ 817,97 em vigor em 2015; ver matéria Prestações do Minha 

Casa Minha Vida vão subir até 237,5% em julho. Jornal A Tribuna, 12/05/2016.  In: 

http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/prestacoes-do-minha-casa-minha-vida-vao-subir-ate-2375-

em-julho/?cHash=efbb5eb21a4d3e19ea7af1ea942b6022. Acesso em 20 de maior de 2016. 

http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/prestacoes-do-minha-casa-minha-vida-vao-subir-ate-2375-em-julho/?cHash=efbb5eb21a4d3e19ea7af1ea942b6022
http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/prestacoes-do-minha-casa-minha-vida-vao-subir-ate-2375-em-julho/?cHash=efbb5eb21a4d3e19ea7af1ea942b6022
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beneficiários fazer a simulação do valor das prestações do financiamento diretamente no 

Portal criado para tal fim.
48

 

Quanto ao atendimento realizado, na primeira fase do Programa (o chamado MCMV1) 

a faixa 1 de renda abocanhou a maior parte dos recursos contratados: 48% dos contratos 

assinados para construção de novas unidades habitacionais; porém, a entrega das unidades 

nessa faixa de renda vem sendo a mais prejudicada e com maior morosidade. As informações 

do Ministério das Cidades, referentes ao período entre 2010 e fevereiro de 2014, mostravam 

“459 moradias entregues de um total de 1,440 milhão de unidades contratadas na faixa 1” do 

programa (o que corresponde a 31% do total contratado); já na faixa 2 de renda “cerca de  um 

milhão de imóveis de um total de 1,592 milhão de unidades contratadas já haviam sido 

entregues nessa ocasião” (significando 55% do total contratado). Entretanto, os dados 

desagregados Fase 2 do Programa (a partir de 2011) mostram piora no ritmo de entrega das 

unidades da Faixa 1: “entre 2009 e 2011 o índice de entrega na faixa mais baixa correspondeu 

à 82%; e entre 2011 e 2014 (fevereiro) caiu para apenas 15%”.
49

 

 Entre os principais fatores explicativos pela diferença no ritmo de execução das obras 

por faixa de renda dos beneficiários, aponta se a localização dos empreendimentos como 

principal determinante; segundo o MCidades “as obras das faixas 2 e 3 ficam próximas da 

malha urbana, e não dependem que a prefeitura crie a infraestrutura; já na faixa 1 há casos em 

que o empreendimento está pronto, mas o saneamento não chegou, a via não está pavimentada 

e a ausência dos equipamentos públicos atrasa a entrega das moradias”; já os construtores 

alegam que o baixo valor repassado pelo Governo Federal por imóvel da Faixa 1, e 

burocracias relacionadas a emissão de documentos, são os fatores responsáveis pela demora 

na entrega das casas. 

Na totalidade dos contratos realizados nas três fases do PMCMV o percentual médio 

de entrega das novas residências corresponde a 64%do total contratado; ou seja, 2,758 

milhões de moradias entregues, observando se algumas variações proporcionais na 

distribuição entre as Unidades da Federação; por Faixa de renda dos beneficiários a entrega 

das novas moradias continua maior na Faixa 2 de renda: cerca de 77%; enquanto na Faixa 1 

de renda as unidades entregues correspondem a 56% da contratação, e ocupa o maior número 

dos empreendimentos em obras (cerca de 1.121 milhão de unidades em abril de 2016); e na 

Faixa 3 de renda o percentual de entrega é ainda menor: cerca de 44%, número que de certa 
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Criação do portal www.minhacasaminhavida.gov.br . 
49

Programa Minha Casa Minha Vida entrega menos para os mais pobres. 05 de fevereiro de 2014. In: 

http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/112550240/programa-minha-casa-minha-vida-entrega-menos-para-

os-mais-pobres .Acesso em 20 de março de 2014.   

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/
http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/112550240/programa-minha-casa-minha-vida-entrega-menos-para-os-mais-pobres
http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/112550240/programa-minha-casa-minha-vida-entrega-menos-para-os-mais-pobres
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forma “desmente” as afirmações dos construtores elencadas acima, e que precisa ser melhor 

investigada quanto as razões do atraso nessa faixa específica. 

 

Gráfico 1: Brasil – Programa MCMV: unidades habitacionais contratadas e entregues, 

por Faixa de Renda (2009-2016). 

Fonte: Tabela de dados - apresentação CAIXA (posição em 30/04/2016). Elaborado pela autora. 

 

A fim de conhecer melhor a dinâmica do mercado imobiliário no Brasil, demonstrando 

a participação do PMCMV nas contratações realizadas a partir de 2009, o tópico a seguir 

analisa o conjunto de transformações recentes no setor construtivo, as contratações do 

financiamento habitacional do SFH, apuradas nos dados compilados pelo Banco Central e 

CAIXA (SBPE e FGTS), o desempenho anual dos investimentos realizados e números de 

unidades habitacionais contratadas. 
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2.3. Reestruturação do mercado imobiliário e impactos do MCMV no dinamismo 

recente (a versão tropical da “financeirização da moradia”) 

 

Na esteira do advento da globalização, o mercado imobiliário brasileiro vem perdendo 

seu caráter meramente mercantil e passando a responder à lógica “financeirizada” (Fix, 2011), 

marcado por dois momentos decisivos: em 1997 com a criação do Sistema Financeiro 

Imobiliário – SFI (Governo FHC) e a partir de meados dos anos 2000 (Governo Lula), com a 

abertura do capital das empresas da construção civil na Bolsa de Valores, revelando a 

mudança no paradigma de produção residencial no Brasil, sua inserção nas novas fronteiras 

de expansão do capital financeiro, aliada a implementação de novos instrumentos 

urbanísticos, como argumentado por diversos autores: Shimbo, 2010; Fix, 2011; Royer, 2009; 

Sanfelici, 2013; Anitelli, 2015; Rolnik, 2015; Aragão, 2016, entre outros. 

Todavia, nos anos 1990, quando as políticas de estabilidade monetária, abertura 

econômica (Governo Collor), privatizações e desregulamentação inseriram o Brasil na 

“mundialização financeira”, o caráter estreito, segmentado e estratificado do circuito 

imobiliário o mantinha como órbita reservada das elites brasileira, e inicialmente o setor 

imobiliário não acompanhou a internacionalização de outros setores, permanecendo sob o 

comando do capital nacional mercantil (Fix, 2011). Embora a criação do Sistema Financeiro 

Imobiliário – SFI, em 1997, explicitasse o objetivo de instituir no Brasil um sistema de 

securitização de hipotecas semelhante ao existente nos Estados Unidos – baseado no 

procedimento de agrupar (“empacotar”) um grande número de hipotecas e emitir títulos 

(Mortgage Backed Securities – MBS) representativos dos direitos ao recebimento de juros e 

amortizações, e tenha ganhado reforço a partir da criação de Companhias Securitizadoras e da 

Companhia Brasileira de Securitização – CIBRASEC, em 1998, tendo como acionistas 

proprietários a Caixa Econômica Federal, outros bancos públicos e grandes bancos privados e 

estrangeiros, possibilitando a emissão de títulos mobiliários (Certificados de Recebíveis 

Imobiliários – CRI); foi a com a abertura de capitais de empresas imobiliárias na Bolsa de 

Valores que a participação de investidores estrangeiros no mercado imobiliário nacional se 

dinamizou, capitalizando as empresas do setor e repercutindo sobre a expansão imobiliária. 

A partir de 2005 a possibilidade de captar recursos por meio da oferta de pública de ações 

na Bolsa de Valores (IPO, na sigla em inglês) passou a motivar várias incorporadoras brasileiras a 

seguirem o mesmo caminho, e em curto período de tempo a maior parte das grandes empresas 

imobiliárias fez suas ofertas primárias de ações na Bovespa: somente entre setembro de 2005 e 
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outubro de 2007, foram captados mais de R$ 8 bilhões (em ofertas primárias) e cerca de R$ 3 

bilhões para acionistas controladores (em ofertas secundárias), conforme dados de Lima 

Junior (2012).
50

 Precisamente o ano de 2007 marca a expansão das incorporadoras no Brasil, 

tendo registrado naquele ano a segunda posição no número de transações de compra, fusão, 

aquisição e joint ventures com empresas de outras regiões fora do Eixo Rio-São Paulo (53 

operações, num aumento de 30% em relação a 2006), atrás apenas da indústria de alimentos, 

segundo relatório da consultoria Pricewaterhouse Coopers. Fortemente capitalizadas, esse 

aumento na escala financeira foi acompanhado por mudanças nas estratégias das empresas, 

constituindo “uma forma inédita de empresariamento da produção da habitação”, através da 

“articulação Estado, empresas construtoras e capital financeiro” (Shimbo, 2010). 

Movimento que resultou na expansão do alcance territorial das empresas em direção a 

outros estados e cidades médias, intensificando a construção de núcleos habitacionais nas 

áreas periféricas das cidades, alterando a escala dos conflitos urbanos, impondo novos 

desafios à luta pelo direito à cidade e para que a paisagem urbana responda a critérios 

universais no campo dos direitos sociais (Fix, 2011). A autora detalha a dinâmica desse 

processo, em que as empresas que pretendiam abrir capital e aquelas com participação na 

bolsa de valores passaram a aumentar significativamente o estoque de terras, em parte, como 

modo de convencer os investidores de que seria possível conseguir o Valor Geral de Vendas 

(VGV) prometido nas ofertas de ações; o que acirrou a competição entre as empresas e gerou 

o aumento do preço do solo, motivando a busca por terrenos mais distantes dos principais 

centros urbanos ou em outros municípios e estados com expansão em direção às periferias 

(inclusive, áreas rurais), às cidades médias e às fronteiras agrícolas, promovendo mudanças 

importantes na rede de cidades brasileiras. 

Assim, o aumento da securitização de créditos imobiliários tornou se uma importante 

ferramenta para aumentar a demanda por imóveis e o comércio de títulos; bancos e 

financeiras geravam mais créditos imobiliários que eram refinanciados através da 

securitização e venda destes títulos no mercado secundário. Por sua vez, o aumento da 

demanda por imóveis gerava mais empreendimentos imobiliários, os quais eram financiados 

com a venda de CRIs ou com capital capturado pela venda de ações das construtoras – 

movimento gerado, principalmente, com a criação do Programa MCMV. 
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 Prof. João Rocha Lima Junior, do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 

USP.  
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Mariana Fix analisou a fundo as transformações recentes no circuito imobiliário 

brasileiro51, tomando como elo de comparação o mercado imobiliário dos Estados Unidos da 

America antes de 2008 (pré-crise), enfatizando, contudo, que pelo lado do crédito ao 

consumidor, o sistema brasileiro avançou menos na aproximação com o mercado de capitais.  

“Não se criou até o momento um mercado de securitização dos empréstimos imobiliários 

(...). Os mecanismos em funcionamento, como Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), entre outros, têm alcance restrito no 

segmento residencial. Um empecilho importante para o desenvolvimento da securitização 

do mercado imobiliário no Brasil era, segundo representantes do setor, a segurança em 

relação à posse do imóvel, considerada excessiva, por isso a importância da alienação 

fiduciária para resolver o problema da dificuldade do credor em retomar o imóvel.A 

fragilidade em relação à posse da moradia, que se revelou um desastre nos Estados 

Unidos, quando mais de 2 milhões sofreram ações de execução hipotecária, era 

apresentada, portanto, como uma necessidade do sistema. Mesmo sem a criação do 

sistema de hipotecas, algumas das empresas especializadas no segmento popular adotaram 

estratégias bastante agressivas de crescimento, análogas ao subprime, como a redução da 

análise da capacidade de pagamento do mutuário. O objetivo era aumentar os resultados 

(Valor Geral de Vendas) nas prestações de contas com os acionistas, estratégias que, de 

acordo com depoimentos de agentes do próprio mercado, não poderiam ser sustentáveis” 

(FIX, 2011, p. 148). 

 

Na comparação da evolução da estrutura patrimonial de todas as empresas do setor 

imobiliário de capital aberto ao longo dos anos, identificando os fluxos de investimento que 

ingressaram no circuito imobiliário em suas diferentes modalidades: fundos públicos, fundos 

de participação acionária (private equity) e oferta primária de ações, em relação às empresas 

de capital fechado e aquelas com maior participação no Programa MCMV, Fix (2011) 

constatou o crescimento mais acentuado das empresas com participação no PMCMV – 

“várias empresas ampliaram muito seu tamanho, em curto período de tempo (...) a MRV, por 

exemplo, multiplicou o faturamento trimensal quase dez vezes, entre 2007 e 2010”.
52

 

A crise financeira internacional desencadeada nos Estados Unidos, em 2008, a partir 

de problemas sistêmicos financeiros com títulos lastreados em hipotecas no mercado 

imobiliário (a chamada crise do subprime), que numa “espécie de efeito cascata” afetou todo 

o setor financeiro globalizado e, por conseguinte, toda a economia capitalista, dependente das 

finanças globais, também afetou a economia brasileira; todavia, como pontua Coutinho 

(2009), “foi menos afetada que os países desenvolvidos, em decorrência das medidas 

anticíclicas adotadas pelo Governo do brasileiro,e já ao final do primeiro semestre de 2009, 

com a relativa estabilização da crise norte americana, havia nítidos sinais de recuperação dos 

                                                 
51

 Conforme quadro elaborado por FIX (2011), naquele ano existia 17 empresas listadas na Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa) no segmento “Novo Mercado”, categoria Construção e Transporte, 

subsetor Construção e Engenharia, segmento Construção de Edificações Residenciais, (além de 2 classificadas 

como de intermediação imobiliária (vendas), 5 de construção pesada e 6 de materiais de construção). 
52

 A autora apresenta um quadro com a síntese das dez maiores incorporadoras de capital aberto no Brasil, no 

ano de 2010, considerando produto total e área lançada (Fix, 2011; p. 149). 
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indicadores sinalizando positivamente para os agentes econômicos; para o que foram 

decisivas as expectativas de expansão do setor da construção civil geradas com o anúncio das 

vultosas cifras de investimentos do PAC/2007 e do Programa MCMV/2009.   

Nesse ambiente, o país despertou o interesse global e foi transformado num dos 

melhores lugares do mundo para os investidores estrangeiros, sobretudo no período entre 

2007 e 2013, avaliado pela Associação de Investidores Estrangeiros no Mercado Imobiliário – 

AFIRE como “um mercado seguro e com boa apreciação de capital”, posicionado “como um 

dos mercados mais atraentes para se investir em imóveis no mundo”, em 2009, e como “o 

melhor país emergente para se investir em imóveis”, entre 2010 e 2013; condição 

interrompida com o reflexo da crise orçamentária fiscal, caindo para a 5ª posição em 2015.
53

 

Tendo como pano de fundo o cenário econômico favorável, com a estabilidade 

monetária, retomada do crescimento da economia, do emprego formal, recuperação da renda 

do trabalhador, expansão do crédito, do consumo das família se mobilidade social (em que 

19,5 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza e 31,9 milhões ascenderam às classes 

A, B e C, entre 2003 e 2010, conforme dados da FGV), consubstanciando a discussão sobre a 

conformação de uma “nova classe média” brasileira, o mercado imobiliário nacional viveu 

sua maior expansão histórica; dinamismo que pode ser visto, por exemplo, através do volume 

de crédito habitacional em relação ao Produto Interno Bruto – PIB
54

, o que mostra que os 

empréstimos habitacionais no país saltaram de 3% em 2003 para 9,6% no ano de 2015 

(conforme informações da Associação Brasileira de Empréstimos e Poupança – ABECIP). 

Não obstante, a comparação do crescimento do PIB do Brasil com o PIB da 

Construção Civil, elaborada em análise da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – 

CBIC, evidencia que o crescimento ininterrupto da indústria construtiva a partir de 2007 foi 

ainda maior que o crescimento da economia nacional – a única exceção foi em 2009 (ápice da 

crise internacional do subprime) quando o PIB da construção apresentou um crescimento de 

7% e o PIB brasileiro patinou (com variação negativa de - 0,1%); no ano de 2014 quando a 

construção civil mostrou um recuou maior que o crescimento da economia: PIB de 0,5% e 
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Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis reconhece potencial brasileiro. 17 de março de 2012. 

In: http://www.publicidadeimobiliaria.com/2012/03/associacao-de-investidores-estrangeiros.html; Imóveis: 

investidores estrangeiros ampliam suas apostas no Brasil. 29 de maio de 2013. In: 

http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/imoveis-investidores-estrangeiros-ampliam-apostas-no-

brasil-290153-1.asp. Crise leva investidor para os Estados Unidos. 28 de março de 2016. In: 

http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/crise-leva-investidor-para-os-estados-unidos.shtml. Acesso em 

20 de abril de 2016.   
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Na década anterior, em análise sobre a crise do financiamento habitacional no Brasil, Coutinho e Nascimento 

(2006) mostram como a relação crédito habitacional versus Produto Interno Bruto – PIB cai progressivamente de 

10% em 1998 para 4% no final dos anos 90, e para 2% em 2001. 
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queda de -2,1% na CC – deixando claro o efeito das expectativas do mercado sobre a 

economia do país, registrando maior declínio nos anos seguintes com o agravamento da crise. 

 

Gráfico 2: PIB Brasil x PIB Construção Civil (variação %) – 2004 a 2016. 

Fonte: Banco de Dados/CBIC. 

 

Um conjunto de alterações no marco regulatório dando maior segurança jurídica aos 

financiamentos, como as iniciativas para o barateamento dos custos de financiamento e uma 

série de medidas fiscais, como o “Fator de Redução” ao ganho de capital apurado na 

alienação de bens imóveis, configurou se o que Cardoso e Aragão (2013) chamam de 

“profunda reestruturação do setor”, entre as quais: a criação princípio do “patrimônio de 

desafetação”, que retira os imóveis residenciais financiados dos bens mantidos sob custódia 

em caso de falência, e regulamentação da alienação fiduciária pela Lei Federal n.º 10.931, de 

agosto de 2004, a qual permitiu a manutenção da posse do imóvel ao credor até a quitação 

total da dívida pelo devedor, oferecendo maior segurança econômica em função da histórica 

inadimplência no setor; a edição da Medida Provisória 252/2005, conhecida como “MP do 

bem”, concedendo isenção de tributos na alienação de imóveis residenciais quando do 

emprego dos recursos na aquisição de outras moradias, contribuindo para a retomada do 

financiamento público habitacional e a significativa ampliação do crédito imobiliário, do 

subsídio e de todas as fontes de recursos do Sistema Financeiro Habitacional – SFH.
55

 

No âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), em 2005, a 

Resolução do Banco Central n.º 3.259 obrigou os bancos a aplicarem 65% dos recursos da 

Poupança e do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) em empréstimos 
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 Discussão encampada por BONDUKI, Nabil (2009); CARDOSO, Adauto L. &LEAL, José Agostinho (2009).  
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imobiliários; até então, parte dessa obrigatoriedade poderia ser atestada com a apresentação de 

créditos de antigos financiamentos imobiliários no âmbito do FCVS. No âmbito do FGTS, o 

marco fundamental para a ampliação dos recursos e subsídios para a Habitação de Interesse 

Social foi a Resolução nº 460/2004, com vigência a partir de maio de 2005, e criou um 

sistema de “descontos” para os setores de menor renda, sem comprometer sua saúde 

financeira; neste sistema, os recursos não têm obrigatoriedade de retorno e podem ser 

utilizados a fundo perdido – funcionando como “um subsídio” que ampliou sobremaneira a 

capacidade de atendimento às famílias com renda até 3 salários mínimos, até então pouco 

beneficiada pelos empréstimos lastreados em recursos desse Fundo (Royer, 2009).  

Conforme estatísticas do Banco Central, o volume de crédito imobiliário (recursos 

onerosos do SBPE mais o FGTS), que no ano de 2002 somou um total de empréstimos de R$ 

5,0 bilhões, passou a apresentar seguidos recordes: em 2008 atingiu R$ 40,7 bilhões; em 2010 

atingiu o dobro do montante: R$ 83,1 bilhões; em 2014 praticamente dobrou de tamanho, 

alcançando o ápice de R$ 153,4 em empréstimos habitacionais; e em 2015 experimentou seu 

primeiro declínio, e nova queda em 2016. 

 

Gráfico 3: Brasil – Evolução dos Financiamentos Habitacionais – valores em R$ bi 
(2002 – 2016). 

Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a partir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

 

A trajetória ascendente dos empréstimos habitacionais iniciada em 2003, acentuada a 

partir de 2007, foi sustentada, sobretudo, pelos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimos - SBPE, que passou a experimentar um crescimento extraordinário: participação 

média de 70% nos recursos do financiamento habitacional entre 2007-2014. Esse forte 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SBPE (Poupança) 1,7 2,2 3,1 4,8 9,3 18,4 30,1 34,0 56,2 79,9 82,7 109,2 112,5 62,8 36,7

FGTS 3,7 3,6 3,9 5,5 6,9 6,9 10,6 15,8 26,9 34,3 35,9 40,1 40,9 54,8 68,9
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crescimento já vinha dando sinal de esgotamento desde 2010, quando os empresários da 

construção, juntamente com a ABECIP e CAIXA, abriram o debate sobre o esgotamento de 

recursos da Poupança e a necessidade de criação de outras fontes de recursos para o suporte 

do crédito habitacional. A expansão do financiamento habitacional no Brasil nos anos 

recentes foi analisada por Cagnin (2012), que comparou a participação dos dois principais 

sistemas que o sustentam (Sistema Financeiro de Habitação – SFH e Sistema Financeiro 

Imobiliário – SFI), apontando “desenvolvimento ainda incipiente do SFI” e “esgotamento da 

capacidade do SFH como problemática da ordem do dia”, o que só poderia ser revertido em 

um cenário em que houvesse crescimento do saldo da caderneta de poupança.    

Contudo, com o agravamento da crise orçamentária fiscal em 2015, ocorreu 

exatamente o contrário: a fuga de recursos da poupança, com os saques superando as novas 

aplicações, levou ao anúncio de medidas de restrição da aplicação de recursos do SBPE, 

dando início a uma inversão na composição dos recursos dos empréstimos habitacionais – 

quando o FGTS passou a sustentar grande parte das operações: 49% de recursos oriundos do 

FGTS contra 51% de recursos do SBPE; situação que se aprofunda no ano de 2016, quando os 

recursos do FGTS passam a corresponder a 72% dos financiamentos contratados; 

desencadeando, também, a preocupação dos gestores com relação à sobrecarga do Fundo.       

 

Gráfico 4: Brasil: Evolução dos Financiamentos Habitacionais, por fonte de recursos 

(FGTS e SBPE) – valores em R$ bi (2002 – 2016). 

Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a partir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora.   

 

Em termos da produção de unidades habitacionais realizada no período de expansão 

continuada do mercado imobiliário no país, os números anuais do financiamento público 

mostram o verdadeiro boom imobiliário que tomou de assalto as cidades brasileiras, atingindo 
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a marca de mais de um milhão de unidades habitacionais financiadas anualmente, entre 2010 

e 2014 – com exceção de 2012 que ficou levemente abaixo dessa marca (962.849 UH); e em 

2015, já sob efeito da crise econômica fiscal (959.334 UH). 

 

Gráfico 5: Brasil: Evolução dos Financiamentos - nº de unidades habitacionais (2002 – 

2016) 

Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a parir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

 

Conforme Borges e Moysés (2011), o dado ainda mais positivo da década, no entanto, 

é que esse boom imobiliário revela uma importante inflexão no atendimento às famílias de 

menores rendas, principalmente, entre 2007 e 2010: diminuição proporcional dos 

empréstimos de recursos do FGTS nas faixas de renda acima de 5 salários mínimos em favor 

das faixas de rendas mais baixas (até 5 salários mínimos); respondendo a pergunta de 

estudiosos da questão urbana se o boom imobiliário brasileiro chegaria às classes populares; 

Bonduki (2009)
56

 apresentou números mostrando que “a introdução de recursos dos descontos 

do FGTS estabelecidos pela Resolução 460/2005 e a criação do FNHIS marca um momento 

inovador na política habitacional brasileira,” concretizando a iniciativa do governo federal de 

subsidiar a produção de moradias para os estratos de renda mais baixa, atendendo uma 

demanda manifestada desde as críticas a atuação do BNH.  

Posteriormente, outras alterações institucionais promoveram maior acesso aos 

financiamentos, como, por exemplo, a extensão dos descontos do FGTS no financiamento de 

imóveis (em vigor desde 1998, com a publicação da Resolução nº 289/98) às famílias das 

                                                 
56

Como efeito da Resolução 460/2005 do FGTS, “os subsídios chegaram a R$ 1,8 bilhão anuais”, que somados 

aos recursos fiscais “atingiram cerca de R$ 1,3 bilhão por ano” desde a implantação do FNHIS; e já “em 2007, o 

subsídio total atingiu R$ 3,1 bilhões” – dados de BONDUK, Nabil (2008).  
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classes mais baixas de renda (desde 2009 com a criação do PMCMV, passou a beneficiar as 

faixas II e III do Programa); em 2015, a Resolução nº 783/2015 do Conselho Curador do 

FGTS, autorizou o desconto também para a Faixa I (renda entre 0 e 3 salários mínimos) do 

mencionado Programa, o que contribuiu para o aumento significativo do seu uso: desde 1998, 

a soma dos recursos para subsídios aportados pelo FGTS é de aproximadamente R$55 

bilhões; sendo que o PMCMV, desde abril de 2009, foi o responsável por mais de R$ 39 

bilhões desse montante de desconto (site CAIXA, posição até 30/06/2016). Com isso, a 

participação do Programa nos financiamentos efetivados no âmbito do SFH, já em 2009 

correspondeu a 1/3 das novas unidades habitacionais financiadas; em 2012, conforme a 

pesquisa Satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida(IPEA, 2013), foi 

responsável por “32,1% do total de construções de moradias do país”; e em 2013 

correspondendo a 86% de todas as contratações realizadas no SFH. 

 

Gráfico 6: Brasil – Participação do PMCMV no Financiamento Habitacional – SBPE + 

FGTS + MCMV (2009 – 2016). 

Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a parir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

 

 

Contudo, como pontua Aragão (2015) apesar do governo redobrar os recursos de 

investimento do FGTS para linhas de crédito imobiliário, a liberação do recurso não cobriu as 

expectativas do setor imobiliário no que diz respeito à produção, dando estímulo a 

reestruturação do setor da construção civil, baseada em três fenômenos: “abertura de capital 

das principais empresas construtoras, fortalecimento de securitizadoras ligadas a estas 

empresas e expansão da produtividade baseada na edificação de largo banco de terras e no 

alcance do mercado nacional”. O que demandou a ação do Estado para assegurar a compra do 
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estoque que estava sendo produzido e evitar a paralisação de obras que contavam com a 

liquidez proveniente da venda de títulos imobiliários no mercado secundário, implementando, 

através da política nacional de habitação, um modelo de mercado baseado no crédito que 

colocou a habitação de interesse social no leque de produtos negociados pelas Incorporadoras 

S/A; ocorrendo a captação de grande volume de recursos no mercado secundário entre 2004 e 

2014: cerca de 27 bilhões de reais por um total de 23 empresas da construção civil, o que deu 

grande impulso aos construtores, tornando os menos dependentes do Sistema Financeiro 

Habitacional no que diz respeito aos fatores de produção. 

Em sua pesquisa a partir das transformações nas políticas habitacionais em diversas 

partes do mundo
57

, tendo como marco a expansão de uma economia neoliberal globalizada, 

controlada pelo sistema financeiro e que provocou o sistema de “insegurança da posse” 

(denunciando violações de direitos), Rolnik (2015) chama a atenção para a grande variação de 

formas e modelos de financeirização da habitação, para quem “entre o crédito hipotecário dos 

EUA e dos países europeus e o microcrédito da favela, que é outro extremo, há uma enorme 

diferença”. Para a autora, embora o elemento fundamental desse processo de financeirização 

da moradia em todo o mundo seja a oferta de acesso de compra via crédito para a casa própria 

aos mais pobres, com papel de destaque para o crédito hipotecário, “no Brasil ainda não se 

pode falar, literalmente, em financeirização da moradia”. 

“Primeiro,  porque o controle da produção de espaço pelas finanças é um processo que está em 

curso, mas começa no país já no final dos anos 1990. Ou seja, com um timing diferente dos 

Estados Unidos e dos países centrais europeus. E outra característica especifica é que hoje ele se 

dá, aqui, muito mais na construção do espaço comercial do que no espaço residencial. A 

produção residencial no Brasil é muito pouco financeirizada (...). Um dos elementos fundamentais 

que gerou a crise financeira e hipotecária nos Estados unidos, na Espanha e em alguns outros 

países é a chamada securitização. Isso significa que a pessoa pega um empréstimo para comprar 

uma casa ou apartamento e essa casa ou apartamento ficam como garantia. O banco que gera o 

empréstimo não fica com essa hipoteca, mas vende a expectativa das prestações futuras que essa 

pessoa irá pagar para outro investidor. E este outro investidor irá empacotar esses créditos com a 

expectativa futura de valorização de outras commodities – e irá vender para terceiros, de modo 

que a relação que se estabelecia entre a pessoa e o lugar começa a circular como um ‘paper’ em 

um circuito completamente abstrato. Assim, vinculou se muito mais a relação das famílias com o 

seu lugar de moradia ao circuito financeiro global. No Brasil quase não se tem esta securitização 

do crédito”. (Raquel Rolnik, entrevista ao “Brasil de Fato Paraná,”18/07/2016). 

 

 Uma especificidade no Brasil é que essa mudança de paradigma acontece com forte 

liderança e subsídio do Estado, inclusive avançando sobre os fundos públicos dos 

trabalhadores, como é o caso da maciça injeção de recursos do FGTS (a partir do uso de 

recursos dos “descontos” possibilitado com a Resolução nº 460/2004) que passa a ser 

utilizado também no financiamento de grandes obras – o que a autora chama de “um paradoxo 

                                                 
57

 Pesquisa apresentada no livro Guerra dos Lugares: a colonização da terra e da moradia na era das 

finanças. Ed. Boitempo, 2015.  
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da era Lula”, em que ao mesmo tempo em que se ensaia talvez pela primeira vez a 

implantação de um Estado de bem-estar social com a expansão das políticas públicas e de 

uma rede de proteção social, ela se dá através de um modelo que traz consigo toda a lógica da 

financeirização, sinalizando também as ameaças e perigos da atual conjuntura para a o direito 

à moradia e à cidade.  

Situação que se agrava tendo em vista a grave crise econômica e política vivenciada 

no Brasil na atualidade e às mudanças implementadas na política habitacional; em que as 

medidas de cortes, radicalizada após o afastamento definitivo da Presidente da República, vão 

sendo anunciadas com muitas “idas e vindas”: caso da Portaria Nº 186, de 13 de maio de 

2016, cancelando a contratação de 10 mil moradias realizadas no âmbito do MCMV 

Entidades, que chegou a ser publicada e foi revogada após muita crítica e protestos
58

; e em 23 

de setembro de 2016, com a publicação da Instrução Normativa Nº 24, desautorizando a 

CAIXA a aplicar recursos do FGTS no Programa MCMV
59

, veio sinalizar a completa 

interrupção dos subsídios direcionados para a Faixa 1 de renda. Ou seja, não apenas a crise 

econômica repercutiu na política nacional de habitação – como enfatiza Cardoso (2016) “a 

necessidade de aprovar medidas impopulares no Congresso e os limites colocados para a ação 

do governo no âmbito do presidencialismo de coalizão, levaram a completa desestruturação 

institucional do setor de habitação e da política urbana”. 

Num cenário de aumento vertiginoso do desemprego e queda na renda do trabalhador, 

desencadeando grande inadimplência, acumulo de estoques e a maior crise de distratos sentida 

pelo setor construtivo, que vem acumulando prejuízos crescentes e compressão da margem de 

lucro, além da queda de rentabilidade das empresas do setor construtivo envolvidas em casos 

de corrupção (em decorrência da operação Lava Jato), coloca em “cheque” o próprio modelo 

de reestruturação do mercado imobiliário
60

, como pode ser inferido da situação de saúde 

financeira das principais “Incorporadoras SA”, exatamente dez anos após o advento da 

expansão territorial das empresas de capital aberto no país (ápice em 2007), vivendo uma 
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situação de forte colapso: já em 2013 veio a publico a situação de alto grau de endividamento 

da Gafisa, analisado por Aniteli (2015); ao final de 2016 (dívida líquida avaliada em R$ 1,45 

bilhões) foi apresentada a proposta de venda da Tenda pela Gafisa, como estratégia para 

levantar recursos para reduzir a alavancagem, vendida 30% de suas ações para a americana 

JaguarReal Estate Partners, por preço bem abaixo da faixa do IPO (com avaliação de R$ 1,2 

bilhão, fechou negociação ao preço de R$ 539 milhões);
61

em setembro de 2016 a Viver 

Incorporadora e Construtora teve seu pedido de recuperação judicial aceito pela justiça, 

visando equacionar seu endividamento de R$ 1,4 bilhão
62

; os problemas financeiros da 

Construtora PDG(que chegou a ser a maior Construtora do Brasil entre 2010 e 2011)já eram 

conhecidos desde meados de 2015 e se agravaram, entrando com pedido de recuperação 

judicial em fevereiro de 2017 (acumulando uma dívida de R$ 7,5 bilhões).
63

 

Desta feita, a crise atual no mercado imobiliário brasileiro, evidencia, entre outros 

fatores, os limites da financeirização do espaço urbano, dependente, antes de tudo, da saúde 

financeira e do bom funcionamento dos fundamentos macroeconômicos do país; tendo como 

agravante principal o crescimento dos distratos, num cenário de depressão econômica, 

resumida por um empresário do setor da construção, em dezembro de 2016, em entrevista ao 

Info Money nas seguintes palavras 

“Estou ha 40 anos no setor imobiliário e nunca vi uma crise como essa. Com exceção de 

1983, todas as nossas crises têm origem política, econômica ou de sobre oferta de imóveis. 

Dessa vez conseguimos os três cenário. (...) Fomos na onda do mercado e erramos feio”. 

Meyer Joseph Nigri (fundador da Tecnisa S/A). Info Money, análise setorial, 08/12/2016. 

In: http://www.infomoney.com.br/tecnisa/noticia/5904688/estou-anos-setor-imobiliario-

nunca-uma-crise-como-essa-diz. Acesso em 20 de dezembro de 2016. 
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2.4. Efeitos territoriais, multiplicadores e déficit habitacional: da ampliação do 

acesso às classes populares à crise econômica fiscal 2015 (“do auge a queda”) 

 

Comparativamente aos programas habitacionais anteriores, Barandier Junior (2012) 

lembra que a base do Programa MCMV é a “oferta privada que teve início com o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), embora tenha substituído o sistema de arrendamento em favor 

da aquisição de unidades, ampliando a produção habitacional para uma escala de construção em 

massa com a participação das grandes empresas de capital aberto”, invertendo completamente a 

lógica de fortalecer o papel do setor público como um promotor de habitações e que anteriormente 

estava na base do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS.  

Ainda em 2009 a Prof. Maricato alertava que a hegemonia do setor privado como 

agente promotor do PMCMV, colocou a definição da localização dos empreendimentos, via 

de regra, nas mãos dos mercados, referenciada na lógica de operações especulativas com o 

preço da terra, comprometendo a questão da inserção urbana dos mesmos 

“[...] Claro que é louvável um programa que cria empregos e reserva 16 bilhões de reais em 

subsídios para a população de zero a três salários-mínimos, e prevê amplos recursos para a 

regularização fundiária. Mas não serão os organismos metropolitanos, nem os municipais, 

que, no final das contas, irão definir qual a melhor localização das novas moradias, dos 

novos bairros. Está de novo se pensando em coisas muito grandes, em megaconjuntos - o 

formato preferido das construtoras e empresas imobiliárias, quando há tanto espaço vazio, 

mal - aproveitado ou passível de retrofit nas áreas centrais das grandes cidades. É a velha 

inversão de papéis, ‘o rabo abanando o cachorro’. Todos esses investimentos - para lá de 

bem vindos vão ser jogados na nossa cultura patrimonialista de administração do solo, por 

mais que o programa fale que os empreendimentos devem estar inseridos no tecido 

urbano”. (MARICATO , 2009, p. 63) 

 

No mesmo sentido, a pesquisa de Shimbo (2010) evidenciou que as parcerias entre 

Estado e mercado imobiliário na construção de conjuntos habitacionais em áreas distantes 

possibilitando a normatização das práticas empresariam na produção do espaço urbano e do 

“empresariamento da produção habitacional”, traz como consequência o aumento da 

segregação socioespacial. A redistribuição da população de baixa renda no espaço sem o 

devido planejamento urbano leva a consolidação de subcentros de distribuição de empregos, 

que, desarticuladas de investimentos em infraestrutura de transporte, aumenta a necessidade 

por viagens motorizadas e as distâncias percorridas, estimulando um padrão de vida altamente 

dependente do automóvel particular, contribuindo para o caos urbano no sistema de 

mobilidade das cidades, além de elevar os custos com transporte e a pressão sobre áreas 

ambientalmente vulneráveis. 
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Ainda sobre os efeitos territoriais da produção da habitação pelos mercados privados, 

Rolnik (2010) alerta quanto ao papel cada vez maior do investimento em habitação como 

ativo do sistema financeiro tendo com consequência o distanciamento cada vez maior do 

Estado das políticas de moradia enquanto política social. Argumento corroborado por Cardoso 

e Aragão (2013), para quem o poder público municipal de fato deixou de ter controle sobre a 

implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social, pouco influenciando nos 

aspectos morfológicos e na localização dessa produção, transformando se em meros 

coadjuvantes desse processo, atuando mais no sentido de relaxamento dos controles do que de 

uma regulação efetiva.  

No debate sobre a qualidade urbanística e arquitetônica do PMCMV, e do chamado 

segmento econômico imobiliário no Brasil, estudiosos são unânimes em apontar a “péssima 

qualidade, localização periférica, distantes dos centros urbanos, em terrenos inadequados e 

com diversas fragilidades, dimensionamento reduzido das unidades, não otimização dos 

espaços de circulação e inflexibilidade das plantas para os diferentes perfis familiares, 

implicando “má qualidade de vida” às famílias e alto custo social de se levar infraestrutura, 

transporte, equipamentos e serviços urbanos (Ferreira e Leitão, 2011). 

Cardoso (2011) lembra, ainda, que a generalização do modelo de condomínio fechado, 

idealizado para o estilo de vida da classe média, e depois para estes empreendimentos 

“reproduz o modelo de comunidade fechada, sem integração com a cidade”; no caso do 

MCMV as áreas de lazer não são suficientes para o número de pessoas que moram ali, pois, no 

geral os conjuntos habitacionais são muito grandes (embora partissem da crítica que os 

conjuntos do BNH eram demasiadamente grandes); e que o Programa também não cuidou da 

questão fundiária, não há um conjunto de instrumentos para controlar a especulação da terra – 

o que poderia ser evitado se os instrumentos do Estatuto da Cidade, que são de 

responsabilidade dos municípios, estivessem sendo usados. 

Diversos outros pontos “mal equacionados” no PMCMV, que remontam a velha 

política habitacional brasileira, vêm sendo apontados nas avaliações do Programa por 

diferentes estudiosos em diversas localidades do país. Cardoso e Aragão (2013) enumeraram 

os principais pontos, citando: a falta de articulação com a política urbana; a ausência de 

instrumentos para enfrentar a questão fundiária; a descontinuidade do Programa em relação ao 

SNHIS e a perda de controle social sobre a sua implementação; o excessivo privilégio 

concedido ao setor privado; os problemas de localização dos novos empreendimentos; a 

grande escala dos empreendimentos; a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos 



98 
 

empreendimentos; as desigualdades na distribuição dos recursos como fruto do modelo 

institucional adotado, entre outros.  

Nas palavras de Fix (2011) trata-se da “urbanização sem cidade” e da “expansão do 

capital financeiro no espaço urbano”, enfatizando que “o PMCMV alçou a habitação a 

problema nacional de primeira ordem, mas o definiu segundo os critérios do capital”, 

alimentando um circuito que procura maximizar os ganhos por meio de operações 

especulativas com a terra. Em vista dos processos especulativos, em decorrência do 

superaquecimento da demanda desde o lançamento do PAC 1 e PMCMV 1, a 

supervalorização do preço da terra no Brasil provocou uma verdadeira corrida a terrenos, o 

que fez sumir os espaços ainda vazios para construção e o preço do metro quadrado disparar, 

principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos (várias noticias),
64

encarecendo 

ainda mais as ações futuras de provisão de habitação social e impondo novos deslocamentos 

para áreas menos urbanizadas e mais distantes dos centros urbanos.   

Nesses termos, apesar do PMCMV representar um enorme avanço ao propor pela 

primeira vez em décadas, moradias populares fortemente subsidiadas, para famílias com renda 

bruta de até 3 salários mínimos (onde reside a maior proporção do déficit habitacional)  e 

acima de 3 e até 10 SM com condições diferenciadas, o Programa pecou por não integrar 

outros mecanismos de financiamento e subsídio à casa própria de forma mais permanente, 

estruturada ou opção de subsídios temporários ao aluguel (uma realidade nos países europeus, 

por exemplo), existente no Brasil em escala muito pequena, em poucos municípios de 

algumas regiões metropolitanas e em circunstâncias quase excepcionais, masque poderia 

contribuir para enfrentar os efeitos territoriais negativos produzidos no processo de 

urbanização brasileira com a efetivação de uma “política de acesso a moradia” (Ferraz, 2011).  

A questão do endividamento das famílias, principalmente na Faixa 1 de renda, é 

apontada como o maior entrave a saúde financeira do Programa, alcançando altos níveis de 

inadimplência a partir de 2005, com o agravamento da crise e aumento do desemprego no 

país, chegando ao nível de 31,4%% (1 em cada 4 beneficiários), em setembro de 2016; 

revelando uma situação em que muitas famílias de baixa renda, que tiveram acesso ao 
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 Pense Imóveis (Revista eletrônica). Boom do mercado imobiliário faz preço de imóveis disparar nas 

principais capitais. Editorial Mercado Imobiliário, 15 de abril de 2010.  In:  

http://revistapenseimoveis.com.br/especial/rs/editorial-imoveis ; Portal EXAME. Brasil: país dos imóveis– a 

terceira maior alta do mundo. Edição n. 0971, 30 de junho de 2010. In: 

http://portalexame.abril.com.br/revista/s/sumario0971.html 

http://revistapenseimoveis.com.br/especial/rs/editorial-imoveis
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financiamento da casa própria, encontram grandes dificuldades para o pagamento das 

prestações, ameaçadas de terem os imóveis retomados  pelas instituições financeiras.
65

 

Não obstante, em termos de efeitos multiplicadores, o estudo denominado “Políticas 

Permanentes de Habitação: a importância do Programa MCMV”, elaborado pela FGV, a 

pedido da CBIC, em 2014, apontou que o Programa foi responsável pela geração de “1,2 

milhão de postos de trabalho diretos no setor de construção civil e mercado imobiliário” 

(conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTPS), além de inúmeros 

empregos indiretos, incremento da arrecadação tributária em “R$ 17,8 bilhões em tributos 

diretamente aplicados na construção civil e R$ 15,7 bilhões nas demais atividades envolvidas 

na produção habitacional”, contribuindo para amenizar o déficit habitacional em pelo menos 

três categorias, com referencia na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP
66

: a 

coabitação caiu 24,12% (quando familiares compartilham a mesma residência); as habitações 

precárias foram reduzidas em 18,99% (aquelas em áreas de risco e sem acesso a serviços) e o 

adensamento excessivo diminuiu em 5,45% (mais de 2 moradores por dormitório), colocando 

se como “uma política eficaz para a melhoria das condições de moradia das camadas mais 

pobres da sociedade brasileira”. 

Corroborando os dados da pesquisa “Satisfação dos beneficiários do Programa Minha 

Casa Minha Vida”, elaborada pelo IPEA (2012), compilados no artigo “Muito mais do que 

um teto”,
67

 foram apontados os diversos benefícios indiretos do Programa, como a geração de 

renda (cálculo de que “para cada R$ 1 milhão investido no Programa, gera se 32 postos de 

trabalho”) e movimentação da economia, principalmente no segmento de material de 

construção, além do impacto na redução do déficit habitacional.  

Conforme dados apresentados por Lima Neto et  al. (2013), entre 2007 e 2012, houve 

redução de 6,2% no déficit habitacional brasileiro em termos absolutos(ou 350 mil unidades), 

passando de 5,59 milhões de unidades para 5,24 milhões; e em termos relativos reduziu de 
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 Matéria intitulada Inadimplente pode perder imóvel do Minha Casa Minha Vida, diz Secretária.  G1 Globo, 

02/11/2016. In: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/inadimplente-pode-perder-imovel-do-minha-casa-

minha-vida-diz-secretaria.html. Acesso em 20/22/2016.  
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 A metodologia da Fundação João Pinheiro –FJP, criada em 1995,para quantificar e qualificar as necessidades 

habitacionais no Brasil é adotada oficialmente pelo governo federal; a atualização dos dados é apresentada 

anualmente com base nas Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE, mas apenas contém 

informações para as UF e Regiões Metropolitanas; já a informação dos Município tem por base os dados dos 
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(necessidade de construção de novas moradias) – composto por três elementos: Domicílios improvisados; 

Coabitação familiar e Ônus excessivo com aluguel; e a inadequação dos domicílios (necessidade de investir em 

melhoria da moradia existente); os dados podem ser acessados em: 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3.  
67

 Revista Desafios do Desenvolvimento, IPEA (Ano 10, edição 79, 23/05/2014). In: 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3027:catid=28&Itemid=23.  
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10% para 8,59%dos domicílios, tendência observada em praticamente todas as regiões do país 

(mesmo considerando a substancial alteração metodológica implementada no cálculo do 

déficit pela FJP de 2007).
68

 A análise aponta, ainda, que entre os componentes do déficit 

“houve queda de 30% das habitações precárias e de 26% na coabitação familiar, embora o 

ônus excessivo com aluguel tenha aumentado 30% no mesmo período.”  

Em fevereiro de 2016, o Departamento da Indústria da Construção da FIESP 

(Deconcic) apresentou uma análise, defendendo que o MCMV fosse transformado em Política 

de Estado, tomando como base os dados da Fundação João Pinheiro, constatando que, entre 

2010 e 2014, houve uma redução de 742,4 mil famílias no contingente total do déficit 

habitacional (passando de 6,941 para 6,198 milhões de famílias, o que significa uma queda de 

2,8% ao ano), mostrando retração do déficit em todas as regiões do país.  

 

Figura 2: Brasil: Redução do déficit habitacional entre 2010 e 2014 

Fonte: Deconcic/FIESP (a partir do site http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/minha-casa-minha-

vida-acelera-queda-do-deficit-habitacional-no-pais). Acesso em 20 de novembro de 2016.  
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No estudo Déficit Habitacional no Brasil de 2007, e a partir de entendimento entre o MCidades, a FJP e o 
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Chama a atenção para o destaque para a região Norte, na qual a queda foi de 6,4% ao 

ano, com redução absoluta de 192 mil famílias; o Nordeste do país também apresentou uma 

redução expressiva do déficit habitacional (3,0% ao ano), com destaque para a Bahia, onde 

115,6 mil famílias deixaram o déficit habitacional, o que equivale a uma queda de 6,1% ao 

ano entre 2010 e 2014; por outro lado, a região Sudeste não apresentou números tão 

expressivos, a taxa média de queda foi de 1,4% ao ano, passando de 2,674 milhões de famílias 

no déficit habitacional em 2010 para 2,562 milhões de famílias, em 2014. 

Curiosamente a região Sudeste foi a que recebeu maior proporção de recursos de 

investimento do Programa, seguida pela região Nordeste, pois a distribuição desde a origem 

do Programa priorizou os maiores déficits habitacionais do país,
69

 todavia, mesmo no estudo 

da FIESP foi apontada como a regionalidade que apresentou o menor impacto no déficit. 

 

Gráfico 7 e 8: Brasil – Distribuição do investimento e unidades habitacionais do 

PMCMV, por Grande Região (2009 – 2016). 
Fonte: www.minhacasaminhavida.gov.br (posição maio de 2016). Elaborado pela autora. 

 

Embora as análises individuais apresentem divergências
70

, os diversos apontamentos 

do conjunto de instituições (FIESP, IPEA, FGV) são dignos de consideração no sentido de 

algum efeito sobre a redução do déficit habitacional; contudo, os resultados do Déficit 

Habitacional 2013 e 2014, publicado pela FJP em 2015 e 2016, respectivamente, mostram 

nova elevação do déficit habitacional brasileiro: de 5,846 milhões de unidades em 2013 (o que 
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 A região Sudeste tem o maior déficit absoluto do País (cerca de 2.426 milhões de unidades); seguida pela 

região Nordeste: 1,900 milhão de unidades; região Norte: 632 mil unidades; região Sul: 645 mil unidades e 

Centro-Oeste: 464 mil unidades. Já no déficit habitacional relativo, no entanto, os resultados mostram uma 

síntese diferente: a região Norte apresenta o maior déficit proporcional (12,8%), seguida pela Região Nordeste 

(10,8%) e região Centro-Oeste (9,0 %) - que assume a terceira posição, ultrapassando o déficit proporcional das 

regiões Sudeste (8,3%) e Sul (6,3%, o menor déficit relativo do país). 
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 Contudo, este estudo foi muito criticado por técnicos da Fundação João Pinheiro por comparar bases de dados 

diferentes, uma vez que a fonte do déficit 2010 é o Censo Demográfico e a base do déficit 2014 é a PNAD, 

acarretando uma impropriedade na comparação. 
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representa 9,0% dos domicílios totais) passou para 6,068 milhões de unidades em 2014 

(mantendo se em 9,0% dos domicílios totais) – ou seja, o déficit relativo manteve se na 

mesma proporção em relação ao estoque de domicílios particulares permanentes e 

improvisados do país. O que soa muito estranho ao considerar que somente no âmbito do 

PMCMV quase 3 milhões de novas moradias já foram entregues as famílias, e no entanto o 

efeito sobre o déficit habitacional, desde 2010, é pífio; implicando considerar que outros 

fatores pesam igualmente no aumento do déficit, como o acelerado crescimento demográfico 

do país, e/ou que não existe uma relação direta na distribuição dos benefícios/atendimento do 

déficit habitacional, evidenciando a continuidade da necessidade de implementação de ações.  

Outro estudo elaborado pela FGV, em 2016, intitulado “Perenidade dos Programas 

Habitacionais”, mostra o cumprimento de metas do PMCMV por etapas distintas, seus 

impactos positivos na geração de renda, emprego, tributos e na redução do déficit 

habitacional, apontando a necessidade de aperfeiçoamento do Programa, mas, alertando para 

os impactos negativos do risco de sua interrupção em vista das recentes dificuldades fiscais do 

governo; que o corte de recursos realizado na Fase 3 afetou principalmente as faixas de menor 

renda e o temor de que o Programa possa ser descontinuado, comprometendo a capacidade de 

atendimento das faixas subsidiadas; decisão que, “per si, tem grandes impactos sociais, 

podendo acarretar o efeito reverso: comprometer o crescimento da economia nos próximos 

anos, assim como o alcance das metas de diminuição do déficit habitacional das famílias de 

baixa renda”. Considerando, principalmente, que a questão social assume uma relevância 

maior no cenário atual de queda da renda e restrições na oferta de crédito, pois, o contingente 

de famílias aptas a comporem a demanda do programa tende a se elevar no curto prazo, 

especialmente na faixa de menor renda. 

Com o agravamento da crise orçamentária em 2015, o PMCMV foi duramente afetado, 

ocorrendo paralisações de obras e alteração de foco do público alvo beneficiado, observando 

se um redirecionamento dos recursos com a maior contratação na Faixa 2 de renda, em 

detrimento das contratações na Faixa 1, a mais afetada devido a dependência de até 90%dos 

subsídios. A comparação dos números de execução por Fases do Programa revelam o 

destaque de participação da Faixa 1 de renda (0 a 3 salários mínimos) no MCMV1 (2009-

2010), que vinha abocanhando a maior fatia dos recursos de investimentos. Embora no 

somatório das três fases do Programa (2009 a 2016) a participação da Faixa 1 de renda seja 

levemente inferior a participação da Faixa 2 de renda: 40% contra 48%, respectivamente; ao 

desagregar os dados por fases do Programa observa se que enquanto no MCMV 1 a Faixa 1 

de renda abocanhou a maior parte das contratações (482.741 unidades habitacionais ou 48% 
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do total contratado), contra uma menor participação da Faixa 2 de renda (375.784 unidades 

habitacionais ou 37%); no MCMV 2 caminhou para aproximação na distribuição entre Faixa 

1 e Faixa 2 (1.226.625 unidades habitacionais ou 45%, contra 1.216.341 unidades 

habitacionais ou 44%, respectivamente). Já no MCMV3 a Faixa 2 de renda praticamente 

absorve todas as contratações realizadas: 449.681 unidades habitacionais ou 85,4%; enquanto 

a Faixa 1 de renda praticamente desaparece: 20.660 unidades habitacionais ou 3,9% (sentindo, 

também, o aumento no valor das parcelas de R$ 25,00 para R$ 80,00). Já a Faixa 3 de renda, 

desde sempre com participação tímida, mantém seu desempenho (média de 12% das 

contratações totais realizadas pelo Programa).  

 

Gráfico 9: Brasil: PMCMV - unidades habitacionais contratadas, por Fase do Programa 

e Faixa de Renda (2009-2016) 
Fonte: Tabela de dados - apresentação CAIXA (posição em 30/04/2016). Elaborado pela autora. 

 

A interrupção das contratações do PMCMV na Faixa 1 de renda, evidenciada já em 

2015 e acentuada em 2016, pode ser melhor visualizada pelos dados desagregados do 

Programa por ano de execução. Considerando o intervalo entre 2009 e 2016, observa se que o 

ápice das contratações observado no ano de 2013, com 848.166 unidades habitacionais, foi 

também o ano de pico das contratações na faixa 1 de renda, computando 56% do total 

contratado (472.461 UH); já no ano de 2014 as contratações na faixa 1 de renda caíram para 

200.289 UH; em 2015 cai para apenas 16.890 UH – e praticamente desaparece em 2016, com 

3.770 UH contratadas na Faixa 1 de renda.  

 MCMV 1  MCMV 2 MCMV 3

FAIXA 3 146.623 307.054 56.171

FAIXA 2 375.784 1.216.341 449.661

FAIXA 1 482.741 1.226.605 20.660

1.005.128 

2.750.000 

526.492 
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Gráfico 10: Brasil: PMCMV – unidades habitacionais contratadas anualmente, por 
Faixa de Renda (2009-2016). 
Fonte: Tabela de dados – apresentação CAIXA (posição em 30/04/2016). Elaborado pela autora. 

 

As contratações na Faixa 1 de renda são dividida em quatro submodalidades: Fundo de 

Arrendamento Residencial – FAR (PNHU); MCMC Entidades (FDS); Rural (PNHR) e Poder 

Público, para municípios com menos de 50 mil habitantes (MCMV Sub-50), tendo a maior 

parte dos recursos alocados no FAR urbano (também chamado “MCMV empresarial”) – aqui 

percebe se o porquê de todo o “chororô” dos empresários, pois, embora o FAR seja destinado 

a Faixa 1 de renda, “97% dos subsídios do Programa vão para os empresários” (como 

mostrado por Fix e Arantes (2010), sendo, portanto, fortemente afetado. 

 

Gráfico 11: Brasil: PMCMV – unidades habitacionais contratadas, por Fase e segmento 

participante na Faixa 1 (2009-2016). 
Fonte: Tabela de dados – apresentação CAIXA (posição em 30/04/2016). Elaborado pela autora. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FAIXA 3 43.818 102.805 77.935 97.711 93.961 37.447 40.557 15.614

FAIXA 2 96.593 277.174 296.707 307.018 281.744 331.002 349.446 100.215

FAIXA 1 143.894 338.847 201.734 352.121 472.461 200.289 16.890 3.770

 MCMV 1  MCMV 2 MCMV 3

Sub 50 (Mcidades) 63.772 103.093 0

Rural 6.817 159.839 11.326

FAR Urbana PF 8.024 45.858 8.146

FAR Empresas 404.128 917.815 1.188

482.741 

1.226.605 

20.660 
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Assim, fica evidente que na prática a Faixa 2 de renda é a única que faz funcionar o 

PMCMV na atualidade (cabendo frisar que os números apresentados nesta pesquisa, colhidos 

em abril de 2016, continuavam praticamente iguais até novembro de 2016, não tendo sido 

registradas novas contratações no decorrer do ano). O atendimento da pequena fatia da Faixa 

1 de renda, desde 2015, passou a ser custeado pelos empréstimos de recursos do FGTS, que 

teve as contratações “desautorizadas” pela IN Nº 24/2016; ou seja, a Faixa 1 de renda do 

PMCMV continua existindo apenas no papel, e ainda sujeita a novos cortes, já que ela 

depende totalmente de aportes do orçamento público, comprometido por força da PEC 241 

(ou 55), que impõe um teto para os investimentos nos próximos 20 anos (reajustável apenas 

com base na inflação), podendo mesmo ser interpretado como “o fim do PMCMV para quem 

mais precisa” – palavras da Profª Raquel Rolnik (2016). 

O momento atual vivido pelo país, com o aprofundamento da crise econômica fiscal e 

política, expandindo se para uma crise institucional evidente, ao final de 2016, e os 

retrocessos em diversos campos, com as medidas impopulares aprovadas no Congresso, num 

contexto de austeridade e cortes de gastos, tem especial impacto nos direitos sociais e na 

política habitacional em curso, em que as populações das faixas mais baixas de renda são as 

mais afetadas – e “fazem com que o Brasil tenha regredido décadas nas políticas urbanas e 

habitacional”, como alerta o Prof. Adauto Cardoso (2016).   

As mudanças anunciadas atestam a alteração de foco e inflexão da política 

habitacional em curso, tais como: publicação da Portaria Nº 186/05/2016 cancelando a 

contratação de 10 mil unidades do MCMV Entidades da gestão anterior – revogada em 

01/06/2016, após protestos do MTST (prometendo retomada das contratações); publicação da 

“Portaria de transição” (Nº 539/10/2016) estabelecendo prazo até dezembro de 2017 para que 

“as pessoas físicas possam realizar novas contratações no PMCMV” – revogada em 

29/11/2016, após protestos dos pequenos construtores do país– a nova Portaria Nº 570/2016, 

estende o prazo até dezembro de 2018 e promove uma mudança no conceito de 

empreendimento, incluindo obras de uma ou duas unidades, além de revogar a Portaria Nº 

160/05/2016 que estabeleceu a exigência de pavimentação asfáltica nos empreendimentos do 

MCMV, relaxando a norma (agora não mais necessária), sob o argumento de que “asfalto não 

é responsabilidade dos empresários, e sim do Poder Público”, mostrando a clara prioridade 

dada ao atendimento das demandas dos empresários em detrimento da qualidade urbanística e 

da política social.
71

 Em seguida, anúncio de retomada de imóveis de inadimplentes do MCMV 
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 Governo flexibiliza regra do Minha Casa Minha Vida para pequenos construtores. Agencia Brasil/EBC, 
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Faixa 1 de renda
72

 (atingindo 31,4% dos contratos); exclusão dos sistemas de captação de 

energia solar do MCMV
73

; lançamento do Cartão Reforma (inspirado no modelo goiano do 

Programa Cheque Moradia); discurso de incentivo às parcerias público-privadas; desmonte da 

estrutura de controle social e participação dos cidadãos: em junho de 2016 a link page “De 

Olho na Qualidade do Minha Casa Minha Vida” da CAIXA deixou de disponibilizar os 

infográficos com os resultados do Programa; em 02/09/2016 o Portal minha casa minha vida 

ficou fora do ar por mais de 40 dias, voltou e foi interrompido de vez em janeiro de 2017. 

Os valores limite dos imóveis para financiamento vêm sendo seguidamente majorados: 

pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, com recursos da poupança passou de R$ 1,5 mil 

para R$ 3 mil (julho/2016); pelo Sistema Financeiro Habitacional – SFH, e com recursos do 

FGTS, passou de R$ 950 para R$ 1,5 milhão (fevereiro de 2017)
74

 – levando a critica a 

rebatizar o programa de “Minha Mansão Minha Vida.”
75

 Em fevereiro de 2017 foi 

oficialmente anunciada a revisão estrutural do MCMV3 estabelecendo novas regras, aumento 

dos valores máximos do imóvel (na ordem de R$ 15 mil), e aumento do teto de renda 

familiar– passando de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil e reajuste das faixas de renda,
76

tornando 

ainda mais evidente que “a política pública passa novamente a privilegiar as famílias com 

maior renda, sem que o Estado tenha qualquer fonte de financiamento para viabilizar uma 

política habitacional para os mais pobres”, como assevera a Profª Raquel Rolnik (2017).  

A liberação dos saques de contas inativas do FGTS (MP nº 763/2016), algo em torno 

de R$ 41 bilhões, foi duramente criticada, por ter “efeito paliativo sobre a economia” e 

significar, na prática, o que Zahluth Bastos (2017) chama de “a segunda onda de saques 
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Ministério quer tirar obrigação de aquecimento solar no Minha Casa Minha Vida. EBC Agência Brasil de 
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neoliberal do FGTS”, reduzindo drasticamente o orçamento do Fundo direcionado para 

política habitacional, de saneamento básico e infraestrutura.
77

Em seguida, a publicação da MP 

nº 759/2016, reestruturando a Regularização Fundiária rural e urbana no país, oferecendo 

anistia as ocupações irregulares de alto padrão, e a venda, sem qualquer critério de interesse 

coletivo de imóveis de patrimônio da União, foi classificada pelo ObservaSP
78

 como “uma 

tentativa de mercantilização das terras ocupadas por assentamentos da reforma agrária e dos 

assentamentos informais urbanos”.  

Embora, ainda em novembro de 2016 tenha sido anunciada a retomada das obras 

paralisadas de 7.127 unidades do PMCMV (apenas as paralisadas),
79

 em fevereiro de 2017 

completou dois (02) anos sem a liberação de novas contratações na Faixa 1 de renda do 

Programa, fato que levou o MTST a promover o movimento #PaulistaOcupada, na Av. 

Paulista, em São Paulo, em frente ao escritório da Presidência da  República, reivindicando 

novas construções para beneficiar esse estrato populacional; recebendo a resposta do Governo 

de contratação de 170 mil novas moradias nessa Faixa de renda (até R$ 1,8 mil), entre as 

quais 35 mil unidades pelo MCMV Entidades, ainda no ano de 2017;
80

mostrando, contudo, o 

agravamento dos conflitos sociais no país, num cenário de crise, austeridade fiscal e regressão 

na política habitacional nacional.  

Nesse contexto, o Capítulo a seguir passa a analisar os dados do mercado habitacional 

de Goiás e os rebatimentos desse conjunto de alterações na política habitacional local. Antes, 

porém, o Quadro 1 (originalmente elaborado por Cardoso, 2013), traz uma síntese dos marcos 

institucionais da política habitacional no Brasil, desde 1989, o contexto político e as principais 

realizações em cada período (ao qual acrescentamos as novas medidas 2014-2017); 

disponibilizando, em seguida, Gráfico com a evolução do número de unidades habitacionais 

financiadas no Brasil, desde 1974, destacadas por cores diferentes, correspondente a cada 

período/governante (elaborado pela CAIXA, a partir de dados da instituição e da ABECIP). 
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Quadro 1: Política Habitacional no Brasil - Síntese das mudanças nas duas últimas décadas 

Ano Contexto político Órgão responsável Políticas habitacionais Observações complementares 

1989 Campanha presidencial Lula X Collor Elaboração do Projeto Moradia -  

1990 – 1992 Período Collor 
Ministério da Ação Social                                  
Secretaria Nacional de 

Habitação 

Plano de Ação Imediata para a Habitação – PAIH  Todos os programas seguem o modelo do PAIH, em que as empresas 
assumem o papel de promotores, a partir de condições especiais de 

lucratividade e ausência de risco criadas pelo governo 
PROHAP – Programa de Habitação Popular 

PEP – Programa Empresário Popular Dilapidação dos recursos do FGTS 

1993 – 1994 
Período Itamar 

Franco 

Ministério do Bem Estar 

Social 

Programa Habitar Brasil Para receber recursos os municípios precisariam criar fundos e 

conselhos Programa Morar Município 

1995 - 1998 Período FHC 1 

Secretaria de Política 

Urbana / Ministério do 

Planejamento e Orçamento 

Programa Habitar Brasil (OGU) No final do período, a partir da crise e do acordo com o FMI, são 

suspensos os financiamentos ao setor público, mantendo-se apenas as 

linhas de financiamento individuais e ao setor privado 
 

Programa Pró-Moradia (FGTS) 

Programa Carta de Crédito (individual e associativo / FGTS e SBPE) – 
imóveis usados, novos e material de construção. 

1999 - 2002 Período FHC 2 
Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR  HBB-BID: apoio a projetos de urbanização de favelas desenvolvidos 

por administrações municipais, com recursos BID e contrapartida de 

desenvolvimento institucional 
Carta de Crédito; PSH - Programa de Subsídio Habitacional; Programa 

Habitar Brasil/BID 

2003 - 2006 Período Lula 1 

Ministério das 

Cidades/Secretaria Nacional 

de Habitação 

PSH (programa de subsídio Habitacional) - escopo limitado, com 
poucos recursos; PAR II; Carta de Crédito; 

De 2003 a 2005 o Ministério das Cidades disputa com os Ministérios da 

área econômica, contando com poucos recursos, buscando direcionar os 

programas e recursos existentes para as camadas de menor renda 

FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei nº 
11.124/2005), modelo institucional em que os municípios são os 

promotores dos novos empreendimentos habitacionais 

Em 2006 começa a operar o FNHIS (locação de R$ 1 bi por ano), com 
distribuição de recursos de subsídio para projetos desenvolvidos pelos 

governos locais 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos 

Precários 

Outras medidas para beneficiar as camadas de menor renda: resolução 

n. 460/CCFGTS (criou um sistema de subsídios no interior do Fundo) e 
o PAR II, que reduziu o percentual do pagamento do arrendamento 

sobre o custo do imóvel (de 0,7% para 0,5%), permitindo incluir a 

margem inferior da faixa a que se destinava (3 e 4 SM). 

Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional destinada às 

famílias de baixa renda 

2007 - 2010 Período Lula 2 

Ministério das 

Cidades/Secretaria Nacional 

de Habitação 

PAC Urbano (Urbanização de Favelas: UAP e  PPI Favelas; Provisão 
de Moradia; elaboração de PLHIS e Assistência Tecnica) 

O PAC tinha como um dos seus componentes a produção de moradias 
(dentro dos assentamentos ou fora) para os casos de reassentamentos 

Em 2009 – MCMV (o setor privado passa a ser o agente promotor e 
organizador da produção de interesse social) 

Com o surgimento do MCMV, o FNHIS deixa gradativamente de 

receber recursos (e os antigos programas  PAR, PSH e Crédito Solidário 

passam a ser modalidades do PMCMV). 

2011 - 2014 Período Dilma 
Ministério das 
Cidades/Secretaria Nacional 

de Habitação 

Em 2011 - PAC 2  E MCMV 2 
O MCMV é o centro da política habitacional passando a substituir a 
construção de unidades para reassentamento, antes considerada um dos 

componentes do PAC 

2015 - 2018 

Período Dilma 2 
Impeachment 2016 

Michel Temer 

 

Ministério das 

Cidades/Secretaria Nacional 
de Habitação 

Duas tentativas de lançar o MCMV 3: anunciado ainda em 2014; 

lançado em março de 2016 (não efetivado).  

Lançamento do “Cartão Reforma” (MP nº 751/2016);  
Novas regras para o MCMV 3 – fev/2017; 

Nova MP da Regularização Fundiária (MP nº 759/2016) 

Paralisação (por 2 anos) do aporte de recursos na Faixa 1 de renda; 

In nº 24/2016 – “desautoriza a CAIXA a aplicar recursos do FGTS no 

PMCMV”; Mudança de “foco” no MCMV3: inclusão de famílias com 
renda de até R$ 9 mil; elevação das prestações e de valor máximo dos 

imóveis enquadrados no Programa. 

Originalmente elaborado por Adauto Cardoso (2013) – no âmbito do TR Formas de Provisão de Moradia nas Metrópoles/Observatório das Metrópoles/INCT/CNPq (2011-2014); com 

adaptações e atualização de informações pela autora. 
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Gráfico 12: Evolução do Financiamento habitacional no Brasil – 1974-2014 (CAIXA E ABECIP) 

Fonte: Dados referentes a 2015 e 2016 inseridos pela autora (a partir de informações CAIXA/ABECIP). 
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PARTE II - O CASO GOIÁS E A METRÓPOLE DO CERRADO 

CAPÍTULO 3. DINÂMICA TERRITORIAL, POLÍTICA PÚBLICA E MERCADO 

HABITACIONAL EM GOIÁS: VERSO E REVERSO 

 

No contexto brasileiro, em que a lógica de mercado está presente na política 

habitacional ao logo da história e que o acesso a moradia, tradicionalmente, confunde se com 

o acesso à propriedade, onde a “mercadoria habitação” é vista pela dimensão do consumo 

(propagação da “ideologia da casa própria”), também em Goiás a questão habitacional 

somente passa a ser percebida como uma questão social a partir dos anos 1930. 

Gestada na esteira dos acontecimentos que marcaram o desenvolvimento nacional, em 

cada contexto político e como reflexo deste, a política pública habitacional goiana, desde os 

tempos da crise do sistema financeiro habitacional e desarticulação do BNH, foi sendo 

moldada em consonância a estratagema política, engessada como medida populista e não raro 

sendo usada como “moeda de troca” em períodos de pleito eleitoral.  

É o que procura mostrar o texto a seguir, propondo recuperar a trajetória evolutiva da 

política habitacional estadual, pontuando os problemas decorrentes do desenvolvimento 

econômico, da urbanização acelerada e do dinamismo local, implicando em altas taxas de 

crescimento demográfico com diversas carências e crescente déficit habitacional. Para tanto, 

empreende uma síntese da dinâmica territorial de Goiás, no contexto da formação da rede 

urbana do Centro-Oeste e da concentração populacional nas imediações da “área 

metropolizada” (Goiânia e RIDE DF), assim como do agravamento dos problemas sociais na 

área em questão. Mostra como foi sendo trilhado o caminho de estruturação e fortalecimento 

da atuação da política pública estadual de habitação na contemporaneidade, no contexto de 

dinamismo da política nacional e de aproximação Estado-Mercado, sobretudo, a partir da 

agregação do instrumento “Cheque Complemento” ao programa local Cheque Moradia, 

utilizado para efetivação de parcerias com os Programas federais (MCMV/FAR e FGTS); 

destacando, por fim, a significativa produção de moradias por Entidades Sociais organizadas 

nos anos recentes e as especificidades da chamada “produção social da moradia” no território 

goiano. 
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3.1. Dinâmica territorial e déficit habitacional: o desafio metropolitano no centro da 

problemática 

 

O processo de ocupação territorial do Estado de Goiás, no contexto do Centro-Oeste, 

tem como marco fundamental a década de 1930, com o ingresso do país em um padrão de 

acumulação urbano-industrial e as políticas de ocupação das fronteiras, indução e 

modernização da atividade produtiva; consolidando-se, fortemente condicionado pelas 

políticas governamentais de integração do mercado nacional, como demonstra diversos 

autores: Estevam (1997), Leme (2003), Guimarães e Leme (2003), Steinberger 

(2003),Macedo (2010), Haddad (2016) entre outros; processo marcado por dois momentos 

diferentes: com a chamada Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas e com o Plano de Metas de 

Juscelino Kubitscheck; culminando com a construção das duas cidades planejadas
81

, em cada 

momento: Goiânia (1933) e Brasília (1950). 

Steinberger (2003) chama a atenção para a necessidade de que “analisar o Centro-

Oeste significa, necessariamente, considerar sua inserção no Cerrado”, uma vez que a 

economia regional “reflete ao mesmo tempo um dinamismo econômico avançado, devido à 

influência da economia do Sul-Sudeste do país, e específico, em face da aplicação de um 

pacote tecnológico de aproveitamento do ecossistema”; nos anos 1970, com a modernização 

agropecuária, os programas governamentais de incentivo às frentes comerciais (Polocentro, 

Prodecer, entre outros) e a transformação dos cerrados em área de aptidão agrícola, a região se 

transforma numa grande produtora de commodities, ingressam novos produtos (como a soja) 

em detrimento dos produtos tradicionais de abertura da fronteira (arroz, milho e feijão), 

incorporando-se à dinâmica de industrialização, incrementando a exportação e o avanço do 

agribusiness no território; estimulando, também, fortes movimentos migratórios, devido às 

mudanças no perfil do trabalho e do emprego, definindo o atual sistema de cidades da região. 

Todavia, como enfatiza a autora, “o avanço do processo de agroindustrialização na região não 

trouxe desdobramentos diretos para seus núcleos urbanos” e não alterou significativamente a 

rede urbana anterior (denominada Centro-Norte), onde “Goiânia e Brasília já pontificavam 

como determinante na configuração da rede urbana da região”. 

Assim, as capitais planejadas Goiânia e Brasília consolidam-se como importantes 

“centros de gestão territorial”, impulsionando mudança significativa no perfil demográfico do 

                                                 
81

 Parte desta revisão foi elaborada em artigo final apresentado na disciplina Ambiente e Apropriação de Regiões 

do Cerrado, ministrada pelo prof. Tadeu P. Alencar Arrais (IESA/UFG), sob o título Metropolização no 

Centro-Oeste: uma análise com ênfase na Região Metropolitana de Goiânia. Mimeo (2013). 
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Estado de Goiás; estímulos endógenos, como as atividades mineradoras, a pecuária extensiva, 

a implantação da ferrovia, de infraestrutura, das estradas rodoviárias, permitiram a 

conformação dos núcleos urbanos e o crescimento da economia, mas, também, o aumento da 

concentração fundiária, expulsão e deslocamentos massivos de trabalhadores do campo para 

as cidades; ocasionando a “inversão rural-urbana” de Goiás e do Centro-Oeste como um todo 

(década de 1970), quando a população passa de predominante rural à majoritariamente 

urbana: a taxa de urbanização no Estado passou de 45,8% em 1970 para 67,6% em 1980. 

O resultado dessa urbanização acelerada repercute nos espaços urbanos mais 

consolidados, gerando um processo de desigualdades sociais crescentes e uma sociedade cada 

vez mais complexa e concentrada, marcada pela segregação periférica dos trabalhadores 

recém-chegados do campo, expansão insuficiente dos meios de consumo coletivos e das 

condições desiguais de moradia. Tais impactos foram sentidos na cidade e no campo, quando 

em função do trancamento das possibilidades de acesso à terra, devido a modernização 

agropecuária, um expressivo contingente de migrantes busca se estabelecer nas cidades, se 

aglomerando nos assentamentos precários, periféricos, marcados pela autoconstrução e pela 

ausência de condições mínimas de infraestrutura. 

A partir dos anos 1980,
82

 os fluxos migratórios para a região Centro-Oeste diminuem 

significativamente, em função da abertura de novos espaços da fronteira interna do país 

(Centro-Oeste, Paraná e Amazônia), registrando um decréscimo demográfico na região como 

um todo e em Goiás em particular. Já na década de 1990 ocorre uma tendência à convergência 

entre a taxa de crescimento regional e estadual – ambos com média de crescimento 

populacional acima da média brasileira (desde 1940): no decênio 1991-2000, Goiás e o 

Centro-Oeste registram taxa de crescimento de 2,46%; e no decênio 2000-2010 mantém 

igualdade de patamar (1,84% contra 1,89%); a taxa de urbanização estadual alcança 80,8% 

em 1991, 87,9% em 2000 e 90,3% em 2010 – quando o contingente populacional passa de 

5,003 milhões de habitantes para 6,004 milhões de habitantes, caracterizando-se como o 12º 

Estado mais populoso do Brasil (3,15% da população brasileira), o mais populoso do Centro-

Oeste
83

 (42,7% da população da região) e o segundo mais urbanizado – menor apenas que a 

urbanização do Distrito Federal (96,6%) e acima da média nacional (84,3%), distribuídos  

num território de 340.103,467 km² de área e um total de 246 municípios (dados do IBGE). 
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 Importante frisar que em 1988 o Estado de Goiás foi dividido e sua porção norte passou a constituir o Estado 

do Tocantins.  
83

 A Região Centro-Oeste soma um total de 14.058.094 habitantes, com a seguinte distribuição: Distrito Federal 

2.570.160 habitantes; Goiás 6.003.788 habitantes Mato Grosso 3.035.122; Mato Grosso do Sul 2.449.024.  
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 Internamente ao Estado de Goiás aprofunda-se a concentração urbana: em 2010, 

apenas 09 municípios (ou 4%) possuíam mais de 100 mil habitantes e 48,98% da população 

estadual, são eles: a capital Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, 

Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Trindade e Formosa; outros 18% dos 

municípios (43 municípios) possuem população entre 20.000 e 100.000 habitantes, 

concentrando 30,23% da população estadual (sendo que apenas 19 destes possuem população 

acima de 50.000 habitantes); e 78% e/ou 194 municípios possuem população inferior a 20.000 

habitantes, concentrando apenas 20,79% da população estadual.  

A concentração populacional e econômica, principalmente, na região do entorno de 

Goiânia e Brasília, acompanhada da expansão de suas periferias e dos fluxos migratórios inter 

e intra-regionais, acentuou o adensamento da malha municipal nas duas mesorregiões mais 

importantes do Estado: o Centro Goiano, que abriga a Região Metropolitana de Goiânia e a 

microrregião de Anápolis; e o Leste Goiano, que abriga a microrregião do Entorno do Distrito 

Federal, desnudando a tendência de metropolização em curso.
84

 A área formada por influência 

da Capital do Estado – Goiânia/GO e pela capital do país – Brasília/DF, distantes 209 km, 

tendo Anápolis-GO em seu entremeio, é marcada pela proximidade, alta densidade 

demográfica e maior dinâmica do Capital, tanto no fluxo de pessoas e informações, como de 

mercadorias, formando uma rede urbana que se articula em nível nacional e internacional.  

Qualificando o fenômeno, Arrais (2007) caracterizou a “Região Centro-Goiano”,
85

cuja 

base territorial estende-se de Goiânia, passando por Anápolis, até Brasília, como “área urbana 

com expressiva influência na dinâmica regional”, formando, uma região polinucleada (dois 

centros: Goiânia-Anápolis no núcleo Oeste e a centralidade de Brasília no núcleo Leste), 

multifuncional (cada centro guarda uma combinação específica de funções, sendo Brasília a 

mais terciária) e fragmentada (as periferias dos dois núcleos não estão integradas à região, a 

qual é marcada por forte processo de exclusão social).  

As transformações ocorridas no sistema urbano do Centro-Oeste nas últimas décadas e 

sua evolução na hierarquia da rede urbana brasileira, vistas a partir dos estudos de referência 

da rede urbana do país, evidenciam a consolidação de Brasília como Metrópole Nacional e 

Goiânia como Metrópole Regional. Em 2002, o estudo Caracterização e Tendências da Rede 
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A segunda aglomeração mais importante de Goiás está localizada ao Sul do território e tem origem na área 

chamada Mato Grosso goiano – região de rico potencial agrícola e hoje o maior polo do agronegócio estadual, 

onde está localizada a mesorregião Sul Goiano: atualmente concentra 21,20% da população do Estado e abriga 

as microrregiões Sudoeste de Goiás e Catalão. 
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Adjetivo adotado pelo autor, mas que não se refere nem à mesorregião Centro Goiano (do IBGE), nem à 

Região de Planejamento Centro Goiano (da SEPLAN). In: ARRAIS, T. A. A região como arena política: um 

estudo sobre a produção da região urbana Centro-Goiano. Ed. Vieira, Goiânia, 2007. 
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Urbana no Brasil (IPEA/IBGE/NESUR-IE-UNICAMP) que analisou o país considerando as 

transformações ocorridas no processo de crescimento demográfico, funcional e espacial das 

cidades, apontou “a polarização de 12 Macropolos”, entre os quais “Goiânia e Brasília, 

identificadas como área multipolarizada” – duas Aglomerações Urbanas Metropolitanas, 

ambas classificadas como Polos Administrativos, sendo: Brasília, Metrópole Nacional e 

Goiânia, Metrópole Regional.
86

 Ao final de 2007, o estudo das Regiões de Influência das 

Cidades – Regic 2007 (IBGE, 2008), identificou o nível de hierarquia dos centros urbanos, 

descrevendo fluxos entre as cidades brasileiras e dimensionando a abrangência de sua 

polarização, levando em conta os impactos da globalização, das novas tecnologias e divisão 

territorial do trabalho, identificando “12 redes urbanas comandadas por Metrópoles”
87

, entre 

estas a consolidação de Brasília como Metrópole Nacional e Goiânia, Metrópole Regional.
88

 

Em 2008, o estudo Dimensão Territorial para o Planejamento, desenvolvido para o Governo 

Federal, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Brasil, 2008), 

propondo uma nova organização territorial a partir da desconcentração das áreas de maior 

densidade – “o policentrismo”, visando atrair condições de interiorização, equilíbrio do 

desenvolvimento nacional, diminuindo a incidência dos problemas relacionados às Regiões 

Metropolitanas, tais como carências em habitação, saneamento e transportes urbanos; 

propondo “quatro novos macro-polos com o papel de “fortalecer a integração do miolo do 

país e frear a tendência à ‘megaconcentração’ em Brasília”.
89

 

Egler et all. (2011) ao analisar conjuntamente os estudos supracitados chama a atenção 

para o fato de que, embora em diferentes escalas, “há correspondência entre eles” e que 

“ambos apontam tendências comuns da rede urbana brasileira”; “um ponto convergente 

quando focamos a região Centro-Oeste, é que em todos eles Goiânia e Brasília aparecem 

como metrópoles consolidadas”.  

No Centro-Oeste, além da RIDE do DF (Lei Federal nº 94/1998) e da Região 

Metropolitana de Goiânia (LCE n.27/1999), por último foi instituída a Região Metropolitana 
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 Na dinâmica espacial do Centro-Oeste, o estudo identificou um Centro Regional em Cuiabá e um Centro Sub-

Regional 1 em Campo Grande, além de duas configurações urbanas com razoável dinamismo no estado de 

Goiás: Anápolis e Rio Verde.  
87

 Os mesmos macropolos do estudo anterior: São Paulo (Grande metrópole nacional), Rio de Janeiro e Brasília 

(Metrópole nacional), e Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e 

Goiânia (Metrópole regional). Vale observar que as pesquisas do IBGE sobre a rede urbana tiveram edição em 

1966, 1978 e 1993, e somente em 2007 é que Brasília ganha lugar de destaque na hierarquia urbana nacional. 
88

Em todo o Centro-Oeste a pesquisa identificou: duas Capitais Regionais A (Campo Grande – MS e Cuiabá – 

MT); uma Capital Regional C (Dourados – MS); e sete Centros Sub-Regionais A (Anápolis, Itumbiara e Rio 

Verde – em Goiás, e Barra do Garças, Cáceres, Sinop e Rondonópolis – em Mato Grosso).  
89

 Propôs a divisão do Brasil em “seis grandes regiões”; “onze macrorregiões” (incluindo a “Macrorregião 

bipolarizada por Brasília e Goiânia”) e “18 macropolos”. 
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do Vale do Rio Cuiabá/Mato Grosso (LCE nº 359/2009); contudo, conforme apontamentos do 

estudo Níveis de integração dos municípios brasileiros em RMs, RIDEs e AUs à dinâmica da 

Metropolização, do Observatório das Metrópoles (2012) “apenas a RM de Goiânia e a RIDE 

Distrito Federal apresentam natureza metropolitana”; na caracterização individual “apenas 

dois municípios apresentam níveis de integração Muito Alto”: na RM de Goiânia, apenas o 

município de Aparecida de Goiânia e na RIDE DF apenas o município de Luziânia, os demais 

municípios componentes estabelecem níveis Alto, Médio e Baixo de relações na dinâmica 

metropolitana; enquanto que na RM Vale do Rio Cuiabá, “a maior parte dos municípios 

apresenta muito baixa integração na dinâmica da metropolização.” 

 
Mapa 1: Centro-Oeste: Nível de Integração à Dinâmica da Metropolização - (2010) 

Fonte: IPARDES; Observatório das Metrópoles (2012). 

 

No contexto das novas dinâmicas territoriais e “urbanização de escala regional”, a 

partir das chamadas cidades-regiões e outras nomenclaturas, das quais são referências 

fundamentais os estudos de Leoncini (2000, 2004), Klink (2001), Randolph (2002) e 

Randolph et all. (2007), Magalhães (2008), Moura (2009), Arrais (2007, 2008), Hadad (2010, 

2014), entre outros, o Eixo Goiânia-Brasília vem sendo reconhecido como um “arranjo 

espacial” com peso significativo
90

. Na classificação elaborada por Moura (2009), em que foi 

identificado e conceituado 12 “Arranjos Urbanos Regionais” no Brasil, como uma categoria 

espacial específica de significado complexo e abrangente, entre os quais, o “eixo 

Goiânia/Brasília no Centro-Oeste”, cuja dinâmica apresenta intenso fluxo de relações e 
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 Estudo enfatizando o caráter político da “cidade-região” pode ser visto em: ARRAIS, Tadeu A. (2008). 
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extensa área de abrangência de polarização, reforçada pela importância da função de gestão e 

comando político nacional de Brasília, “o que lhe atribui ‘natureza urbano-regional”.
91

 

Também Magalhães (2008) ao tratar das tendências recentes de urbanização dos 

entornos metropolitanos e da urbanização de escala regional, pontua que embora se 

manifestem de forma mais expressiva na área do entorno da RM de São Paulo (RM Baixada 

Santista e de Campinas), afirma a existência de “outros casos incipientes” no Brasil, mas com 

sinais de formação desta área “macro-metropolitana”, como: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Curitiba; e alguns que se manifestam em “eixos que se tornam urbanizados”, como “Goiânia-

Brasília, Florianópolis-Joinville-Blumenau, Maringá-Londrina, Porto Alegre-Caxias do Sul”.    

O crescimento populacional na “área metropolizada” do território goiano, no período 

entre 2000 e 2010, foi analisado por Moysés, Borges e Cunha (2012) por dois recortes 

espaciais: entre as 05 mesorregiões e as 18 microrregiões de Goiás definidas pelo IBGE; 

constatando que 50.91% da população goiana vivem na mesorregião Centro Goiano, que 

abriga a Região Metropolitana de Goiânia e a microrregião de Anápolis; e outros 19,32% na 

mesorregião Leste Goiano, que abriga a microrregião do Entorno do Distrito Federal – ou 

seja, aproximadamente 70% da população goiana concentra se nessa regionalidade. 

Desagregando os dados da população desses três núcleos urbanos e seus entornos, 

observa-se que aproximadamente 60% da população goiana concentram se nas imediações do 

Eixo Goiânia-Anapólis-Brasília. Em 2010, a população da RM de Goiânia, composta por 20 

municípios, somava um contingente populacional de 2.173 milhões de habitantes 

(participação na população estadual de 36,2%); a cidade de Anápolis, distante apenas 50 km 

de Goiânia – maior distrito agroindustrial do Centro-Oeste e 2º maior PIB de Goiás, 

importante polo logístico (contando com polo farmacêutico, base aérea, porto seco, ferrovia 

Centro Atlântica e pátio de transbordo da Norte-Sul) somava uma população de 334.613 mil 

habitantes; por sua vez, a população dos 19 municípios goianos integrantes da RIDE-DF, 

somava 1,047 milhão de habitantes (abrigando 28% da população total da RIDE);
92

 ou seja, 

conjuntamente soma em torno de 3,555 milhões de habitantes (1/3 da população regional). 

Entre 2000 e 2010, a taxa média de crescimento da RIDE.DF foi 2,3%, sendo que o 
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 Ao todo o estudo de Moura (2009) identificou “nove situações espaciais que habilitam o conceito arranjo 

urbano-regional no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília/Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Leste 

Catarinense, Belo Horizonte, Salvador e Recife/João Pessoa”.  
92

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE DF (criada pela LCF nº 94, de 19 de 

fevereiro de 1998) soma uma população total de aproximadamente 4  milhões de habitantes, constituída pelo DF 

(a área mais densa, com 69% da população), 03 municípios de Minas Gerais (Buritis, Cabeceira Grande e Unaí) 

e 19 municípios de Goiás, configurando uma grande área conubarda (cidades “dormitório”), concentrando as 

maiores mazelas decorrentes das aglomerações desordenadas: pobreza, desemprego, baixo IDH, déficit de 

serviços de saúde, educação, saneamento básico e altíssimos índices de violência (Guimarães & Leme, 1999).  

http://pt.wikisource.org/wiki/Lei_Complementar_do_Brasil_94_de_1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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crescimento dos municípios goianos do Entorno foi maior que a do DF propriamente, e 

também maior que os municípios de Minas Gerais (DF 2,4%; MG 1,0% e  GO 2,6%),  

evidenciando o crescimento da Periferia metropolitana, em vista, principalmente, da corrente 

migratória em busca de menores custo de vida e de moradia nas imediações da capital federal.    

Também Borges e Barreira (2013), discorrendo sobre a fragmentação dessa extensa 

área, enfatizam que o inchaço populacional nas últimas décadas vem ocasionando o “rearranjo 

territorial”, com crescimento das suas periferias, expansão urbana acelerada sem regras para 

ocupação e uso do solo e retalhamento territorial pelos especuladores imobiliários; 

movimento que se acentua com a oferta de recursos com a política habitacional recente (PAC, 

MCMV, Crédito Solidário etc.), como mostra as informações de execução dos Programas. No 

caso do Entorno do DF tem se deslocamento da moradia social para os municípios adjacentes 

já que os valores aportados nos Programas públicos não cobrem o valor do preço da terra na 

capital Federal (as poucas unidades habitacionais empreendidas no âmbito dos Programas 

recentes só foram possíveis com a doação de terrenos pelo poder público local).
93

 

O fenômeno urbano de grandes proporções que vem se formando nessa 

área(população em torno de 8 milhões de habitantes), tem sido apontado como “o terceiro 

conglomerado urbano e mercado consumidor do país” (atrás apenas de São Paulo e Rio de 

Janeiro) – não raro encontra-se essa fundamentação em documentos oficiais, como no caso do 

Projeto viário do “trem de média velocidade” para o transporte de passageiros e carga no 

corredor Brasília-Anápolis-Goiânia, sob a responsabilidade da SUDECO, Ministério do 

Transporte e da Integração Nacional, DNIT e ANTT, Governo de Goiás e do Distrito Federal, 

que apesar de permanecer no “papel” (por longos anos), tem sua justificativa no crescimento 

populacional na área: “previsão de 20 milhões de habitantes até 2027, formando a segunda 

aglomeração do País e a região brasileira com uma das maiores rendas per capita”.  

Corroborando as informações, os dados do IBGE (Censo 2010) mostram que a Região 

Metropolitana de Goiânia e a RIDE DF estão entre as cinco (05) com maior crescimento no 

Brasil (atrás apenas de Manaus, Macapá e a pequena Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina).
94

 

O expressivo crescimento demográfico da região, apesar do cenário de redução no volume de 

migração interna (média nacional de redução de 11% entre 2005-2010), do declínio da 
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 O desempenho do Distrito Federal no Programa MCMV é pífio; na Fase 1 do PMCMV o DF aparece como 1 

das 3 Unidades Federadas que menos contratou  recursos do Programa: até dezembro de 2010, foram contratadas 

13.344 unidades habitacionais totais, sendo 60% na Faixa 3 (de 6 a 10 SM) e 40% na Faixa 2 (de 3 a 6 SM), ou 

seja, nenhuma UH na Faixa de menor poder aquisitivo (0 a 3 SM); conforme informações da CAIXA “nenhum 

construtor apresentou projeto na Faixa 1 de renda”. A análise aprofundada da habitação social no DF pode ser 

consultada a no artigo de Moura, Andrea M. (2015).    
94

 Fato que leva segmentos da mídia espetacular a eventualmente levantar a especulação “se essa região dentro 

de algumas décadas estará totalmente conurbada, formando uma “megalópole” em pleno Brasil Central”? 
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fecundidade e das taxas de natalidade, tem sua explicação mais plausível nos crescentes 

saldos migratórios mostrado a cada nova pesquisa do IBGE. A região Centro-Oeste como um 

todo vem se destacando como novo eixo de atração populacional, e o Estado de Goiás, em 

particular, é o maior receptor de migrantes vindos de vários Estados, classificado como “área 

de média absorção migratória” nas análises do Censo 2010 (IBGE), comparando os 

quinquênios 1995-2000 e 2005-2010. No comportamento dos indicadores do Centro-Oeste é 

possível observar que após o pico de saldo migratório alcançado pelo Estado de Mato Grosso 

no decênio 1980/1990, e pelo Distrito Federal no decênio 1970/1980, o maior saldo 

migratório da região, nos decênios 1990/2000 e 2010, é registrado no Estado de Goiás, 

evidenciando um “fluxo migratório de peso” (CEDEPLAR/UFMG, 2011). 

 

Gráfico 13: Centro-Oeste – Saldo Migratório, por Unidade da Federação (1970 – 2010). 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos. Elaborado pela autora. 

 
 

Num primeiro momento, essa migração justifica-se pelo fato de a região estar inserida 

em uma “área de fronteira” e cumprir o papel de amortecedor dos conflitos existentes em 

outras regiões; num segundo momento, deve se admitir que “o Goiás atual” ainda se apresenta 

receptivo e promissor, vislumbrando novas oportunidades a grandes levas de migrantes do 

País, incluindo os descontentes com o ritmo de vida nos grandes centros urbanos, embora a 

jovem metrópole goianiense já apresente problemas típicos das grandes aglomerações 

(crescentes índices de violência, trânsito saturado e déficit de mobilidade urbana). Como 

atrativos de Goiás, destacam os dados da geração de riqueza e de emprego, acima da média 

nacional, tendo no agronegócio o principal impulsionador do dinamismo econômico: pauta 

diversificada de commodities (arroz, feijão, milho, soja, algodão, sorgo, girassol, cana-de-
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açúcar); significativa participação no mercado de exportação e peso na balança comercial 

(produção de grãos e rebanho bovino);crescimento da indústria sucroalcooleira, posição de 

destaque na indústria extrativa mineral e no mineralnegócio, além da construção civil e 

indústria manufatureira (principalmente setor alimentício);despontando em novos setores, 

como fármacos e fabricação de automóveis (o setor industrial participa com 26% do PIB 

Goiano), moderno setor de serviços (representando 60% do PIB estadual), comércio varejista 

e atacadista dinâmicos, com destaque das atividades imobiliárias.  

Mesmo com o impacto da crise econômica e fiscal, agravada com a crise política em 

2015, os indicadores econômicos do Estado de Goiás vêm se mantendo com desempenho 

acima da média nacional; no ano de 2013 o Produto Interno Bruto – PIB de Goiás alcançou a 

soma de R$ 151.010 bilhões (adicionando a economia local R$ 12.465 bilhões em relação ao 

ano anterior),
95

 garantindo a posição de 9º economia do país (PIB Per Capita estadual de R$ 

23.470,48); desde o início de 2000 vem apresentando taxas de crescimento anual superior à 

média do PIB brasileiro; a análise Estrutura Produtiva e Desempenho Recente da Economia 

de Goiás, do Boletim Regional do Banco Central (out/2015) apontou que “entre 2005 e 2014, 

o PIB de Goiás cresceu, em média, 4,8% a.a., ante o aumento médio de 3,4% a.a. do indicador 

nacional”; tendo participação de 2,8% no PIB do Brasil e representatividade de 28,8%no PIB 

do Centro-Oeste (inferior apenas ao PIB do Distrito Federal, que representa 39,8%); no 

período de doze meses, encerrado em junho de 2015, o PIB de Goiás cresceu 0,5% 

contrastando com a retração de 1,2% registrada no indicador nacional. 

Por outro lado, apesar do grande dinamismo econômico de Goiás, alguns indicadores 

sociais do Estado se apresentam em níveis semelhantes aos de alguns Estados mais pobres do 

País – exemplo da classificação em saneamento adequado e serviço de rede coletora de 

esgotamento sanitário e/ou pluvial – a 13ª posição entre as UFs em 2010 (significando que 

46,5% da população ainda vivem com saneamento inadequado), entre outras deficiências; 

tendo registrado maior avanço na diminuição da desigualdade de renda: o Índice de Gini em 

Goiás passou da 13ª colocação em 2000 para 21ª em 2010 (ganhando sete posições).
96

 Não 

obstante, os ganhos no desenvolvimento econômico e social não são distribuídos 

homogeneamente, observando se uma grande desigualdade intra-regional, destacando o caso 

da região Nordeste Goiano, que é a região mais deprimida econômicamente e abriga dois 

Territórios da Cidadania e da região Norte, que é uma das que apresenta os maiores 
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 Num período de dez anos (entre 2003 e 2013) a evolução do PIB de Goiás significou um acréscimo médio de 

mais de R$ 100 bilhões, passando de: R$ 42.836 bilhões em 2003 para R$ 151.010 bilhões em 2013.   
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Síntese de informações, com base os dados do Censo 2010, a partir de Goiás no Contexto Nacional – 2011. 

Instituto Mauro Borges de Estatísticas – IBM-Segplan. 
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contingentes de migração campo-cidade, apresentando grandes fragilidades ambientais. O 

Cerrado goiano segue ameaçado pela ocupação do solo, com a produção de commodities em 

grande escala para o atendimento do mercado exportador, afetando os lençóis freáticos, 

poluindo os cursos d’água e o sistema hídrico. Os impactos causados pelas usinas canavieiras 

e as atividades mineradoras em si, alcançam as pequenas cidades interioranas colocadas em 

situação de fragilidade, ante a dependência das políticas públicas e de receitas orçamentárias 

advindas das transferências Estaduais e Federais; agigantando-se o desafio metropolitano, 

colocado tanto pela metropolização de Goiânia, quanto pela periferia da RIDE-DF. 

No ano de 2000, conforme dados do IBGE, Goiás somava um estoque de domicílios 

de 1,398 milhão de unidades (domicílios particulares permanentes) e em 2010 esse 

quantitativo alcançou 1,886 milhão de unidades (crescimento de 35% ou 488 mil unidades); 

enquanto o déficit habitacional total em 2000, computava 198.275 moradia (ou 14,2% de 

déficit relativo), passando a somar  229.488 unidades habitacionais em 2010 (aumento de 

31.213 unidades em número absolutos, embora o déficit relativo tenha reduzido para 9,1% 

dos domicílios totais).
97

 Os dados referentes ao déficit habitacional municipal, constante do 

estudo Déficit Habitacional Municipal no Brasil (FJP, 2010), baseado no Censo do IBGE 

(2010), contemplam os 246 municípios do território goiano (e todos os 5.570 municípios 

brasileiros), acompanhado de um software “amigo” (com ferramenta para elaboração de 

tabelas, mapas e gráficos).
98

 Em todos os recortes analisados observa-se concentração no 

Centro, Leste e Sudoeste de Goiás: em termos relativos, os maiores percentuais localizam-se 

no Vão do Paraná e Sudoeste de Goiás (ambos com 13,97%), Goiânia (13,95%), Quirinópolis 

(13,51%), Chapada dos Veadeiros (12,79%) e Entorno de Brasília (12,61%); em termos 

absolutos, somente as microrregiões Goiânia, Entorno de Brasília e Anápolis, somam déficit 

de 150.615 unidades habitacionais (66% do déficit habitacional de Goiás); as microrregiões 

Sudoeste e Quirinópolis, juntas somam 24.675 unidades ou 11% do déficit estadual; além de 

12.358 unidades na microrregião Meia Ponte.  
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 De acordo com as informações do Censo 2010, o estoque de domicílios do Centro-Oeste correspondia a 4,333 

milhão de unidades – o estoque de Goiás representava 43,5% dos domicílios da região. Em termos relativos, o 

déficit do Centro-Oeste é similar à média nacional (9,0%) e internamente à região o Distrito Federal tem o maior 

déficit relativo (12,5%), seguido por Goiás (9,1%), Mato Grosso do Sul (8,1%) e Mato Grosso (6,6%). 
98

 Os dados podem ser acessados no link http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-

habitacional-no-brasil-3; juntamente com os dados da variável Inadequação Habitacional de domicílios urbanos, 

que permite auferir as “condições de habitabilidade” das moradias no país, incluindo: carência de infraestrutura 

urbana (iluminação, abastecimento de água, instalação sanitária ou destino do lixo); ausência de banheiro 

exclusivo e adensamento excessivo (mais de 2 moradores por dormitório) 

 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3
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Filtrando os dados por Município, os maiores déficits habitacionais em termos 

absolutos, concentram se no Polo metropolitano e em Aparecida de Goiânia (um total de 

80.704 unidades, correspondendo a 35% do déficit de Goiás), seguido por Anápolis (10.692), 

Rio Verde (8.826), e quatro municípios do Entorno de Brasília: Valparaíso de Goiás (6.103), 

Luziânia (6.007), Águas Lindas (5.972) e Novo Gama (4.056); outros dois da RM de Goiânia: 

Trindade (3.899) e Senador Canedo (3.716) e demais municípios do Sul Goiano (Jataí, 

Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Mineiros, Quirinópolis) – a exceção é o município de 

Goianésia, localizado no Centro Goiano: o 8º maior déficit de Goiás (2.161 unidades).  

 

Figura 3: Goiás - Déficit Habitacional Relativo e Absoluto, por Microrregião (2010). 

Fonte: SNH-MCidades/FJP (2010). Elaborado pela autora (a partir do software da FJP). 

 

Não obstante, é importante destacar que as pesquisas anuais da Fundação João 

Pinheiro – FJP, que tem como base nos dados das PNA IBGE, vem mostrando grande 

oscilação no comportamento do déficit habitacional de Goiás: em termos absolutos, entre 

2007 e 2011, há um crescimento nominal de 141.633 unidades, para 192.086 unidades; em 

2012 diminuiu acentuadamente para 164.689 unidades, voltando a subir em 2013 e 2014, para 

179.301 unidades e 202.720 unidades, respectivamente
99

 – tendência melhor observada nos 

dados do déficit habitacional relativo (gráfico seguinte). Por situação do domicilio, o déficit 

habitacional urbano em Goiás corresponde a 97% do déficit total (196.034 mil unidades em 

2014) e o déficit habitacional rural – apenas 6.686 unidades em 2014 (ou 2,9%), que vinha 

diminuindo significativamente e acima da média nacional, refletindo o próprio processo de 

urbanização do Estado, voltou a se elevar a partir de 2008. 

                                                 
99

 A explicação para tal fato não é uma questão simples, merecendo um estudo mais aprofundado da metodologia 

e dos possíveis fatores determinantes, tais como o cruzamento de dados dos fluxos migratórios, entre outros, que 

possam subsidiar uma melhor interpretação e síntese do seu significado – contudo, foge aos objetivos e falta 

espaço para tal empreitada no âmbito do presente estudo, nos limitando a sua interpretação lato sensu. 
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Gráfico 14 e 15: Goiás – Déficit Habitacional Total (Absoluto e Relativo) – 2007-2014 

Fonte: CEI/FJP, Déficit Habitacional no Brasil- Notas Técnicas (vários anos). Elaborado pela autora. 

 

Qualificando o déficit habitacional de Goiás por Componentes, que assim como na 

média brasileira tem o maior peso dos componentes Ônus excessivo com aluguel e 

Coabitação, a comparação dos números, entre 2007 e 2014, evidencia que o Ônus com 

aluguel continuou crescendo significativamente (em 2007 eram 67.840 unidades, evoluindo 

para 129.209 unidades em 2014); e a Coabitação que havia apresentado redução significativa 

entre 2010 e 2012 (de 83.105 para 45.516 unidades), voltou a se elevar em 2014 (para 52.127 

unidades); enquanto a Habitação Precária (pico de 24.320 unidades em 2011) e o 

Adensamento excessivo vêm mostrando pequena oscilação. 

 

Gráfico 16 e 17: Goiás – Déficit Habitacional Total, por Situação do Domicílio e 
Componentes – 2007-2014 

Fonte: CEI/FJP, Déficit Habitacional no Brasil- Notas Técnicas (vários anos). Elaborado pela autora. 

 

Quanto à distribuição do Déficit Habitacional por faixa de renda das famílias, a maior 

parte concentra se nos estratos inferiores de renda, e em Goiás soma proporção ainda maior 

que na média nacional e do Centro-Oeste: 93,6% do déficit brasileiro concentra nas faixas de 

renda até 5 salários mínimos; em Goiás esse percentual sobre para 95,7% do déficit 
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habitacional goiano (87,5% na faixa até 3 salários mínimos e mais 8,2% na faixa entre 3 e 5 

salários mínimos); acima da média do Centro-Oeste (92,7%). 

 

Gráfico 18: Brasil, Centro-Oeste e Goiás: percentual do déficit habitacional, por 

classe de rendimento domiciliar (%) – 2014. 
Fonte: CEI/FJP, Déficit Habitacional no Brasil (2016). Elaborado pela autora. 

 

Um fator que se destaca a cada nova atualização do estudo sobre o déficit habitacional 

no Brasil é o grande estoque de domicílios vagos identificados pelo IBGE
100

, situação 

semelhante à encontrada em Goiás, assim como no total da região Centro-Oeste (identificados 

453.900 domicílios vagos, em 2010); na comparação entre as Unidades da Federação do 

Centro-Oeste
101

, destaca se o caso do Distrito Federal, onde o número de domicílios vagos é 

inferior em 50% ao déficit habitacional (62.704 mil domicílios vagos contra 126.169 unidades 

de déficit), fato que certamente tem como fator explicativo a especificidade do mercado 

imobiliário local, onde o preço da terra é um dos mais caros do país, podendo inibir as 

operações fundiárias especulativas (um mercado não acessível a “aventureiros”). Em Goiás, 

os domicílios vagos, em 2010, somavam 204.998 unidades, enquanto o déficit habitacional 

correspondia a 229.488 moradias (uma diferença de apenas 25 mil unidades).
102

 

Na sua distribuição no território goiano, o destaque é a mesorregião Centro Goiano 

(52,77%), seguido pelo Sul Goiano (20,32%) e em terceiro lugar a mesorregião Leste 

Goiano(17,18%) – e os menores percentuais no Norte e Noroeste Goiano: 5,26% e 4,48%, 

                                                 
100

 As pesquisas do IBGE consideram nessa conceituação “os Domicílios Vagos, em condições de serem 

ocupados e em construção” (não computa os domicílios em ruínas). Apenas são identificadas as características 

das unidades domiciliares vagas através da variável “tipo de entrevista”, onde o pesquisador de campo assinala 

“as que estavam em condições de serem habitadas, as de uso ocasional, as em ruínas e as em construção”. 
101

 Domicílios Vagos no Centro-Oeste: 76.490 mil unidades em Mato Grosso do Sul; 109.699 mil unidades no 

Mato Grosso; 204.998 mil unidades em Goiás e 62.704 mil unidades no Distrito Federal.   
102

 Contudo, vale observar que, em Goiás, os números de domicílios vagos na década anterior (apurados no 

Censo 2000) eram, em média, superiores ao déficit habitacional, podendo ser um indicativo de tendência de 

diminuição da improdutividade para fins de especulação fundiária, com o maior acesso a moradia na retomada 

dos financiamentos.   
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respectivamente. Pelo recorte microrregional observa-se que apenas três microrregiões 

concentram 62% dos domicílios vagos: Goiânia, Entorno de Brasília e Anápolis,somam 

126.713 unidades vagas; seguida pelas microrregiões Meia Ponte, Sudoeste de Goiás, 

Porangatu, Ceres, Catalão, que se mostram como as localidades onde os domicílios vagos são 

mais expressivos e também registram os maiores déficits de habitação de Goiás. 

 

Gráfico 19: Goiás – Domicílios Vagos Totais, por Meso e Microrregião (2010). 

Fonte: SNH-MCidades/FJP (2010). Elaborado pela autora (a partir do software da FJP). 

 

 

A aparente contradição entre a existência de enorme déficit de moradias ao lado de 

grande número de imóveis sem serem habitados se constitui sempre numa fonte de 

questionamento; uma percepção consensual, é que esses domicílios, teoricamente, teriam 

condições de contribuir para sanar, ao menos em parte, o problema do déficit habitacional 

brasileiro. Referindo a questão, a Profª Rolnik é contundente ao asseverar que “o combate ao 

déficit habitacional não se limita a construção de casas” e que, no Brasil, um dos maiores 

entraves para a solução do problema é que “a moradia tem, como função principal, ser um 

ativo financeiro, e acaba não desempenhando sua função social”; as políticas públicas que 

poderiam minorar essa situação, tais como a proposta do “aluguel social” ou do “subsídio de 

aluguel” ainda não foi disseminada no país e os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, 

tais como o IPTU Progressivo, que poderiam inibir essa prática, no geral têm baixa 

aplicabilidade (Rolnik, 2011). No caso de Goiás ainda não existe política pública que vai de 

encontro aos preceitos do aluguel social, embora tenha sido proposta como estratégia de ação 

do PEHIS.GO e já tenha sido apresentado um Projeto de Lei ao legislativo estadual (contudo, 

não há nenhuma evidência de que a discussão desta proposta tenha avançado).  
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3.2. Política Pública habitacional goiana: do Programa Mutirão ao Cheque Moradia 

(a “efervescência do Cheque Complemento” a partir de 2011) 

 

A história da política pública habitacional de Goiás, remonta ao período de construção 

de Goiânia e transferência da capital (em 1933), tendo como marco o processo de urbanização 

acelerada e a segregação periférica de trabalhadores recém chegados do campo, em 

decorrência da expansão insuficiente e desigual dos meios de consumo coletivos. As 

primeiras experiências de produção habitacional pelo poder público, inicialmente para abrigar 

os trabalhadores da construção e atrair profissionais liberais e funcionários públicos que 

povoariam a nova Capital, através da concessão de financiamento descontado diretamente em 

folha de pagamento (por meio do Decreto Estadual nº 326/1935), ainda que “em pequena 

escala e sem vínculo social” (Gonçalves, 2000): 193 residências pelo Estado (setor Norte e 

Centro de Goiânia) e 129 pela Caixa Beneficente do Exército (Vila Militar e Setor Norte).   

No âmbito dos Institutos de Aposentadoria – IAPS (1937) e com a Lei de Inquilinato 

(1942), têm se a produção dos primeiros edifícios verticais de Goiânia (edifício 28 de agosto, 

edifício Concórdia e o Pioneiro) e horizontais (Conjunto Residencial de Goiânia e Residencial 

do IAPC) – dados de Lucas (2016). Na década seguinte, com a Fundação Casa Popular – FCP 

(1946), nascida no bojo da campanha para as eleições de 1945 e como forma de obtenção de 

aprovação popular, as ações passam a focar o atendimento das classes mais vulneráveis, como 

as iniciativas para “regularização das ocupações de trabalhadores às margens do córrego 

Botafogo, Vila Operária e Macambira no setor Pedro Ludovico Teixeira”; porém, o saldo das 

ações resultou insuficiente para atender a crescente demanda populacional na nova Capital.  

Com a criação do Banco Nacional da Habitação – BNH, em 1964, constituído pelo 

Governo militar e operacionalizado junto aos Governos Estaduais e Municipais através das 

Companhias de Habitação Popular – COHABs, o governo de Goiás criou a sua correlata 

Companhia Habitacional do Estado de Goiás – CHEGO, em 1965; a qual foi fundida à 

Companhia de Habitação de Goiás – COHAB-GO, em 1970, e atuou durante 26 anos no 

atendimento ao mercado popular de habitação, deixando como legado a construção de “97 

conjuntos habitacionais, em 50 municípios de Goiás, inclusive, em cidades do Estado do 

Tocantins, antigo Norte de Goiás” (Barros, 2011).
103

 

                                                 
103

 Pesquisa realizada através de revisão documental e entrevistas semi estruturadas com funcionários da antiga 

COHAB.GO, ex-dirigentes da Agehab e representantes do movimento por moradia de Goiás, recuperando toda a 

“trajetória político institucional” da política habitacional de Goiás. 
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A partir de 1986, após o estouro da crise do BNH, num cenário de completa 

desestruturação, com diminuição da oferta de novas habitações e desarticulação das 

COHABs, o Governo de Goiás, lançou o Programa Mutirão da Moradia (instituído pela Lei 

nº 9.353/1983, alocado na CODEG),
104

 de iniciativa do então Governador Iris Rezende, 

objetivando atender as camadas da população situada na faixa de renda entre 0 e 3 salários 

mínimos e enfrentar o déficit habitacional; inspirado na tradição goiana de participação 

coletiva em trabalhos desenvolvidos na zona rural, este Programa é considerado um marco 

institucional na política estadual goiana, tendo como experiência piloto a Vila Mutirão em 

Goiânia, quando num fim de semana foram produzidas, por mão de obra mutirante, “mil 

unidades habitacionais em um único dia” – um espetáculo apoiado em forte estratégia de 

marketing, traduzido por Maricato e Moraes (1986) como o “Mentirão de Goiás”;
105

 

localizada a 14 km do centro da cidade, implantada em área de invasão de APP, 

completamente desinfraestruturada e à revelia da legislação urbanística (Moysés, 2004). 

Para Freitas (2007) o Governo de Goiás definiu como prioridade a Vila Mutirão, na 

capital do Estado, “com a intenção de que essa experiência pudesse transformar-se numa 

referência para construção de habitações populares em grande escala em todo o País”, 

utilizando a tecnologia de elementos pré-moldados de concreto, leves, de tamanhos menores, 

de baixo custo, com proposta de produção rápida, de modo a superar a morosidade do sistema 

técnico burocrático de se produzir habitações. De fato o Programa Mutirão da Moradia 

ganhou repercussão nacional, e até internacional, a partir dessa experiência; porém, a 

expectativa de sua replicação nas diversas regiões do País não se concretizou, tendo recebido 

muito critica. Houve um ensaio para sua inserção na política federal, quando, em 1985, no 

Governo de José Sarney, quando foi indicado o Secretário de Planejamento e Coordenação do 

Governo do Estado de Goiás para a direção do recém criado Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente – MDU, com a incumbência de formulação e gestão dos programas 

habitacionais; no âmbito da “agenda reformista” que marca a Nova República.  

No entanto, a despeito das inúmeras críticas feitas ao Mutirão da Moradia, é preciso 

enxergá-lo como o primeiro esforço de constituição de uma política habitacional própria do 

Estado de Goiás; no balanço das realizações implementadas através do Programa Mutirão da 

Moradia, ao longo da década de 1980, somam se diversos loteamentos na Capital e em todo o 

                                                 
104

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás – empresa pública criada em 1971, e até então ocupada 

unicamente com projetos de desenvolvimento econômico, sendo estranha à mesma a área urbana e habitacional. 
105

 As autoras questionam até mesmo o caráter “participativo” da mão de obra utilizada na fabricação das casas, 

elucidando que parte desses trabalhadores "voluntários" foi arregimentada pelo coordenador, funcionário da 

Prefeitura de Goiânia, entre seus amigos, parentes, funcionários das empresas municipais ou estaduais, ou 

operários de várias construtoras que prestavam serviços ao governo de Goiás.  
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Estado de Goiás (seguindo as tipologias das casas da Vila Mutirão), proposto em parceria com 

as Prefeituras, com o objetivo de “fixar” o habitante em seu local de origem, tendo 

beneficiado um total de 6.433 mil famílias, sendo: 5.112 unidades habitacionais e 1.321 lotes 

urbanizados e mais 250 moradias nas escolas públicas (casas para zelador e seus familiares); 

distribuídos em vários municípios goianos: 2.883 em Goiânia e 3.550 no interior
106

.  

Tabela 4 - Goiás: Programa Mutirão da Moradia 

Município Casas Município Casas Município Casas 

Caçu 32 Leopoldo Bulhões 30 Pirinópolis 64 

Hidrolândia 30 Itaberal 50 Pires do Rio 50 

Santa Bárbara de Goiás 30 Itauçu 30 Santa Cruz de Goiás 24 

Goianápolis 20 Heitoraí 26 Silvânia 30 

Nerópolis  30 Aruçu 20 Vianópolis 20 

Aparecida de Goiânia 48 Jussara 50 Jataí 80 

Cristianópolis 36 Taquaral 20 Água Limpa 24 

Caturaí 20 Itaguaru 25 Goiatuba 96 

Goianira 26 Inhumas 51 Joviânia 32 

Nova Veneza 30 Braz Abrantes 20 Bom Jesus de Goiás 100 

Petrolina 30 Anhanguera 20 Itumbiara 150 

Jaraguá 50 Anicuns 56 Santa Helena de 

Goiás 

100 

Carmo do Rio Verde 24 Aurilândia 31 Rio Verde 150 

Ceres 150 Cumari 30 Morrinhos 50 

Ipaci 40 Edeia 36 Piracanjuba 50 

Itapuranga 50 Goiandira 30 Caldas Novas 50 

Rubiataba 28 Jandaia 33 Buriti Alegre 38 

Uruana 50 Moiporá 20 Pontalina 20 

Rialma 27 Orizona 40 Mairipotaba 20 

Trindade 100 Palminópolis 30 Catalão 99 

Sanderlândia 30 Paraúna 50 Cromínia 20 

Bela Vista 50 São Luis de Montes 

Belos 

100 Casa de Zelador em 

escolas 

250 

Campo Alegre de 

Goiás 

30 Abadiânia 20 Outras Cidades 35 

Goiânia 1.561 Anápolis 249 Total 5.041 

Fonte: ENCIDEC (a partir de PEHIS.GO, 2011). 

Em outubro de 1985 foram implementadas a segunda etapa da Vila Mutirão (A) em 

Goiânia, que resultou na montagem de 561 casas; três outras ações ocorreram no ano de 1986, 

sob a condução do vice-governador Onofre Quinan:
 107 

foram 71 casas de idosos (uma em 
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Dados compilados por Jadir Mendonça de Lima, à época, coordenador de projetos da CODEG. 
107

 Quando Iris Rezende assumiu o Ministério da Agricultura no Governo do presidente José Sarney. 
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Goiânia e as demais no interior); a segunda etapa da Vila Mutirão (B) em Goiânia, com 690 

lotes urbanizados; e a terceira etapa da Vila Mutirão em Goiânia, com 631 lotes urbanizados.  

A partir de então a política pública estadual de moradia passou por varias iniciativas e 

interrupções, ao sabor dos programas de governos a cada novo pleito eleitoral: em 1987, com 

a assunção de Henrique Santillo ao Governo estadual, foi lançado o Programa Habitacional 

Comunitário
108

, alocado EMOP (leis n° 10.160/1987 e 10.502/1988); em 1991, com a volta 

de Iris Rezende ao governo estadual foi lançado o programa Mutirão Permanente da 

Moradia, alocado na EMCIDEC, retomando a prática do mutirão;
109

 em 1995, com a 

assunção ao Governo de Maguito Vilela, foi lançado o programa Meu Lote, Minha Casa, 

incorporando as atividades da COHAB à recém criada Secretaria de Solidariedade Humana, 

inserido no arcabouço maior do Programa de Apoio às Famílias Carentes – PAFC (Lei n° 

12.731/1995), extinguindo a EMOP e a COHAB-GO (Lei n° 12.858/1996) e transferindo para 

o CRISA a responsabilidade pelo projeto arquitetônico dos “lotes semiurbanizados”;
110

e por 

fim, com a assunção de Marconi Perillo ao Governo Estadual, em 1999, foi implementada 

uma ampla reforma na estrutura da máquina administrativa, sob o slogan do “governo do 

Tempo Novo” (Leis n° 13.456/1999 e Lei nº 13.550/1999): o PACF foi substituído pelo 

programa Renda Cidadã
111

 e o Meu Lote, Minha Casa foi substituído pelo Programa Morada 

Nova/Cheque Moradia (2001) – para efeito de síntese, o quadro a seguir traz um esboço dos 

diversos Programas Habitacionais estaduais implementados em Goiás, desde 1981. 
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 Em termos de produção habitacional a marca do governo Santillo é a opção pela solução alternativa de lotes 

urbanizados ou semi-urbanizados, em combinação com a cesta de material de construção e unidades prontas; no 

total do Estado, a produção habitacional do governo Santillo foi maior que a produção do Mutirão da Moradia;  

todavia, a despeito da maior qualidade propagada, a teses é contestada, caso do “Jardins Curitiba, na Região 

Noroeste de Goiânia, com as piores condições de habitabilidade e infraestrutura” (Moysés, 2004). 
109

 No novo formato o Mutirão passou a ser realizado de forma permanente, além de ações de regularização 

fundiária e distribuição de cerca de 10.000 lotes na capital (principalmente na Fazenda São Domingos, região 

noroeste de Goiânia), somando um atendimento a 23.722 famílias..  
110

 M eta de doação de 100 mil lotes semi-urbanizados, destinados prioritariamente ao interior do Estado, sob a 

justificativa de “fixar as famílias no seu local de origem e, assim, evitar sua migração para Goiânia” e seu 

entorno; contudo, para além da morosidade e das irregularidades no processo licitatório, houve inúmeros 

problemas na operacionalização deste Programa, cuja meta esteve longe de ser alcançada.  
111

O programa Renda Cidadã, alocado na Secretaria de Cidadania e Trabalho – SECT, instituiu o Cartão 

Magnético Renda Cidadã, extinguindo a prática de distribuição de bens in natura no Estado de Goiás, e 

implementando, a partir de então, a transferência direta de uma renda mínima mensal aos beneficiários.   
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Quadro 2: Síntese dos Principais Programas Habitacionais de Goiás (1980-2016) 

Período/Governo Programa Unidades Habitacionais 

1983 – Iris Rezende 

1986 – Onofre Quinan 

Mutirão da Moradia (alocado na 

Companhia de Desenvolvimento do Estado 

de Goiás – CODEG) 

3.468 lotes; 

5.041 casas; 

1.392 casas;  

1987-1990 - Henrique 

Santillo 

Programa Habitacional Comunitário 

(alocado na EMOP – Empresa Estadual de 

Obras Públicas) 

12.359 lotes; 

13.855 casas (4.799 com a 

COHAB) 

1991-1994 – 2º Governo 

Iris Rezende 

Programa Mutirão Permanente da 

Moradia (alocado na ENCIDEC – Empresa 

de Ciência, Tecnologia e Des. Eco. Social) 

13.722 casas; 

10.000 lotes 

1995-1998 – Maguito 

Vilela  

Programa Meu Lote, Minha Casa (alocado 

na SESH – Sec. Especial de solidariedade 

Humana) 

5.255 lotes semi-urbanizados 

6.850 kits de material de 

construção 

1999-2002 – 1º Governo 

Marconi Perillo 

*2001: Cheque Moradia  

Programa Morada Nova–Cheque Moradia 

(alocado na Agência Goiana de Habitação – 

Agehab) 

8.155 Cheques Construções 

17.984 Cheques Reformas 

2003-2006 – 2º Governo 

Marconi Perillo;  

 

Programa Morada Nova–Cheque Moradia 

(alocado na Agência Goiana de Habitação – 

Agehab) 

26.516 Cheques Construções 

23.549 Cheques Reformas 

820 Cheques Comunitário 

2007-2010 – Alcides 

Rodrigues 

 

Programa Morada Nova–Cheque Moradia 

(alocado na Agência Goiana de Habitação – 

Agehab) 

7.294 Cheques Construções 

6.057Cheques Reformas 

297 Cheques Comunitário 

2011-2014 – 3º Governo 

Marconi Perillo 

Programa Morar Melhor – Cheque Mais 

Moradia (alocado na Agência Goiana de 

Habitação – Agehab) 

33.818Cheques Construções 

42.598Cheques Reformas 

407 Cheques Comunitário 

2015-2018 – 4º Governo 

Marconi Perillo 

* Somente 2015 

Programa Morar Melhor – Cheque Mais 

Moradia (alocado na Agência Goiana de 

Habitação – Agehab) 

3.218 Cheques Construções 

8.563 Cheques Reformas 

118 Cheques Comunitário 

Fonte: Originalmente elaborado Barros (2011) – dados compilados até 2010, atualizados pela autora 

(levantamento junto a Agehab, a partir de 2011). 

 

Com a reforma administrativa implementada em Goiás, alinhada à gestão federal e aos 

postulados das reformas neoliberais em curso no Governo de FHC, mantém se o ajuste fiscal 

iniciado na gestão anterior, acelerando o programa de “desestatização”, e introduz os 

conceitos da “administração pública gerencial” revalorizando o planejamento na esfera 

estadual.
112

 Na política habitacional, a provisão de moradia de então se restringia, 

basicamente, ao financiamento com recursos do FGTS e SBPE, além de cooperativas 

habitacionais e outros mecanismos de autoconstrução, ocasionando o crescimento do processo 

ilegal de ocupação do solo. Em meio à crise de recursos federais, colocava se a necessidade 

de oferecer respostas à problemática habitacional em Goiás; além da crise federal, tem se os 

“rebatimentos, diretos e/ou indiretos, das ingerências do programa Mutirão da Moradia e dos 

                                                 
112

 Sintetizadas no Plano Plurianual 2000-2003 – Goiás para o século XXI, o primeiro PPA elaborado no Estado 

desde que a Constituição de 1988, que impôs a adoção de tal instrumento; a primeira experiência efetiva de 

planejamento em Goiás, data da década de 1960, realizada pelo então governador Mauro Borges Teixeira, em 

meio ao “nacional desenvolvimentismo” (Silva, 2003). 
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demais programas habitacionais estaduais que o sucederam na crise do setor” (Barros, 2011), 

que devido ao não recebimento das prestações junto aos beneficiários do Mutirão do Interior 

causou o acúmulo de grande dívida da COHAB.GO junto ao BNH/CEF, tornando se 

financeiramente insustentável.
113

 

 Após sucessivas ameaças de extinção, com a Lei nº 13.532/1999, a COHAB-GO foi 

retirada do rol das entidades paraestatais, submetida a processo de liquidação, reativada e 

transformada em Agência Goiana de Habitação – AGH; e com a Lei nº 13.831/2001, foi, 

enfim, denominada de Agência Goiana de Habitação – Agehab S. A., permanecendo sob a 

constituição jurídica de “economia mista”;
114

 assumindo a carteira habitacional do Estado 

(retomada após privatização do BEG, por determinação do Banco Central), o que possibilitou 

a Agehab pagar suas despesas e a folha de pagamento em atraso (“a inadimplência da carteira 

chegava a 97%”), passando a gozar de centralidade no âmbito da administração estadual e a 

dispor de novas bases de operacionalização.  

Lançado em 2001, o Programa Morada Nova adotou como instrumento de 

operacionalização o Cheque Moradia (instituído pela Lei nº 13.841/2001, revogada e 

substituída pela Lei nº 14.542/2003), autorizando a “doação do subsídio a famílias com renda 

de até três salários mínimos, exclusivamente para compra de materiais de construção”, 

objetivando garantir moradia digna para a população de baixa renda. Apresentado pelo seu 

“mentor”, o primeiro presidente da Agehab (engenheiro Álvaro César Lourenço, à época 

diretor presidente da ADEMI), como “um instrumento de operacionalização ágil, implicando 

baixos custos administrativos e gerador de benefícios fiscais” – baseado na engenharia 

financeira de “crédito outorgado de ICMS”, é concedido em três modalidades: Construção, 

Reforma e Comunitário (para construção de sedes de associações, creches, centros 

comunitários, além de obras de infraestrutura).    

As vantagens na forma de operacionalização do instrumento foram organizadas por 

Barros (2011) em quatro principais elementos:  

                                                 
113

 Absorvida pela CAIXEGO, que igualmente entrou em falência e foi liquidada extrajudicialmente na década 

de 1980, volta à sua antiga condição, permanecendo estagnada e com atuação restrita à administração da carteira 

habitacional por “longos 9 anos sem promover nenhum empreendimento”; tornando se devedora do Estado de 

Goiás que assumiu as suas dívidas; como o Estado devia ao Banco do Estado de Goiás S/A – BEG “forjava-se 

uma operação triangular: a COHAB-GO pagava o Estado que, por sua vez, pagava o BEG, e através de ‘dações 

em pagamento’ a carteira habitacional foi sendo transferida para este” (Barros, 2011). 
114

 De acordo com a definição da Lei Estadual da Lei nº 17.257/2011, atualizada pela Lei nº 18.746/2014, que 

dispõe sobre a organização administrativa do Estado de Goiás, “a Agehab é entidade integrante da administração 

autárquica”, atualmente jurisdicionada a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, 

Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA; “sociedade de economia mista de direito privado” credenciada 

para administrar a carteira habitacional, sendo subordinada ao controle acionário do Governo de Goiás (regida 

em conformidade à Lei Federal 6.404/1976) e “administrada por uma Assembleia Geral, constituída de Conselho 

Administrativo, Conselho Fiscal, Presidência e Diretoria Executiva”, conforme seu Estatuto. 
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“Em primeiro lugar, a liberação de recursos para a habitação via crédito outorgado de 

ICMS permite ao governo do Estado escapar da morosidade resultante do cumprimento 

das regras normatizadoras de licitações e contratos; em segundo lugar, a determinação do 

montante de crédito outorgado de ICMS a ser liberado sob a forma de Cheque-Moradia 

depende exclusivamente do executivo, em outros termos, do governador e da Secretaria da 

Fazenda – SEFAZ, e sendo uma renúncia de receita, diz respeito a um recurso que é 

utilizado antes de ser incorporado ao orçamento, não estando sujeito às votações na 

Assembleia Legislativa de Goiás – ALEGO; em terceiro lugar, o crédito outorgado de 

ICMS concedido sob a forma de Cheque-Moradia, tendo valor monetário apenas em 

empresas de materiais de construção, favorece o controle do processo e coíbe o 

“vazamento”, constrangendo o beneficiário a utilizar o subsídio apenas para a aquisição 

daqueles produtos; em quarto e último lugar, pelo fato de a apropriação do crédito 

outorgado de ICMS pela empresa de material de construção depender de que a mesma 

esteja adimplente com suas obrigações tributárias perante a receita estadual, o mecanismo 

em tela resulta em regularidade fiscal e, assim, em incremento da arrecadação do Estado; 

além do que, a compra passa a ser feita no próprio município (ou em municípios próximos) 

onde reside a família, provocando a dinamização da economia local” (Barros, 2011: 119) 

 

Sua implementação se dá a partir da formalização de parcerias entre Estado, 

Prefeituras Municipais e o beneficiário, com a seguinte divisão de responsabilidades: as 

Prefeituras (nomeadas como intervenientes entre as famílias e a Agehab) são as responsáveis 

pela doação dos terrenos, no caso de novas construções ou oferecimento de assistência técnica 

em obras de reforma ou ampliação das moradias, tendo a incumbência de indicar inicialmente 

as famílias beneficiárias ao setor de Cadastro da autarquia Estadual (selecionadas através do 

SICAT/Agehab);
115

 às famílias, por sua vez, cabe a contrapartida em forma de mão de obra 

(uma espécie de “autoconstrução” com assistência técnica).
116

 Para gerenciamento das cotas 

mensais liberadas pela SEFAZ, há um controle informatizado de todo o circuito envolvido, 

repassando automaticamente as informações dos beneficiários a cada emissão de Cheque.
117

 

 As regras de operacionalização e valores aportados nas diferentes modalidades do 

Cheque Moradia, desde a sua criação, passaram por diversas alterações em reedição 

específica da Lei que disciplina o Programa. Ainda em 2009, na gestão da Urbanista Silmara 

Vieira da Silva, foi proposta uma reestruturação interna,
118

incluindo a aprovação da Lei nº 

                                                 
115

Essa seleção ocorre segundo os grupos de casas a serem contempladas dentro do universo total de 

beneficiados (grupos de 10 em 10 famílias, verificando a veracidade dos dados digitalizados com a ficha 

preenchida a mão e com a documentação física, e a situação de vulnerabilidade das famílias). 
116

A “inspiração modelo” para o “arranjo” estrutural do Programa Habitacional Morada Nova – Cheque Moradia 

é o sub-programa “Aquisição de Material de Construção” do programa Carta de Crédito do FGTS, da Caixa 

Econômica Federal; com a diferença que no caso estadual os recursos são do ICMS  e configuram uma espécie 

de “renúncia de receita”. 
117

 As informações dos beneficiários são registradas no anverso (frente) do cheque, tais como: número do 

documento; código do município fornecido pelo IBGE; nome, CPF, código do beneficiário fornecido pela 

Agehab e valor do subsídio. Os cheques doados aos beneficiários não podem ser apresentados contra Bancos, 

mas apenas nas casas de material de construção que, por sua vez, só poderão usá-los para liquidação de crédito 

tributário devido ao Tesouro Estadual 
118

 Chamado internamente de Programa Moradia Digna (que não chegou a ser institucionalizado), previa se, ao 

final das mudanças implementadas, a elaboração de uma nova Lei transformando o “Cheque Moradia” em 

“Cartão Casa Própria” visando a atualização dos procedimentos utilizados, em forma de cartão eletrônico 
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16.559, de 28/05/2009, aproveitando o ambiente de entusiasmo gerado com o lançamento do 

Programa MCMV, introduzindo o instrumento do “Cheque Complemento” na sua 

operacionalização, que ampliou os valores nominais para fins de realização de parcerias com 

o Governo Federal para até R$ 15 mil, em empreendimentos operados pela CAIXA, qual seja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Casa Civil de Goiás. 

 

 No âmbito da adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS 

(Lei nº 11.124/2005), foi proposto o projeto de elaboração dos Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS, incluindo o PEHIS e PMHIS
119

 (via convênio com os municípios 

goianos), envolvendo amplo “arranjo institucional” (GTs Executivo, Locais e consultoria 

contratada do IBAM, do Rio de Janeiro): um total 170 municípios goianos assinaram 

convênio com a Agehab para receber assistência técnica e apoio institucional, inclusive 31 

municípios integrantes dos Territórios da Cidadania que tiveram seus PLHIS elaborados 

diretamente pela equipe estadual; introduzindo o planejamento habitacional como elemento 

estruturador das cidades goianas, em consonância à PNH e instituição do SNHIS/FNHIS
120

 

(Cunha e Borges, 2011). A nova Gestão iniciada em 2011, sob o comando do economista 

                                                                                                                                                         
inteligente, e atualização dos valores de subsídios do Cheque Moradia, criticado como muito baixo para 

cobertura dos custos de construção das unidades habitacionais; além da proposta de implementação do “cadastro 

eletrônico” (porém, não implementado por falta de força política). 
119

 Com aporte de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHUS/Orçamento Geral da 

União no valor de R$ 1.021,920,00 (um milhão, vinte um mil e novecentos e vinte reais), concedidos via 

celebração de contrato do Governo Federal com o Governo de Goiás – MCidades/CAIXA-Governo de 

Goiás/Agehab (Contrato de Repasse OGU nº 26.34.270907-56/2008); e conforme dados do Balanço do PAC 

(2007-2010), do Ministério do Planejamento, um total de “71 municípios de Goiás receberam recursos do 

FNHIS na Ação Elaboração dos PLHIS”, variando entre R$ 30 e 60 mil por projeto.  
120

 Além da elaboração dos PLHIS, os municípios foram auxiliados na constituição de seus FMHIS e Conselhos 

Gestor de HIS; foi criado o Fundo e Conselho Gestor do FEHIS (Lei nº 16.188/2008, atualizada pela Lei nº 

17.155/2010), presidido pela Secretaria das Cidades e vice-presidência da Agehab (posse de membros em 

outubro de 2011, juntamente com aposse do CONCIDADES (nos termos do Decreto nº 7.086/2005). 

Lei nº 16.559, de 28 de maio de 2009 – Autoriza a concessão de subsídio complementar expresso 

em Cheque Moradia, relativo ao Programa Morada Nova, de que trata a Lei nº 14.542/2003 

Art. 1º (... )“autoriza a concessão de subsídio complementar no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

expresso em "Cheque Moradia", em empreendimentos operados pela CAIXA, nos quais a AGEHAB é 

parceira, relativo ao Programa Habitacional Morada Nova, de que trata a Lei nº 14.542/03”. 

O subsídio mencionado neste artigo é extensivo aos beneficiários de programas habitacionais realizados em 

parceria com a Caixa Econômica Federal, desde que: 

Artigo 2º, §2º: 

I - o Estado de Goiás ou a Agência Goiana de Habitação - AGEHAB - tenha assumido a responsabilidade pela 

complementação do aporte financeiro para custear a realização de todo o empreendimento; 

II - a Agência Goiana de Habitação - AGEHAB - seja a entidade organizadora ou parceira da entidade 

organizadora, responsável pela operação e construção de empreendimento, devendo o "Cheque Moradia" 

correspondente ao subsídio complementar ser emitido em nome da AGEHAB, à vista de prévia justificativa 

desta sobre a necessidade do subsídio complementar; 
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Marcos Abraão Roriz, continuou o trabalho de elaboração do PEHIS, realizando as 

Audiências Públicas para validação do Diagnóstico Habitacional (dividas em 05 grandes 

regiões) e propôs novos convênios no âmbito dos “PLHIS Simplificados” (IN nº 15, de 10 de 

março de 2011): outros 41 municípios com menos de 20 mil habitantes e que não haviam sido 

contemplados com recursos do FNHIS foram incluídos, totalizando 211 municípios goianos 

na ação (170 PMHIS/Convênios 2010; mais 41 PLHIS Simplificado/Convênio 2011).  

As ações estratégicas do PEHIS.GO partiram das metas estabelecidas no PPA 2012-

2015, apresentando novas demandas levantadas in loco e nas audiências, de modo à apoiar a 

atuação governamental no enfrentamento das necessidades habitacionais;
121

no entanto, uma 

lacuna nesse processo, que comprometeu todo o trabalho realizado, foi a falta de 

regulamentação do CGFEHIS: seus membros não conseguiram autonomia e nessa condição se 

recusaram a aprovar o Produto 3 – Estratégias de Ação, sendo necessário ter sua aprovação 

submetida ao Conselho das Cidades – CONCIDADES (o único fórum relacionado às questões 

urbanas atuante em Goiás), para finalização da prestação de contas junto à CAIXA 

(obrigatório a validação por Fórum Participativo).
122

 Ademais, o PEHIS.GO não foi 

regulamentado em Lei – a minuta de Lei não chegou a ser enviada para a Assembleia 

Legislativa de Goiás, fato que contribui para baixa efetivação do Planejamento realizado. 

Entre as inovações recebidas a partir de 2011, o nome do conhecido Cheque Moradia 

foi alterado para Cheque Mais Moradia; a Lei de Regularização Fundiária foi reeditada (Lei 

nº 17.545/2012) instituindo o programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão, que engloba a 

regularização de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás e dos Municípios.
123

 

Embora a atuação da Agehab já sinalizasse para a angariação de parceiras, tendo tido 

participação expressiva nos programas federais, como no caso do Programa de Subsídio 

                                                 
121

 O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás – PEHIS.GO pode ser baixado no 

linkhttp://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/144658/plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social---

pehis. Acesso em 26 de outubro de 2016.     
122

Sobre a aprovação do produto 3 – Estratégica de Ação do PEHIS.GO ver matéria “Conselho de Cidades 

aprova Plano Estadual de Habitação de Interesse Social” (17/09/2014), In: 

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/184228/conselho-de-cidades-aprova-plano-estadual-de-

habitacao-de-interesse-social. Acesso em 15 de março de 2016. Um fato curioso neste processo é que a Agehab 

conseguiu sensibilizar um grande número de municípios goianos para criação de seus CGFMIHS (em agosto de 

2013, 120 municípios goianos não apresentavam pendência quanto a Lei e Conselho Gestor de HIS, junto ao 

MCidades); no entanto, embora o legislativo estadual tenha aprovado a Lei do CGFEHIS, o mesmo não foi 

regulamentado pelo executivo (na prática este Conselho não existe na esfera Estadual).  
123

Meta de regularização de um total de 90 mil imóveis, em diversos municípios de Goiás; contribuindo para o 

cenário otimista protagonizado pela Agehab no último quarto de decênio, a chamada “Caravana da 

Renegociação”, fortemente publicizada junto à população através do noticiário local conseguiu renegociar 52% 

da dívida da carteira imobiliária do Estado (contabilizando R$ 28,5 milhões em capital  renegociado). 

Mutuários da Cohab tem chance de quitar dívidas. Jornal O Popular, 11/05/2011. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/economia/mutu%C3%A1rios-da-cohab-t%C3%AAm-chance-de-

quitar-d%C3%ADvidas-1.88988. Acesso em junho de 2016. 

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/144658/plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social---pehis
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/144658/plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social---pehis
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/184228/conselho-de-cidades-aprova-plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/184228/conselho-de-cidades-aprova-plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social
http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/economia/mutu%C3%A1rios-da-cohab-t%C3%AAm-chance-de-quitar-d%C3%ADvidas-1.88988
http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/economia/mutu%C3%A1rios-da-cohab-t%C3%AAm-chance-de-quitar-d%C3%ADvidas-1.88988
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Habitacional – PSH e Resolução FGTS n° 460, entre 2002 e 2007, oferecendo se como 

“entidade organizadora e construtora”, é perceptível, a ampliação de foco na atuação da 

Agehab, que a cada dia mais se volta para a construção de unidades de habitação de interesse 

social, o que fica evidente em texto disponível no sítio da autarquia,  

“Em 2011, a AGEHAB passou ainda por uma reestruturação e foi reposicionada com foco 

na atuação como construtora de moradias de interesse social. A Lei do Cheque Moradia 

também foi alterada, atualizando valores dos recursos e ampliando o programa 

habitacional, agora rebatizado de Cheque Mais Moradia”.  

Fonte: www.agehab.go.gov.br – link descrição institucional (grifo nosso). 

 

Outra inovação importante foi à aprovação de um dispositivo na Lei nº 16.509/2011, 

autorizando a concessão de subsidio do Cheque Moradia, nos casos específicos de “unidades 

habitacionais edificadas com placas de concreto, para substituição destas por alvenaria”– 

ação proposta no âmbito da posse do CGFEHIS (um ensaio de reativação do Conselho 

naquele ano) e que nasceu de uma demanda específica, visando corrigir um “erro” da política 

habitacional do passado, promovendo a troca de material das unidades habitacionais 

construídas no âmbito do Programa Mutirão da Moradia (apresentada anteriormente), quase 

30 anos após o recebimento das casas pelas famílias, objetivando melhorar as condições de 

habitabilidade naqueles empreendimentos e levar maior conforto aos seus moradores. 

Embora os valores do subsídio do Cheque Construção concedido às famílias não tenha 

sido atualizado desde 2005, implicando perda do poder de compra do subsídio (maior crítica 

ao Programa), com a Lei nº 17.827/2012 teve inicio uma série de atualizações nos valores do 

subsídio por “tipo de obras” executadas
124

, o que devolveu maior agilidade, possibilitando 

assegurar as contrapartidas em diversas parcerias realizadas. No período entre 2012 e 2015, 

todos os “tipos” de obras amparadas no Programa passaram por atualizações significativas, 

sendo o maior deles nas obras do “tipo 3”, que “no caso de construção/ampliação ou reforma 

de creches” passou de R$ 60 mil e 16 mil, respectivamente (Lei 15/083/2005), para “até R$ 

130 mil e R$ 40 mil”, respectivamente (Lei 17.827/2012); no ano seguinte, uma nova 

alteração na Lei atualizou esses valores para “até 191 mil e até 60 mil”, respectivamente (Lei 

18.006/2013); e em 2015 outra alteração na Lei (Lei 18.794/2015) definiu os mesmos valores 

também para as obras do “tipo 1” (quadro-resumo das Leis nos anexos da tese). 

                                                 
124

 Nos termos da Lei nº 14.542/2003, para concessão do subsídio do Cheque Moradia, relativos “às obras 

mencionadas nos incisos II a IV do § 1º do art. 1º executadas por pessoas jurídicas de direito público e pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e de interesse social, observar-se-ão as normas e definições 

expedidas pela Agehab” (Art. 2º, § 1º, II). 

http://www.agehab.go.gov.br/
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No âmbito das parcerias com o Governo Federal, a Agehab arregimentou diversas 

ações: no âmbito da seleção pública para o MCMV Sub-50: no Sub-50 I (2009) foram 

contratadas 1.500 unidades em 46 municípios; e no Sub-50 II (2013) outras 4.885 unidades 

habitacionais em 119 municípios goianos; a contrapartida do Cheque Moradia corresponde ao 

valor de R$ 5 mil por unidade, complementando o valor do MCMV Sub 50 (de R$ 25 mil por 

unidade); aos municípios coube a contrapartida em terrenos disponíveis e regularizados; e às 

famílias beneficiadas, por sua vez, pagam prestações no valor de 10% da renda, por um 

período de 10 anos.
125

Através do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR/MCMV, a 

Agehab participou na parceria de construção, reforma e ampliação de 452 unidades 

habitacionais em 33 municípios goianos, num total de investimento de R$ 2,7 milhões do 

Estado e R$ 5,7 milhões do Governo Federal (número de execução apenas até 2013). Outros 

57 municípios goianos com população de até 20 mil habitantes foram beneficiados, através do 

FGTS Imóvel na Planta, com a construção de 3,5 mil unidades habitacionais (investimento 

total de mais de R$ 90 milhões: R$ 60 milhões em Cheque Moradia, mais R$ 27 milhões do 

FGTS). E através do FAR, a Agehab é a “entidade organizadora” em grandes 

empreendimentos construídos na Região Metropolitana de Goiânia (Goiânia e Aparecida de 

Goiânia), efetivados em “arranjo” de ampla parceria, envolvendo grandes empresas 

construtoras privadas – o que eu chamo de “a confluência entre os programas Cheque 

Moradia, MCMV e empresas” (os dados são apresentados no Item 4.2.3 da tese). 

De outra feita, a legislação estadual continuou sendo ajustada nos anos seguintes, 

sempre de modo a ampliar as possibilidades de uso do Cheque Mais Moradia como 

contrapartida em todos os programas federais, incluindo no texto da Lei “todas as instituições 

financeiras credenciadas pelo Ministério das Cidades como entidades passíveis de serem 

firmados convênios e parcerias com a Agehab” (Lei nº 17.827/2012); com a Lei nº 

18.006/2013 os valores autorizados para fracionamento das folhas do Cheque, passaram a 

variar “entre R$ 10,00 (dez reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”– anteriormente o 

valor operado no Programa era fixado entre R$ 10,00 (dez) e R$ 50,00 (cinquenta reais); e 

finalmente, em 2016, já sob o comando do gestor Luiz Antônio Stival Milhomem, foi 

publicada a Lei nº 19.219/2016, incluindo a autorização para “concessão do subsídio às 

Pessoas Jurídicas” (quadro resumo da legislação disponível nos anexos da tese). 
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 A Tabela com a lista dos municípios goianos contemplados na parceria Agehab/MCMV Sub 50 pode ser 

baixada no link do PEHIS.GO: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2014-05/plano-de-habitacao-social-

de-goias-final-2013.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2016. 

 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2014-05/plano-de-habitacao-social-de-goias-final-2013.pdf
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2014-05/plano-de-habitacao-social-de-goias-final-2013.pdf
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Esse conjunto de medidas na estrutura normativa da política estadual repercutiu 

fortemente nos números do Programa; no levantamento apurado entre 2001 e 2010,  no 

âmbito do Diagnóstico do PEHIS.GO, constatou se que os benefícios do Cheque Moradia, em 

suas modalidades Construção e Reforma, alcançou 89.756 famílias em 234 municípios 

(95,1% dos municípios do Estado), além de 1.117 benefícios de Cheque Comunitário, 

somando um total de investimentos de R$ 279.097 milhões. Voltando a analisar os dados ao 

final do qüinqüênio 2011-2015, o número de benefícios concedidos no período, nas 

modalidades Cheque Construção e Reforma, somou 88.197 mil famílias e mais 525 benefícios 

do Cheque Comunitário (totalizando 88.722 benefícios), num investimento total de R$ 

369.411 milhões. Ou seja, em 15 anos de anos de existência, o programa Cheque Moradia 

realizou um investimento total de 648.508 milhões, computando o atendimento a 178.478 

famílias, distribuídos na totalidade de municípios goianos. 

 

Gráfico 20: Goiás: Programa Cheque Moradia – Investimento total em R$ 

(milhões) – Comparação 2001-2010 e 2011-2015 

Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora.   

 

O investimento realizado no período 2001-2010, comparativamente ao período 2011-

2015, mostra um crescimento de mais de 100%; embora a comparação considere intervalos de 

tempo incompatíveis (10 anos, contra 05 anos), ela foi sugestionada em vista da 

disponibilidade de dados do PEHIS.GO (até 2010) e também porque o período 2011-2015 

caracteriza, exatamente, o momento do “reposicionamento” de atuação da Agehab, assumindo 

um “novo perfil”, agora mais “construtor de moradias” via arregimentação de parcerias. 

Quanto ao número de beneficiários, no período entre 2011-2015 foram concedidos 88.722 mil 

benefícios, contra 89.756 mil no período 2001-2010, observando que o número de famílias 
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atendidas praticamente se iguala (todavia, a partir do o advento do Cheque Complemento os 

benefícios não devem ser somados de forma literal).
126

   

Para contornar essa limitação, a análise da série histórica do Cheque Moradia permite 

verificar os números de execução do programa anualmente e o comportamento ao longo do 

tempo; em termos de benefícios concedidos, de imediato fica evidente uma grande oscilação 

entre anos na entrega do subsídio e uma queda brusca entre 2008 e 2011 – a partir de então 

tem início um crescimento continuado até 2013; estabilidade entre 2013 e 2014 e queda 

acentuada em 2015 – refletindo os impactos da crise econômica e política nacional na política 

habitacional estadual.  

 

Gráfico 21: Goiás: Programa Cheque Moradia – nº de Benefícios/Ano (todas as 

modalidades – série histórica: 2001-2015) 
Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora.   

 

Ao jogar os dados de investimento na série história do Cheque Moradia, confirma se o 

crescimento do gasto do Programa entre 2011 e 2014 – o que eu chamo aqui de “a 

efervescência do Cheque Complemento” (o maior crescimento da história do Cheque 

Moradia, mesmo ainda vigorando o valor do subsídio autorizado a mais de dez anos atrás). 

Interrompida, porém, no estalar da crise brasileira em 2015 (queda de mais de 50% em todas 

as modalidades concedidas) – a única exceção é o Cheque Comunitário (aumento de R$ 3,3 

milhões para R$ 4,2 milhões), passando a representar 7% do total de recursos investidos; o 

Cheque Construção decresceu muito (de R$ 75,257 milhões para R$ 30,747 milhões), mas 

continua representando a maior proporção de recursos investidos (51% do total realizado); 

                                                 
126

 Em alguns convênios a contrapartida da Agehab é composta de “até 3 Cheques para um mesmo beneficiário”, 

já que cada programa do governo federal prevê valor de contrapartida diferente, podendo chegar a até R$ 20 mil 

(medida necessária para atingir o valor total do recurso assegurado no convênio frente ao baixo valor do subsídio 

do Cheque Moradia) – advertência feita por um gestor da Pasta ao nos fornecer os dados do Programa e explicar 

detalhes do funcionamento do instrumento. 

592 

25.547 

8.795 

17.814 

10.203 

14.274 

7.998 

1.702 1.272 
2.676 

3.792 

15.304 

28.982 28.745 

11.899 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cheque Construção Total Cheque Reforma Total Comunitário Benefício Total



138 
 

seguido pelo Cheque Reforma, cujo investimento caiu de R$ 62,590 para R$ 24,912 milhões 

(42% do investimento total). 

 

Gráfico 22: Goiás: Programa Cheque Moradia – Investimento/Ano (R$) - todas as 

modalidades (série histórica: 2001-2015) 
Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora.   

 

É possível constatar, também, a ocorrência de alguns picos na distribuição dos 

recursos do Programa: por exemplo, 2002, 2006 e 2010, seguidos por quedas acentuadas; 

destaca a queda dos investimentos no período entre 2006-2010 (impacto da crise financeira e 

forte endividamento do Tesouro Estadual, implicando redução de gastos em todos os 

programas sociais); e curiosamente, os picos coincidem, exatamente, com os anos de 

realização do pleito eleitoral.
127

 Outro indício são as informações de emendas parlamentares 

concedidas em “moeda Cheque Moradia” – a mais demandada, corriqueiramente anunciada as 

grandes festas pelo interior goiano afora, em eventos de entrega das casas e Cheques Reforma, 

sempre com a presença de “ilustres” Deputados e muita “tietagem”.
128

  

Na composição do Cheque Construção, a participação da submodalidade “Cheque 

Complemento” (mais utilizado nas parcerias FGTS) correspondeu a 17% dos recursos em 

2011, chegou a alcançar 61,2% em 2012, diminuindo para 38,4% em 2013, voltando a crescer 

                                                 
127

 Valendo observar que a bandeira “Cheque Moradia” foi sempre enfatizada nas campanhas do próprio 

Governador estadual, já em seu quarto mandato eletivo, com intervalo de apenas uma gestão liderada, à época, 

por seu Vice-Governador (e afilhado político à época); nessa mesma linha, vale mencionar ainda a eleição do 

Deputado Marcos Abraão Roriz (PPS) ex-presidente da Agehab, afastado para a candidatura a câmara federal, 

em 2014 – que venceu o pleito já em sua primeira postulação a um cargo eletivo.     
128

 Os parlamentares que aparecem em maior número de vezes em notícias de emendas parlamentares na forma 

de Cheque Moradia são o Dep. Iso Moreira (PSDB)  e a Dep. Isaura Lemos (PCdoB), esta com  forte militância 

no movimento por moradia de Goiás (fundadora do Movimento de Luta pela Casa Própria –  MLCP,  juntamente 

com seus familiares); numa rápida busca, em junho de 2016, alguns nomes são registrados em mais de uma 

ocorrência: Nédio leite (PSDB), Magda Mofato (ex estadual pelo PMDB, atualmente PR), Hildo Candango 

(PTB),  Licoln Tejota (PSD), Renato de Castro (PT), Henrique Arantes (PTB),  Humberto Aidar (PT), Talles 

Barreto (PTB), Lissaeur Vieira (ex PSD, atualmente PSB), Marquinhos Palmerston (PSDB) e outros.  
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em 2014 (49,5% dos recursos) e regrediu novamente para 22,5% em 2015. Enquanto a 

submodalidade “Construção MCMV/FAR” atingiu 12,5% em 2011, caiu para 2,2% em 2012, 

voltando a crescer no seguinte, alcançando 8,5% em 2013 e 22,5% em 2014 – e continuou 

crescendo em 2015, mesmo com a queda brusca de recursos, passando a representar 51,1%.  

Ou seja, somadas as submodalidades “Complemento” e “Construção MCMV/FAR”, em 2015, 

corresponderam a 73,6% dos recursos de investimento do Cheque Moradia. 

 

Gráfico 23: Goiás: Programa Cheque Moradia, modalidade Construção – Investimento 

R$ (2001-2015) 
Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora. 

 

Já na composição do Cheque Reforma, que se desdobra em “Cheque Melhoria” 

(introduzido com a Lei nº 17.827/2012) e “Casas de Placa” (introduzido com a Lei nº 

17.509/2011), observa se o destaque da modalidade “Melhoria” no ano de 2013 – parecendo 

cair em desuso já em 2014 (39% e 4%, respectivamente) e praticamente desaparece em 2015 

(0,30%); enquanto que o subsídio concedido para reposição dos  materiais das casas de placa 

se mantém nos patamares de 4,5%, 2,5%, 4,2% e 3,8%, no período entre 2012 e 2015. 

 

Gráfico 24: Goiás: Programa Cheque Moradia, modalidade Reforma – Investimento 

R$ (2001-2015) 
Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora. 
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Desde 2001 o Programa Cheque Moradia obteve avaliações muito positivas quanto ao 

seu alcance social, tendo se difundido nacionalmente enquanto “boa prática” para a 

consecução de recursos próprios para a habitação, de forma mais ágil e eficiente que as 

dotações orçamentárias,
129

e inspirado experiências similares em outros Estados (Distrito 

Federal, Tocantins, Pará, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Norte). Para além da popularidade 

conquistada, o Cheque Moradia, ao longo da sua história, recebeu inúmeras premiações 

nacionais que atestam sua viabilidade e eficácia;
130

o trabalho de planejamento habitacional da 

Agehab é reconhecido nacional e internacionalmente: selecionado entre os 20 finalistas do 8º 

Prêmio Melhores Práticas em Gestão Local da CAIXA (Edição 2013-2014) e indicado ao 

Prêmio Internacional da ONU-Habitat/BID (2014), em Dubai (Emirados Àrabes).
131

 

Todavia, no tocante às avaliações quanto à efetividade e eficácia social do Programa 

Cheque Moradia, observa se grande carência de estudos nas IES locais; a dinâmica do 

Programa impõe diversas dificuldades para a realização de estudos qualitativos e realização 

de avaliações pós-ocupação (APO), em vista do formato (correlato aos construcards); as 

informações disponibilizadas não permitem mapear as ações no território do município; ao 

longo da história do Programa houve inúmeras denuncias de irregularidades e fraude na 

imprensa local e MPE; e no aspecto do planejamento, também, observa se fragilidades – não 

há critérios claros para a seleção dos municípios e beneficiários (não se leva em conta o 

déficit habitacional e/ou inadequação habitacional, propriamente), a atuação da autarquia se 

dá mais em resposta a demanda (tendo maior peso “o capital político” do demandante).Um 

fato que trouxe grande entusiasmo aos gestores locais, foi a nomeação do Sr. Álvaro 

Lourenço (ex-presidente da Agehab) para uma diretoria no Ministério das Cidades, com a 

assunção do Presidente transitório, em 2016 – e o “anuncio de que o programa goiano Cheque 

Moradia seria adotado como modelo de política pública pelo Governo Federal” – contudo, 

lançado oficialmente em 09/11/2016 pelo Governo Federal (MP nº 751/2016), batizado com o 

nome Cartão Reforma,já de início mostrou a limitação dos recursos aportados.
132

 

                                                 
129

Também contribuiu positivamente para a difusão do programa Cheque Moradia a participação proativa dos 

gestores da Agehab em fóruns nacionais de representação do setor, como nas funções diretivas da Associação 

Brasileira de Cohabs – ABC, com vários representantes em vários anos. 
130

 Entre 2003 e 2016, recebeu o prêmio Selo de Mérito, da Associação Brasileira das Cohabs – ABC, em 

diversas edições; prêmio FGV-EASP/Fundação Ford/BNDES2004 – 20 Experiências de Gestão Pública e 

Cidadania; prêmio ANAMACO 2004; prêmio CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local – edições 2011, 2014  

e 2016, entre outros.  
131

Embora não tenha alcançado esta premiação a Agehab foi uma das 30 selecionadas na América Latina, para 

apresentar sua experiência no Fórum Internacional de Habitação Adequada, realizado em maio de 2015, na 

cidade de Monterrey – México.  
132

 Previsão de investimentos de R$ 500 milhões para o ano de 2017, com recursos do OGU, sendo R$ 5 mil para 

cada benefício individual (podendo variar entre R$ 2 e 9 mil cada benefício), destinado a reforma de unidades 
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3.3. Impacto dos programas federais e as especificidades locais: protagonismo de 

mercado, política públicaeprodução social da moradia goiana 

 

O dinamismo do mercado imobiliário de Goiás, em vista dos fundamentos econômicos 

do país a partir da segunda metade dos anos 2000, favorecido com um mercado fundiário 

mais acessível que na maioria dos grandes centro se ainda em franca valorização, e a força das 

rendas geradas pelo agronegócio, resultou num chamariz a grandes grupos imobiliários 

nacionais, e até mesmo grupos estrangeiros, que a partir da realização de acordos de parcerias, 

fusões/aquisições com grupos locais, passaram a intervir fortemente no processo de produção 

do ambiente construído, implementando inovações no campo da organização, gestão e novos 

produtos, que contemplam todas as classes sociais; conforme informações da Ademi-GO, esse 

movimento é observado em diversas frentes: em 2005, a Euroamérica, do Eurogrupo 

Participações e Empreendimentos Ltda, lançou seu primeiro empreendimento em Goiânia; a 

partir de 2006, a goiana a EBM Incorporações lançou empreendimentos em parceria com a 

carioca GAFISA S/A, com as nacionais ELBOR e Cyrela Brazil Realty; a Prumus 

Construções uniu esforços com a mineira Tenda (segmento de baixa renda); a TCI 

Construtora se uniu a construtora paulista INPAR S/A; a FR Construtora firmou parceria com 

a nacional Tecnisa Construtora; a Tropical Imóveis teve incorporação parcial pela Brasil 

Brokers; a MB Engenharia fundiu-se a Brascan Residencial Properties (subsidiária brasileira 

da multinacional canadense Brookfield Incorporações); em 2010, a paulista Rossi anunciou 

joint venture com a goiana Toctao Engenharia; a goiana CMO em parceria com a Atlântica 

Hotels Internacional (segmento multimarcas na América do Sul), entregou o empreendimento 

Sleep In Goiânia; o grupo industrial português Sonae Sierra Brasil (que tem como sócio o 

Developers Diversified Realty dos EUA), iniciou em Goiânia a construção do seu 13º 

shopping center no Brasil (Shopping Passeio das Águas, inaugurado em 2013), entre outros.  

Comparativamente a outras unidades da federação, Goiás é o 9º no ranking do número 

de empresas associadas ao Sindicato da Habitação – SECOVI, exibindo um forte mercado de 

aluguéis: 1.723 empresas em todo o Estado, sendo 1.037 na RMG e 841 no Polo 

metropolitano; destacando, ainda, a Região Centro Goiano com 181 empresas (Anápolis: 

151); a Região Sul com 141 empresas (Caldas Novas: 119) e a RIDE Entorno do DF com 123 

                                                                                                                                                         
habitacionais para famílias com renda até R$ 1.800,00 (o que daria um atendimento total entre 85 e 100 mil 

famílias em todo o país no próximo ano). Cartão Reforma lançado por Temer deve beneficiar 3% do 

Público-Alvo.G1 Globo. 16/11/2016.   In: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/cartao-reforma-lancado-

por-temer-deve-beneficiar-3-do-publico-alvo.html. Acesso em 16 de novembro de 2016. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/cartao-reforma-lancado-por-temer-deve-beneficiar-3-do-publico-alvo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/cartao-reforma-lancado-por-temer-deve-beneficiar-3-do-publico-alvo.html


142 
 

empresas (Luziânia: 28, Formosa e Valparaíso de Goiás: 19 empresas cada). No Sindicato da 

Indústria da Construção – SINDUSCON, existem 222 empresas filiadas, somando empresas 

de engenharia, construção e incorporação (dados coletados em 2012). Já na Associação de 

Empresas do Mercado Imobiliário – ADEMI a maior parte das associadas atuam em Goiânia 

e Aparecida de Goiânia, além de Catalão, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Itumbiara (municípios 

que apresentam maior dinamismo de mercado do interior goiano). Por sua vez, o Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis/CRECI – GO, da 5ª Região, além da sede em Goiânia, 

possui 04 (quatro) Delegacias físicas (em Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde e Valparaíso de 

Goiás), além de delegados/representantes em 35 cidades do interior goiano.
133

 

A pujança do setor da Construção Civil, a partir de 2003, dinamizou a contratação de 

trabalhadores, oferecendo condições de valorização da qualificação, aumento de salários e 

melhoria das condições trabalhistas, conforme informações do SINAPI/IBGE (vários anos); 

passando a absorver grande quantidade de trabalhadores vindos de outras regiões do país 

(como mostra as pesquisas do SINDUSCON Goiás). A análise dos dados de emprego ilustra 

essa situação: no período entre 2003-2014, o saldo de emprego formal na Construção Civil foi 

de 49.656 novas vagas com carteira assinada (dados do Caged/MTPS), tendência 

interrompida a partir de 2014, em decorrência do agravamento da crise, registrando perda de 

21.474 vagas entre 2014 e 2016. Ou ainda segundo dados da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS/MTPS, num período de dez anos de expansão do setor da construção civil 

foram gerados 61.093 empregos formais em Goiás, sentindo a primeira retração já em 2013 

(perdendo 13.935 vagas nos dois últimos anos). 

 

Gráfico 25 e 26: Goiás: Saldo do Emprego Formal na Construção Civil – CAGED/MTPS 

(2003-2016) e Variação Absoluta – RAIS/MTPS (2003-2014) 
Fonte: Caged/MTPS; RAIS/MTPS – a partir da base de dados do IMB; Elaborado pela autora. 
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 As informações referentes ao CRECI podem ser acessadas em http://www.crecigo.gov.br/. Acesso em 14 de 

novembro de 2016. 

http://www.crecigo.gov.br/
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Mesmo com o agravamento da crise em 2015, o segmento empresarial local vinha se 

mostrando resiliente quanto aos seus efeitos deletérios. Contudo, os reflexos na 

desvalorização dos preços de imóveis logo se fizeram sentir, registrando valorização abaixo 

da inflação: o mercado imobiliário de Goiânia apresentou valorização de 2,77% (contra 

1,32% na média do país), mantendo se como “a segunda cidade com o menor preço do metro 

quadrado entre as 20 cidades pesquisadas no índice FipeZap (média de R$ 4,2 mil, contra a 

média nacional de R$ 7,6 mil”).
134

 O que faz de Goiás um mercado ainda considerado 

“atrativo” para compradores, seja para moradia fixa ou ocasional, grande demanda de 

estudantes universitários vindos de outros estados (Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e 

Pará), investidores de outros Estados (principalmente de Brasília e São Paulo) e, inclusive, de 

outros países (como EUA, Itália e Inglaterra – preferência por produtos compactos, voltados 

ao aluguel). Nos últimos anos uma alteração importante no mercado imobiliário de Goiás é o 

despontar de “um novo nicho no interior do Estado”, principalmente com lançamentos de 

edifícios nas cidades médias, como Catalão, Anápolis, Rio Verde e Jataí, mudando o pacato 

desenho urbano das cidades horizontalizadas (dados do SECOVI Goiás).
135

 

 

 

“Mesmo com a área de incorporação com 

desaceleração muito grande, clientes vêem 

oportunidade de comprar dado ao preço do 

metro quadrado se comparado a outras regiões 

do interior de São Paulo, Sul e Nordeste, que 

têm preço do metro quadrado maior.” 

“o consumidor tem o privilégio de comprar 

apartamentos confortáveis, a preços 

razoáveis” (Fernando Razuk – Diretor de 

Pesquisa, Estatística e Incorporação da 

ADEMI.GO – GUIADEMI, Edição XXXV – 

setembro de 2015). 

 

No que diz respeito aos financiamentos habitacionais, somando recursos do FGTS 

mais o SBPE (poupança), o total de empréstimos em Goiás, que em 2002 era de R$ 77,5 

milhões, alcançou a cifra de 5,5 bilhões em 2011 – e “mais de R$ 8 bilhões” somando os 
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 A série histórica pode ser consultada em: http://fipezap.zapimoveis.com.br/; e análises complementar: 

http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/metro-quadrado-em-goiania-e-o-2-mais-baixo-

entre-20-cidades-diz-indice.html. Acesso em 14 de outubro de 2016. 
135

Mercado imobiliário do interior cresce e se consolida. News ADEMI, 20/12/2016. In: 

http://www.ademigo.com.br/mercado-imobiliario-do-interior-cresce-e-se-consolida/.  Acesso em 20 de 

dezembro de 2016.  

http://fipezap.zapimoveis.com.br/
http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/metro-quadrado-em-goiania-e-o-2-mais-baixo-entre-20-cidades-diz-indice.html
http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/metro-quadrado-em-goiania-e-o-2-mais-baixo-entre-20-cidades-diz-indice.html
http://www.ademigo.com.br/mercado-imobiliario-do-interior-cresce-e-se-consolida/
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recursos de outras instituições, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e HSBC;
136

 

registrando novos recordes em 2013 e 2014 (o ápice dos financiamentos: R$ 6,9 bilhões, 

volume quase 90 vezes superior ao realizado em 2002), recuando para R$ 6,2 bilhões em 

2015 e para R$ 4,9 bilhões em 2016, com o agravamento da crise brasileira.  

 

Gráfico 27: Goiás: Evolução dos Financiamentos Imobiliários – Valores em RS mil 

(2002 – 2016) 
Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a parir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

 

Em termos de produção física, a evolução do número de unidades habitacionais 

adquiridas via Sistema Financeiro Habitacional – SFH, somando os recursos onerosos do 

FGTS mais o SBPE (poupança), entre 2002 e 2015, mostram um crescimento extraordinário: 

de 2.654 unidades em 2002 aumentou linearmente, alcançando 63.493 unidades em 2011; 

recuando para 48.956 unidades em 2012 e novos aumentos em 2013 e 2014 (para 58.976 e 

59.247 unidades, respectivamente), caindo para 55.535 e 43.455 unidades em 2015 e 2016.   

 

Gráfico 28: Goiás: Evolução dos Financiamentos Imobiliários – nº de unidades 

habitacionais (2002 – 2016) 
Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (a parir do Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

                                                 
136

 Apenas em crédito imobiliário para fomentar a indústria da construção e o financiamento direto ao mutuário 

para a compra da casa própria –ADEMINEWS (27 de janeiro de 2012). In: www.ademigo.com.br. 
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Somente no âmbito do PAC Habitação (Infraestrutura Urbana e Social), entre 2007 e 

2010, filtrando os resultados do PPI Favela, UAP/FNHIS, HIS e Pró-moradia (excluindo-se 

os recursos de financiamento e empréstimo à pessoa física), foram investidos R$ 258 milhões, 

somando a produção de 13.431 unidades habitacionais (ressalvando que as ações de 

urbanização alcançam maior número de beneficiários), tendo como principal localização a 

RM de Goiânia (6.845 UH e R$ 161 milhões de investimento), incluindo ações nos 

municípios de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Senador Canedo e Trindade; e Entorno do 

Distrito Federal (5.587 UH e R$ 88 milhões em investimento), nos municípios de Águas 

Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de Goiás. 

 

Mapa 2: Goiás: PAC: Pró-Moradia, PPI Favela e UAP/FNHIS (2007 – 2010) 
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No âmbito do PMCMV, na contagem do alcance das metas de contratações definidas 

pelo MCidades para cada Unidade da Federação, Goiás vem se destacando nacionalmente, 

desde a primeira fase do Programa: em 2010 foi o 1º  a alcançar a meta estipulada (situação 

inversa à várias Unidades da Federação que não conseguiram alcançar a meta de contratações 

do Programa, como mostrado por Cardoso, 2013); em 2011 ficou em 2º lugar no alcance da 

meta e em 4º lugar em números absolutos; posição que foi se mantendo com pequenas 

alterações, chegando em 2016 como a 6º unidade da federação com maior número de 

contratações no total realizado pelo PMCMV: 244 mil unidades habitacionais (num total 

nacional de  4,219 milhões de unidades habitacionais). 

 

Gráfico 29: Brasil: Unidades habitacionais produzidas pelo PMCMV (contratadas e 

entregues), por Unidade da Federação (2009 -2016) 
Fonte: Portal minhacasaminhavida.gov (posição em dezembro/2016). Elaborado pela autora. 
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Conforme dados da CAIXA/GIDUR, desde 2010 o Programa foi responsável por 1/3 

de todas as contratações de financiamento habitacional de Goiás; no período entre 2009 e 

2015 foram contratadas 56.787 UH na Faixa 1 de renda (24,3%); 154.549 UH na Faixa 2 de 

renda (66,1%) e 22.542 UH na Faixa 3 de renda (9,6%); contudo, a comparação dos dados de 

execução do Programa nos intervalos 2009-2013 e 2014-2015, evidencia a inversão da 

prioridade dada a Faixa 1 na primeira fase do programa: que passou de 40.917 unidades 

habitacionais entre 2009-2014 (26%) para 15.870 UH entre 2014-2015 (20%); enquanto as 

contratações na Faixa 2 aumentou consideravelmente – dados no Gráfico a seguir. 

 

Gráfico 30: PMCMV: UH contratadas em Goiás, por Faixa de Renda (2009-2016) 
Fonte: CAIXA/Regional Sul de Goiás/MCidades. Elaborado pela autora. 

 

Internamente ao Estado de Goiás a distribuição dos recursos do Programa MCMV, 

considerando apenas a modalidade FAR (Faixa 1 de renda), evidencia a concentração dos 

novos empreendimentos na Região Metropolitana de Goiânia, no Entorno do Distrito Federal, 

no Sudoeste e Sudeste de Goiás – incluídas as submodalidades MCMV Sub-50 (específica 

para municípios com menos de 50 mil habitantes) e o MCMV/PNHR – ambos implementados 

através de parceria com a Agehab (e complemento financeiro do Cheque Moradia); além de 

contratos individuais entre o pequeno produtor e as agências financeiras (CAIXA e BB) no 

interior, registrando vários casos de contratação de menos de 5 unidades habitacionais por 

município). Os espaços vazios no Mapa a seguir – representam os municípios que não 

realizaram nenhuma contratação no MCMV Faixa 1 de renda, somando 55 municípios 

goianos nesse caso; ou seja, 191 municípios goianos foram contemplados com novas 

moradias pelo PMCMV na faixa 1 de renda (77% do total de 246 municípios do Estado).  

 

2009-2013 2014-2015 Total

19.205 3.337 
22.542 

95.369 

59.180 

154.549 

40.917 

15.870 

56.787 

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3



148 
 

 

Mapa 3: Goiás: PMCMV FAR (Faixa 1), por município e nº de UH (2009 – 2016) 

 

Os dez municípios que receberam o maior número de unidades habitacionais pelo 

PMCMV são na seguinte ordem: Goiânia, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Planaltina, Trindade, Senador Canedo e Cidade 

Ocidental (todos tendo realizado mais de 6 mil contratações de unidades); somando as 

contratações nas três faixas de renda, todos os municípios goianos foram beneficiados, ainda 

que em número ínfimo, casos de: Aporé e Professor Jamil (3 UH); Jaupaci e Santa Tereza de 

Goiás (4 UH); Campos Verdes, Israelândia, Santa Isabel e São João da Paraúna (5 UH) – 

conforme explicações de um gestor da CAIXA, muitas dessas situações podem ser 
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financiamento para construção de moradias rurais e/ou na Faixa 3 de renda (considerada 

operação de crédito, com regras similares aos demais financiamentos do SFH, apenas com a 

vantagem de taxas de juros menores).  Ao contrário, somando apenas as contratações na faixa 

2 e 3 de renda (Mapa a seguir), verifica se que 5 municípios goianos não receberam nenhuma 

unidade (0 UH): Amaralina, Campestre de Goiás, Cavalcante, Nova Iguaçu de Goiás e Santo 

Antônio da Barra; além de quatro municípios que receberam apenas 2 unidades: Aloândia, 

Amorinópolis, Aparecida do Rio Doce e Vila Propício (2 UH).  

 

Mapa 4: Goiás: PMCMV PNHU (Faixas 2 e 3), por município (2009- 2016). 
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O Direito à Moradia foi legalmente instituído no Brasil, em 1948, no âmbito da 

assinatura da Declaração Universal dos Diretos Humanos, da ONU (Artigo 25, §1º); ratificado 

na Constituição Federal, de 1988, como direito social básico (Art. 5º, §2º), explicitamente 

incorporado por meio da Emenda Constitucional nº 26 de 14 de fevereiro de 2000 (Art. 6º); 

ganha maior força com a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e com a 

implementação de um conjunto de instrumentos legais, programas e ações a partir da criação 

do Ministério das Cidades, em 2003. Em Goiás, a atuação dos movimentos sociais por 

moradia desde a construção da Capital do Estado, na década de 1930, é marcada por longa 

trajetória de luta, manifestada no intenso processo de “invasões coletivas”, que na busca por 

mitigar o forte processo de exclusão social forçou a intervenção pública, em muitos 

momentos. O movimento organizado do crescente número de “posseiros”, intensificado com 

o inchaço populacional, tem como embrião a União das Invasões – UI, União dos Posseiros 

de Goiânia – UPG e a Federação Goiana dos Inquilinos e Posseiros – FEPIG; na atualidade, 

diversas Entidades se destacam, inclusive, com atuação nacional: Movimento pela Casa 

Própria – MCPL; União Estadual por Moradia Popular de Goiás – UEMP-GO; União por 

Moradia de Interesse Social – UMIS; Movimento Luta e Moradia – MLM; Sociedade 

Habitacional Comunitária – SHC; ONG Pró-Moradia; Movimento das Donas de Casa – MDC 

etc., mantendo alto grau de filiação junto a entidades classistas nacionais e estaduais, como a 

União Nacional por Moradia Popular – UNMP; Confederação Nacional das Associações de 

Moradores – CONAM; Federação Goiana de Associações de Moradores – FEGAM etc.   

Fato que, também, soma a contribuição do “Apoio às Entidades Sociais” oferecido 

pela Agehab, com as ações desenvolvidas no bojo do processo de elaboração do Planejamento 

Habitacional (PEHIS e PMHIS dos municípios goianos), coadunando na “transferência de 

saber técnico aos movimentos sociais,” objetivando o fortalecimento da capacidade 

organizativa dos mesmos (Barros, 2011);
137

 somando a contrapartida financeira do Cheque 

Moradia para complementação/melhoria das unidades habitacionais construídas por meio da 

autogestão coletiva – iniciativa que enseja análise específica para verificação e conhecimento 

da magnitude da atuação da Agehab nas parcerias com movimentos sociais, mas que não 

constam na base de dados oferecidas para efeito deste trabalho.  

                                                 
137

Digno de nota, neste aspecto, foi a realização do cadastramento de 63 entidades ligadas à moradia, que, além 

de ter resultado no aumento de 5 para 21 entidades habilitadas junto à CAIXA, resultou na contratação de mais 

10 empreendimentos dos programas federais destinados à autogestão; a lista completa das Entidades Sociais de 

Goiás cadastradas neste levantamento pode ser acessada em consulta ao PEHIS.GO, link: 

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/144658/plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social---pehis. 

Acesso em 14 de dezembro de 2016.  

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/144658/plano-estadual-de-habitacao-de-interesse-social---pehis
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Nestes termos, com a abertura de possibilidades de atendimento aos movimentos 

organizados por moradia, a partir da segunda metade dos anos 2000, a produção de moradia 

pelos movimentos sociais de Goiás passou a ser destaque no cenário nacional; caracterizando 

o que Barros (2011) chamou de “reconfiguração do movimento por moradia local”, descrita 

como “uma nova postura de atuação em diferentes momentos”: “reivindicativa” nos anos 

1980, “propositiva” na década de 1990, transitando para uma atuação “executora” nos anos 

2000. Na execução do Programa Crédito Solidário no período entre 2005 e 2010, “Goiás 

alcançou a liderança no país com o maior número de unidades habitacionais contratadas 

(3.240 UH)”, à frente do Rio Grande do Sul (2.876 UH) e de São Paulo (2.042 UH), 

respectivamente o segundo e terceiro colocados. 

 
Figura 4: Brasil - Programa Crédito Solidário –Unidades habitacionais contratadas 

 

Internamente ao Estado de Goiás, a distribuição dos recursos do Crédito Solidário 

mostra a concentração dos empreendimentos na RM de Goiânia (4 municípios e 12 

contratações) e no Entorno do Distrito Federal (6 municípios e 26 contratações), com apenas 

um projeto no Centro Goiano e outro ao Norte do Estado (nos municípios de Jaraguá e Nova 

Crixás), o que pode ser explicado pela presença dos movimentos organizados nas regiões de 

maior desenvolvimento e concentração populacional. 
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Mapa 5: Goiás - Programa Crédito Solidário, nº de UH contratadas (2005 – 2010) 

 

No âmbito do MCMV Entidades/FDS, com formato similar ao Crédito Solidário e que 

praticamente deu continuidade a este Programa, o número de contratações em Goiás também 

o colocou em 1º lugar entre as unidades federadas, ainda em 2012, com 2.830 UH 

contratadas; no MCMV 2 Goiás foi considerado o "campeão no ritmo de contratações”, 

chegando em 2016 na 3ª posição entre as UFs: com um total de 8.553 UH contratadas (atrás 

apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul) – como ilustra Figura a seguir. 
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Figura 5: Brasil: Parcerias MCMV Entidades – nº de UH, por Unidade da Federação 

 

Internamente a Goiás a distribuição do MCMV Entidades segue a mesma lógica do 

Crédito Solidário; embora mostre maior capilaridade com empreendimentos contratados nas 

regiões Norte, Sul e Oeste do Estado, evidenciam grande concentração na RM de Goiânia, 

seguida pela região do Entorno do DF; dando mostras da competição desigual com os 

incorporadores imobiliários pelo mercado de terras, que vão impondo o deslocamento destes 

movimentos para os municípios do entorno metropolitano, localizados mais distantes, 

expulsos cada vez mais para as áreas de fronteiras da metrópole. 



154 
 

 

    Mapa 6: Goiás - PMCMV Entidades/FDS, nº de UH contratadas (2009 – 2016) 

 

Num esforço de síntese, a produção de habitação de interesse social em Goiás, entre 

2005 e 2016, soma: 13.431 unidades pelo PAC 1; 3.240 unidades pelo Crédito Solidário; 

56.787 unidades pelo MCMV (FAR) e 8.553 unidades pelo MCMV Entidades (FDS); além 

de 18.930 benefícios do Cheque Moradia, modalidade Construção (diminuído o número de 

benefícios do “Cheque Complemento” e parcerias MCMV FAR para se evitar a duplicidade 

na contagem), Ou seja, um total de 100.941 novas moradias, que somadas a produção pelo 

MCMV/PNHU (Faixa 2 de renda) de 154.549 unidades habitacionais, totaliza a produção de 

255.490 novas moradias, num  intervalo de dez (10) anos.  



155 
 

 O fato é que quando se compara esse quantitativo de moradias produzidas ao déficit 

habitacional, realmente a conta não fecha. Considerando o déficit habitacional de Goiás de 

224 unidades (Censo 2010), já teria aí uma produção em quantidade suficiente para ter 

“zerado o déficit habitacional”. Essa frase, muito corriqueira nos discursos de políticos, 

“chega dói nos ouvidos”. Também muito especulado no noticiário que o Programa não estaria 

reduzindo o déficit habitacional, especialmente nas camadas de renda baixa.
138

 De fato, os 

dados do déficit habitacional mostrados no Item 3.2 evidenciam a concentração do déficit nas 

camadas de baixa renda: 87,5%na faixa até 3 salários mínimos e 8,2% na faixa de 3 a 5 

salários mínimos (91,7% do déficit); portanto, se a produção recente beneficia justamente a 

população de renda média/baixa (o teto estipulado na faixa 2 é 6 salários mínimos), o déficit 

habitacional teria que ter recuado em proporções correlatas (este seria o “senso comum”).  

Não obstante, entre 2009 e 2012 o déficit habitacional de Goiás teve uma redução de 

86% ou 25 mil unidades; mas já em 2013 voltou a subir (acréscimo de 15 mil moradias) e 

novamente em 2014 (acréscimo de mais 23 mil moradias), quantitativo praticamente igual ao 

de 2009 em números absolutos (202.720 unidades) – cabendo perguntar, portanto, quais 

fatores explicariam essa dinâmica? (é bem provável que eu conclua a minha pesquisa de 

doutoramento sem chegar a uma conclusão exata quanto a esta pergunta). O desafio que se 

coloca, portanto, é compreender os fatores determinantes deste comportamento; uma questão 

aventada no Capítulo 2 deste estudo é quanto ao impacto dos crescentes saldos migratórios 

para a região Centro-Oeste como um todo, e para o Estado de Goiás em particular, o que 

exigiria um cruzamento de dados demográficos com as informações de necessidades 

habitacionais no Estado. E isso já foi inicialmente elaborado pelo CEDEPLAR (UFMG) no 

estudo Demanda Futura por Moradia: uma visão demográfica (2009), a pedido do Ministério 

das Cidades, no âmbito de elaboração do PLANHAB, apresentando as projeções do total de 

domicílios necessários para acomodar o crescimento populacional, entre 2005 e 2020
139

. Na 

comparação nacional, o maior crescimento indicado foi para o Estado de Goiás: variação de 

55,82%, passando de um estoque de 1,6 milhão de domicílios para 2,6 milhões em 2020 (para 

o Brasil foi apontada uma variação de 43,66%). Ou seja, o estudo apontou uma “projeção de 

                                                 
138

Mesmo com economia em alta, Goiás tem déficit de 161 mil casas. Jornal O Popular, 26/11/2013. In 

:http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mesmo-com-economia-em-alta-goi%C3%A1s-tem-

d%C3%A9ficit-de-161-mil-casas-1.432917. Número contrasta com dados do programa. Jornal O Popular, 

26/11/2013In: http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/n%C3%BAmero-contrasta-com-dados-de-

programas-1.432933. Acesso em 16 de outubro de 2016.  
139

 A estimativa das necessidades de incremento do estoque de moradias não leva em conta, no seu ponto de 

partida, o déficit habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do estoque existente. Ao contrário, as 

demandas demográficas habitacionais futuras são somadas ao déficit habitacional e às habitações inadequadas 

herdadas do passado. Uma análise pormenorizada desse estudo foi realizada por Cunha e Borges (2010). 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mesmo-com-economia-em-alta-goi%C3%A1s-tem-d%C3%A9ficit-de-161-mil-casas-1.432917
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mesmo-com-economia-em-alta-goi%C3%A1s-tem-d%C3%A9ficit-de-161-mil-casas-1.432917
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/n%C3%BAmero-contrasta-com-dados-de-programas-1.432933
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/n%C3%BAmero-contrasta-com-dados-de-programas-1.432933
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incremento de estoque de domicílios de Goiás, de 603.115 unidades habitacionais; sendo 

295.528 na faixa de renda domiciliar de até 3 salários mínimos”.  

O estudo do CEDEPLAR foi oficialmente adotado na elaboração do Planejamento 

Habitacional de Goiás (PEHIS e PMHIS); porém, a questão que emperra é que após a 

elaboração compulsória dos PLHIS (por força da Lei nº 11.124/2005) ninguém mais se 

lembra deles – o velho problema brasileiro de que “os Planos acabam engavetados”. De todo 

modo, o levantamento é um importante indicador que permite confirmar o “engodo” contido 

no discurso político do “eu vou acabar com o déficit habitacional”– nunca se teve notícia de 

um caso assim na história do capitalismo. A questão de fundo remonta, portanto, a abordagem 

teórica sobre a produção capitalista do espaço (parcialmente revisada no Capítulo 1 desta 

pesquisa de doutoramento). 

Considerando a conjuntura atual, com o agravamento da crise fiscal e política no 

Brasil, os dados do Programa Cheque Moradia evidenciam igualmente o encolhimento do 

programa estadual a partir de 2015, vislumbrando um futuro temerário; ademais, o cenário de 

austeridade fiscal em Goiás é similar, tendo sido aprovada a réplica da “PEC do fim do 

mundo” limitando os gastos “por um período de dez anos” (PL nº 3.548/2016), o que coloca 

em dúvida o esforço dos gestores da política pública estadual para efetivação dos lançamentos 

recentes: anúncio de parceria com as Prefeituras e CAIXA para “construção de 30 mil novas 

moradias” (investimento de R$ 27,5 milhões) em pequenos municípios até 2018
140

 e 

lançamento do Programa de Investimento Goiás na Frente, para 2017-2018, estabelecendo 

uma meta investimentos de R$ 6,4 bilhões
141

 De início observa pouco ânimo das Prefeituras, 

ante as dificuldades financeiras verificadas nos orçamentos municipais, e também não tem 

sido fácil animar as famílias na contratação de novas dívidas, ante o crescimento do 

desemprego e aumento no valor das prestações (para famílias com renda entre R$ 1.200,01 e 

R$ 1.800,00 a parcela equivale a 25% da renda, podendo chegar ao valor de R$ 450,00). À 

conferir o impacto de todas essas iniciativas nos resultados da execução da política publica 

habitacional estadual de Goiás.  

 

                                                 
140

Projeto do Governo que limita gastos tramita na Assembleia Legislativa. Goiás Agora, 13/12/2016. In: 

http://www.goiasagora.go.gov.br/projeto-do-governo-que-limita-gastos-tramita-na-assembleia-legislativa/; 

Combate ao déficit habitacional: parceria vai construir 30 mil moradias. Goiás Agora, 11/02/2017. In: 

http://www.goiasagora.go.gov.br/combate-ao-deficit-habitacional-parceria-vai-construir-30-mil-moradias/;. 

Acesso em 20 de fevereiro de 2017. 
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Desse montante, R$ 4 bilhões são de recursos do Tesouro Estadual e de parcerias com a União; outros R$ 2,4 

bilhões decorrem de recursos privados da italiana Enel, que recentemente adquiriu a Companhia Energética de 

Goiás – Celg D. Matéria completa em: Goiás Agora, 22/03/2017. In: http://www.goiasagora.go.gov.br/com-

investimentos-r-64-bilhoes-programa-goias-na-frente-sera-lancado-dia-30/. Acesso em 22 de março de 2017.  

http://www.goiasagora.go.gov.br/projeto-do-governo-que-limita-gastos-tramita-na-assembleia-legislativa/
http://www.goiasagora.go.gov.br/combate-ao-deficit-habitacional-parceria-vai-construir-30-mil-moradias/
http://www.goiasagora.go.gov.br/com-investimentos-r-64-bilhoes-programa-goias-na-frente-sera-lancado-dia-30/
http://www.goiasagora.go.gov.br/com-investimentos-r-64-bilhoes-programa-goias-na-frente-sera-lancado-dia-30/
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CAPÍTULO 4. REESTRUTURAÇÃO DA METRÓPOLE E MERCADO 

HABITACIONAL: FRAGMENTAÇÃO E “NOVA” PERIFERIZAÇÃO EM GOIÂNIA 

“la aglomeración metropolitana emergente puede ser observada como la lógica y 

transitoria metamorfosis ocasionada por un nuevo impulso de modernización 

capitalista, en la que se ha originado una dinámica económica, fuertemente marcada 

por la informacionalización y la globalización. En lo esencial, lo urbano emergente se 

presenta como un organismo configurado por una dinámica reticular, cuya dilatación 

dispersa y discontinua, desborda y desdibuja los límites de la mancha urbana original, 

imponiendo una morfología policéntrica sin fronteras precisas, marcada por la 

aparición fragmentada de diversos artefactos que modifican la estructuración del 

espacio urbano y la aparición de su paisaje”. (Carlos A. de Mattos. Globalización y 

metamorfosis urbana en América Latina, 2010). 

  

A compreensão do conjunto de transformações ocorridas na dinâmica da Grande 

Goiânia nas últimas décadas implica analisar conjuntamente o desenvolvimento urbano da 

região “Centro Goiano” como um todo.
142

 O acirramento da concentração populacional nesta 

área, especialmente a partir dos anos 1990, denota alto grau de urbanização, contribuindo para 

o aprofundamento de relações, fluxos de pessoas e mercadorias, definindo um novo “arranjo-

urbano regional” no centro do país (Moura, 2010), marcada pela “conectividade” entre os 

núcleos que a compõe (Moura e Haddad, 2016), denotando, também, crescente fragmentação 

territorial e vulnerabilidade social (Borges e Barreira, 2013). Impulsionado, desde sempre, por 

forte ação do capital imobiliário, nos anos recentes este processo se intensifica, em virtude do 

“ciclo virtuoso” e do cenário macroeconômico favorável experimentado pelo país 

(especialmente entre 2006 e 2014); alimentado, em âmbito local, principalmente, pelas rendas 

do pujante agronegócio, mas, também, por um terciário diversificado e em expansão, com 

inovações em segmentos industriais específicos (alimentícia, mineralnegócio, fármacos, 

etanol, veículos, vestuário etc.). 

Assim, no contexto do advento da globalização financeirizada contemporânea, este 

Capítulo busca compreender as facetas do processo de reestruturação do mercado imobiliário 

local e as tensões da exclusão/inclusão imanente ao padrão de segmentação da moradia na 

RM de Goiânia, tendo sido dividido em dois tópicos específicos: no primeiro discute-se, 

essencialmente, a dinâmica da metropolização local e o grau de inter-relações estabelecidas 

entre os 20 municípios que a compõe; no segundo analisam-se as novas formas de produção 

do ambiente construído, consumo e apropriação da metrópole, impacto dos empreendimentos 

imobiliários especulativos, da habitação social de mercado, bem como a dinâmica das novas 

estratégias empresariais e instrumentos urbanísticos tipicamente neoliberais.   
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 Utilizo a definição feita por Arrais (2007), que não se refere nem a mesorregião do IBGE, nem a Região de 

Planejamento da SEPLAN, “cuja base territorial estende-se de Goiânia, passando por Anápolis, até Brasília, 

como área urbana com expressiva influência na dinâmica regional”. 
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4.1. A dinâmica da metropolização local  e o incipiente “arranjo institucional” de 

gestão: uma história em construção 

 
“um mesmo citadino habita em um lugar na cidade, trabalha em outro as vezes 

muito distante, se diverte em um terceiro, atravessa numerosos outros... Mas ele não 

vota senão onde ele dorme. Um poder democrático em escala metropolitana poderia 

ser uma resposta, ao menos parcial a essa nova realidade”. (François Ascher. 

L’age des métapoles. Paris: L’Aube, 2009, p. 164) 

 

Ao longo das décadas da segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras 

estenderam-se por áreas de ocupação contínua, consolidando as bases que deram a tônica da 

urbanização do país, materializando a forte associação do urbano não só a modernidade, mas, 

também a pobreza e a “involução da qualidade de vida, como nos ensina Milton Santos 

(1993). Ou dito de outro modo, o metropolitano como matiz do urbano e do processo de 

urbanização supera pois, as formas espaciais, envolvendo dinamismo socioeconômico, força 

expansiva da riqueza material, padrão de consumo e modo de vida típicos, mas também, 

diferenciação, segmentação social, periferização, marginalização e outras formas de 

segregação socioespacial, como pontuado por Brandão (2006).   

Sobretudo, a partir da Constituição Federal de 1988, que facultou aos Estados 

federados a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (Art. 25, 

parágrafo 3.), desencadeou se o processo de expansão acelerada da metropolização 

institucional no Brasil, alterando o modelo em vigor nos anos 1970: um total de 09 regiões 

metropolitanas criadas pela Lei Federal nº 14/1973 e nº 20/1974, que tinham por base a 

concepção dos polos de desenvolvimento do país, como lembra Moura (2009). Contudo, 

muitas das RMs brasileiras instituídas legalmente, não podem ser consideradas aglomerados 

metropolitanos de fato, “compreendidos como espaços urbanos caracterizados pela alta 

densidade populacional (várias RMs instituídas possuem menos de 1 (um) milhão de 

habitantes), com concentração de atividades econômicas, onde circulam um volumoso fluxo 

de pessoas, mercadorias e serviços” (Garson, 2009). Na atualidade, a velocidade com que 

novas áreas metropolitanas vêm sendo criadas no país torna difícil até mesmo o seu registro e 

mapeamento mais preciso.
143

  

                                                 
143

 Em 2010, de acordo com o IBGE, o Brasil possuía 36 Regiões Metropolitanas criadas por lei federal ou 

estadual (concentrando 88 milhões habitantes, 46% do total do país); 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento 

– RIDES: RIDE do Distrito Federal e Entorno; RIDE do Polo Petrolina e Juazeiro e RIDE da Grande Teresina e 

3 Aglomerações Urbanas, todas no Rio Grande do Sul; em dezembro de 2012 este número já havia subido para 

um total de 55 Regiões Metropolitanas no país – e em 2015, no período imediato ao lançamento do Estatuto da 

Metrópole já existiam 71 Regiões Metropolitanas no Brasil (Costa e Marguti, 2015).    
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No aspecto da Governança das RMs, Gouveia (2010) aponta que “uma característica 

comum a todas elas é que na prática, ainda não funcionam”, seja por ausência de tradição de 

cooperação interinstitucional, visão imediatista dos gestores públicos e conflitos nas relações 

entre os entes federativos (principalmente estados e municípios), ou por falta de motivação 

para identificar os problemas metropolitanos de interesse comum – exceto quando a gravidade 

da questão ou a pressão popular exige a articulação municipal. O que Costa (2012) 

caracterizou como “ambivalente avanço”: expansão da metropolização institucional, 

conjugada ao esvaziamento da questão metropolitana no campo das políticas públicas, 

fragilização e fragmentação da gestão destes espaços; corroborando os apontamentos da 

pesquisa Governança Metropolitana no Brasil
144

, realizada pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas – IPEA, no período entre 2012/2014 – para o caso da RM de Goiânia, observou 

se que “apesar da existência de um arranjo institucional de gestão consolidado, a articulação 

para a governançaé considerada fraca” (Costa, 2016).  

Nestes termos, o texto a seguir analisa a dinâmica da metropolização local, desde os 

fatores impulsionadores da formação da metrópole aos dias de hoje, enfatizando o papel da 

habitação como elemento estruturador do espaço metropolitano; sua caracterização atual e o 

“arranjo institucional” de gestão em vigor, cujos apontamentos iniciais evidenciam a 

necessidade de fortalecimento, especialmente, no que se refere ao desafio de implementação 

da Governança interfederativa e ao planejamento integrado dos problemas de interesse 

comum, ensejado pelo Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015); adotando como foco de 

análise o aumento da demanda por maior controle do uso e ocupação do solo nos anos 

recentes, em decorrência do dinamismo construtivo e do processo de expansão imobiliária 

sobre o espaço perimetropolitano, avançando em direção aos municípios do entorno. 

  

                                                 
144

 Os relatório referentes a Governança da RMG podem ser baixados na página da Rede IPEA, link: 

http://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_content&view=article&id=97:governanca-

metropolitana&catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206; os textos foram sintetizados no Livro organizado 

por Costa, Marco A. e Tsukumo, Isadora L. T. “40 anos de regiões metropolitanas no Brasil”. IPEA. Brasília. 

2013.Sobre a RMG ver: Arranjo Institucional de Gestão da Região Metropolitana de Goiânia. MELO, L.; 

CUNHA, F. D.; BORGES, E. M. e VIANA, J. L. (Capítulo 12; Pág. 253). Acesso em junho de 2016. 

http://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_content&view=article&id=97:governanca-metropolitana&catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206
http://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_content&view=article&id=97:governanca-metropolitana&catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206
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4.1.1. Da gênese à metrópole: a habitação como elemento estruturador da cidade 

Três atores marcam o processo de construção do espaço urbano de Goiânia: o 

Estado, o capital imobiliário e a população que demanda espaço por moradias 

(MORAES, 1991).A história urbana de Goiânia está marcada por conflitos de 

interesses e as alianças estabelecidas entre eles nem sempre consideraram a ideia 

histórica de que a cidade é conhecida e reconhecida como uma cidade planejada. O 

fato é que o desenho urbano da cidade conforma e expressa os interesses em 

conflitos. De um lado o capital imobiliário impõe seus projetos, desenha e 

redesenha espaços que até então pareciam consolidados, cria e recria novas 

centralidades; de outro, os movimentos de luta pela casa própria também se 

projetam sobre a cidade, e deixam uma aparência de que também são atores que 

reordenam o espaço urbano. Na verdade, na correlação de forças, estes perdem 

mais do que ganham, não conseguem ter direito à cidade e acabam se localizando 

nas áreas menos urbanizadas que o capital, temporariamente, permite.                                       

MOYSÉS at. al., Mercator/Revista de Geografia da UFC, 2007. 

 

Goiânia, a jovem “cidade planejada”,145 fundada em 1932, como parte da política de 

interiorização nacional de Getúlio Vargas, passou por um acelerado processo de crescimento 

populacional, inicialmente impactada por uma leva de imigrantes do campo-cidade e 

migrantes nordestinos que contribuíram diretamente na construção civil da nova capital, 

incumbida de abrigar a máquina administrativa estadual e a necessidade de materialização de 

uma “cidade moderna”. Entretanto, a estratégia de valorização fundiária, como base de seu 

plano de implantação, com forte apelo à propagação de lucros advindos da aquisição de 

terrenos e lotes (SILVA, 2007), reproduziu uma dinâmica semelhante às cidades com 

ocupações desordenadas, onde as classes de renda baixa foram cada vez mais empurradas 

para as áreas mais distantes do traçado urbano.    

Desde a construção da cidade a habitação social foi protelada nas decisões dos 

planejadores urbanos; Arrais (2013) ao destacar o papel do migrante na construção de 

Goiânia, enfatiza que por meio da ação dos atores imobiliários e proprietários fundiários “a 

segregação espacial-residencial está na gênese do município.” Para Chaves (1990) a divisão 

de classes já era visível durante a construção de Goiânia, uma vez que o Plano não reservou 

espaço para construção de habitações dos trabalhadores, descrevendo as precárias condições 

                                                 
145

A ideia de planejamento de Goiânia remonta aos anos 1930, cuja história foi divida, por CORDEIRO e 

QUEIROZ (1990), em “cinco grandes ciclos” 1º ciclo, “desde as ideias iniciais de transferência da capital até o 

lançamento da pedra fundamental de Goiânia em 1933”; o 2º ciclo a “aprovação do primeiro Plano Piloto ou 

Plano Diretor da Cidade em 1938” (de Atílio Correa Lima e Armando de Godoy); o 3º ciclo a “descaracterização 

do plano piloto” na década de 40; o 4º ciclo, “as várias tentativas de reorganizar a cidade com planos como do 

arquiteto paulista Luis Saia e de Jorge Wilheim”, responsável pela elaboração do primeiro PDIG (1968); e o 5º 

ciclo, com “a criação do Escritório de Planejamento no ano de 1975”, tendo como objetivo a organização do 

espaço urbano, por meio do sistema viário e do transporte coletivo (proposta de humanização do espaço urbano). 

Complementarmente, MOYSÉS (2004) lembra que o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (PDIG-

2000) foi proposto como necessidade de buscar uma reestruturação urbana da cidade e retomar o planejamento, 

levando em conta os aspectos econômico-sociais e político-institucionais; tendo continuidade com o PDU-2007 

(ainda em vigor, com alterações posteriores e em processo de atualização).   
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de moradia a que foram submetidos (às margens do Córrego Botafogo) e o surgimento das 

primeiras invasões na região Leste, para abrigar operários e imigrantes. 

As primeiras experiências de produção habitacional pelo poder público, visando atrair 

profissionais liberais e funcionários públicos que povoariam a cidade, se resumiam à doação 

de lotes para construção com recursos próprios dos funcionários (Decreto nº 326/1935), e um 

caso de parceira com uma construtora privada (Lar Imóveis), resultando numa produção em 

pequena escala e sem vinculo social: “193 residências financiadas pelo estado (no setor Norte 

e Centro de Goiânia) e outras 129 financiadas pela Caixa Beneficente do Exército (na Vila 

Militar e Setor Norte de Goiânia)” (Gonçalves, 2002). No âmbito dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões – IAPs (1937) foram produzidos empreendimentos horizontais 

(Conjunto Residencial de Goiânia e Núcleo Res. do IAPC, de 1945) e os primeiros edifícios 

verticais com galerias multifuncionais de Goiânia: edifício 28 de agosto (IAPB), edifício 

Concórdia e edifício Pioneiro (IAPC), todos na década de 1950. Pela Fundação Casa Popular 

– FCP (1946) as iniciativas se restringiram a regularização das ocupações de trabalhadores às 

margens do córrego Botafogo, Vila Operária e Macambira no setor Pedro Ludovico Teixeira, 

setor Aeroporto, setor Leste Universitário (antiga Vila Nova), implementando a expansão para 

o Sul e Oeste da cidade (Lucas, 2016).   

Extensa literatura e estudos acadêmicos atestam, entre outros aspectos, a falácia do 

título com que abrimos este tópico; conforme Moraes (2006) “a formação do espaço urbano 

de Goiânia se deu a partir da cidade formal, planejada, que seguia os planos diretores, e pela 

cidade informal, que crescia espontaneamente formada pelos posseiros a partir de loteamentos 

clandestinos”. Os interesses políticos dos proprietários fundiários e dos gestores 

prevaleceram, trazendo como resultado, uma ocupação esparsa que fugiu ao plano original 

proposto – “o plano acabou não resistindo à pressão dos interesses privados”. Moysés (2004) 

pontua que “a hegemonia do poder público na estruturação do espaço urbano de Goiânia é 

relativa e ocorre de forma episódica”; apesar da tradição na elaboração de Planos Diretores e 

de legislações urbanísticas avançadas, sua dinâmica urbana circunscreve se às “contradições” 

do sistema que gerou o processo de estruturação do urbano, através “das intenções dos planos 

e das ações concretas dos diversos agentes”.
146

Com o afluxo de migrantes a partir dos anos 

50, a perda de controle do Estado sobre a expansão urbana da cidade para a iniciativa privada 

(em decorrência da Lei Municipal nº 176/1950 e do Decreto nº 16/1950), responsabilizados 

                                                 
146

 Na sua pesquisa, Moysés (2004) analisou o período compreendido entre 1933 a 1992, propondo uma reflexão 

sobre a prática de planejamento em quase sessenta anos de história da cidade e mostrando que na prática “houve 

grandes fragilidades, contradições e ambiguidades”.  
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apenas pelo arruamento dos novos loteamentos, transferindo o custo de implantação de 

infraestrutura ao poder público, tem se a explosão demográfica de Goiânia – “um verdadeiro 

boom de novos parcelamentos, desencadeando o processo de periferização da cidade”.
147

 

Antes mesmo da construção de Brasília, Goiânia se constituía como um núcleo urbano 

expressivo, um comércio diversificado e se projetava como centro polarizador do 

desenvolvimento regional; com a construção da Capital Federal, os vários Planos, Projetos e 

implantação da rede de infraestrutura, sobretudo, rodoviária, intensificando o fluxo migratório 

para a região, sua população experimentou os maiores índices de crescimento; no final da 

década de 1950 a cidade encontrava-se completamente desfigurada do seu projeto urbanístico 

original (em 1964 já computava 260.000 habitantes). 

Na caracterização feita por Moraes (1991) o período entre 1950 e 1964 é definido 

como a fase de “ampliação do espaço urbano” de Goiânia
148

, quando o sistema de “invasão” 

passou a ser a solução para a população que buscava trabalho, moradia e melhores condições 

de vida na nova capital, mas que não tinham condições de adquiri-las por meio de compra, 

ocorrendo a proliferação de ocupações irregulares de áreas públicas, incluindo áreas verdes, 

fundos de vale e loteamentos clandestinos.
149

 Ao final da década de 1960 houve uma tentativa 

de limitar a aprovação de loteamentos particulares do governo municipal (como a edição da 

Lei nº 1.566/1959 e outras iniciativas); contudo, a partir dos anos 1970, a migração na região 

assumiu caráter intra-regional, mas continuou atraindo contingentes expressivos de migrantes, 

dinamizando a demanda por habitação e o acirramento das invasões. 

A primeira grande ocupação de sem-teto em Goiânia ocorreu no final desta década 

(fazenda Caveira), quando “cerca de 5 mil famílias” ocuparam uma área (Jardim Nova 

Esperança), “totalmente desprovida de condições de habitabilidade” (Moysés, 2004). Para 

Moraes (2003) “essa invasão representou para os sem teto e para a cidade não a simples 

ocupação de um terreno vazio, mas um marco na história da organização dos movimentos 
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 Enquanto na década de 30 foram aprovados apenas 6 (seis) bairros e nos anos 40 apenas 2 (dois) bairros, na 

década de 50  foram 160 novos parcelamentos (118.558 lotes); “um efeito perverso desse episódio foi à prática 

de “estocagem de terras (lotes, loteamentos inteiros e glebas ainda por parcelar)” – as áreas mais próximas do 

centro urbanizado foram reservadas à espera de valorização, enquanto os loteamentos mais distantes, sem 

infraestrutura eram vendidos a preços mais baratos para as classes mais pobres, “causando, também, a dispersão 

de moradias e a expansão da cidade via crescimento da periferia” (Moysés et  al., 2007).  
148

 São identificados três períodos na formação da cidade: o primeiro período, entre 1933 e 1947, é marcado pela 

fase em que o Estado exercia “um rígido controle social para obediência do plano original’; o segundo período a 

partir da década de 1950, a fase de “ampliação do espaço urbano”; e o terceiro período, a partir de 1968, coincide 

com o surgimento dos conjuntos habitacionais financiados pelo BNH e pela COHAB.  
149

 As ocupações irregulares ocorreram principalmente em áreas públicas ou terrenos ociosos que aguardavam 

retorno especulativo. Conforme Moraes (2006) “em 1950 o Estado realizou a implantação dos loteamentos 

públicos no Setor Pedro Ludovico e Vila Nova, para assentar a população sem teto que ocupava os terrenos 

vazios às margens do Córrego Botafogo”. 
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populares na luta pela moradia em Goiânia”; em 1976, já admitia se a existência de perto de 

10 mil “invasores” em Goiânia. Neste período, a produção habitacional implicou em 

transformações no padrão de segregação da estrutura urbana de Goiânia, através de dois 

processos: a verticalização e a horizontalização: a verticalização, através do BNH/SFH, 

ocorreu “principalmente nos setores Central, Oeste, Marista e Sul, e promoveu as áreas 

destinadas à burguesia”; enquanto as áreas destinadas às camadas populares resultaram do 

“processo de horizontalização, principalmente, pela construção de conjuntos habitacionais 

populares, implantados pela COHAB, na periferia da cidade moderna” – conforme Moraes 

(2006) “21 conjuntos habitacionais foram criados no mesmo contexto político-social” 

(somando se as respectivas etapas de cada empreendimento).
150

 

 Assim, entre 1964 e 1975 “a cidade horizontal deu lugar a cidade vertical”. A 

“incitação as construções de conjuntos habitacionais por intermédio de financiamento do 

BNH foi o principal legado PDIG-1971”, que sob o mote de “superar o subdesenvolvimento 

por meio da expansão urbana”, ante a urgência de acomodar o número elevado de imigrantes 

e combater o déficit habitacional, priorizou a política habitacional como eixo definidor da 

questão urbana, como atestam Rodrigues (2008), Zarate e Pantaleão (2014), Lucas (2016), 

Soares (2016), entre outros; rememorando a célebre frase de Wilheim, de que “... planejar em 

Goiânia significa fundamentalmente utilizar conjuntos habitacionais como força indutora de 

adensamento e expansão urbana” (Wilheim, 1969). 

Com efeito, na década 80, as ocupações de terras representavam um grave problema 

para Goiânia: expansão urbana sem planejamento, degradação do meio ambiente, deficiência 

de equipamentos sociais, infraestrutura e déficit habitacional; mesmo nos conjuntos 

habitacionais construídos pela COHAB estava presente o fator degradação ambiental; um 

exemplo é o Jardim Guanabara, na região Norte de Goiânia, cujo processo de ocupação se 
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A Vila Redenção, implantada em 1967, isolada da malha urbana existente, foi o primeiro conjunto de 

habitação popular de grande porte de Goiânia; outros conjuntos de médio e pequeno porte foram: Vila União, 

Alvorada, Canãa, Novo Horizonte, Vila Alvorada, Itatiaia, Anhanguera, Riviera, Vera Cruz, Parque 

Ateneu/Acalanto.  As informações detalhadas dos conjuntos habitacionais da COHAB, construídos no período 

entre 1965 e 1990, foram apresentadas no estudo de CARNEIRO (2014, pág. 64), e mostram que em 25 anos 

foram construídas um total 16.198 unidades habitacionais, sendo: Vila Redenção em 1967: 1.421 UH; Vila 

União em 1969: 1.174 UH; Vila Alvorada I em 1969: 396 UH; Vila Canaã em 1970:  580 UH; Novo Horizonte I 

em 1974: 1.220 UH; Novo Horizonte II em 1976: 1.090 UH; Vila Alvorada II em 1977: 1.6 UH; Itatiaia I em 

1977: 750 UH; Conjunto Anhanguera em 1978: 144 UH; Riviera em 1979:  975 UH; Vera Cruz I em 1981: 

1.111 UH; Itatiaia II em 1982: 338 UH; Vera Cruz I – A em 1982: 216 UH; Ateneu / Acalanto em 1983: 1.424 

UH; Vera Cruz (PROM) em 1984: 1.909 UH – e cerca de 1.400 UH finalizadas após o fim do BNH: Vera Cruz 

V em 1988: 439 UH; Vera Cruz VI em 1990: 500 UH; Vera Cruz VII em 1990: 495 UH (Fonte: COHAB-GO); 

além dos conjuntos habitacionais Jardim Guanabara II e III (2.200 UH), enfocado no estudo de MELO (2015). 
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enquadra no contexto de periferização da habitação popular,
151

 em função da política estadual 

e do planejamento urbano, “onde a segregação planejada agiu como indutora da ocupação 

desordenada do solo, promovendo a expansão do perímetro urbano e a degradação dos 

recursos naturais” (Melo, 2015).  

Segundo dados da Prefeitura de Goiânia “nos anos 80 o número de posseiros 

aproximava se de 200 mil, enquanto a população da cidade já estava em torno de 700 mil 

habitantes”. Para Campos e Bernardes (1991), esse processo tem como consequência a 

criação de uma estrutura urbana irregular, implicando no surgimento de “vazios territoriais, 

grande quantidade de áreas parceladas e desocupadas, poluição dos recursos hídricos, 

ocupação de áreas verdes e de fundos de vale, produção de uma malha viária descontínua, 

ausência de infraestrutura básica e aumento dos problemas sociais”. Registra se no início 

dessa década, na região Noroeste, a experiência que se tornou a grande referência em 

habitação social em Goiânia – a Vila Mutirão, quando “1000 casas foram construídas, em um 

só dia”(apresentado no Capítulo anterior da tese)– projeto considerado “populista, excludente, 

localizado em área de preservação ambiental, carente de infraestrutura e equipamentos 

urbanos, além de tipologia construtiva precária”;
152

 como parte do Mutirão da Moradia, que 

construiu também os conjuntos Vila Finsocial e Jardim Curitiba.
153

 

Em outra vertente, tentava se controlar o crescimento desordenado da cidade, como as 

iniciativas da Lei Municipal nº. 4.526/1971, que limitou a aprovação de loteamentos sem 

infraestrutura mínima em Goiânia e a Lei nº 6.766/1979, com a qual a Prefeitura de Goiânia 

busca retomar, de fato, o seu papel de ordenador do solo urbano, acarretando uma explosão de 

ocupações urbanas nas áreas periféricas, empurrando a demanda habitacional para os 

municípios limítrofes. Fato para o qual contribuiu a criação do Sistema Integrado de 

Transporte Urbano (TRANSURB), em 1975, implementando a “estadualização do transporte 

público”, com modernização do serviço e ampliação da cobertura, facilitando os movimentos 

pendulares entre os municípios do entorno de Goiânia.      

                                                 
151

 Moysés e Borges (2009) lembram, ainda, que “próximos a estes conjuntos habitacionais, outras áreas 

irregulares também se formaram às margens do Córrego Pedreira, considerada uma área de Proteção Ambiental, 

marcada pela frequente ocorrência de inundações, oficializada em 1986, como resultado de remanejamentos de 

uma população oriunda do Setor Criméia Leste.” 
152

 As “casas de placa”, “telha de amianto”, “paredes de cimento bruto, sem alvenaria” castigaram a população 

por mais de trinta anos, e somente em 2013 começaram a receber melhorias através da Agehab (concessão de 

Cheque Melhoria no valor de R$ 10 mil) que também promoveu a regularização fundiária do bairro. Matéria 

sobre o programa da Agehab na região pode ser vista no link 

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/160964/cheque-mais-moradia-vai-beneficiar-casas-de-placa-da-

vila-mutirao. Acesso em 20 de fevereiro de 2016. 
153

 Conforme tabela de dados apresentada no estudo de Moysés (2004), em Goiânia foram construídos pelo 

Programa Mutirão da Moradia, entre 1981 e 1990, um total de 10.658 unidades habitacionais.  

http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/160964/cheque-mais-moradia-vai-beneficiar-casas-de-placa-da-vila-mutirao
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/160964/cheque-mais-moradia-vai-beneficiar-casas-de-placa-da-vila-mutirao
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Apesar da Lei 5.735/1980, que impôs várias restrições ao uso do solo na zona urbana 

da cidade, tentando coibir o crescimento desordenado, o quadro de ocupação irregular agrava 

se entre 1980 e 1990, período em que as ocupações na região Noroeste de Goiânia se 

intensificam.
154

 Então, as iniciativas estimulando a migração para o entorno de Goiânia 

avolumam se, intensificando o crescimento em direção ao Sul da cidade, acirrando o processo 

de conurbação com Aparecida de Goiânia (Moraes, 1991). Ainda em 1980 foi instituído 

oficialmente o Aglomerado Urbano de Goiânia – AGLURG (Lei nº 8.956/1980) e criada a 

Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC, ampliando a cobertura do sistema 

de transporte integrado, facilitando o acesso da população de baixa renda ao mercado de 

trabalho de Goiânia, impactando no deslocamento da demanda por moradia cada vez mais 

para o entorno – quando inicia de fato o fenômeno da metropolização local, impulsionado 

pela integração do transporte público na região. Entre 1990 e 2001, conforme dados da 

SEPLAM, foram aprovados em torno de “108 novos parcelamentos”, estimando que “35% da 

população mudou-se para as regiões periféricas da cidade”, passando a habitar o enorme 

cinturão dos bairros que se formou ao redor do núcleo original – e já em 2000 a população 

metropolitana alcançou 1,743 milhões de habitantes (IBGE, 2000). 

O processo de metropolização de Goiânia tem sido tema de diversos estudos e 

pesquisas, destacando as abordagens de Chaves (1985), Moraes (1991), Moysés (2004), 

Almeida et  al (2012), Arrais (2008); outra gama de autores atestam a influência da RMG na 

rede urbana do Centro-Oeste e o “arranjo urbano” estabelecido com a proximidade da Capital 

Federal, enfatizada por Steinberger (2003), Leme (2003), Arraes (2007), Moura (2009), 

Hadad (2010), Barreira (2011), Hadad (2015) e outros; uma grande diversidade de olhares 

sobre sua dinâmica interna, evidenciando a intensificação da concentração populacional e 

econômica na área, com ampliação das atividades produtivas e de sua área de influência que 

extrapola para a rede urbana nacional, especialmente ao meio Norte do país: Tocantins, Mato 

Grosso, Pará, Maranhão, Belo Horizonte (Regic, 2007). Nesse contexto, a consolidação da 

metropolização marca o início de uma nova etapa no processo de ocupação do espaço em 

Goiânia; para Freitas (2004) “um momento de reformulação dos movimentos sociais urbanos, 

quando deixam de partir para o enfrentamento e assumem uma postura de parceria com o 

Governo do Estado”; caso do residencial Vale dos Sonhos, implantado em 1998, na região 

                                                 
154

 Região formada por 46 bairros que nasceram de ocupações por famílias de baixa renda, a 15 km do centro de 

Goiânia, e ainda hoje faz parte de uma das regiões mais pobres da cidade – conforme Freitas (2004), um “grande 

bolsão de miséria”, numa área de preservação ambiental, onde foi lançado nos anos 1990 o loteamento Fazenda 

São Domingos, originando os bairros Vitória, Floresta, Boa Vista, São Carlos e São Domingos, “com a oposição 

da Prefeitura, e o apoio do Estado em parceria com o Movimento de Luta pela Casa Própria – MLCP”– e 

posteriormente o Conjunto Primavera (pág. 40). 
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Norte, localizado em área de preservação ambiental,
155

 fora da zona urbana à época e que 

surgiu como “uma ocupação de desabrigados, organizada por uma associação de posseiros, a 

Sociedade Habitacional Comunitária – SCH”, como forma de pressão para a liberação do 

crédito destinado ao assentamento de cooperativas (um espaço segregado, cuja paisagem 

urbana denuncia a concentração de pobreza). Contudo, a criação de “novas territorialidades” 

pelos movimentos sociais urbanos, apesar de coincidir com duas administrações de caráter 

democrático popular à frente da Prefeitura de Goiânia, não promoveu a adoção “de novos 

instrumentos de gestão do solo, e os interesses do capital imobiliário continuaram 

influenciando a conformação dos espaços segregados e da cidade ilegal”.
156

 

A despeito do fortalecimento dos movimentos por moradia no escopo da política 

nacional de habitação, a partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003, e a maior 

oportunidade de participação das entidades sociais organizadas nos recursos do Orçamento 

Geral da União, a partir dos Programas Crédito Solidário e MCMV Entidades, a urbanização 

desordenada vem implicando em inúmeros conflitos urbanos. Em 2010 a população total da 

RM de Goiânia alcançou o contingente de 2,173 milhões de habitantes (taxa geométrica de 

crescimento de 2,23%, na década entre 2000 e 2010). O déficit habitacional quantitativo na 

região, no mesmo ano, somou 95.377 domicílios em números absolutos (o que corresponde a 

43% do déficit habitacional de Goiás) ou 13,90% em relação aos domicílios permanentes, 

além de diversas situações que caracterizam o “déficit qualitativo” (assentamentos precários, 

moradias em áreas de risco, preservação ambiental etc.). 

No quesito precariedade habitacional, em 2010 o IBGE identificou 12 aglomerados 

subnormais no Estado de Goiás, sendo que destes 07 se localizam na RMG, precisamente no 

Polo metropolitano, quais sejam: Quebra Caixote (Leste Universitário); Jardim Goiás Área I 

(Jardim Goiás); Jardim Botânico I e Jardim Botânico II (Jd. Santo Antônio); Rocinha (Parque 

Amazônia); Emílio Póvoa (Criméia Leste); Jardim Guanabara I (Jardim Guanabara). 

Complementarmente, o estudo do CEM/CEBRAP (2007), incluiu no seu levantamento 

informações que vão além dos dados de setores censitários do IBGE
157

 e além de Goiânia, 

                                                 
155

 O autor lembra que a expansão urbana da região Norte é pouco indicada para ocupação humana, pelo PDIG 

2000 e pela Carta de Risco de Goiânia, por conter APP, com a presença de mata nativa, sítio arqueológico e 

proximidade ao ribeirão João Leite, responsável pelo abastecimento de água da cidade. 
156

 Em tabela apresentada por Freitas (2004), conforme dados da SEPLAM, em 2003 os “espaços segregados” já 

somavam 232 loteamentos, sendo: 172 áreas de posse; 37 lotes irregulares e 23 lotes clandestinos, significando 

que “15,41% da população habitavam a cidade ilegal”.  
157

 “Diversas situações que envolvem precariedade, tais como: favelas, loteamentos clandestinos e/ou irregulares, 

cortiços e mesmo os conjuntos habitacionais em avançado grau de degradação, que são marcados também por 

intensa heterogeneidade interna”. CEM/CEBRAP. Assentamentos Precários no Brasil Urbano. Publicação no 

âmbito do Projeto PNUD BRA/00/019- Programa Habitar Brasil-BID. Ministério das Cidades. Brasília, 2007. 
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identificou assentamentos precários, também, em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo; o 

Polo metropolitano apresentou o maior número absoluto de domicílios e pessoas vivendo em 

precariedade: 6.898 domicílios e 25.097 pessoas; em Aparecida de Goiânia 3 setores 

censitários identificados como precários (totalizando 927 domicílios e cerca de 3.718 

pessoas); e em Senador Canedo, 1 setor censitário estimado como precário, com um total de 

357 domicílios e 1.362 pessoas. 

Desde o trágico episódio de desocupação do Parque Oeste Industrial em 2005 – 

conhecida como “Sonho Real” (a maior ocupação urbana de Goiás),
158

 os conflitos por 

moradia continuam marcando a história de Goiânia, destacando alguns episódios recentes: 

ocupação urbana loteamento JK, na região Noroeste (2005); ocupação urbana Emanuele, 

Jardim Novo Mundo (2014), na região Leste, em área de propriedade da união; 
159

 invasão 

residencial Antônio Carlos Pires (2016), construído pelo MCMV/FAR, na região Norte;
160

  

ocupação Parque Santa Rita (2016), na região Oeste; ocupação Parque Atheneu (2017), na 

região Sudeste, entre outras. Fenômeno também recorrente no município de Aparecida de 

Goiânia, registrando recentes episódios de invasão na área de preservação ambiental Parque 

Serra das Areias (2012, 2015), no Setor Virgínia Park (2017). Desnudando, portanto, que o 

crescimento da demanda por moradia na região é o reflexo mais visível do inchaço populacional 

e do processo de metropolização no centro do país.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 A “ocupação urbana Parque Oeste Industrial” (conhecida como “Sonho Real”), na região Sudoeste de 

Goiânia, composta por cerca de 3 mil famílias, em uma área de propriedade privada (desocupada e que 

acumulava uma grande dívida tributária com o município), sofreu um  violento processo de reintegração de 

posse, em 2005, culminando no assassinato de duas pessoas e vários feridos (o maior conflito urbano pela posse 

da terra em Goiânia) e, posteriormente, teve outras mortes causadas nas instalações insalubres no Grajaú, para 

onde foram transferidas provisoriamente (mas ficou mais de três anos na localidade), até a construção das casas 

no Real Conquista (em parceira do Estado, Prefeitura e Governo Federal) – a respeito, ver os trabalhos de: 

SILVA (2007), VALLE JR. E PASQUALETTO (2014), RAMALHO (2015), SOARES (2015) e outros.  
159

 As imagens dessa invasão podem ser acessadas a partir do link: Ocupação Urbana no Jardim Novo Mundo - 

Goiânia 08/08/2014 - #DZR28 https://www.youtube.com/watch?v=25wWe1DZ8RU. Acesso em 19 

de março de 2016.  
160

 Imagens desta ocupação podem ser acessadas no link Invasão no Residencial Antônio Carlos Pires. Jornal 

do Meio Dia – TV Serra Dourada. 21/08/2015. Video You Tube BR: 

https://www.youtube.com/watch?v=6G7_LQu0t8c. Acesso em fevereiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=25wWe1DZ8RU
https://www.youtube.com/watch?v=6G7_LQu0t8c
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4.1.2. Evolução institucional, caracterização e organização socioespacial (a 

desigualdade de bem-estar urbano) 

 

O ente metropolitano que antecedeu a criação da RMG foi o Aglomerado Urbano de 

Goiânia – AGLURG, institucionalizado pela Lei Estadual nº 8.956/1980, visando o 

disciplinamento do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano – TRANSURB, criada 

em 1975; além do Corredor Anhanguera (1976), fundamentado no conceito de integração, e 

da implementação do Plano Diretor do Transporte Urbano – PDTU (1984), visando o 

atendimento da população da região conurbada a Capital do Estado (conforme a LCE nº 

09/1991). Inicialmente composto por 10 municípios, o AGLURG passou por diversas 

alterações posteriores: Lei Estadual nº 9.369/1983; Decreto Estadual nº 2.836/1987 e Lei nº 

10.845/1989, quando passou a computar 13 municípios. Ou seja, a função pública transporte 

está na gênese motivadora da formação da RMG. 

Ensejada pela Constituição Federal de 1988, a Constituição Estadual de Goiás, de 

1989 deliberou a questão das aglomerações urbanas, autorizando o Estado a legislar sobre a 

instituição e criação de Regiões Metropolitanas (Capítulo I – Art. 04, inciso I, alínea “a”) 

“para fins de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, 

prevendo-se a gestão integrada de interesse metropolitano, em conformidade com as diretrizes 

do Plano Diretor Metropolitano” (Capítulo V, Art. 90 e 91). Instituída de fato, dez anos mais 

tarde, pela Lei Complementar nº 27/1999, designada como Grande Goiânia, composta 

inicialmente por: 11 municípios integrantes da Região Metropolitana de Goiânia (Art. 1º): 

Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, 

Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade; e mais 07 

municípios no colar metropolitano, o que a Lei denominou de Região de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia – RDIG (Art. 2º): Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, 

Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás; recebendo diversas alterações posteriores, 

refletindo a própria evolução institucional e territorial: LCE nº 048/2004; LCE nº 054/2005 e, 

por fim, por força da Lei Complementar nº 78/2010, incorporou a totalidade dos 20 

municípios integrantes da RMG e RIDIG (revogada), denominada “Grande Goiânia” (Art. 1º) 

– conforme ilustra o Mapa a seguir.  
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Mapa 7: RM de Goiânia: Municípios integrantes, com indicativo do ano de inclusão. 

Fonte: Júnior, L. C. P. et  al. (2015).  

 

O expressivo crescimento populacional na área territorial dos 20 municípios que 

compõe o espaço institucionalizado da RM de Goiânia é evidenciado a cada nova pesquisa 

demográfica do IBGE.  Na década de 1980 a população dos 20 municípios hoje integrantes da 

RM de Goiânia somava cerca de 500 mil habitantes, e a maioria dos municípios 

metropolitanos já apresentava taxas de crescimento superiores às do município Polo; nos anos 

1990 a taxa geométrica média de crescimento da RMG foi 3,2%, no entanto, enquanto o Polo 

cresceu apenas 1,9%, outros municípios cresceram significativamente: Senador Canedo 9,3%; 

Aparecida de Goiânia 7,6%; Bonfinópolis 5,4%; Goianira 4,2%, Nerópolis 4,1%, sendo que 

apenas seis municípios tiveram crescimento inferior ao do Polo. Entre 2000 e 2010, a RMG 

recebeu o incremento de 429.844 pessoas em números absolutos – passando a somar um 

contingente de 2,173 milhões de habitantes (dados do IBGE), significando uma taxa 

geométrica de crescimento de 2,2% distribuída num território de 7.315,1km
2
(densidade 

demográfica de 297,07 hab/km
2). 

Por situação do domicílio, a população urbana somava 2,130 

milhões de habitantes, significando uma taxa média de urbanização de 98%; e o peso da 

população metropolitana no período evoluiu de 34,84% para 36,20% da população estadual 

(um crescimento de 25% em números absolutos). 
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Chama a atenção a desigualdade territorial e a concentração populacional na área: 

somente 04 municípios do aglomerado detêm aproximadamente 90% da população 

metropolitana (Aparecida de Goiânia: 455.657 habitantes; Goiânia: 1.302.001 habitantes; 

Senador Canedo: 84.443 habitantes; e Trindade: 104.488 habitantes); outros quatro 

municípios metropolitanos possuem população entre 20 e 50 mil habitantes: Inhumas, 

Goianira, Bela Vista de Goiás e Nerópolis; e os demais municípios (12 municípios) têm 

população abaixo de 20 mil habitantes, indicando também a concentração dos problemas 

decorrentes do processo da urbanização intensa. Não obstante, verifica se um processo de 

“desconcentração” metropolitana: enquanto a taxa geométrica de crescimento de Goiânia, entre 

2000-2010, foi de 1,8% ao ano, outros três municípios metropolitanos figuraram entre os dez 

primeiros no ranking de crescimento anual de Goiás (Goianira, com 6,2%; Senador Canedo, 

com 4,7%e Santo Antônio de Goiás, com 4,2%); além de outros três municípios com taxa de 

crescimento superior a 3% (Abadia de Goiás 3,3%; Bonfinópolis 3,5% e Aparecida de 

Goiânia, já totalmente conurbada ao Polo, com 3,1%). Para Moysés, Borges e Cunha (2012). 

“internamente a metrópole o peso populacional do Núcleo metropolitano e da Periferia161 segue 

caminhos inversos: enquanto o Núcleo vai perdendo peso (de 62,7% para 59,9% da população 

metropolitana); a Periferia vai aumentando sua fatia populacional (de 37,3% para 40,1% da 

população da metrópole). 

O acirramento deste processo pode ser visto com base na estimativa populacional do 

IBGE de 2016, em que a população da RMG alcançou 2,458 milhões de habitantes 

(crescimento de 13% em relação a 2010), evidenciando a concentração populacional no Polo 

e nos três municípios com maior nível de integração à dinâmica metropolitana. Contudo, 

comparativamente ao início dos anos 1990 observa-se que o Polo vai diminuindo sua 

participação no contingente populacional (de 70% para 59%), enquanto os municípios do 

entorno metropolitano vão aumentando: continuidade do crescimento de Aparecida de 

Goiânia (de 14% para 22%) e, sobretudo, de: Senador Canedo (de 2% para 4%), Trindade (de 

4% par 5%), Goianira (de 1% para 2%) e Nerópoles (1%), acentuando o processo 

conurbatório com Goiânia e indicando um novo padrão de uso do solo urbano, fortemente 

influenciado pelos investimentos em infraestrutura urbana e habitação, principais alvos do 

capital imobiliário, em busca de maior lucratividade nas operações especulativas com a terra, 

e da maior demanda da classe trabalhadora e migratória.  

                                                 
161

 O Núcleo compreende o Polo da metrópole e a periferia o conjunto dos 19 municípios metropolitanos.   
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Figura 6: RM de Goiânia: Distribuição da População (2000; 2010 e Estimativa 2016) 

Fonte: IBGE – Cidades. *Município criado após 1991. Elaborado pela autora. 

 

Grande parte do fluxo migratório, a maior parte de migrações externas (interestadual), 

composta, principalmente, por trabalhadores do Nordeste e do Sudeste, mas também da região 

Norte do país (Souza e Borges, 2015), em busca de novas oportunidades na “promissora 

metrópole”, por razões econômicas e sociais vão buscar solução de moradia nos municípios 

do entorno, e, então, demanda a metrópole em busca de trabalho, equipamentos de saúde, 

educação, lazer etc. Os limites territoriais tornam se meros arranjos administrativos rompidos 

com os movimentos pendulares diários através da Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos – RMTC, gerando muitos dos problemas sociais do aglomerado, a exemplo dos 

grandes centros urbanos: caos no trânsito, insegurança viária, déficit de infraestrutura urbana, 

de mobilidade urbana, de transporte, índices crescentes de violência, entre outros. 
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Os seis municípios com crescimento populacional inferior ao Polo (Brazabantes, 

Caturaí, Caldazinha, Goianápolis, Guapó e Inhumas) são aqueles com os maiores percentuais 

de população e área rural (que ainda abrange 90,25% do território da RMG), marcado por alta 

concentração fundiária e baixa produtividade, com preponderância da pecuária extensiva e da 

agricultura de subsistência (em torno de 15% da área metropolitana rural em 2006, conforme 

dados do IBGE), mas que vem sendo continuamente apropriada pela expansão urbana – caso 

mais expressivo de Guapó, que na década 1991-2000 apresentou taxa geométrica de 

crescimento negativa (-0,02), e na década 2000-2010 voltou a ganhar população (crescimento 

de 3%) com a maior ação do capital imobiliário na produção habitacional recente. 

O padrão polarizador exercido por Goiânia evidencia se, também, na análise 

distribuição das atividades produtivas e econômicas entre os municípios da RMG: 69,5% do 

PIB da RMG (em torno de R$ 58 bilhões, em 2013) é gerada no Polo metropolitano e outros 

17,0% no município de Aparecida de Goiânia, ficando apenas 13,5% com os demais 

municípios (18 municípios no conjunto). Ou seja, em torno de 87% do PIB concentra se em 

Goiânia e Aparecida de Goiânia, bem como a maior oferta de ocupação, principais atividades 

industriais e os melhores rendimentos, evidenciando uma baixa divisão territorial do trabalho. 

 

Gráfico 31: RM de Goiânia: Distribuição do PIB a preços correntes (2013) 

               Fonte: IBGE – Cidades (Série Revisada – nova referência Contas Nacionais). Elaborado pela autora. 

 

 

No que concerne as receitas públicas (seja federal, estadual ou fundos constitucionais) 

também observa se o padrão polarizador do Polo metropolitano; especialmente quanto as 
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receitas incidentes na ocupação do solo municipal, destaca se a concentração do Imposto 

Predial Territorial Urbano – IPTU, seja em relação à RMG ou ao Estado de Goiás – o maior 

IPTU per capita (TCM-GO, 2012). Para Oliveira (2017), no caso de Goiânia, o fato se deve 

ao “maior número de domicílios da RMG, valorização imobiliária da capital, polarização de 

serviços e formas burocráticas para a cobrança, como a variação da alíquota por zonas, por 

exemplo.” Aragão e Arrais (2013) pontuam que entre os elementos que ampliam a 

arrecadação do IPTU, deve se considerar, também, “o número de unidades cadastrais não 

residenciais, seja para comercio ou serviços, e o solo criado, dado o número de unidades 

cadastrais geradas, devido à verticalização intensa na capital”.
162

  

Com relação aos indicadores de condições de moradia e características urbanísticas do 

entorno dos domicílios na RM de Goiânia apurados nos Censos 2000 e 2010, por área de 

ponderação, embora não possam ser comparados termo a termo devido à dificuldade de 

compatibilidade das AEDs/IBGE, os dados mostram avanços importantes: diminuição das 

habitações em casas de cômodos, cortiços ou cabeça de porco (caindo de 4% para 3%); 

aumento do acesso à rede de água, coleta de lixo e domicílios com banheiro; e redução 

significativa na densidade excessiva (mais de 2 moradores por dormitório). Mas também, 

observam se continuidades reveladoras em muitos aspectos: ao contrário do que se supunha, 

os dados comparativos no período não evidenciam aumento proporcional no número de 

moradias próprias, mesmo com a retomada do financiamento habitacional (os domicílios 

próprios que, representavam 68% do estoque de 2000, passou a representar 62% em 2010; 

enquanto os domicílios alugados aumentaram sua participação de 21% para 28% do estoque). 

Para Moysés, Borges e Cunha (2015) “o dado positivo da década foi uma pequena redução na 

proporção de moradias cedidas” (que caiu de 10% para 9% do estoque domiciliar).
163

  

Todavia, a piora no indicador de acesso a rede de esgoto “é uma constatação 

preocupante, pois, além do Tipo Agrícola Popular, onde ainda é significativa a proporção de 

cisternas e poços artesianos, o Tipo Superior também apresentou redução neste indicador”,
164
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 Na comparação nacional do índice de verticalização entre as capitais brasileiras, com base nos dados do 

Censos 2000 e 2010, “Goiânia ocupa o 11º lugar, tendo 15% da sua população morando em apartamentos”. 

Pesquisa elaborada pelo jornal O Globo. O aumento da verticalização no país. Jornal O Globo, 20/04/2013.In: 

http://infograficos.oglobo.globo.com/pais/o-aumento-da-verticalizacao-no-pais.html. Acesso em 15/07/2016.   
163

Levantamento realizado no âmbito da elaboração da “Tipologia Socioespacial” do INCT/Observatório das 

Metrópoles, pelo Núcleo Goiânia; dados trabalhados na minuta de Capítulo, referente ao TR Organização Social 

do Território e Formas de Provisão de Moradia na Região Metropolitana de Goiânia, para compor o Livro 

Transformações da Ordem Urbana das Metrópoles, do INCT/Observatório das Metrópoles (ainda não 

publicado); apresentadas parcialmente no Encontro da ANPUR (2015), realizado em Belo Horizonte.   
164

 A definição dos tipos socioespaciais do Observatório das Metrópoles utiliza os dados das Categorias Sócio-

ocupacionais (CATs) de todas as AEDs do território; cada tipo socioespacial é considerado como uma estrutura 

social por apresentar uma composição ocupacional diferente, sendo que as CATs tendem a variar de acordo com 

http://infograficos.oglobo.globo.com/pais/o-aumento-da-verticalizacao-no-pais.html
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podendo estar relacionado com as “novas áreas” de ocupação, mas que precisa de análise mais 

aprofundada para elucidação da questão. 

Quanto ao estoque total de domicílios particulares permanentes na RMG, no ano de 

2000 computava se 491.349 unidades, alcançando 684.950 unidades em 2010 (crescimento de 

40%), sendo que apenas 04 municípios concentram 90% dos domicílios do território 

metropolitano: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Em termos de 

crescimento os maiores aumentos foram observados nos municípios de Goianira, Santo 

Antônio de Goiás, Senador Canedo, Bonfinópolis, Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia – 

todos limitando com Goiânia (exceto Bonfinópolis). 

 

Gráfico 32: RM de Goiânia: Estoque e Evolução dos Domicílios (2000-2010) 
Fonte: Censo IBGE (2010); Elaborado pela autora.  

 

A melhoria das condições de vida da população brasileira na década entre 2000 e 

2010, propiciada pela redução das desigualdades de renda e aumento da média de renda dos 

estratos inferiores (a denominada “Classe C”), é atestada em diversas pesquisas, por 

diferentes instituições e autores, como Bacelar, 2013; Spósito, 2013; Maricato, 2013, entre 

outros. Os avanços nos indicadores de desenvolvimento humano podem ser observados a 

partir do IDHM/PNUD,
165

 que na média do país passou de 0,492 em 1991 para 0,727 em 

                                                                                                                                                         
a localização dos indivíduos no território; significando que há uma estreita relação entre a posição ocupada pelas 

pessoas na estrutura sócio-ocupacional e sua localização residencial no espaço (o estudo apontou seis Tipos 

Socioespaciais: Superior, Médio Superior, Operário, Popular Operário, Popular e Agrícola Popular).  
165

O índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano de determina localidade; 

apurado pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento – PNUD, com base nos dados censitários do 

IBGE, é composto por um conjunto de 200 indicadores, sintetizados em três dimensões: educação, renda e 

saúde/longevidade dos moradores de determinado território. 

2132 

136382 

2693 

8118 

2363 

1082 

1101 

1513 

3230 

422710 

10303 

4502 

5432 

15303 

7381 

2475 

1407 

24260 

1974 

31934 

Abadia de Goiás

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Caldazinha

Caturaí

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Nerópolis

Nova Veneza

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis de Goiás

Trindade

RMG: Estoque de Domicílios - 2010 

53% 
50% 

43% 
41% 

58% 
34% 
35% 

23% 
15% 

35% 
97% 

20% 
47% 

22% 
49% 

37% 
72% 
70% 

48% 
44% 

Abadia de Goiás

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Caldazinha

Caturaí

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Nerópolis

Nova Veneza

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis de Goiás

Trindade

 RMG: Evolução do total de Domicílios 
(2000-2010) 



175 
 

2010 (significando uma evolução de 47,8 %) – registrando uma evolução ainda maior na 

RMG: em 1991 o IDHM era 0,428 alcançando 0,707 em 2010 (uma evolução de 65,2%). 

Não obstante, a avaliação do desempenho individual dos municípios metropolitanos e 

das áreas intramunicipal revela, também, grandes desigualdades e diferenciações territoriais; o 

estudo Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (2014), 

em parceria do PNUD, Fundação João Pinheiro e IPEA, analisou o desenvolvimento humano 

no recorte espacial das Unidades de Desenvolvimento Humano – UDH (uma espécie de 

“bairros” das Regiões Metropolitanas),
166

 e para o caso da RMG, evidenciou, em especial, a 

“melhoria das condições socioeconômicas das áreas mais distantes do core metropolitano”. 

 

Figura 7: RMG: IDHM das Unidades de Desenvolvimento Humano – UDHs (2000-2010) 
Fonte: IMB/SEGPLAN, 2015.   

  

Nenhuma UDH foi classificada nas faixas “Baixo’ ou “Muito Baixo” 

desenvolvimento; as UDHs com desenvolvimento “Alto” e “Muito Alto” aumentaram para 

42% e 31%, respectivamente (evolução de quase 180%) e entre as 108 UDHs na classe 

“Muito Alto”, 87 estão em Goiânia, 18 se localizam em Aparecida de Goiânia e outras 03 nos 
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Formadas por setores censitários do IBGE, mas que não se confundem com as áreas de ponderação. 

Disponível no portal: http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/atlas-

do-desenvolvimento-humano-nas-regioes-metropolitanas-brasi.html. O cálculo do índice de desenvolvimento 

das UDHs da RMG foi realizado com a colaboração do Instituto Mauro Borges – IMB/SEGPLAN e pode, 

também, ser baixado em: http://www.imb.go.gov.br/down/estudo_udh_dez2015.pdf; o acesso ao Atlas pode ser 

feito diretamente no portal da Rede IPEA:   

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_goiania. Acesso em 20 de novembro de 

2016.  

http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/atlas-do-desenvolvimento-humano-nas-regioes-metropolitanas-brasi.html
http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/atlas-do-desenvolvimento-humano-nas-regioes-metropolitanas-brasi.html
http://www.imb.go.gov.br/down/estudo_udh_dez2015.pdf
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_goiania
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municípios de Inhumas, Senador Canedo e Trindade (cada qual com 01 unidade). As UDHs 

com valores mais altos localizam se na porção Central, em bairros tracionais de classe alta e 

novas fronteiras – as quais constituem “um grupo a parte, onde, principalmente, a dimensão 

da renda demonstra grande heterogeneidade em relação às demais UDHs do território 

metropolitano” (renda domiciliar per capita média de R$ 6.316,61), com grande concentração 

de renda apropriada pelos 10% mais ricos destas UDHs (que alcançam renda domiciliar per 

capita de R$ 30.935,13). Em outro ângulo a maior parte das UDHs de baixos IDHM localiza 

se na porção Oeste de Goiânia – “regiões caracterizadas por grande incidência de pobreza” (a 

renda per capita média é R$ 498,46, mas com grande variação e percentuais de indivíduos 

com renda per capita média abaixo de R$ 140,00).  

Tabela 5 - RM de Goiânia: IDHM– ranking das piores e melhores UDHs (2010) 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2014. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos/Segplan-GO 

 

No mesmo sentido, outros estudos, sob diferentes enfoques metodológicos e variáveis 

analisadas evidenciam as heterogeneidades e desigualdades intramunicipal e intra-área 

existente na RM de Goiânia, convergindo quanto à síntese evidenciada da leitura do território. 
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O Índice de Vulnerabilidade Social – IVS,
167

 desenvolvido pelo IPEA, com base nos 

indicadores do IDH, mas com foco na exclusão social e pobreza multidimensional (IPEA, 

2015), mostra redução da desigualdade em termos de vulnerabilidade social na RMG. 

 

Figura 8: RMG: Índice de Vulnerabilidade Social – IVS (2000-2010) 

Fonte: IPEA, 2015 (Atlas da Vulnerabilidade Social das Regiões Metropolitanas Brasileiras). 

 

Em 2000 o IVS era 0,403 (considerada Alta Vulnerabilidade), já em 2010 o IVS 

reduziu sem para 0,316 (passando para a faixa Média Vulnerabilidade), significando uma 

redução de 22,6% (abaixo da redução da vulnerabilidade na média brasileira que foi de 

27%).
168

 Entre as UDHs da RMG, observa se grandes discrepâncias: as UDHs com IVS mais 

baixo permanecem concentradas no município de Goiânia (média do IVS de 0,291), 

estendendo se para o entorno, especialmente em direção a Senador Canedo, na região dos 

condomínios horizontais fechados (média de IVS entre 0,060 e 0,064); na outra extremidade, 

os valores mais altos de IVS são encontrados em UDHs localizadas nas porções Sul, Leste e 

Oeste da metrópole.  

Particularmente o IVS Infraestrutura evidencia que “nesse quesito não houve avanço 

na década” (não há o que comemorar), tornando ainda mais nítida a diferenciação intra áreas: 

enquanto nas UDHs de bairros tradicionais de classe alta, na região dos CHFs e nas áreas de 
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 O IVS é um índice que varia entre 0 e 1; quanto mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social de um 

município; trata se de um índice sintético, agrupado em “um conjunto de dezesseis indicadores, estruturados em 

três dimensões, a saber: Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e Trabalho”. Sua matriz conceitual 

originou se do IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS/Fundação SEADE (2003), ancorando se 

na noção de “necessidades básicas insatisfeitas” (e não apenas insuficiência de renda), cuja posse ou privação 

caracteriza a vulnerabilidade social (ou prosperidade social) presente no território. Os dados e cartogramas do 

IVS podem ser acessados no portal on line: http://ivs.ipea.gov.br/ivs/. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
168

 Vide análises: Goiânia, Rio e São Paulo são regiões que menos reduziram vulnerabilidade. Globo.com – 

G1 São Paulo, 05/10/2015. In: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/goiania-rio-e-sao-

paulo-sao-regioes-que-menos-reduziram-vulnerabilidade.html; Acesso em 20 de novembro de 2016.  

http://ivs.ipea.gov.br/ivs/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/goiania-rio-e-sao-paulo-sao-regioes-que-menos-reduziram-vulnerabilidade.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/goiania-rio-e-sao-paulo-sao-regioes-que-menos-reduziram-vulnerabilidade.html
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expansão do capital imobiliário na última década varia entre 0,001 e 0,006; nas UDHs 

localizadas em bairros populares registra alta vulnerabilidade (variando entre 0,427 e 

0,499),
169

 e outros municípios: Aragoiânia (0,400), Caturaí (0,378), Caldazinha (0,371), 

Senador Canedo (0,367), Trindade (0,353), Goianira (0,349) e Aparecida de Goiânia (média 

do IVS de 0,350) – onde estão localizados os piores “índices de vulnerabilidade 

infraestrutura” da RMG (média do IVS Infraestrutura de 0,478).
170

  

Já o Índice de Bem Estar Urbano –IBEU,
171

 elaborado pelo INCT/Observatório das 

Metrópoles, cuja proposta metodológica procura analisar as condições urbanas de bem-estar 

usufruídas pelos cidadãos, decorrentes de ações coletivas (mercado ou Estado), admitindo se, 

a priori, que os recursos urbanos são desigualmente distribuídos entre os grupos sociais na 

cidade (Ribeiro e Ribeiro, 2013), mostra que no conjunto de indicadores dos 20 municípios da 

RMG, 4 dos 5 quesitos considerados no IBEU estão acima da média apurada no país 

(mobilidade, condições ambientais, condições habitacionais e infraestrutura); e apenas a 

dimensão “serviços coletivos” está abaixo da média, evidenciando que o fornecimento de 

água, rede de esgoto, coleta de lixo, serviços públicos essenciais para garantia de bem-estar 

urbano, está aquém dos padrões médios nacionais. Todavia, embora a dimensão 

“infraestrutura urbana”, tenha alcançado a 4ª colocação na média do país, este é “o pior índice 

no IBEU Local da RMG: 0,630”. 

O IBEU Global da RM de Goiânia é 0,720 (acima da média do conjunto das regiões 

metropolitanas brasileiras de 0,605), tendo mais de 50% das sua áreas em condições 

intermediárias de bem-estar (0,510 - 0,800) e quase 40% delas em condições superiores 

(0,801 – 1). Na síntese intrametropolitana, o município Polo
172

 apresenta os melhores 

resultados: enquanto nas regiões Sul e Central de Goiânia o IBEU é classificado entre 1 e 
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 Casos dos setores: Residencial Ytapuã, Monte Pascoal, Setor Eldorado Oeste, Lírios do Campo, Jardim 

Primavera, Itamaracá, Clemente, Progresso, Perim, Ribeirão Anicuns, UTP São Domingos, Residencial Buena 

Vista, Res. Jardins do Cerrado e Mundo Novo.  
170

 Mas que na divisão entre as UDHs do município chega à valores extremos, como nas UDHs: Papilon: Cidade 

Vera Cruz/American Park/Pontal Sul (0,614); Garavelo: Res. Portal do Sol/Buriti Sereno (0,585); Região 

Tiradentes: Serra das Brisas/Aeroporto Sul/Jd Oliveira (0,537); Madre Germana/ Itaipu/Esmeraldas (0,499); 

Região Central : Centro / Jardim Paraíso / Garavelo / Araguaia (0,492); Região Central: 

APP/DAIAG/DIMAG/Leste/Expansul (0,489) e várias outras UDHs com IVS acima de 0,450 – contrapondo aos 

mais baixos IVS Infraestrutura registrado nas UDHs: Região Garavelo/Cond JardinsViena/ Jardins Mônaco 

(0,001) e Região Vila Brasília, Buriti Shopping, Setor dos Afonsos (0,003). 
171

 O IBEU varia entre zero e um; quanto mais próximo de um, melhor é o bem-estar urbano; quanto mais 

próximo de zero, pior é o bem-estar urbano; considerando cinco dimensões: mobilidade, condições ambientais, 

condições habitacionais, infraestrutura e serviços coletivos, em duas edições (com base no Censo 2010): IBEU 

das principais regiões metropolitanas (2013) e para a totalidade dos municípios brasileiros (2016). O e-book 

pode ser baixado no sítio http://ibeu.observatoriodasmetropoles.net/. Acesso em 18 de novembro de 2016. 
172

 Situada na 2ª posição do ranking IBEU das capitais das Unidades da Federação (atrás apenas de Vitória) e na 

18º posição quando se considera todos os municípios das RMs do país.  

http://ibeu.observatoriodasmetropoles.net/
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0,901, e na medida que se afasta do Centro o índice vai caindo; diversas áreas circundantes 

tem IBEU entre 0,900 e 0,801; já na região Noroeste alcança os mais baixos valores (entre 

0,500 e 0,001). 

 

Mapa 8: RM de Goiânia – Índice de Bem Estar Urbano (IBEU Local) – 2010 

            Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia. Elaboração: Landeiro, Marina L. (2014). 

 

No conjunto dos municípios metropolitanos, destaca se os casos de Aparecida de 

Goiânia (principalmente Independência das Mansões, Vila Souza, Jardim Tiradentes, Jardim 

Tropical) e Goianira (principalmente na área conurbada com a região Noroeste de Goiânia), 

com a maior parte do território nas faixas inferiores de bem-estar (os piores indicadores de 

infraestrutura); além de IBEU médio (0,700 e 0,501) em Senador Canedo e Trindade; 

evidenciando a manutenção da diferenciação social e da desigualdade de bem-estar urbano 

usufruído pelos seus cidadãos e os desafios para a gestão deste espaço. 

 



180 
 

4.1.3. A articulação para a Governança na RMG e os desafios de implementação do 

Estatuto da Metrópole (as perspectivas no limiar do planejamento integrado) 

O arranjo institucional de gestão da Região Metropolitana de Goiânia, proposto no 

âmbito da LCE nº 27/1999, previu a instituição do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia – CODEMETRO (regulamentado pelo Decreto nº 5.193/2000), 

como instância de caráter normativo e deliberativo que objetiva administrar as questões 

metropolitanas e supervisionar a execução das funções públicas de interesse comum entre o 

Estado de Goiás e os Municípios dela integrantes. Por definição legal (Art. 8º, inciso I), 

compete ao CODEMETRO “a promoção, elaboração e permanente atualização do Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, como instrumento indutor 

da política de desenvolvimento no território metropolitano”. Cabendo ao Estado de Goiás 

oferecer lhe assessoramento técnico e administrativo, acompanhar técnica e financeiramente a 

execução dos estudos, projetos, obras e atividades declaradas de interesse comum pelo 

CODEMETRO, bem como supervisionar sua compatibilização intermunicipal e intersetorial. 

A Constituição do Estado de Goiás, de 1989, em seu Art. 90, § 2º, definiu as seguintes 

Funções Públicas de Interesse Comum – FPIC: I - transporte e sistema viário; II - segurança 

pública; III - saneamento básico; IV - ocupação e uso do solo, abertura e conservação de 

estradas vicinais; V - aproveitamento dos recursos hídricos; distribuição de gás canalizado; VI 

- cartografia e informações básicas; VII - aperfeiçoamento administrativo e solução de 

problemas jurídicos comuns; VIII - outras definidas em lei complementar; preconizando que 

“as diretrizes do planejamento das Funções de Interesse Comum da Região Metropolitana 

serão objeto do Plano Diretor Metropolitano” (Art. 90, § 3º). Completando o entendimento, a 

LCE nº 027/1999 considerou como de interesse comum as atividades “que atendam a mais de 

um município, assim como aquelas que mesmo restritas ao território de um deles, sejam, de 

algum modo, dependentes ou concorrentes a funções públicas e serviços supramunicipais”. O 

Art. 5º da lei dispõe que as FPIC serão definidas pelo CODEMETRO, entre os campos 

funcionais previstos na Constituição Estadual, e mais os seguintes: “planejamento; política de 

habitação e meio-ambiente; desenvolvimento econômico; promoção social e modernização 

institucional”; e que a integração da execução das funções públicas comuns será efetuada pela 

“concessão, permissão ou autorização do serviço à entidade estadual, quer pela constituição 

de entidade de âmbito metropolitano, quer mediante outro processo que, através de ajustes, 

venham a ser estabelecidos.” 
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Ainda no âmbito do arranjo institucional de gestão instituído pela mesma LCE nº 

27/1999, foram criadas duas (02) Câmaras Temáticas Setoriais: Câmara de Uso e Ocupação 

do Solo
173

 (Art. 8º, Parágrafo único); e Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos – 

CDTC (Art. 6º, § 5°); além de autorizar a constituição do Fundo de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Goiânia – FUNDEMETRO, “tendo como área de abrangência todos 

os municípios integrantes da Região Metropolitana de Goiânia” (anteriormente previsto na 

Constituição Estadual de 1989, Art. 91). Por sua vez, o Decreto nº. 5.193/2000 oficializou a 

criação do CODEMETRO como instituição responsável pela gestão metropolitana,
174

 e 

propôs “a criação de oito (08) câmaras temáticas setoriais na RMG, a saber: transporte 

coletivo, habitação, atendimento social, saneamento básico, desenvolvimento econômico, 

meio ambiente, segurança pública e ocupação e uso do solo”.  

Em 2001, a Lei Complementar nº 34, instituiu a Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos – RMTC, como unidade sistêmica regional, “composta por todas as linhas e 

serviços de transportes coletivos que servem ou que venham a servir aos Municípios da 

RMG” (inicialmente 15 municípios, acrescidos com as Leis nº 37/2002 e nº 49/2004, 

abrangendo atualmente 18 municípios – exceto Caturaí e Inhumas); tendo como unidade 

gestora a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC, em tese subordinada a 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos – CDTC, cujo arranjo de gestão envolve 

agentes públicos (Governo do Estado de Goiás 25%, Prefeitura Municipal de Goiânia 50%, 

demais prefeituras da RMG 25%) e privados (empresas concessionárias), que atuam 

conjuntamente através do Consórcio RMTC,
 175

 efetivado em abril de 2009 – o quadro resumo 

com a evolução no aparato normativo da RMG está disponível nos anexos da tese.  

Todavia, cabe referir que a única câmara instalada e que funciona ativamente na RMG 

é a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC); ademais a Câmara de Uso e 

Ocupação do Solo nunca funcionou efetivamente. Conforme constatado na pesquisa 

Governança Metropolitana no Brasil, da Rede IPEA, publicação organizada por Costa e 

Tsukumo (2013) “o transporte é a única função pública de interesse comum executada no 

âmbito da RMG”, “não há registros de realização de reuniões e deliberações do 

CODEMETRO e/ou atividades relacionadas ao planejamento das funções de interesse comum 
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 Assegurada a participação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil e das Universidades Federal, Estadual e Católica de Goiás.  
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 Posteriormente, a composição do CODEMETRO foi alterada por quatro Leis Complementares específicas 

(LCE nº. 41/2003; nº. 53/2005; nº. 105/2013 e nº. 111/2014). 
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 O arranjo de gestão da RMTC fundamenta se pelos critérios de operacionalização (um conjunto de 

funcionalidades, bilhetagem eletrônica e modernas tecnologias) em busca da eficiência e aumento da 

lucratividade das empresas participantes do Consórcio RMTC (case RMTC) – ou seja, pela “lógica de mercado”.  
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entre o Estado e os municípios da RM de Goiânia”; e também “não há registros de recursos 

financeiros e movimentação do FUNDEMETRO”.  

A inserção da Gestão Metropolitana na Legislação Orçamentária do Estado de Goiás, 

vem sendo inserida em instrumentos oficiais de planejamento desde o início dos anos 2000: o 

PPA 2000-2003 instituiu o Programa Região Metropolitana de Goiânia – Metrópole Cidadã 

(ações que integravam nove Secretarias, cinco Agências e seis Fundos); o PPA 2004-2007 

instituiu o programa Região Metropolitana de Goiânia – Metrópole Contemporânea (onze 

ações para tratar as questões metropolitanas da RMG, incluindo estratégia de provisão de 

tarifa subsidiada aos usuários da Linha 001 – Eixo Anhanguera, definida como ação “Cartão 

Transporte Cidadão”); o PPA 2008-2011, não instituiu um programa específico da RMG, mas 

“três programas e quatorze ações integradas à Metrobus S/A e ao Fundo Protege Goiás, 

contemplando questões relacionadas ao transporte coletivo da RMG (denominado Programa 

para Mobilidade na Região Metropolitana); o PPA 2012-2015, “propôs dez (10) ações 

visando o ordenamento do território, transporte e mobilidade urbana na RMG”, integrantes da 

recém criada Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – 

SEDRMG, objetivando “atenuar os problemas e conflitos consequentes do processo de 

metropolização que aprofundam a desigualdade social”. Nas ações inseridas no Programa de 

Ação Integrada – PAI, para priorização pela administração estadual, dois programas 

contemplavam a RMG: Programa de Implantação do VLT– Veículo Leve Sobre Trilhos
176

 e 

Programa de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, objetivando 

“obter um espaço regional socialmente estruturado, definindo o seu papel no contexto 

regional e nacional, de uma metrópole moderna, justa e sustentável”. 

Conforme constatação da pesquisa IPEA (2015), a execução financeira dos programas 

que envolvem as ações para RMG, presentes nos PPA´s de 2000 a 2015, é considera baixa. 

Em resumo, dos quatro períodos considerados observa-se que: as ações propostas 

inicialmente, entre 2000-2003 e 2004-2007, envolvendo vários órgãos e fundos tiveram maior 

execução das metas programadas: 40,2% e 20,9%, respectivamente; no período seguinte 

(2008-2011) a execução orçamentária ficou abaixo de 0,5% e as ações propostas foram 

totalmente direcionadas para as áreas de transporte e mobilidade urbana; já o PPA (2012-
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 O Programa de Implantação do VLT previa a implantação de um sistema de transporte com tecnologia 

ferroviária urbana (autorizado pelo Decreto nº. 7.334/2011), proposto para ser efetivado por meio de Parceria 

Público Privada (PPP), com estimativa orçamentária de R$ 1,3 bilhão, envolvendo recursos públicos (municipal, 

estadual e federal) da ordem de R$ 715 milhões, sendo: aproximadamente RS 300 milhões obtidos via 

instituições financeiras e operações oficiais de créditos; outros R$ 200 milhões do OGE, aportados através do 

Fundo Especial do VLT (autorizado pela Lei Estadual nº. 17.842/2012, alterada pela Lei nº. 17.930/2012); e RS 

216 milhões originados do PAC Mobilidade – Grandes Cidades. 
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2015) registra uma execução financeira de 2% do valor orçado, envolvendo ações 

relacionadas à saúde e ao transporte. Proporcionalmente, as ações destinadas às questões 

metropolitanas em relação ao Orçamento Geral do Estado (OGE), “no período de 2004-2007 

representaram 1,4%, - e no período de 2008 a 2015, representa menos de 0,5%”. Para as 

autoras do relatório da Pesquisa Arranjos Institucionais de Gestão da Região Metropolitana 

de Goiânia, considerando o período de 2000 a 2015, a leitura que se faz é que ao longo do 

período considerado “o planejamento para as questões metropolitanas foi sendo direcionado 

especificamente para uma função – o transporte urbano”, que desde a criação da RM de 

Goiânia foi a única função que conseguiu fazer funcionar a gestão metropolitana. 

Diversas ações e investimentos em melhorias na malha viária vêm sendo 

implementadas pela Prefeitura de Goiânia visando, principalmente, a abertura de novas vias, 

prolongamento, recuperação, construção de corredores, viadutos, e abertura de corredores de 

transporte, visando priorizar o transporte público e facilitar a mobilidade urbana (Corredor 

Universitário, das Avenidas T-7, T-9, T-63, Avenida 85 e Corredor Goiás BRT Norte Sul, em 

implantação), todos com aporte de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) Mobilidade Urbana;
177

 além das iniciativas do Governo de Goiás, como o Projeto do 

VLT para implantação no traçado do atual BRT Eixo Anhanguera, que apresenta saturação 

operacional, mas que foi descontinuado por questão financeira (inviabilidade do “consórcio 

Mobilidade Anhanguera”do qual faz parte a Odebrecht, sob efeito da Lava Jato e denúncias 

de corrupção, não efetivadas as PPPs, além da crise das empresas de ônibus de Goiânia e 

paralisação do PAC Urbanização).  

Não obstante, apesar de todas as melhorias implementadas o serviço de transporte 

público e a mobilidade urbana na RMG é deficitária (tanto em operação dos serviços, frota 

disponível, quanto em infraestrutura, reforma de terminais), registrando escassez de linhas, 

superlotação, tendo vivido graves crises nos anos recentes (como a queima de ônibus nos 

protestos contra a superlotação e aumento de tarifas em 2015), acumulando ainda sérios 

problemas que atingem os usuários, como o aumento assustador da violência, com casos de 

roubos e homicídios, a exemplo de outras Regiões Metropolitanas, refletindo o próprio 

crescimento da demanda da metrópole, além de saturação na mobilidade (com excesso de 

automóveis individuais e ônibus nas ruas, ainda o único meio de transporte público coletivo). 
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 No âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento – PAC, entre 2009 e 2012, foram investidos na RMG 

em torno de R$ 476,9 milhões em infraestrutura urbana e social (incluindo empreendimentos em: saneamento; 

águas em áreas urbanas; recursos hídricos; creches e pré-escolas; praças dos esportes e da cultura; quadras 

esportivas nas escolas; unidade básica de saúde – UBS; unidade de pronto atendimento – UPA; urbanização de 

assentamento precário; prevenção em área de risco; pavimentação; mobilidade urbana e aeroporto), conforme 

informações de Costa et  al. (2015).  
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A própria estrutura administrativa criada para a gestão metropolitana da RM de 

Goiânia, tendo seu ápice em 2011, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Goiânia – SDRMG (pela Lei Estadual nº. 17.257/2011), sofreu um 

duro revés com a reforma administrativa de 2013, tendo suas atividades incorporadas a outras 

duas Pastas, fundidas na Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – 

SICAM (Lei Estadual nº 18.286/2013); e novamente em 2014, transformada em 

“Superintendência de Assuntos Metropolitanos” dentro da Secretaria do Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, 

oficializando a fusão de 4 pastas (no bojo da reforma administrativa do Governo Estadual 

implementada com a Lei nº 18.687/2014). Ou seja, computando os 18 anos de existência da 

RM de Goiânia (desde sua criação em 1999), a gestão e presidência do CODEMETRO 

estiveram a cargo de cinco (05) diferentes órgãos.  

Esquema 3: Órgão responsável pela Gestão da RM de Goiânia (1999 a 2016) 

 
Fonte: Secretaria da Casa Civil. Elaborado pela autora. 

 

É possível afirmar, portanto, que a Governança na RM de Goiânia coincide com a 

tônica das análises em contexto nacional que apontam que, apesar da expansão sem limites da 

metropolização institucionalizada, assiste se ao “esvaziamento da questão metropolitana no 

campo das políticas públicas e gestão destes espaços” (Costa, 2012). O padrão localista de 

políticas públicas se evidencia fortemente na RM de Goiânia: 18 dos 20 municípios da RMG 

elaboraram seus Planos Diretores Municipais (nos termos da Lei 10.257/2001), com apoio do 

Governo Estadual, através do Programa Cidade pra Gente (inserido no PPA 2007-2010) e/ou 

do Ministério das Cidades/Habitar Brasil; no entanto, em nenhum destes Planos enfoca se 

planejamento específico para as questões metropolitanas. Cerca de 17 municípios da RMG 



185 
 

receberam recursos do FNHIS/SNHIS (Lei 11.124/2005) na Ação Elaboração de Planos 

Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS (inserida no arcabouço do PAC), e outros 2 

municípios elaboraram o documento com recursos próprios e apoio da Agehab – o único 

município da RMG que não elaborou o PLHIS foi Brazabrantes (dados da Agehab/2014).  

Diferentes pesquisas atestam que “a ausência de um projeto político de planejamento 

urbano comum dificulta a busca de soluções para os vários problemas que afligem a 

população metropolitana” (Santos, 2008),
178

 No mesmo sentido, pesquisa feita pelo Instituto 

SERPES no Fórum Agenda Goiás 2005-2015 e Agenda Estadual afirma que “Goiânia sofre 

com as consequências do fluxo da população dos municípios vizinhos na perspectiva de 

atendimento das demandas e serviços aqui oferecidos”, uma vez que não conquistaram sua 

autosuficiência e autonomia na gestão dos seus problemas; e ao mesmo tempo o crescimento 

das demandas sobre Goiânia tem sido inversamente proporcional à capacidade de responder 

as necessidades da população, gerando crescente insatisfação e exclusão. 

No Brasil, o modelo de gestão de políticas públicas locais preconizadas pelo ideário 

municipalista a partir da Constituição Federal de 1988, evidencia que as dinâmicas 

metropolitanas constituem um desafio à gestão urbana, uma vez que os instrumentos 

existentes na atualidade não são compatíveis com a evolução demográfica e problemas 

urbanos típicos destes espaços (Moura, 2004). Nestes termos, a aprovação do Projeto de Lei 

do Estatuto da Metrópole (PL nº 3.460/2004), promulgado com a Lei Federal nº 13.089/2015, 

foi recebida como “um avanço institucional” nas questões relativas ao desenvolvimento 

urbano integrado, uma vez que propõe agilizar e garantir a execução das ações de cunho 

urbano-regional previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades (alterando 

dispositivos da Lei nº 10.257/2011), cuja finalidade é o estabelecimento de “um marco para a 

cooperação de serviços públicos comuns a diversos Municípios que integram as regiões 

metropolitanas” e a implementação de uma política nacional de desenvolvimento 

metropolitano, com divisão de responsabilidades entre Estados, Municípios e União.  

Contudo, na sua promulgação o Estatuto da Metrópole sofreu um duro golpe, com 

veto a proposta de criação de um “funding metropolitano”, deixando a questão do 

financiamento do desenvolvimento integrado sem solução, dependente de dotações 

orçamentárias específicas, sujeitas aos contingenciamentos usuais, situação agravada no atual 

                                                 
178

A autora apurou em levantamento com base em entrevistas com representantes de quatro municípios da RMG: 

Aparecida de Goiânia, Goiânia, Senador Canedo e Trindade, que a maior demanda dos gestores municipais é a 

“elaboração de planos setoriais de intervenção nas questões de infraestrutura, transporte, saúde, educação, 

emprego e renda” e o “planejamento orçamentário para as questões metropolitanas” (p. 105-106). 
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quadro de austeridade fiscal; recaindo, então, sobre as parcerias público-privadas, operações 

urbanas consorciadas e outros instrumentos – “a atual panaceia dos males fiscais da gestão 

pública, abrindo um flanco perigoso para um aprofundamento das desigualdades 

metropolitanas”, como alerta Royer (2015).  

Ou ainda como coloca Klink (2015), em tempos de austeridade os desafios do 

planejamento metropolitano são agravados pela ausência de política metropolitana e pela falta 

de funding específico, necessário ao reescalonamento do Estatuto da Cidade e implementação 

de uma “nova agenda regional metropolitana” nos termos preconizados pelo Estatuto da 

Metrópole. Em linhas gerais, o Estatuto da Metrópole visa potencializar a integração de ações 

entre os entes que formam uma região metropolitana e aglomerações urbanas instituídas pelos 

Estados, promovendo a “governança interfederativa” (Art. 3º, Parágrafo Único), através do 

compartilhamento de responsabilidades entre os entes federados na execução de ações das 

chamadas “funções públicas de interesse comum”; estabelece as diretrizes e normas gerais do 

planejamento e gestão integrada voltada para o desenvolvimento metropolitano, visando 

reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população. Entre os principais 

instrumentos para o desenvolvimento urbano (Art. 9º) constam: a elaboração/implementação 

de planos de desenvolvimento urbano integrado; planos setoriais interfederativos; fundos 

públicos; operações urbanas consociadas; consórcios públicos (observada a Lei no 

11.107/2005); convênios de cooperação; parcerias público-privadas e a possibilidade de 

compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestado pelos municípios a unidade 

territorial urbana (conforme o inciso VII do caput do art. 7º). 

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI é o instrumento que contém 

as diretrizes para o desenvolvimento urbano das regiões metropolitanas, devendo ter por base 

um processo permanente de planejamento (Art. 2º, inciso VI); ser elaborado por todas as RMs 

e aglomerações urbanas brasileiras (Art. 10º); compatibilizar os Planos Diretores municipais 

ao PDUI da unidade territorial (Art. 10º, § 3
o
); responsabilizando se o governador ou agente 

público que atue na estrutura de governança interfederativa pela elaboração e aprovação do 

PDUI em um “prazo de três anos da instituição da região metropolitana ou das aglomerações 

urbanas instituídas mediante lei estadual”, sob pena de incorrer em improbidade 

administrativa (Art 21º, incisos I, II). 

Nesse contexto, colocou se a necessidade de enquadramento da proposta de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 

Goiânia – PDIURMG, lançado em 2014 (Portaria nº 184/2014 do Governo do Estado de 

Goiás), já num ambiente de esvaziamento da gestão metropolitana estadual (descrito 
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anteriormente), tendo sua proposta de elaboração conduzida pela Secretaria do Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, 

por meio de sua Superintendência Executiva de Assuntos Metropolitanos, e sob a execução de 

equipe da UFG/Funape (com custeio pelo Orçamento Geral do Estado – OGE).  

 

                            Fonte: Revista Construir Mais – Sinduscon Goiás: edições julho e agosto de 2015. 

 

Assim, com elaboração prevista desde a Constituição Estadual de 1989 (Capítulo IV – 

Art. 90, § 3º), o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia foi 

oficialmente lançado em 1º de dezembro de 2014; contudo, sua execução, iniciada no ano de 

2015, foi interrompida sob a alegação de adequação à recém publicada Lei do Estatuto da 

Metrópole (Lei nº 13.089/2015), para inclusão da elaboração do macrozoneamento como 

produto obrigatório do Plano
179

; esteve paralisada por mais de um ano (interrompido o trâmite 

pactual/financeiro do Contrato) e foi retomada ao final do primeiro semestre de 2016.    

Atualmente o processo de elaboração do PDIRMG encontra se em estágio avançado, 

“elaborado com base em metodologia que procura assegurar a participação democrática, 

buscando a articulação política e técnica entre as unidades territoriais, considerando o 

envolvimento dos 20 municípios integrantes da RMG”, através das suas estruturas 
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Como conteúdo mínimo do PDUI estabelece se que as ações voltadas à redução das desigualdades 

socioeconômicas “deverão instituir o macrozoneamento nos territórios metropolitanos, como instrumento 

fundamental no sentido de possibilitar a organização das diversas áreas de interesse comum”; oferecer diretrizes 

quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano; articulação intersetorial 

das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana; delimitação das áreas com restrições à urbanização 

visando à proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo 

risco de desastres naturais, se existirem (Art. 12º, § 1
o
, incisos I-VI), de modo a contribuir para o ordenamento 

territorial; assegurando, ainda, a participação democrática na sua elaboração e fiscalização de sua aplicação, 

através da promoção de audiências públicas, debates com representantes da sociedade civil em todos os 

Municípios integrantes da unidade territorial urbana e publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos; e o acompanhamento pelo Ministério Público (Art. 12º, § 2
o
). 
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representativas (conselhos, associações, fórum, etc.), propondo a efetivação da gestão 

integrada das funções públicas de interesse comum, com base nos seguintes princípios: a) 

flexibilizar as formas de arranjo institucional; b) definir critérios para os diferentes tipos e 

escalas do fenômeno da urbanização; c) considerar existência de funções e problemas comuns 

que extrapolam o nível municipal e requerem a participação no nível estadual de governo; d) 

garantir a participação da sociedade civil na gestão e no planejamento metropolitano; e) 

atender às disposições dos planos diretores municipais, nas questões referentes a 

regulamentação do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, de modo a partilhar os benefícios de maneira equilibrada entre as 

unidades metropolitanas, fortalecendo a justiça social e ambiental (Projeto PDIRMG/2014).  

De outra feita, diversas ações vêm sendo implementadas visando a reestruturação do 

arranjo institucional de Gestão da RMG, tendo sido encaminhado o Projeto de Lei nº 

3.725/2016,
180

 de iniciativa do executivo estadual, para apreciação da Assembleia Legislativa 

de Goiás, propondo a “instituição da Governança Interfederativa na RMG, a reestruturação do 

CODEMETRO e a corresponsabilidade na gestão das funções públicas de interesse comum”, 

assegurado os poderes, direitos e prerrogativas dos entes federados integrantes do aglomerado 

metropolitano. Pautando o debate sobre as lacunas no arranjo de gestão institucionalizado, 

propôs, em seu Art. 9º,a instalação de 5 (cinco) Câmaras Técnicas Setoriais;
181

 nove (09) 

Conselhos Consultivos
182

 e oito (oito) Sistemas Metropolitanos arregimentados para 

operacionalização das respectivas Camaras Setoriais.
183

 Trata se de um Projeto ainda em 

tramitação (não apreciado) e que tem gerado muita polêmica, em vista da redistribuição dos 

assentos do CODEMETRO que ele propõe, definido para ser composto por “25 (vinte e 

cinco) membros titulares e 25 (vinte e cinco) suplentes”, representantes do Governo de Goiás, 

Municípios integrantes da RMG, RMTC e Legislativo Estadual – mas deixou de fora as 
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 Link para acessar e opinar sobre o Projeto no Opine Cidadão da Assembleia Legislativa de Goiás: 

https://opine.al.go.leg.br/#!/proposicoes/2016003725. Acesso em 15 de março de 2017.  
181

 I - Camara Téc. de Transporte Público Coletivo; II - Camara Téc. de Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário e Drenagem Urbana; III - Camara Téc. de Gestão Integrada Resíduos Sólidos; IV- Camara Téc. de 

Desenvolvimento Urbano de Interesse Metropolitano; V - Camara Téc. de Planej. e Gestão da Informação.  
182

Art. 11º: I – Cons. Consultivo de Segurança Pública; II – Cons. Consultivo de Saúde; III – Cons. Consultivo 

de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social; IV – Cons. Consultivo de Aperfeiçoamento e 

Modernização Institucional. V – Cons. Consultivo de Política de Habitação e Meio Ambiente; VI – Cons. 

Consultivo de Transporte Público Coletivo e Mobilidade; VII – Cons. Consultivo de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; VIII – Cons. Consultivo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; IX – Cons. 

Consultivo de Desenvolvimento Urbano de Interesse Metropolitano e Drenagem Urbana. 
183

 Seção IV – Sistema Metrop. de Transporte Público (Artigos 13º e 15º); Seção V – Sistema Metrop. de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Art. 18º); Seção VI – Sistema de Gestão Metropolitana de 

Resíduos Sólidos (Art. 20º);  Seção VII – Sistema de Desenv. Urbano de Interesse Metropolitano e Drenagem 

Urbana (Art. 22º e Art. 23º); e, por fim, Seção VIII – Sistema de Planejamento e Gestão da Informação (Art. 

25º). 

https://opine.al.go.leg.br/#!/proposicoes/2016003725
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Câmaras Municipais, recebendo forte crítica quanto a sua implementação, uma vez que a 

sociedade civil não está representada
184

, sendo acusado de “postura pouco democrática”, o 

que levou ao pedido de “retirada de urgência na sua aprovação”
185

, visando promover o amplo 

debate das propostas e envolver maior participação popular, tal qual a questão enseja; de 

modo a aproveitar o momento em que estão ocorrendo as Oficinas e Audiências Públicas nos 

20 municípios metropolitanos, no âmbito da elaboração do PDIRMG. 

Ou seja, nesse ambiente de enorme desafio para a gestão da RMG, a elaboração bem 

sucedida do PDUI representa uma oportunidade para implementar ações respaldadas no 

Estatuto da Metrópole, garantindo a execução de ações de cunho urbano-regional, visando o 

desenvolvimento metropolitano e que contribuam para o alcance da estrutura urbana desejada 

para o futuro.A questão do financiamento do desenvolvimento da metrópole representa o 

maior entrave posto na atualidade, além do enorme desafio de envolver os diferentes entes 

federados e poderes na solução dos problemas metropolitanos na RMG, cujo enfoque nas 

agendas políticas dos gestores locais é ínfimo, observado por Borges (2015) como “um 

padrão político paroquialesco”. De modo que, o esforço para a concretização das diretrizes 

elencadas e os rumos que serão apontados para o caminho de evolução da metrópole é 

imenso; principalmente, em vista da necessidade de fortalecimento do “arranjo institucional” 

de gestão em vigor, o qual vem paulatinamente perdendo espaço na agenda pública local na 

última década (como mostra as informações ora elencadas); em especial, no tocante a função 

pública de interesse comum uso e ocupação do solo, considerando se o cenário de 

intensificação da produção do ambiente construído, nos anos recentes, ocasionando a 

expansão metropolitana e fragmentação do próprio padrão de organização socioespacial.  

                                                 
184

Audiência discutirá redução de autonomia dos municípios da Grande Goiânia. Câmara Municipal de 

Goiânia, 07/02/2017. In: http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/audiencia-discutira-reducao-da-

autonomia-dos-municipios-da-grande-goiania?searchterm=codemetro; Reunião sobre Codemetro trata da 

participação desigual entre representantes municipais e estaduais.  Camara Municipal de Goiânia, 

20/02/2017. In: http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/reuniao-sobre-codemetro-trata-da-

participacao-desigual-entre-representantes-municipais-e-estaduais. Acesso em 20 de fevereiro de 2017. 
185

Membros do CODESE e Deputados se reuniram para debater Projeto sobre a RMG, e pedir a retirada 

do pedido de urgência e preferência na sua tramitação. Assembleia Legislativa de Goiás, 02/03/2017. In: 

https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/147848/tipo/geral. Acesso em 02 de março de 2017. 

http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/audiencia-discutira-reducao-da-autonomia-dos-municipios-da-grande-goiania?searchterm=codemetro
http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/audiencia-discutira-reducao-da-autonomia-dos-municipios-da-grande-goiania?searchterm=codemetro
http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/reuniao-sobre-codemetro-trata-da-participacao-desigual-entre-representantes-municipais-e-estaduais
http://www.goiania.go.leg.br/institucional/noticias/reuniao-sobre-codemetro-trata-da-participacao-desigual-entre-representantes-municipais-e-estaduais
https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/147848/tipo/geral
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4.2. Produção habitacional e reconfiguração urbana na metrópole goianiense 

“(...) o atual Estado neoliberal brasileiro abriu mão de qualquer ação sobre o espaço 

urbano como um todo. Na parte rica da cidade (demográfica e espacialmente mínima) 

o Estado atua, mas é dominado pelos interesses privados (...). No restante, na maior 

parte do espaço urbano, onde mora a maioria, o Estado e a Lei são quase totalmente 

ausentes. Conclusão: o Estado se evaporou. Os governos estadual e municipal (...) 

participam docilmente da produção do espaço do bairro por meio das operações 

urbanas (há ainda os que acreditam nelas por causa do Estatuto da Cidade), legislação 

urbanística e especialmente por meio de obras viárias monumentais (...). O 

empresariado, que há muito se organiza em todos os níveis de governo para defender 

seus interesses diretamente econômicos, agora se organiza especificamente para lutar 

pela qualidade do “seu” espaço público. Surgem então novos interesses – os ligados ao 

espaço urbano – e novas formas de organização do empresariado (...) agora se 

organiza e luta pelos bairros de seus empreendimentos e seus locais de trabalho.” 

Flávio Villaça – prefácio da obra “São Paulo cidade global: fundamentos financeiros 

de uma miragem” de Mariana Fix. São Paulo. Boitempo, 2007 (pag.10).    

 

Partindo da premissa de que a produção das cidades no Brasil vem se alterando 

profundamente nas últimas décadas, em decorrência das alterações no circuito imobiliário, 

iniciada com a abertura econômica e ajuste do capitalismo internacional (Governos Collor e 

FHC), acentuada a partir da reestruturação da política nacional de habitação (Governo Lula); 

tendo como pano de fundo o cenário econômico favorável (crescimento da economia, do 

emprego, da renda dos trabalhadores e mobilidade social), a abertura de capital imobiliário na 

Bolsa de Valores, capitalizando as empresas do setor imobiliário e a implementação de um 

conjunto de instrumentos, programas, ações e fluxos contínuos de recursos governamentais, o 

que resultou num boom construtivo sem precedentes (especialmente no período entre 2009 e 

2014), desencadeando a expansão territorial das principais das Incorporadoras S. A. em 

direção às metrópoles periféricas e cidades médias do país, bem como a adoção de novas 

estratégias empresariais e novos produtos urbanísticos; este Capítulo analisa o processo de 

reestruturação do mercado imobiliário goianiense, as alterações nas formas de apropriação e 

consumo do espaço urbano-metropolitano e impactos na reconfiguração urbana, que passa a 

ser caracterizada por um novo padrão de urbanização, disperso e fragmentado, tornando o 

tecido urbano socialmente mais heterogêneo, impondo novas dinâmicas de relações entre os 

20 municípios que integram a jovem metrópole do Cerrado. 

Assim, entende se que a Goiânia contemporânea só pode ser compreendida a partir da 

coesão funcional da sua região metropolitana, traduzida numa geografia urbana, definida a 

partir de espaços urbanos segregados e da inter-relação entre o ambiente construído e o meio 

ambiente natural. Um conjunto de transformações que refletem a ação dos diferentes agentes 

envolvidos na ocupação do solo: seja pela atuação do Governo (federal, estadual ou 

municipal); seja pelo mercado privado, que passou a se beneficiar duplamente ao conseguir 
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acessar tanto as fontes de recursos tradicionalmente destinadas a habitação de interesse social 

(na produção de conjuntos habitacionais distantes dos centros urbanos, especialmente a partir 

do MCMV), quanto aquelas destinadas a habitação de mercado, sobretudo via capital 

financeiro (grandes grupos empresariais atuando no mercado local: MRV, Tenda, PDG, 

Brookfield, Rossi, Living, Viver); somadas à produção social da moradia através da atuação 

dos movimentos populares urbanos, inseridos formalmente no acesso aos recursos 

governamentais (principalmente via MCMV Entidades), mas pouco inseridos na cidade.   

De um lado, observa se o fenômeno dos imponentes condomínios horizontais fechados 

voltados às classes mais abastadas e a verticalização alto padrão desenhada por edifícios 

luxuosos, tanto residenciais quanto business (destacando os empreendimentos life style, 

resorts urbanos, lajes corporativas, mixed use); de outro lado a verticalização do segmento 

econômico, com os gigantescos projetos de “novos bairros planejados” e novos “condomínios 

clubes” populares, especialmente a partir do MCMV/PNHU (Faixa 2 de renda) ou ainda com 

os sucessivos lançamentos nas imediações de parques urbanos (uma especificidade de 

Goiânia), promovendo a periferização da verticalização e novas sociabilidades, acarretando, 

também, grande impacto ambiental e insustentabilidade urbana.  

No outro extremo, a intensa produção da chamada “habitação social de mercado”, que 

em Goiânia passa a somar importante cifra de recursos de subsídio completar do Cheque 

Moradia do Governo de Goiás, em parceria com o Governo Federal, dinamizando a provisão 

de moradia social localizada, a priori, nas áreas periféricas, carentes de infraestrutura, com 

déficit de serviços e de mobilidade, acarretando alto investimento em intervenção viária e 

gastos onerosos com o transporte, para realização dos extensos deslocamentos pendulares 

diários, desnudando a problemática metropolitana. Enfim um conjunto de elementos que 

denotam profundas transformações na paisagem urbana e no skyline da cidade (ideia que tento 

traduzir com a fotografia que ilustra a capa desta pesquisa de doutoramento).  
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4.2.1. A “Goiânia City” de hoje: ares, padrão de empreendimentos e nomenclatura 

internacionalizada (dos CHFs à verticalização Life Style e Mixed Use) 

“A financeirização do espaço é uma prática, ou melhor, uma racionalidade prática 

associada ao neoliberalismo como ‘nova razão do mundo’. E, sob os auspícios de 

um suposto “fim da história”, a única razão advogada como válida, num mundo 

colonizado pelo mercado. A cartilha, adaptável às diferentes escalas (global, 

nacional, regional e local), combina um forte discurso legitimador (...) assim 

sumarizável: menos estado, mais instrumentos jurídicos negociais e governança 

compartilhada (com o mercado). Para combatê-la, no viés do direito à cidade em 

comum, é necessário, antes de tudo, destrinchar seus modos de operação – incidir 

na casa de máquinas.” (...) “Muito do que era o chão de fábrica passa a ser o chão 

das cidades e, agora, são os próprios espaços e seus sujeitos que se tornam a 

máquina de extrair mais-valia”.(...) “à cidade historicamente limitada - Cidade 

Ltda. - fruto de uma urbanização segregadora, tem se somado um conjunto de 

ameaças legislativas de viés especulativo — Direito® — cujo intuito e marca 

registrada é a tentativa de transformar o espaço urbano num ativo financeiro 

sempre mais rentável, a despeito dos custos humanos dessa jogada: o Direito à 

Cidade S/A”. Hoshino, Thiago A. P. e Franzoni, Julia A.  Direito à Cidade S/A: a 

casa de máquinas da financeirização urbana.Le Monde Diplomatique – Série “O 

Direito a Cidade em tempos de crise’. 08/07/2016. 

 
 

Os processos de segregação socioespacial, sobretudo, de segregação residencial, suas 

condicionantes e variações, assumem diferentes manifestações ao longo do tempo, alterando 

se nas novas lógicas de produção do espaço da cidade capitalista, como expressão de relações 

sociais extremamente desiguais, contraditórias e conflituosas, como tratado por ampla gama 

de autores e extensa literatura (Lojikine, 1997; Lago, 2000; Villaça, 2001; Maricato, 2001; 

Spósito, 2004; Carlos, 2007; Vasconcelos, 2013 entre outros). Grosso modo, parte 

significativa dos estudos caracteriza a segregação residencial como a maior ou menor 

distância física entre grupos sociais, onde a escala geográfica é o fator central (“padrão 

núcleo-periferia versus padrão fragmentado ou polinucleado dos enclaves’). Contudo, com o 

advento da globalização, as mudanças estruturais adquirem novas nuanças, especialmente 

visível nas grandes cidades e metrópoles, onde ocorre a face mais dramática da ocupação 

irracional do solo e da exclusão (Maricato, 2005); perceptível na medida em que surgem 

bairros exclusivos das camadas superiores, ao mesmo tempo em que as camadas médias e 

inferiores são deslocadas para outros bairros (processos de gentrificação), diminuindo o grau 

de “mistura social” (Ribeiro, 2000). Ou seja, “a noção centro-periferia já não é mais capaz de 

explicar toda a complexidade social, econômica e territorial da cidade capitalista”.  

Várias são as metáforas lançadas para expressar as mudanças em curso nas cidades, 

como chamou a atenção Ribeiro (2010): “cidade partida, cidade dual, cidade de exclusão, 

cidade dos enclaves fortificados, cidade do apartheid social” e mais recentemente, no âmbito 

do debate sobre a “desconcentração” da metrópole e da formação de múltiplas centralidades e 
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subcentralidades, as referências a “cidade polinucleada” e “pluricentral”, espraiamento; 

crescimento das franjas das metrópoles, perimetropolização, padrão morfológico expandido, 

dispersão urbana, cidade região etc. (Klink, 2001; Monte-Mór, 2006; Magalhães, 2008; De 

Mattos, 2012; Machado e Bicalho, 2012; Ojima, 2015; Soares, 2015). Enfim, uma infinidade 

de termos procura traduzir como as novas formas espaciais vão sendo moldadas pelas tensões 

entre crescimento populacional e expansão urbana (a “explosão-implosão da cidade”), 

caracterizando a chamada “dispersão urbana” (urban sprawl e/ou leapfroag development),
186

 

uma forma de crescimento ineficiente e desorganizado na configuração, implicando separação 

física dos núcleos, fragmentação, acesso a terra urbana ditado pelo mercado imobiliário, altos 

custos e externalidades negativas, na medida em que demanda reestruturação viária, aumenta 

o tempo de percurso (custo de viagem casa-trabalho), e a concentração de veículos e 

pedestres, demandando reestruturação viária (Costa & Silva, 2007; Ojima, 2007; Holanda 

2003; Ribeiro, 2008, entre outros). 

Trazendo essa discussão para a análise da forma espacial que a RM de Goiânia assume 

na atualidade, a análise das tendências de crescimento da cidade em relação às macrozonas de 

planejamento urbano evidencia a expansão urbana (projeção do Mapa de urbanização de 

Goiânia para 2050, elaborada pelo BID, apontou “aumento da área atual em até três vezes”), 

dispersão residencial e espraiamento da metrópole: encolhimento do Polo; continuidade do 

crescimento de Aparecida de Goiânia, destaque do crescimento de Goianira, Senador Canedo 

(2º e 6º lugar no ranking de crescimento estadual) e Trindade (o 3º mais populoso da RMG), 

todos localizados em áreas que conurbam com a metrópole e que mais atraem o mercado 

imobiliário, além de novos vetores como Nerópolis, Guapó, Aragoiana e Abadia de Goiás; 

corroborando, então, com os apontamentos de Pinto, 2009; Anjos, 2009; Lima, 2014, entre 

outros, que enfatizaram os padrões e focos conurbatórios na RMG. O Mapa a seguir, ilustra a 

evolução da mancha urbana, comparando as décadas de 1991 e 2010 (IBGE). 
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Abordagem teórica utilizada para definição das cidades americanas como expressão do “padrão suburbano de 

urbanização” (Kiefer, 2003) – debate revisado em parte no artigo produzido no âmbito da disciplina “Sistema de 

Informações Geográficas”– Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Estudos Socioambientais 

– IESA/UFG, sob a regência dos Profs. Manoel E. Ferreira e Nilson Clementino. Para medir essa dimensão da 

urbanização, Ojima (2007) lançou mão do Índice de Vizinhança Próxima, a partir do software Arc Gis (versão 

9.0); Ribeiro & Holanda (2006) partem da análise da metodologia proposta por Bertaud & Malpezzi (1999; 

2003) – “um índice de base demográfica, que tem por intuito relacionar, em função da população total, o número 

de habitantes por setor urbano à distância daqueles setores ao DCN” (distrito central de negócios ou núcleo 

central), em que duas aglomerações urbanas distintas podem apresentar taxas de crescimento populacional 

semelhantes num dado período, “mas uma pode configurar uma forma urbana compacta, verticalizada e 

monocêntrica e a outra poderá conformar seu espaço urbano de modo disperso, horizontalizado e policentrico”, 

cada qual representando custos sociais e ambientais distintos. 
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Mapa 9: RM de Goiânia: Manchas Urbanas (expansão entre 1991 e 2010). 

Fonte: Júnior, L. C. P. et  al. (2015).  

 

O movimento dinâmico no mercado imobiliário goianiense nos anos recentes, pode ser 

visto a partir da pesquisa da ADEMI.GO, realizada trimestralmente pela consultoria 

GRUPOM, com base nos dados referentes à Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

 

Gráfico 33: Mercado Imobiliário em Goiânia e Aparecida de Goiânia: Lançamento de 

imóveis – total anual (1996-2016). 
Fonte: ADEMI-GO/Banco de dados CBIC. Elaborado pela autora (publicado desde o Enanpur2009). 
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Na década de 1990, em termos de lançamentos imobiliários, o ano de 1996 (pós Plano 

Real/Governo de FHC) era o marco do mercado local (4.302 unidades lançadas), quantitativo 

somente ultrapassado em 2003 (uma reação positiva à eleição de Luis Inácio Lula da Silva, 

mas que não se sustentou), voltando a exibir números fracos e iniciando a recuperação, de 

fato, no ano de 2007, quando foram lançadas 4.563 unidades. Porém, sob os efeitos da crise 

financeira do subprime, voltou a cair em 2009, tendência revertida já em 2010, alcançando 

novo recorde em 2011 (11.829 unidades lançadas) – o ano “sui generis” do mercado local 

(pico de todas as referências), diminuindo a partir de então, ao sabor da crise econômica 

política do país: queda acentuada a partir de 2014, refletindo a conjuntura nacional (aumento 

da taxa de juros dos financiamentos imobiliários, corte de recursos, inclusive paralisação do 

PMCMV) – registrando em 2016 desempenho similar ao ano de 1996. A mesma leitura que 

pode ser feita com os números de “vendas líquidas de imóveis” (total anual).   

 

Gráfico 34: Mercado Imobiliário em Goiânia e Aparecida de Goiânia: Vendas Líquidas 

de Imóveis – total ano (1996-2016). 

Fonte: ADEMI-GO/Banco de dados CBIC.  Elaboração: BORGES, Elcileni, M. 

 

O índice médio de velocidade de vendas no período de 20 anos (1996-2016) traduz 

com exatidão os humores do mercado local: o marco anterior de elevação no ano de 1996 

(6,42), com forte recuo no final dos anos 1990; recuperação em 2002 e queda contínua até o 

ano de 2007, quando inicia a trajetória evolutiva – alcançando o cume no ano de 2011 (9,51); 

seguida por forte queda em 2012 (6,48); recuperação significativa em 2013 (7,44) e queda 

acentuada a partir de então – até o colapso em 2016 (3,24). 
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Gráfico 35: Mercado Imobiliário em Goiânia e Aparecida de Goiânia – Índice de 

Velocidade de Vendas (1996-2016). 

Fonte: ADEMI-GO/Banco de dados CBIC.  Elaborado pela autora. 

 

Em termos de tipologia dos empreendimentos comercializados no período do boom 

construtivo no mercado imobiliário goianiense, a análise da pesquisa de mercado da ADEMI, 

sintetizada no período entre 2007 e 2011, mostra que apesar do crescente número de 

lançamentos de empreendimentos habitacionais e comerciais de “Alto Nível”, os verticais de 

menor porte (apartamentos de 2 e 3 Quartos), com tamanho variando entre 46 m2 (Tenda) à 

65 m2 (Goldfarb), teve um maior peso, respondendo por mais de 85% das vendas;
187

 além de 

grande movimentação de vendas de “casas seriadas” destinadas às classes de renda de menor 

poder aquisitivo (“classes C e D”), modelo inspirado nos condomínios horizontais fechados 

das elites, alegado como busca de segurança (enclausuramento) e do “estilo de vida verde” –  

com tipologia disponível de 2 ou 3 Quartos, guarita de segurança e pequeno espaço de lazer 

(alguns empreendimentos com piscina, churrasqueira, salão de festas), tamanho médio 

variando entre 60m2 e 120m2 (preço médio entre R$ 130.000,00 e R$ 250.000,00); 

localizadas em maior oferta na região conurbada de Goiânia-Aparecida de Goiânia (Parque 

Amazônia, Jardim Imperial), nas imediações de vias de acesso às demais cidades da RMG 

(saída pra Inhumas/Goianira, Trindade, Nerópolis, Senador Canedo) e diversos lançamentos 

em bairros populares tradicionais (Vila Mutirão, Estrela D’Alva, Vila Monticelli e outros).
188

 

Embora não exista um levantamento quantitativo preciso dessa tipologia habitacional, 

a pesquisa de mercado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás – 
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 em abril/2009, unidade de 2 Quartos com preço médio de R$ 94.093,00 e em abril/2011, R$ 160.000,00.  
188

Exemplos de dois empreendimentos vizinhos aos bairros sociais onde foi realizado parte do estudo de caso 

desta pesquisa: Residencial Sucupira – Estrela D’Alva (2 Q – preço médio de R$  167.893,00) e Residencial 

Vida Bela – Vila Mutirão (2 Q – preço médio de R$  159.000,00); informações constantes em diversos anúncios: 

http://www.planetabrasileiro.com/residencial-sucupira-em-goiania-F100AC60012D542; 

https://www.tassiacorretora.com/condominio-vida-bela-goiania/.   Acesso em 14 de outubro de 2016. 
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CRECI/DEPAMI vem acompanhando os principais lançamentos da Grande Goiânia(casas, 

sobrados e loteamentos cercados por muro em todo seu perímetro e dotado de portaria 

privativa de acesso), que entre dezembro/2009 e março/2014, somou um total aproximado de 

130 empreendimentos, sendo: 96 em Goiânia; 21 em Aparecida de Goiânia; 6 em Trindade; 2 

em Senador Canedo; 1 em Hidrolândia, 1 em Aragoiânia e 1 em Terezópolis (perfazendo um 

total de aproximadamente 25.373 unidades habitacionais). 

Na mesma velocidade, o fenômeno dos Condomínios Horizontais Fechados (CHFs), 

pesquisado por Soares Junior (2007), disseminado em Goiânia na década de 1990, e, 

sobretudo, nos anos 2000, não para de crescer;
189

 tornando se cada vez mais uma opção 

crescente por parte dos segmentos mais abastados (ricos e classe média), em busca de 

residências elitizadas e isoladas, reproduzindo “a idealização do estilo de vida em vilas”, com 

forte apelo à ecologia, tendo como elementos centrais o marketing e o status, consolidando se 

como parte integrante da “nova paisagem do poder e do dinheiro que vem se desenhando na 

grande Goiânia”– “verdadeiros ícones da paisagem urbana” (Moysés et  al., 2007). Os autores 

chamam a atenção para a nomenclatura internacionalizada atribuída a essa tipologia 

residencial, que “remete a uma imagem de ‘cidade globalizada’, numa espécie de ‘apologia’ a 

lugares de países centrais valorizados pela elite e “mimetismo” ao estilo de moradia das 

grandes metrópoles mundiais e ao modelo americano de suburbanização – a “anti cidade 

goianiense” e a “emergência de novas cidades, como negação da cidade” (Moysés, 

Boaventura e Borges, 2016). Somente no município de Goiânia, em 2015, conforme dados da 

Prefeitura Municipal (GERPES/DIPLA/SUPPUG/SEPLANH), existiam 21 condomínios 

fechados de grande porte, já implantados e legalizados
190

 (apresentado no Quadro 4 e Mapa 

10, do item 4.2.2).  

O principal locus de implantação dos grandes CHFs de Goiânia é a região Sudeste, nas 

proximidades das vias de ligação Goiânia-Senador Canedo (GO-020 e GO-403), que conta 

com a presença de grandes equipamentos urbanos (Autódromo Internacional, Shopping 

Flamboyant, grandes redes de Supermercados), agraciada com a criação de um sistema viário 

exclusivo e de uso coletivo (avenidas, ruas e viaduto), passando a “interligar regiões antes 

separadas, alterando o cotidiano das mesmas” (Bernardes Soares Jr., 2006) e continua 
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Soares Junior (2007) lembra que “o condomínio Privê do Atlântico surgiu nos anos 1970, mas somente nos 

anos 1990 recebeu do poder público o status de condomínio fechado”. 
190

 Outros condomínios de médio porte figuram na SEPLANH como “condomínios residenciais” ou “habitações 

seriadas”, destacando se pelo menos 05 (cinco) condomínios de médio porte em Goiânia; além de outros 08 

condomínios de médio porte localizados nos municípios do entorno metropolitano: 02 em Aparecida de Goiânia 

(Jardins Mônaco e Jardins Viena), 02 em Senador Canedo (Res. Vale Verde e Jardim Veneza), 02 em Goianira 

(Cond. Villaggio Baiocchi e Recanto das Águas), 01 em Trindade (Cond. Village Trindade) e 01 em Santo 

Antônio de Goiás (Res. Califórnia). 
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recebendo grandes investimentos, tanto da Prefeitura (parque ecológico Flamboyant, 2005; 

Parque do Cerrado, Lei de criação nº 9.360/2013), quanto do Governo Estadual (Centro 

Cultural Oscar Niemeyer, 2006; Parque Autódromo Marcos Veiga Jardim, 2016) e do setor 

privado
191

 – região que eu chamo de “eixo da expansão endinheirada de Goiânia”.
192

 Uma 

segunda concentração, tanto de grandes CHFs como residenciais seriadas de médio porte é a 

Sudoeste de Goiânia, na divisa com o município de Aparecida de Goiânia (próximo a Av. Rio 

Verde, também receptora de grandes investimentos em estruturação viária, configurando 

“uma nova centralidade urbana”); há ainda alguns empreendimentos à Oeste, saída para 

Trindade/Goianira, e ao Norte o luxuoso condomínio Aldeia do Vale, saída para Anápolis, 

vizinho aos assentamentos populares Vale dos Sonhos e João Paulo II, explicitando as 

desigualdades socioespaciais e as profundas “contradições” da cidade. 

Outra faceta desse processo, em Goiânia, são os chamados “condomínios fechado de 

chácaras de lazer”, que foram mapeados no estudo de Lima (2014), mostrando sua localização 

espalhada nas áreas rurais (“estilo de vida no campo“) em toda a RMG, apontando que, até 

2014, “existiam implantados 33 condomínios de chácaras em 12 municípios da região 

metropolitana de Goiânia”, todos com localização privilegiada no que concerne às vias de 

acesso (a maioria com rodovias duplicadas); muitos localizados em área concorrente aos 

grandes CHFs, principalmente na região sudeste de Goiânia (caso do Condomínio de 

Chácaras Alto da Boa Vista, no município de Senador Canedo). Fenômeno caracterizado por 

Arrais (2013) como a “segunda residência” dos moradores da metrópole goianiense; para o 

autor, um dos aspectos visíveis de uma problemática estrutural (a questão fundiária 

metropolitana), agravada por uma problemática conjuntural (a drenagem de renda para os 

municípios periféricos que atendem à demanda solvável da capital). Ou seja, um dos aspectos 

da integração metropolitana, “forjada a partir da produção de um espaço privativo nos 

municípios periféricos para atender à demanda da metrópole”, implicando em fragmentação, 

no sentido de que “morar e viver, remetem não apenas a formas distintas de sociabilidade 

urbana, mas também a modos específicos de acesso à habitação e ao lazer”. 
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 Ao início de 2015, no auge da “crise”, foi lançado novos condomínios nessa mesma região, entre os quais: 

Cidade Alpha Goiás, complexo urbanístico da Alphaville Urbanismo, localizado no município de Senador 

Canedo (a 17 km de Goiânia), no limite municipal com Caldazinha; Jardins Zurique (GO 020), Jardins Nápoles 

e Jardins Bolonha (GO 403), ambos da FGR Urbanismo. Ver: Imóveis de alto padrão avançam na região leste 

- Jornal O Popular, 07/03/2015 – In: http://www.opopular.com.br/editorias/economia/im%C3%B3veis-de-alto-

padr%C3%A3o-avan%C3%A7am-na-regi%C3%A3o-leste-1.797716. Condomínios horizontais passam ilesos 

pela crise econômica. Jornal O Popular, 12/06/2016 – In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/condom%C3%ADnios-horizontais-passam-ilesos-pela-crise-

econ%C3%B4mica-1.1100999. Acesso em 14 de outubro de 2016.  
192

 Expressão utilizada pela primeira vez em artigo apresentado no Encontro da ANPUR, em 2009, em 

Florianópolis – SC (Borges e Moysés, 2009). 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/im%C3%B3veis-de-alto-padr%C3%A3o-avan%C3%A7am-na-regi%C3%A3o-leste-1.797716
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/im%C3%B3veis-de-alto-padr%C3%A3o-avan%C3%A7am-na-regi%C3%A3o-leste-1.797716
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/condom%C3%ADnios-horizontais-passam-ilesos-pela-crise-econ%C3%B4mica-1.1100999
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/condom%C3%ADnios-horizontais-passam-ilesos-pela-crise-econ%C3%B4mica-1.1100999
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No segmento vertical, ainda em 2006 foram lançados os primeiros empreendimentos 

de “alto nível”: tipo “resorts urbanos”,
193

 “chateaus”
194

 – “a nobre linhagem de castelos 

goianos”; empreendimento Life Style (inspirado em modelo norte-americano, com 

diferenciais de sustentabilidade), da EBM e Cyrela, que se consolidou como uma tendência 

incorporada ao sonho de consumo do goianiense.
195

 Num ambiente de grande dinamismo, o 

processo de verticalização do bairro Jardim Goiás, desde a criação do Parque Flamboyant, em 

2005, foi muito intenso, alterando de forma definitiva a paisagem urbana da região, que muito 

rapidamente foi tomada por empreendimentos verticais luxuosos (4 e 5 suítes), atraindo a 

migração de famílias ricas de outras áreas nobres da cidade, vislumbrados não apenas com a 

qualidade de vida pela proximidade do parque, mas, principalmente, com o status gerado; 

acarretando, também, saturamento do trânsito e grandes congestionamentos. 

 

Figura 9: Parque Flamboyant – Jardim Goiás: imagens de 2008 e de 2015. 

Fonte: Parque Flamboyant 56. In: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/goias/goiania/jd-

goias/parque-flamboyant-56/379; Visttá na Orla do Parque Flamboyant fica pronto (06/01/2015). In: 

http://evoimoveis.com.br/vistta-fica-pronto/.   

 

Mais recentemente grandes lançamentos, no setores Marista e Bueno (proximidades 

do Parque Vaca Brava), chamam a atenção dos observadores, caso do “Vitorian Livian 
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 Empreendimentos com grande variedade de equipamentos: varandas com churrasqueiras, terraço outliving, 

cozinha gourmet, home office,piscina com raia, deck molhado, fitness, redário, play zôo, spa natureza, praça dos 

aromas, ofurô, spa jacuzzi, atelier, garage band, espaço DJ, espaço mulher, cinema, pizza e premiun grill, cyber 

room, quadra de squash, varanda de jogos, coclivia, pista de cooper etc, etc. 
194

Chateau Flamboyant Life Style, Chateau Bougainville Life Style, Chateau Marista Life Style (EBM/Cyrela), 

Chateau de Versailles (Queiroz Siveira) etc. Material publicitário, caderno de fotos e plantas em: 

http://www.alanassad.com.br/imoveis/apartamento/goiania/marista/chateau-bougainville-lifestyle;   

http://www.melodemelo.com.br/pdfs/chateau-marista-caderno-de-fotos-e-plantas.pdf. Acesso em 15/10/2016.  
195

 Desde o lançamento do primeiro Life Style – o West House Life Style, em 2003, foram lançados ao  menos 20 

empreendimentos nessa marca, incluindo a criação da marca business style em 2005, Luxury Style em 2012, 

passando para a tendência dos mixed use; tendo angariado diversas premiação à EBM, como: Prêmio Master 

Imobiliário (Secovi.SP/Fiabci, 2006 e 2011); Prêmio Top Imobiliário (Estadão/Embraesp, 2009), e diversas 

premiações locais (CREA Goiás de Meio Ambiente, Pop List – jornal O Popular e Prêmio Goiás de Gestão 

Ambiental). Para mais informações ver: Revista EBM Style – 6ª Edição. In: https://issuu.com/ebmstyle/docs/6_-

_inaugura____o_do_espa__o_ebm; Linha do Tempo: https://issuu.com/ebmstyle/docs/linha_do_tempo; e o site 

da empresa: http://www.ebm.com.br/– prazer em viver assim. Acesso em 15 de outubro de 2016. 

http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/goias/goiania/jd-goias/parque-flamboyant-56/379
http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/goias/goiania/jd-goias/parque-flamboyant-56/379
http://evoimoveis.com.br/vistta-fica-pronto/
http://www.alanassad.com.br/imoveis/apartamento/goiania/marista/chateau-bougainville-lifestyle
http://www.melodemelo.com.br/pdfs/chateau-marista-caderno-de-fotos-e-plantas.pdf
https://issuu.com/ebmstyle/docs/6_-_inaugura____o_do_espa__o_ebm
https://issuu.com/ebmstyle/docs/6_-_inaugura____o_do_espa__o_ebm
https://issuu.com/ebmstyle/docs/linha_do_tempo
http://www.ebm.com.br/
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Desire” (2013), “o primeiro prédio do Brasil com elevador para automóvel e garagem dentro 

da sala” (skydrive da Atlas Shindler); “Casa Opus Vaca Brava,” sob o marketing da “casa 

vertical” – “uma opção para aqueles que querem retornar dos condomínios horizontais 

fechados”, com unidades comercializadas ao preço de R$ 5,3 milhões e R$ 6,8 milhões.
196

 No 

segmento business, desde 2007, quando a EBM lançou o primeiro empreendimento no 

conceito “inteligência business” (o Aton Business Style, no setor Oeste) o mercado local vem 

inovando continuamente, com diversas versões posteriores.
197

 Em 2013, o lançamento de um 

projeto no conceito mixed use (Triple A), do segmento de saúde, surpreendeu Goiânia – o 

Orion Business e Health Complex, cujo material publicitário vendeu uma Goiânia “antenada 

com as tendências das grandes metrópoles mundiais”. 

 

Figura 10: Órion Business & Health Complex – slogan: “Goiânia cidade de grandes 

oportunidades, acompanhando as tendências das grandes metrópoles mundiais” 

Fonte: www.orioncomplex.com.br – previsão de entrega em 2017. 

.  

O projeto em parceria da Tropical Urbanismo, Artefato Engenharia, FR Engenharia e 

Joule Engenharia (investimento de R$ 500 milhões) é composto por clinica, hospital, 

shopping, centro de convenções, hotel e heliponto (125 mil m2 de área construída), localizado 

em bairro nobre (Av. Mutirão com Av. Portugal, Setor Marista), e sucesso total de vendas.
198
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Apartamento de até R$ 5 milhões – Chegam a Goiânia inovações de grandes centros do mundo, como 

garagem no andar do imóvel. O Popular, 03/07/2013. In: http://www.opopular.com.br/editorias/economia/ 

apartamento-de-at%C3%A9-r-5-milh%C3%B5es-1.351816; para mais informações ver link: 

http://opusic.com.br/imovel/casa-opus-vaca-brava/; Acesso em 10 de novembro de 2016; Apartamentos hi tech 

de luxo podem custar até R$ 7 milhões em Goiânia. Goiàs G1 – TV Anhaguera. 13/05/2016. In:  

http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/apartamentos-hi-tech-de-luxo-podem-custar-ate-r-7-

milhoes-em-goiania.html. Acesso em 10 de novembro de 2016. A pesquisa de mercado do  DEPAMI/CRECI.GO 

destaca “três bairros com os maiores valores do m2: Marista (R$ 5.989,27), Jardim Goiás (R$ 5.978,53) e Bueno 

(R$ 5.960,36); já o comportamento de preços dos empreendimentos comerciais situa se em patamar mais 

elevado: média de preço do m² de R$ 7.124,57” (dados de 2015).   
197

Absolut Business Style (Setor Bueno); New Business Style (Jardim Goiás); Nasa Business Style (Setor Sul); 

Walk Business & Life Style (Setor Bueno), entre outros. In: http://www.ebm.com.br/. 
198

 Órion vende 80% de suas unidades em 48 horas - Jornal O Popular, 03/07/2013. 

Veja mais em: http://www.opopular.com.br/editorias/economia/%C3%B3rion-vende-80-de-suas-unidades-em-

48-horas-1.351817; exibido na 52ª edição do Salão do Móvel de Milão, em abril de 2013, com o título 

“GoWest: Orion project by Klinamen”, iniciativa da empresa Italiana Klinamen de Design (consultora artística 

http://www.orioncomplex.com.br/
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/%20apartamento-de-at%C3%A9-r-5-milh%C3%B5es-1.351816
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/%20apartamento-de-at%C3%A9-r-5-milh%C3%B5es-1.351816
http://opusic.com.br/imovel/casa-opus-vaca-brava/
http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/apartamentos-hi-tech-de-luxo-podem-custar-ate-r-7-milhoes-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/apartamentos-hi-tech-de-luxo-podem-custar-ate-r-7-milhoes-em-goiania.html
http://www.ebm.com.br/
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/%C3%B3rion-vende-80-de-suas-unidades-em-48-horas-1.351817
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/%C3%B3rion-vende-80-de-suas-unidades-em-48-horas-1.351817
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Em outubro de 2015, mesmo com o agravamento da crise econômica brasileira, mais 

um grande lançamento business em Goiânia – o Nexus Shopping & Business (investimento de 

R$ 550 milhões), projeto composto de três torres (mais de 136 mil m2 de área construída), 

com shopping center, polo gastronômico, hotel e estrutura de negócios (392 salas comerciais, 

lajes corporativas, centro de convenções multiuso e heliporto privativo no terraço). 

 

Figura 11: Nexus Shopping Multiuso – slogan: “Goiânia vai entrar definitivamente no 

mapa Business do Brasil, e você já faz parte desta história”. 

Fonte: http://www.nexusgoiania.com.br/- previsão de entrega em 2020. 

 

Proposto em parceria da Consciente e FGF Incorporações, foi apresentado como um 

projeto “sintonizado com as tendências sustentáveis” (estacionamento com capacidade para 

1.700 vagas, bicicletário e vagas exclusivas para veículos híbridos ou 100% elétricos) e 

certificação Leed – “inspirado nos centros corporativos de importantes metrópoles 

internacionais”.
199

 Mas que gerou grande polêmica em vista do impacto urbano potencial, 

localizado em área adensada (confluência da Avenida D com Mutirão, no Setor Marista), 

região com saturamento de trânsito, tendo sido solicitada embargação das obras pelo MPE.
200

 

                                                                                                                                                         
do projeto do Órion); e na feira de Bauma na Alemanha, em abril de 2016, como exemplo de inovação 

tecnológica (uso de fôrmas de concreto da Italiana Bematek). Informações nos links: 

http://www.segs.com.br/demais/17118-empreendimento-em-goiania-e-exemplo-de-tecnologia-na-

alemanha.html; http://goiasempresas.com.br/empreendimento-goiano-e-destaque-no-salao-do-movel-de-milao/. 

Acesso em 10 de novembro de 2016. 
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Nexus: o novo shopping de R$ 550 milhões em Goiânia. Diário de Goiás, 10/09/2015. In: 

http://diariodegoias.com.br/economia/empresas-e-negocios/18333-nexus-o-novo-shopping-de-r-550-milhoes-

em-goiania; Hotsite: http://www.nexusgo.com.br/home. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
200

 Um juiz de Goiânia pediu a suspensão dos efeitos para o alvará de construção e que as empresas responsáveis 

fossem compelidas a apresentar ao município de Goiânia novo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudo 

de Impacto de Trânsito (EIT). Juiz determina suspensão de obras do Nexus, no Setor Marista - Jornal O 

Popular, 13/06/2016. In: http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/juiz-determina-suspens%C3%A3o-de-

http://www.nexusgoiania.com.br/
http://www.segs.com.br/demais/17118-empreendimento-em-goiania-e-exemplo-de-tecnologia-na-alemanha.html
http://www.segs.com.br/demais/17118-empreendimento-em-goiania-e-exemplo-de-tecnologia-na-alemanha.html
http://goiasempresas.com.br/empreendimento-goiano-e-destaque-no-salao-do-movel-de-milao/
http://diariodegoias.com.br/economia/empresas-e-negocios/18333-nexus-o-novo-shopping-de-r-550-milhoes-em-goiania
http://diariodegoias.com.br/economia/empresas-e-negocios/18333-nexus-o-novo-shopping-de-r-550-milhoes-em-goiania
http://www.nexusgo.com.br/home
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/juiz-determina-suspens%C3%A3o-de-obras-do-nexus-no-setor-marista-1.1101610
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Na região central de Goiânia, outro destaque são os “megaempreendimentos” voltados 

aos negócios populares do segmento de vestuário e moda, em área próxima a Praça do 

Trabalhador, para escoamento dos produtos confeccionista da RMG, com grande produção 

nos municípios de Aparecida de Goiânia, Trindade e Goiânia; inicialmente instalados na Av. 

Bernardo Sayão e Setor Fama (setor Goiás Norte Ferroviário), expandindo para Av. Goiás  

em fins dos anos 1990, com a construção do shopping atacadista Goiás Center Modas; em 

2007 a “feira coberta Estação Goiânia”/Shopping Estação, composta por 700 lojas e estrutura 

de hospedagem (Hotel GO Inn, administrado pela Atlântica Hotels); e por último o complexo 

Mega Moda Shopping (2011), na região “Polo 44” (lado oposto ao terminal Rodoviário), 

composto de 1.300 lojas, 700 vagas de estacionamento e 60 vagas para ônibus (investimento 

de R$ 150 milhões da holding Grupo Novo Mundo); hotel exclusivo inaugurado em 2015 (o 

Soft In Mega Moda, administrado pela Brazil Hospitality Group), além de uma passarela 

interligando o complexo ao shopping (inaugurada em 2016) – consolidando se como a “nova 

centralidade de negócios populares da RMG” (no total são mais de 12 mil lojas instaladas nas 

região, um dos maiores “shopping a céu aberto do Brasil”).
201

  

Na outra extremidade, seguindo o “eixo da expansão endinheirada de Goiânia”, o 

bairro Park Lozandes, ao lado da BR 153 (entre o Parque Flamboyant e os condomínios 

horizontais de grande porte), numa região até então pouco adensada onde era comum a 

retenção especulativa das áreas adjacentes à espera de valorização e recebeu como primeiro 

empreendimento o Paço Municipal (Palácio do Cerrado, anos 2000), na sequencia o 

Ministério Público Federal e estão sendo erguidas as novas sedes da Assembleia Legislativa, 

Fórum Criminal e Fórum Cível, além da doação de áreas públicas pela Prefeitura para 

construção da sede do Ministério Público Estadual – MPE e do Tribunal de Contas dos 

Municípios – vem consolidando o “novo polo jurídico de Goiânia”.
202

 Em 2011, foi lançado o 

                                                                                                                                                         
obras-do-nexus-no-setor-marista-1.1101610. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
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 Hoje já é considerado o 3º maior produtor nacional, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina, responsável 

por 28% das vendas têxtil do país (informações da Associação Empresarial da Região 44 - AER 44); no total são 

120 empreendimentos, que recebe em média 700 mil turistas/mês, movimentando cerca de R$ 570 milhões/mês 

de recursos e gerando cerca de 30 mil empregos diretos e 100 mil indiretos; acarretando, também, grande 

adensamento, num espaço disputado entre lojistas, feirantes, camelôs e consumidores, com grande circulação de 

pedestres e veículos automotores (agraciado com o Decreto municipal nº 2.782/2016 de criação do APL da 

Moda de Goiânia). In: Comércio da Rua 44 pretende superar o do Brás em São Paulo. Jornal O Popular, 

03/12/2016. In: http://www.opopular.com.br/editorias/2.234055/com%C3%A9rcio-da-rua-44-pretende-superar-

o-do-br%C3%A1s-em-s%C3%A3o-paulo-1.1189749. Acesso em 10 de janeiro de 2017.  
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 Análise da ADEMI.GO, em: http://www.ademigo.com.br/park-lozandes-consolida-se-como-polo-juridico-de-

goiania/. Acesso em 05 de janeiro de 2017. A Euroamérica, que lançou grande empreendimento residencial na 

região, construiu, também, o complexo esportivo de areia Eurobeach (bar e restaurante ao estilo quiosque com 

sobreiros), criando alternativa de happy hour “a beira da praia artificial”, garantindo o uso do espaço nos 

campeonatos esportivos da OAB (como o Torneio de Futevôlei da OAB 

Prev/2016).http://www.curtamais.com.br/goiania/eurobeach-sedia-torneio-de-futevolei-oab-prev-2016-em-

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/juiz-determina-suspens%C3%A3o-de-obras-do-nexus-no-setor-marista-1.1101610
http://www.opopular.com.br/editorias/2.234055/com%C3%A9rcio-da-rua-44-pretende-superar-o-do-br%C3%A1s-em-s%C3%A3o-paulo-1.1189749
http://www.opopular.com.br/editorias/2.234055/com%C3%A9rcio-da-rua-44-pretende-superar-o-do-br%C3%A1s-em-s%C3%A3o-paulo-1.1189749
http://www.ademigo.com.br/park-lozandes-consolida-se-como-polo-juridico-de-goiania/
http://www.ademigo.com.br/park-lozandes-consolida-se-como-polo-juridico-de-goiania/
http://www.curtamais.com.br/goiania/eurobeach-sedia-torneio-de-futevolei-oab-prev-2016-em-goiania
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Lozandes Corporate Design, o maior do gênero mixed use de Goiânia (830 unidades e área 

construída de 90 mil m2), com três torres interligadas (shopping + residence + office), um 

projeto arquitetônico considerado “visionário” (“fachada curva, inspirada na arquitetura de 

Dubai”), consagrando a Construtora Queiroz Silveira no mercado imobiliário do Centro-Oeste 

(Prêmio Master Imobiliário 2011), contribuindo para a valorização imobiliária na região.
203

 

 

Figura 12: Mixed Use Lozandes Corporate Design – Park Lozandes (2011) – slogan: 

“Uma tendência mundial que vai ser tendência na sua vida”. 
Fonte: Google Search. 

 

Em 2015, a Euroamérica lançou na mesma região, em área vizinha ao Lozandes 

Corporate, o megaempreendimento “Euro Park Residencial”: nove torres de apartamentos de 

3 e 4 suítes, esbanjando projeto paisagístico, diferenciais ecosustentáveis, um parque privativo 

com mais de 7 mil m2 – além de Parceria com a Prefeitura para construção do Parque do 

Cerrado (criado pela Lei nº 9.360/2013), em área de 706 mil m2 (o maior de Goiânia),  sob o 

argumento de “contribuir para o desenvolvimento da cidade.”
204

 Neste caso, a novidade seria 

a aplicação de “metodologia colaborativa” para elaboração do projeto do Parque em 

workshops (de fevereiro a maio de 2015) – um master plan, coordenado pela Euroamérica e 

Agência Ambiental – AMMA, Associação de Cimento Portland (ABCP) e Fórum Goiano de 

Habitação (integrado pelas instituições Ademi, Sinduscon e Secovi), onde, teoricamente, a 

                                                                                                                                                         
goiania. Acesso em 05 de dezembro de 2016.  
203

Ao todo são 255 apartamentos ( 1 e 2 Q com suíte e duplex) e 575 salas comerciais (entre 31,01m²  e  600m²); 

ocupadas, principalmente, por serviços jurídicos. Em 2011 quando foi lançado o empreendimento o preço do m2 

foi calculado em R$ 3,9 mil e atualmente chega aos R$ 7 mil; In:  http://www.ademigo.com.br/queiroz-silveira-

conclui-lozandes-corporate-design/. Acesso em 14 de novembro de 2016. 
204

 Contudo, recentemente o MPE acolheu denuncia de irregularidade neste empreendimento, recomendando a 

SEPLANH que determine o seu “embargo e anule os alvarás de construção e certidão de início de obra, sob pena 

de cometer ato de improbidade administrativa”; segundo denúncia originada da “CEI das Pastas Vazias” o 

registro deste imóvel data de 2007,  mas não foram encontrados os documentos, além de outras irregularidades. 

In: http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/secretario-e-recomendado-a-embargar-empreendimento-no-park-

lozandes-em-goiania#.WGMnoNIrJdg. Acesso em 14 de novembro de 2016. 

http://www.curtamais.com.br/goiania/eurobeach-sedia-torneio-de-futevolei-oab-prev-2016-em-goiania
http://www.ademigo.com.br/queiroz-silveira-conclui-lozandes-corporate-design/
http://www.ademigo.com.br/queiroz-silveira-conclui-lozandes-corporate-design/
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/secretario-e-recomendado-a-embargar-empreendimento-no-park-lozandes-em-goiania#.WGMnoNIrJdg
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/secretario-e-recomendado-a-embargar-empreendimento-no-park-lozandes-em-goiania#.WGMnoNIrJdg
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população poderia opinar com “ideias e desenho”.
205

 Contudo, na ocasião “a primeira parte da 

área já estava detalhada, orçada e executada”; conforme avaliação do CAU.GO, “na verdade o 

espaço público já estava ditado pelo investidor e não pela demanda da população”, saltando 

aos olhos que “o público-alvo não são pessoas que habitam a região” e sim “potenciais 

clientes, a serem conquistados por mais essa estratégia de marketing para a venda de 

habitações no entorno do espaço verde”.
206

 O material publicitário deste empreendimento 

explicita bem o uso do imaginário na reprodução da natureza com fins mercantis, reafirmando 

o parque urbano como o principal “trunfo” dos promotores imobiliários em Goiânia 

 

Figura 13: Euro Park Residencial – Park Lozandes – slogan: “Se um parque muda tudo, 

imagine dois” (2015). 
Fonte: http://www.europarkgoiania.com.br/ e http://www.europarkresidencial.com/; vídeo-apresentação:  

https://www.youtube.com/watch?v=uJJoon-TMoc. 

 

Explicitando, portanto, o que Anitelli (2015) já havia observado em sua pesquisa, que 

“os lagos e parques goianos refletem não apenas os edifícios a sua volta”, mas uma estratégia 

para alavancagem comercial e potencialização de lucros; restringindo o beneficio das áreas 

verdes públicas aos consumidores destes empreendimentos, “limitando a visão holística de 

planejamento urbano e convertendo a política pública em ferramenta para viabilização dos 

interesses privados na produção do espaço e na organização territorial da metrópole.” 

Estratégia que se mostra exaustiva, inclusive ameaçando reserva de áreas verdes criadas no 

Plano Original da cidade (de 1930); caso da Operação Urbana Consorciada – OUC Jardim 

Botânico, que abriga a maior área verde de Goiânia e a nascente do Córrego Botafogo, 

localizada no Setor Pedro Ludovico e Vila Redenção (as primeiras ocupações da cidade), cujo 

projeto do Instituto Cidade (“braço” da ADEMI.GO), datado de 2010, propõe a 

                                                 
205

 Prefeitura convida goianiense para criar Parque do Cerrado. In: http://thebook.is/2015/02/20/prefeitura-

convida-goianiense-para-criar-parque/;http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/en/assessoria-de-

comunicacao-social/a-semana/56-edicao-530-04-de-marco-de-2015/320-workshop-para-o-projeto-colaborativo-

do-parque-do-cerrado-nos-dias-11-e-12. Acesso em 14 de novembro de 2016.  
206

 SOUZA, Maria E. Opinião: Parque da cidade-mercadoria. CAU.GO, 17/03/2015. In: 

http://caugo.gov.br/opiniao-parque-da-cidade-mercadoria/.  Acesso em 14 de novembro de 2016. 

http://www.europarkgoiania.com.br/
http://www.europarkresidencial.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uJJoon-TMoc
http://thebook.is/2015/02/20/prefeitura-convida-goianiense-para-criar-parque/
http://thebook.is/2015/02/20/prefeitura-convida-goianiense-para-criar-parque/
http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/en/assessoria-de-comunicacao-social/a-semana/56-edicao-530-04-de-marco-de-2015/320-workshop-para-o-projeto-colaborativo-do-parque-do-cerrado-nos-dias-11-e-12
http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/en/assessoria-de-comunicacao-social/a-semana/56-edicao-530-04-de-marco-de-2015/320-workshop-para-o-projeto-colaborativo-do-parque-do-cerrado-nos-dias-11-e-12
http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/en/assessoria-de-comunicacao-social/a-semana/56-edicao-530-04-de-marco-de-2015/320-workshop-para-o-projeto-colaborativo-do-parque-do-cerrado-nos-dias-11-e-12
http://caugo.gov.br/opiniao-parque-da-cidade-mercadoria/
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“requalificação” urbana da região
207

, valendo se da estratégia de venda de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (os chamados CEPACs), que nada mais são que “títulos” 

de securitização do direito de construir, lançados antecipadamente no mercado financeiro; 

defendido como “um instrumento de arrecadação voluntária de recursos” para alavancar 

investimentos públicos para o desenvolvimento urbano (uma verdadeira “mina de ouro”).  

 

Figura 14: Operação Urbana Consorciada Jardim Botânico: Ações Estratégicas – 

“promover a melhoria das condições de habitabilidade”. 
Fonte: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplan-ouc/jb/index.asp 

 

Contudo, um instrumento considerado juridicamente controverso, limitado quanto ao 

alcance social, “uma vez que utilizado para beneficiar os poucos de sempre, em detrimento do 

conjunto da população” – o que Ferreira e Fix (2001) chamam de “o falso milagre do 

CEPAC”, pois a "mina" só renderá se os investimentos públicos urbanos forem condicionados 

pelos interesses do mercado imobiliário; “a lógica da OUC (prevista na Lei 10.257/2001) é 

exatamente fazer a iniciativa privada financiar a recuperação da própria área de atuação.” 

Desta feita, a concretização da OUC Jardim Botânico introduziria um novo tipo de 

“especulação imobiliária financeirizada” na produção do espaço urbano de Goiânia.  
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 Projeto de construção de 500 unidades habitacionais (“edifícios verdes”), reurbanização de HIS; 43 parques 

de vizinhança (transformar as “vielas” existentes em espaço de convívio social); 19 km de ciclovias; polos 

comerciais e culturais; mudanças no trânsito e na configuração das vias e implantação de 88 mil m² de serviços 

públicos (escolas, postos de saúde, etc.). Apesar da aprovação da OUCJB esbarrar no Plano Diretor e uma Lei 

aprovada em 2013 “impedir a construção de prédios em um raio de 350 metros do Jardim Botânico”, os trâmites 

vem avançando. Link do Projeto: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplan-ouc/jb/index.asp; Prefeitura lança 

consulta pública sobre Operação Urbana Consorciada Jardim Botânico. 04/04/2016. In: 

http://www4.goiania.go.gov.br/portal/pagina/?pagina=noticias&s=1&tt=not&cd=9937&fn=true; Empresários 

pressionam e Prefeitura volta a debater construção de prédios no Botânico. Jornal Opção. 05/04/2016. In: 

http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/empresarios-pressionam-e-prefeitura-volta-debater-construcao-

de-predios-no-botanico-62879/. Acesso em 20 de novembro de 2016 

http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplan-ouc/jb/index.asp
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplan-ouc/jb/index.asp
http://www4.goiania.go.gov.br/portal/pagina/?pagina=noticias&s=1&tt=not&cd=9937&fn=true
http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/empresarios-pressionam-e-prefeitura-volta-debater-construcao-de-predios-no-botanico-62879/
http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/empresarios-pressionam-e-prefeitura-volta-debater-construcao-de-predios-no-botanico-62879/
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4.2.2. Cidade “verde” versus periferização da verticalização: da produção nas 

imediações dos Parques Urbanos aos novos bairros planejados (e a sustentabilidade?) 

Partindo da observação de que a problemática questão da “insustentabilidade 

urbana”,
208

 decorrente do padrão de urbanização vigente desde a Revolução Industrial, se 

agrava na mesma proporção do extraordinário crescimento das cidades, em escala planetária; 

e que no Brasil (cuja taxa de urbanização corresponde a 86,53% da população) as marcas do 

modelo de crescimento econômico desigual e concentrador (“modernização conservadora”)
209

 

desnudam um enorme passivo ambiental e social: informalidade urbana, déficit habitacional 

acumulado do passado e precariedade da moradia; denotando com especificidades marcantes 

no espaço urbano de Goiânia e sua região metropolitana, quais sejam: proliferação de posses 

urbanas; intenso processo de “invasões”; ocupações em áreas de risco, áreas verdes, fundos de 

vale e de preservação permanente, degradando os recursos hídricos e o meio ambiente; além 

de elevado déficit habitacional e construção de empreendimentos habitacionais populares em 

espaços segregados, com parca infraestrutura, carência de equipamentos urbanos, serviços e 

dificuldade de acesso ao transporte urbano precário. 

Não obstante, desde os anos 1990, Goiânia vem ostentando o título de “capital verde 

do país”, apontada como a cidade mais arborizada do Brasil (e a segunda mais arborizada do 

mundo): atualmente possui 32 parques urbanos e bosques (implantados), cerca de 950 mil 

árvores nas vias públicas e 382 espécies diferentes (dados da AMMA – Agência Municipal de 

Meio Ambiente), equivalendo a uma taxa de 89,5% de arborização por 100 mil habitantes 

(IBGE) ou área verde média de 94m2 por habitante (bem acima da média preconizada pela 

ONU que é de 12m2 por habitante). No ano de 2009 recebeu o título de “capital brasileira 

com melhor índice de qualidade de vida” da Organização Mundial de Estados, Municípios e 

Províncias (OMEMP) e desde 2011 faz parte da rede UBERLAC de Cidades Sustentáveis 

(integrada a lista da Comissão Europeia e BID) e do Programa Cidade Sustentável 

brasileiro,
210

 desenvolvendo importantes ações estratégicas e ferramentas de gestão ambiental 

urbana, tais como: Plano Diretor de Arborização Urbano - PDAU (AMMA, 2008); 
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Para FERREIRA (2015) embora não exista propriamente uma formulação que defina ”sustentabilidade 

urbana”, dando-lhe o caráter sistêmico que merece e permitindo uma fácil compreensão dos abusos sobre a 

natureza, cada vez mais as pessoas associam as questões urbanas à problemática ambiental, pois a relação é 

“cada vez mais evidente: aumento das enchentes, falta de árvores, colapso do trânsito,  desabamentos frequentes,  

poluição, falta de saneamento”; lembrando que “a imprecisão dessa noção até ajuda, em muitos casos, à sua 

apropriação indevida por setores do mercado que a utilizam como estratégia de marketing, para vender 

empreendimentos que, antagonicamente, reforçam a insustentabilidade da matriz urbanística geral”.  
209

 Termo usado pelos intérpretes da formação brasileira, como Tavares e outros. TAVARES, M. da C. (Des) 

ajuste global e modernização conservadora. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
210

 Uma realização conjunta da Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 

Sustentáveis e do Instituto Ethos; dados a partir de: www.cidadessustentaveis.org.br.  

http://www.cidadessustentaveis.org.br/
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Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE (ITCO/SEPLAM, 2008), incluindo a reelaboração 

do Mapeamento de Vazios Urbanos e da Carta de Risco de 1971, enfatizando a ocupação 

planejada do espaço rural (privilegiado na Agenda 21) e um programa de Coleta Seletiva de 

Lixo bastante difundido entre a população, impulsionando a instalação de diversas 

cooperativas de recicláveis, reforçando a imagem de “cidade ecologicamente correta”.  

O fenômeno dos parques urbanos e áreas verdes em Goiânia remontam a década de 

1930,
 211

 ainda no seu Plano Original (fundamentado nas cidades jardins-inglesas); no entanto, 

conforme argumentado por Streglio (2012) “do surgimento da nova capital até os dias atuais, 

grande parte das áreas verdes foram extintas devido à expansão do aglomerado urbano” 

(perda de aproximadamente 3,5 milhões de m2). Assentada numa “estratégia política”, a partir 

dos anos 1990, na gestão de Darci Acorssi (PT), buscando afirmar “o epíteto de cidade 

ecologicamente correta” em consonância a ascensão da temática ambiental na agenda das 

políticas públicas (rebatimento da Constituição Federal de 1988), a construção de parques 

urbanos em Goiânia é intensificada. Mas, sobretudo, nas gestões Iris Rezende (PMDB), a 

partir de 2005, o numero de parques urbanos em Goiânia “praticamente quadruplicou”: foram 

implantados “11 parques urbanos e/ou bosques em 05 regiões periféricas da cidade” 

(Noroeste, Leste e Oeste). O que Oliveira (2011) definiu como “uma ação respaldada em 

objetivos mercantis” (a “cidade espetáculo”), em que os administradores públicos locais, a 

partir do planejamento estratégico,
212

 “têm buscado imprimir uma marca a Goiânia,” embora 

tenham promovido a democratização de equipamentos públicos. A partir de 2010, a gestão de 

Paulo Garcia (PT) deu continuidade a política ambiental urbana, inovando na forma de 

implementação, transferindo os custos de investimentos para o setor imobiliário privado: em 

apenas sete anos foram implementados mais de 11 empreendimentos, chegando em 2016 com 

um total de 32 parques urbanos e bosques já implantados e legalizados (referidos no Quadro 4 

e Mapa 10); 2 parques aprovados/em implantação e 1 parque estadual: Parque Marcos Veiga 

Jardim/2016 (área de 66 mil m2 e investimento de R$ 9,7 milhões do Orçamento Estadual). 

De outra feita, uma consequência evidente da expansão urbana é o agravamento dos 

problemas socioambientais; “o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas caracterizam 

se como forte componente urbano da RMG” (Cunha e Borges, 2015), caso da expansão 

urbana desenfreada na região norte de Goiânia, atingindo as margens do Rio Meia Ponte, 
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Propôs a  implantação do Parque dos Buritis, Bosque dos Bandeirantes, Parque Botafogo, Parques Lineares 

Capim Puba e Botafogo, Parque Paineira, Parque Aquático Jaó e o Zoológico (Martins Junior, 1996). 
212

Na concepção da image-making gestada nos EUA (anos de 1960), que tinha a intenção de afeiçoar as cidades 

à dinâmica do mercado (com base no ideário neoliberal), propagada, sobretudo, com o “modelo de Barcelona”, 

na Espanha (anos 1990) – introduzido em Goiânia, a partir de 1993, na administração de Darci Accorsi (PT). 
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comprometendo o principal manancial que abastece a região metropolitana (exemplo do setor 

Goiânia II, criado na década de 1970, em regiões de fundo de vale, causando degradação e 

diminuição da vazão do curso d’água). O que Moysés et al. (2013) descreveram como a 

“mercantilização da natureza”, tanto por parte dos agentes da construção civil (proprietários 

de terras, imobiliárias, construtoras) quanto das incorporadoras que se utilizam de “estratégias 

agressivas de comercialização”, com a chancela do poder público. Um exemplo é a 

construção do parque ambiental Leolídio di Ramos Caiado, pela Tropical Urbanismo e Brasil 

Brokers, numa gleba de terras adquirida da massa falida da Encol, em forma de compensação 

ambiental pelo lançamento de torres de apartamentos,
213

 sob muita crítica de ambientalistas.  

 

Figura 15: Bairro Planejado Goiânia 2 – Parque Leolídio di Ramos Caiado – slogan: “A 

felicidade floresce aqui” (imagens de 2010 e de 2015). 

Fonte: MASB Desenvolvimento Imobiliário e Tropical Urbanismo. 

 

Posteriormente, um projeto encabeçado pela Tropical Urbanismo e consultoria da 

Fundação Certi, propôs a construção de um Parque Tecnológico na região (área de 106 mil 

m², próxima ao campus da UFG), visando a estruturação de um “condomínio tecnológico” e 

criação de uma “nova centralidade de negócios”, cujo primeiro empreendimento – o Hub Ace 

Gyntec de inovação e aceleração de startups, efetivado em ampla parceria do setor privado: 

Sebrae Goiás, ACIEG, AJE Goiás, StartupGO, ESUP/FGV, UFG, PUC Goiás, UEG, IPOG, 

SindInformática e Comtec,
214

 foi inaugurado em dezembro de 2016. 

Os lançamentos imobiliários nas imediações de parques urbanos na metrópole 

goianiense, propagados em áreas de classe média alta (Lago das Rosas, Buritis, Vaca Brava, 
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 Um conjunto de empreendimentos (Felicitá, Gran Vitá, Week Family, Gran Cerrado e Happy Days), das 

construtoras Brookfield Incorporações, MCA Engenharia e Masb (preço médio de apartamento de 56 a 73 m2 

entre R$ 200 e R$ 260 mil).  
214

Iniciativa privada inaugura Hub de Inovação no Goiânia 2. Midia Cult. 14/12/2016. In: 

http://midiacult.com.br/2016/12/iniciativa-privada-inaugura-hub-de-inovacao-no-goiania-2/. Acesso em 16 de 

dezembro de 2016. 

http://midiacult.com.br/2016/12/iniciativa-privada-inaugura-hub-de-inovacao-no-goiania-2/
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Areião, Parque Flamboyant etc.), ocasionando verticalização descontrolada em áreas 

próximas aos cursos d’água, alta densidade populacional, fortes intervenções antrópicas e 

impactos ambientais, como a redução das áreas permeáveis, aumento no volume de água 

escoada, problemas relacionados à drenagem urbana,
215

 alagamentos de ruas e avenidas, 

mostrando um padrão pouco sustentável da matriz urbana em voga. Todavia, esse modelo 

também passa a ser aspirado pelas classes de menor poder aquisitivo, como “a nova classe 

média” que comprou seu primeiro imóvel a partir de 2009.  Com o dinamismo do segmento 

econômico de imóveis os mesmos incorporadores passaram, também, a financiar a 

implantação de diversos parques urbanos em áreas destinadas a estes empreendimentos, 

visando alavancagem comercial e valorização fundiária. Levantamento recente publicado no 

noticiário local aponta que “imóvel perto de parques e praças podem custar 20% a mais em 

Goiânia”, em vista da alta procura da população disposta a pagar pelo “metro quadrado verde” 

em busca de qualidade de vida e equilíbrio ambiental (sequestro de carbono, redução na 

temperatura do ar, espaço para prática de esportes e lazer), mas, também, em busca de status, 

exclusividade e “grife” – consolidando “a marca de Goiânia. Ideia bem retratada no encarte da 

Brookfield em homenagem pelo aniversário de 82 anos de Goiânia (em 24/10/2015). 

 

Figura 16: Folder homenagem da Brookfield aos 82 anos de Goiânia: “Algumas 
coisas #SóGoiâniaTem – a segunda cidade mais arborizada do mundo” 

Fonte: Brookfield Incorporadora. 
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 Estudo de caso do Parque Vaca Brava, elaborado por Morais (2012) apontou que, entre 2000 e 2010, “a 

quantidade de área impermeável, no entorno do parque, quase triplicou, provocando um aumento de mais de 

114,5% no volume de água escoado, extrapolando o sistema de drenagem local, que teve que ser 

redimensionado, provocando ônus adicional ao contribuinte.     
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Outro exemplo dessa estratégia foi a construção do Parque Cascavel, localizado no 

bairro Jardim Atlântico, enfatizada no estudo de Resende e Arrais (2011) como um mote da 

especulação imobiliária no mercado local, assentada especialmente no binômio “qualidade de 

vida e natureza”. A obra do Parque, próxima ao córrego Cascavel, foi financiada com recursos 

da paulista Goldfarb/PDG, em parceria com a goiana Tripoli, como contrapartida pela 

construção do empreendimento New Lake Residencial Club (composto de quatro torres, a 400 

metros de distância do lago), onde foram erguidos outros grandes lançamentos posteriores e 

cujo material publicitário fez uso contundente da paisagem.
216

 Todavia, o caso do Parque 

Cascavel ilustra grave degradação ambiental: construído em 2009, com apenas três anos de 

existência começou a mostrar assoreamento causado por uma erosão no córrego Cascavel, 

fazendo ceder o barranco com mais de 3 metros de altura na extensão do lago, escoando toda 

a água, além da fruição de água cheia de sedimentos na área de preservação permanente onde 

está localizada a nascente do córrego e escorre por todo o manancial. Em decorrência, já em 

2014, o lago ficou totalmente seco: coberto de terra, com mato alto e entulho, fazendo o 

mercado imobiliário sentir a fuga de compradores e a desvalorização dos imóveis – alguns 

analistas chegaram a chamar o local de “um golpe imobiliário”.
217

 

 

Figura 17: Parque Cascavel – Jardim Atlântico: imagens de 2010 e 2014 

(assoreamento do Lago). 
Fonte: Google Search e O Popular (30/07/2014). 
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 Preço médio da unidade de 112 m2 (3 suítes) de R$ 490 mil ou R$ 4.375 o m2 (similar aos praticados no 

Setor Bueno, por exemplo).  
217

 Parque Cascavel, um golpe imobiliário que ainda atrai. Jornal O Hoje. 19/05/2016. In: 

http://ohoje.com/noticia/cidades/n/119522/t/parque-cascavel-um-golpe-imobiliario-que-ainda-atrai; Mesmo com 

chuvas lago do Parque Cascavel está praticamente vazio. Goiás G1. 26/13/2013. In: 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/mesmo-com-chuvas-lago-do-parque-cascavel-esta-praticamente-

vazio.html; Lago vira campo de mato alto - Jornal O Popular. 30/07/2014. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/lago-vira-campo-de-mato-alto-1.620802. Acesso em 20 de 

novembro de 2016. Em Ação proposta pelo MPE, Prefeitura de Goiânia/AMMA e Semob, foram condenadas a 

“recuperar e revegetar a área de preservação permanente” (obras de contenção do assoreamento e revitalização 

do Parque avaliadas em R$ 5 milhões, com a participação da iniciativa privada – que arcou com R$ 1 milhão, 

ressentida com a perda de clientes dos lançamentos imobiliários na região).  

http://ohoje.com/noticia/cidades/n/119522/t/parque-cascavel-um-golpe-imobiliario-que-ainda-atrai
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/mesmo-com-chuvas-lago-do-parque-cascavel-esta-praticamente-vazio.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/mesmo-com-chuvas-lago-do-parque-cascavel-esta-praticamente-vazio.html
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/lago-vira-campo-de-mato-alto-1.620802
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Especialmente a parir de 2009, com as vendas facilitadas pelos subsídios oferecidos 

através do MCMV/PNHU (faixa 2 de renda), diversos lançamentos de empreendimentos 

verticais nas imediações do Parque Urbano Ambiental Macambira-Anicuns – PUAMA, 

projeto datado de 2003, proposto para ser o “maior parque linear do mundo”,
218

em regiões até 

então pouco adensadas, vem alterando profundamente a paisagem urbana e o perfil dos 

setores que compõem a faixa inicial do parque.  

 

Figura 18: PUAMA: Empreendimentos imobiliários mudam o perfil dos bairros 
Fonte: O Popular (11/01/2015). 

 

Somente entre 2009 e 2013 foram lançados 3.524 apartamentos na região, divididos 

em 11 prédios nos bairros Faiçalville, Novo Horizonte, fazenda Santa Rita (vizinha ao 

condomínio horizontal Granville), Celina Park e Parque Oeste Industrial; e entre 2013 e 2014 

a Prefeitura de Goiânia/SENDUS recebeu pedidos de análise de 16 novos projetos de 

                                                 
218

 “Um investimento de U$ 94,5 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

(60% dos recursos) em parceria com a Prefeitura de Goiânia (40%)” – dados de Moysés e Santos, 2009. 
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empreendimentos de grande porte nos mesmos bairros, apontada por analistas como uma 

“nova onda de urbanização e verticalização nas regiões Sudoeste e Oeste de Goiânia”.
219

 O 

mercado imobiliário soube aproveitar o “modismo” do jeito de morar do goianiense levando 

para a região de influência do Parque diversos empreendimentos de bairros planejados, 

parques e centros comerciais; casos do Parque Bernardo Élis (no Setor Celina Park) e do 

Parque Sebastião Júlio de Aguiar
220

 próximo ao bairro planejado Eldorado Parque (localizado 

no Parque Oeste Industrial, área do maior conflito por terra de Goiânia). 

O fenômeno dos novos bairros planejados, espaço urbano projetado com áreas 

definidas para moradias, lazer, comércio, educação e até preservação ambiental, visando 

tornar atrativas áreas antes pouco procuradas (produto imobiliário “tipicamente neoliberal”), 

teve sua primeira versão em Goiânia no Eldorado Bairro Planejado (fins dos anos 1990), 

localizado na região Sudoeste (onde foram vendidos cerca de 3,4 mil apartamentos); seguido 

por diversos lançamentos posteriores e que vem conquistando cada vez mais os moradores 

goianiense:
221

 bairro planejado Goiânia II, localizado na região Norte (anteriormente citado); 

Moinho dos Ventos bairro planejado (2010), da paulistana Rossi, parceria da GMS 

Engenharia, localizado na região Sudoeste (próximo ao Eldorado); bairro planejado Flórida 

(2011),alinhado ao padrão MCMV, desenvolvido pela Goldfarb/PDG em parceria com a 

Terrano, localizado próximo ao anel viário, na região Sudoeste; bairro planejado Novo 

Atlântico (2011), lançado pelas construtoras EBM, Borges Landeiro e Brookfield, localizado 

no Setor Faiçalville; bairro planejado Eldorado Parque (2012), lançado pelo grupo Tropical 

Urbanismo, CMO, Dinâmica Engenharia e Engel, localizado na região Sudoeste/Parque Oeste 

Industrial. Fenômeno que vai se expandindo, também, em direção ao município de Aparecida 

de Goiânia, caso do lançamento do Parque América bairro planejado (2012), pelo consórcio 

de empresas GLP, EBM, Terral e Tropical Urbanismo, localizado no setor Monserrat, em área 

próxima ao Parque Municipal Elmar Arantes Cabral (construído com recursos financeiros dos 

empreendedores privados, em forma de PPP). 

                                                 
219

 Nova onda de urbanização. Jornal O Popular. 11/01/2015. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/nova-onda-de-urbaniza%C3%A7%C3%A3o-1.754613; Mercado 

imobiliário chega antes do Macambira-Anicuns e alavanca verticalização - Jornal O Popular. 12/01/2015. 

In: http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mercado-imobili%C3%A1rio-chega-antes-do-macambira-

anicuns-e-alavanca-verticaliza%C3%A7%C3%A3o-1.755666; sendo que o material publicitário dos 

empreendimentos explicita claramente a estratégia em voga: “Você vai estar pertinho do Parque Macambira-

Anicuns, o maior parque linear do mundo”.Acesso em 20 de setembro de 2016.    
220

Prefeitura lança construção de parque na região oeste. Diário de Goiás, 26/03/2015. 

In:http://diariodegoias.com.br/cidades/15957-prefeitura-lanca-construcao-de-parque-na-regiao-oeste. Acesso em 

20 de setembro de 2016. 
221

Bairros planejados conquistam cada vez mais espaço em Goiânia- Jornal O Popular. 30/03/2011. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/bairros-planejados-conquistam-cada-vez-mais-espa%C3%A7o-

em-goi%C3%A2nia-1.84332. Acesso em 20 de setembro de 2016.  

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/nova-onda-de-urbaniza%C3%A7%C3%A3o-1.754613
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mercado-imobili%C3%A1rio-chega-antes-do-macambira-anicuns-e-alavanca-verticaliza%C3%A7%C3%A3o-1.755666
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mercado-imobili%C3%A1rio-chega-antes-do-macambira-anicuns-e-alavanca-verticaliza%C3%A7%C3%A3o-1.755666
http://diariodegoias.com.br/cidades/15957-prefeitura-lanca-construcao-de-parque-na-regiao-oeste
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/bairros-planejados-conquistam-cada-vez-mais-espa%C3%A7o-em-goi%C3%A2nia-1.84332
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/bairros-planejados-conquistam-cada-vez-mais-espa%C3%A7o-em-goi%C3%A2nia-1.84332
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Eldorado bairro planejado – bairro Eldorado; Bairro planejado Eldorado Parque – Parque Oeste Ind. (Tropical, 

CMO, Dinâmica Engenharia e Engel) 

 

Bairro planejado Flórida (PDG Goldfarb e Terrano) e Moinho dos Ventos (Rossi Toctao e GMS Eng.) 

 

Bairro planejado Novo Atlântico – St. Faiçalville (EBM, Borges Landeiro e Brookfield); Bairro planejado 

Parque América – Aparecida de Goiânia (GLP, EBM, Terral e Tropical Urbanismo). 

Mosaico 1: Os novos bairros planejados de Goiânia e Aparecida de Goiânia (anos 2000). 

 

Para os empresários esses empreendimentos são um investimento garantido, que tem 

grande procura dos consumidores atraídos pelas facilidades oferecidas (preços acessíveis, boa 

infraestrutura e perspectiva de valorização); para os moradores da cidade como um todo, no 

entanto, esses bairros causam problemas devido à construção de um grande número de 

moradias e concentração demográfica, como a superlotação dos transportes e transtornos no 

trânsito (casos de constantes congestionamentos registrados na Avenida Milão, que dá acesso 
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ao Eldorado bairro planejado); impulsiona a periferização da verticalização, alterando os 

processos espaciais e funcionais e a paisagem urbana da jovem metrópole.  

A intensa produção registrada a partir de 2009, foi evidenciada no levantamento da 

ADEMI.GO sobre a verticalização na cidade: “no ano de 2000 apenas 16 bairros de Goiânia 

tinham condomínios verticais e em 2015 já são mais de 60 bairros verticalizados” – um  

aumento de “14 milhões de metros quadrados em área construída, num período de dez anos”, 

o que levou um observador a afirmar recentemente que “Goiânia se esparramou e subiu”.
222

 

Se nos anos 1970/1980, o processo de verticalização da cidade esteve restrito a porção central 

(principalmente setores Bueno e Nova Suíça), nos anos 2000 extrapolou para a Região 

Centro-Sul, e para as áreas periféricas e lineares aos eixos de desenvolvimento (processo 

incentivado pelo próprio Plano Diretor 2007).  

Os principais bairros da verticalização do segmento econômico nas bordas de Goiânia, 

sobretudo a partir da produção pelo Programa MCMV/PNHU, são: Eldorado, Cândida de 

Morais; Ipiranga; Santos Dumond; Fama; Perim; Negrão de Lima; Vila Jaraguá; Bairro Feliz; 

Bairro Goiânia 2; Norte Ferroviário; Parque Atheneu; Jardim Novo Mundo; Jardim Gardênia; 

Jardim Ipê; Vila Alpes; Moinhos dos Ventos; Novo Horizonte; Eldorado Parque; Parque 

Oeste Industrial; Parque Amazônia, Vila Rosa e Jardim Atlântico (confluência com Aparecida 

de Goiânia). São setores que vêm passando por grande adensamento, intensa urbanização, e 

valorização: conforme as pesquisas CRECI.GO/Depami, o preço médio do m2 de 

lançamentos verticais entre os bairros da produção do segmento econômico saltou de  R$ 

3.044,88 para 3.456,54 entre janeiro de 2014 e 2015 (valorização média de 13,51%); já em 

Aparecida de Goiânia a média geral do preço do m2 de condomínios verticais saltou de R$ 

2.539,92 para R$ 3.052,13, no mesmo período – uma valorização média de 20,17%, maior, 

portanto, que a registrada no Polo metropolitano, evidenciando a especulação imobiliária na 

região. Mas a enorme demanda gerada, rendeu também muitos problemas, várias reclamações 

no Procon, na Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação Seção Goiás – ABMH-GO e 

denúncias do MPE: atrasos de mais de 2 anos na entrega das obras acordadas com as 

construtoras – casos mais divulgados dos empreendimentos Jardim Gardênia da 

PDG/Goldfarb e do Residencial Fit Maria Inês da TENDA Construtora, em Aparecida de 

Goiânia (várias matérias na imprensa local).
223
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Goiânia cresceu para todo o lado nos últimos dez anos. Jornal O Popular – Cidades, 07/08/2016. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-cresceu-para-todo-lado-nos-%C3%BAltimos-dez-

anos-1.1128626.  Acesso em 07 de agosto de 2016. 
223

Construtoras atrasam a entrega de obras. Jornal O Popular, 04/02/2011. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/construtoras-atrasam-a-entrega-de-obras-1.91685.  PDG Poder 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-cresceu-para-todo-lado-nos-%C3%BAltimos-dez-anos-1.1128626
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-cresceu-para-todo-lado-nos-%C3%BAltimos-dez-anos-1.1128626
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/construtoras-atrasam-a-entrega-de-obras-1.91685
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O processo de periferização da verticalização nas metrópoles foi observado por Aniteli 

(2015), a partir da replicação do modelo de apartamentos paulistano em todo o território 

nacional, desencadeada com o movimento das empresas em direção a outras regiões do país, 

impulsionado com abertura de capital na Bolsa de Valores e mudança na composição 

acionária – as chamadas Sociedades Anônimas (“não tão anônimas assim”) e em vista dos 

maciços aportes de recursos de fundos públicos na produção habitacional – além da 

popularização do crédito – culminando na disseminação dos “megaempreendimentos” das 

“Incorporadoras SA” (em maior evidencia a MRV, PDG/Goldfarb, Rossi, Viver, Fit).
224

 

Produção que repercutiu, também, nas transformações urbanísticas que vem ocorrendo, em 

profundidade, em escala metropolitana,
225

 implicando novas sociabilidades e urbanidades; 

difundindo “um novo tipo de segregação entre os pobres” (entre aqueles que podem e os que 

não podem acessar os financiamentos). Ou seja, o elemento definidor é o acesso ao crédito, 

pois sustentada no endividamento das famílias, expressando o ambiente contemporâneo da 

cidade capitalista e a “financeirização da vida cotidiana” (qualquer cidadão no Brasil 

atualmente pode apontar na sua vizinhança um empreendimento padronizado da MRV, 

capitalizada via mercado financeiro, a condição sine qua non da sua expansão).  

No aspecto do projeto,
226

 a questão destacada é a redução paulatina nas áreas dos 

apartamentos e aumento da escala dos empreendimentos – chamados por Anitelli (2015) de 

“amontoados de cubículos” e “ovos de ouro”, enfatizando que a produção de 

“megaempreendimentos”,
227

 preferencialmente nas áreas periféricas, “é mais uma faceta do 

processo de financeirização do mercado imobiliário”, visando à geração de ganhos adicionais 

(o que o autor chamou de “megalucros”).  

Para efeito de contraponto, no âmbito do levantamento que consubstancia a presente 

pesquisa de doutoramento, procurou se evidenciar o padrão do megaempreendimento 

produzido pelas construtoras goianas, sobrepondo a imagem (externa) de alguns 

                                                                                                                                                         
de Garantir – Goldfarb Jardim Gardênia Goiânia.  TV Serra Dourada – Vído You Tube BR, 20/11/2011. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5Ubr42VrCM.  
224

 Lista que necessariamente não se restringe as empresas paulistas, citando ao longo do texto, diversos casos de 

empreendimentos de outros grupos com forte atuação, como: multinacional Brookfield Inc (gestora global com 

sede no Canadá); Tenda/Gafisa, resultado incorporação da mineira Tenda com a carioca Gafisa, que por sua vez 

é a controladora da paulista Fit (fusão em 2008). 
225

 Apresenta os resultados do levantamento de dados em 6 capitais brasileiras: Recife, Porto Alegre, Pará, 

Goiânia, Belo Horizonte – informações levantadas em visita de campo e entrevistas com incorporadores, 

escritório de arquitetura e pesquisadores acadêmicos. 
226

 Para maiores informações sobre os projetos dos apartamentos ver os Capítulos 4 e 5 da tese de Aniteli (2015), 

que apresenta ampla discussão e  diversos modelos de plantas das principais “Incorporadoras SA”.  
227

 A pesquisa apresentou o resultado das entrevistas sobre o aumento da escala dos empreendimentos e 

caracterização do megaempreendimento (grosso modo, com “mais de 200 unidades habitacionais’); contudo, no 

caso específico de Goiânia, o estudo de Anitelli  não conseguiu “confirmar ou negar” se o padrão de projetos das 

incorporadoras goianas realmente reflete o projeto paulista. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5Ubr42VrCM
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empreendimentos das Incorporadoras paulistas; chama a atenção a “hiperescala” da produção 

goiana: exemplo do Tropicale, da Borges Landeiro (Av. Perimetral Norte), composto de 11 

torres de apartamentos e 56 mil m2 de área verde e lazer. 

 

Tropicale – Borges Landeiro (Av. Perimetral Norte, Setor Cândida de Morais) 

  

Res. Yés – CMO e Res. Yés Vida Boa – Fuad Rassi (Vila Jaraguá); Portal das Flores – CMO (Negrão de Lima) 

 

 

 

Cheverny – Tenda/Gafisa (Bairro Goiânia 2); Viver Fama – Incorporadora Viver  (Setor Fama).  
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Reserva Gran Viena– MRV (Balneário Meia Ponte); Gran Castel – MRV (Jardim da Luz).  

 

Spazio Gran Parc/MRV (Jardim Bela Vista); Spazio Gran Place/MRV (St dos Afonsos) – Aparecida de Goiânia. 

 

Fit Maria Inês – Tenda/Gafisa; Recanto das Flores – Vega Construtora (St Pontal Sul – Aparecida de Goiânia). 

Mosaico 2: Imagens dos megaempreendimentos verticais do segmento econômico em 

Goiânia e Aparecida de Goiânia 
 

Especificamente quanto à produção de megaempreendimentos pelas principais 

Incorporadoras S/A na RM de Goiânia – especialmente nos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, o levantamento elaborado no escopo desta pesquisa mostra que, entre 

2008 e 2016, vinha ocorrendo intensa produção (pelo menos até o agravamento da crise 

2015), apresentados no Quadro a seguir. 
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Quadro 3: Megaempreendimentos das principais incorporadoras de capital aberto em 

Goiânia e Aparecida de Goiânia (2008-2016) 

Goiânia 

Empreendimento Características Bairro Incorporadora 

Eco Ville – torres Serra Dourada Ville; 

Caldas Novas Ville; Araguaia Ville (760 

Apartamentos) 

1, 2 e 3 Q (de 37,95 m2 a 

107,52m2) 

St. Negrão de 

Lima 

 

MRV 

Spazio Gran Ville (149 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 60 m2 a 113,8 

m2) 

St. Altoda Glória MRV 

Parque Gran Navonna (228 

Apartamentos) 

2 Q (41,78 m2 e 48,09 m2)   St. Moinho dos 

Ventos 

MRV 

Parque Gran Rio (384 Apartamentos) 2 Q (41,78 m2 e 48,09 m2)   St. Moinho dos 

Ventos 

MRV 

Parque Gran Viena (656 Apartamentos)  2 Q (42,81 m2 e 48,07 m2) Jardim Balneário 

Meia Ponte 

MRV 

ReservaGran Vitória: Parque Gran 

Conquista e Parque Gran Paradiso (276 

+ 388 Apartamentos) 

2 Q (47,38 m2 e 56,66 m2) St. Santa Rita  MRV 

Reserva Gran Vitória – Gran Paradiso 

(388 Apartamentos) 

2 Q (47,38 m2 e 56,66 m2) St. Santa Rita MRV 

Spazio Gran Viver (288 Apartamentos) 1 e 2 Q (47,2  m2 a 52,4 m2) Vila Moraes MRV 

Parque Gran Royale (228 Apartamentos) 2 Q (de 41,78 m2 a 48,07 

m2)  

St. Morada do Sol MRV 

Residencial-clube Cheverny (768 

Apartamentos)  

2 e 3 Q (de 46 m2 a 93 m2 ) Bairro planejado 

Goiânia 2 

TENDA 

Residencial Maratá (232 Apartamentos) 2 Q (48 m2) Solange Park TENDA 

Res. Gardênia (casas de condomínio, 

sobrados e Apartamentos: 971 UH) 

2 e 3 Q (de 45 m2 a 57 m2 ) Jardim Gardênia PDG 

Brisas do Parque (304 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 51 m2 a 70 m2 ) St. Fama PDG 

Brisas do Cerrado (casas de condomínio: 

703 UH) 

2 e 3 Q (de 45 m2 a 65 m2 ) Bairro Pq. 

Atheneu 

PDG 

Res. Orient Ville (casas de condomínio: 

390 UH) 

2 e 3 Q (de 42 m2 a 57 m2 ) St. Orienteville PDG 

Res. Florida (casas de condomínio, 

sobrados e Apartamentos: 1075 UH) 

2 e 3 Q (de 45 m2 a 57 m2 ) St. Moinho dos 

Ventos 

PDG 

New Park (384 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 67 m2 a 83 m2 ) Jd. Atlântico PDG 

Res. Amazon (360 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 56 m2 a 70 m2 ) Parque Amazônia Brookfield 

Res. Felicitá (648 Apartamentos) 2 Q (58 m2 ) Bairro planejado 

Goiânia 2 

Brookfield 

Res. Recanto das Praças (360 

Apartamentos) 

2 e 3 Q (63 m2 a 78 m2)  St. Negrão de 

Lima 

ROSSI 

Rossi Ideal Moinho dos Ventos (232 

Apartamentos) 

2 Q (43 m2) St. Moinho dos 

Ventos 

ROSSI 

Rossi Ideal Brisas (216 Apartamentos) 2 Q (43 m2) St. Moinho dos 

Ventos 

ROSSI 

Viva Sudoeste (342 Apartamentos) 2 e 3 Q (62 a 80 m2) St. Sudoeste ROSSI 

Ideal Perimetral (240 Apartamentos) 2 Q (44 m2) St. Perim ROSSI 

Res. Ambient Park(360 Apartamentos) 2 e 3 Q (63 a 77 m2) St. Celina Park ROSSI 

Novo Atlântico Ilha Bela (512 

Apartamentos) 

2 e 3 Q (62 a 74 m2) St. Failçalville Living Inc 

Res. Alegria (309 Apartamentos) 2 e 3 Q (53 a 64 m2) St. Bairro Feliz Living Inc 

Viver Fama (264 Apartamentos) 3 Q (70 m2) 

 

St. Fama Viver Inc. 
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Aparecida de Goiânia 

Empreendimento Características Bairro Incorporadora 

Spazio Gran Olympus (520 

Apartamentos) 

1 e 2 Q (de 37 m2 a 48,56 

m2) 

Jd. Bela Vista MRV 

Spazio Gran Place (208 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 45,39 m2 a 90 

m2) 

St. dos Afonsos MRV 

Spazio Gran Real (192 Apartamentos) 1 e 2 Q (de 37,05 m2 a 49,18 

m2) 

St. dos Afonsos MRV 

Spazio Gran Maison (208 

Apartamentos) 

2 e 3 Q (de 47,39m² a 

111,28m²) 

St. dos Afonsos MRV 

Parque Gran Império (196 

Apartamentos)  

2 Q ( 42,81 m2 e 48,06 m2) Jd. Imperial MRV 

Parque Gran América (776 

Apartamentos) 

2 Q ( 41,79 m2 e 48,09 m2) Jd. Belo 

Horizonte 

MRV 

Res. Parque Green Village Duo 

(Apartamentos) 

2 e 3 Q (de 46 m2 a 93 m2 ) Bairro Cardoso TENDA 

Fit Maria Inês (270 Apartamentos) 2 e 3 Q (de 51 m2 a 73 m2 ) St. Maria Inês TENDA 

Notas: Apenas os empreendimentos voltados ao segmento econômico. 

 

Nesses termos, a análise da forma, função e estrutura urbana da Goiânia 

contemporânea (e seu entorno metropolitano imediato) a partir da distribuição espacial dos 

empreendimentos (por tipologia construtiva), denota um aprofundamento da segmentação 

social e das relações contraditórias, traduzindo grande heterogeneidade de situações, gerando 

uma cidade fragmentada e polinucleada, surgimento de multiterritorialidades e um novo 

padrão de segregação socioespacial – coadunando com exatidão na descrição feita por 

Abramo (2007) de “cidade COM-FUSA” (junção compacta e difusa) – Mapa seguinte. 

A região Sul/Sudeste segue como “o eixo da expansão endinheirada de Goiânia”: 

verticalização residencial de luxo, novo eixo de uso misto no Park Lozandes, novos e 

gigantescos Parques ambientais urbanos e o locus de concentração dos CHFs (na confluência 

com o município de Senador Canedo). As regiões Noroeste/Sudoeste (“signos de pobreza”) 

assistem a expansão da habitação de interesse social, com destaque da porção Norte – um 

“vácuo” na ocupação da cidade devido à presença do principal manancial de abastecimento da 

RMG, mas que vem se tornando alvo frequente de investidas do mercado imobiliário. A 

intensa verticalização do segmento econômico, a partir do MCMV/PNHU, com os novos 

bairros planejados e megaempreendimentos espalhados nas bordas da cidade em todo o 

território (especialmente na área conurbada com Aparecida de Goiânia), promove a 

periferização da verticalização. Enfim, a nova configuração da metrópole goianiense (agora 

com “aspiração” e “ares” de cidade globalizada) já não pode mais ser explicada pela 

localização de pobres e ricos na cidade (exemplo dos CHFs, “a periferia rica” da metrópole). 
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Mapa 10: Goiânia: localização dos empreendimentos habitacionais, por tipologia construtiva e segmentação 

social versus Parques Urbanos (2016). 
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Quadro 4: Goiânia - Empreendimentos habitacionais por tipologia construtiva e 

segmentação social versus Parques Urbanos (2016) 

  

HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL 

 

VERTICALIZAÇÃO 
"SEGMENTO 

ECONÔMICO" 

VERTICALIZAÇÃO 
ALTO PADRÃO 

 

CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS DE 

GRANDE PORTE 

PARQUES 
URBANOS 

 

1 Orlando Morais Jd das Esmeraldas Marista Privê Atlântico (1978) Bosque Boa Vista 

2 Frei Galvão Vila Rosa Jd Goiás  Jardins Florença (1997) Bq. Boungainville 

3 Santa Fé Vila Alpes Bueno 
Res Aldeia do Vale 
(1997) 

Bosque das 
Laranjeiras 

4 Albino Boa Ventura Pq. Amazônia Oeste  Res Granville (1998) Bosque do Café 

5 Itamaracá 

Bairro Planejado 

Eldorado Nova Suíca 

Privê dos Girassóis 

(1999) *** Bosque dos Buritis 

6 Lótus Jd Atlântico Alto da Glória Jardins Madri (2000) Bosque Índia Diacuí 

7 São Geraldo Celina Park Parque Lozandes 
Portal do Sol I e II (2000) 

Bq. José Eduardo 
Nascimento 

8 
Lírio dos Campos 1e 2 

Faiçalville, Novo 

Atlântico B. Planej. 
Vila Maria José 

Res Alphaville 
Flamboyant (2001) Jardim Botânico 

9 
Pq Eldorado Oeste  
I - IV Moinho dos Ventos 

Bela Vista 
Housing Alphaville 
Flamboyant (2001) *** Parque Areião 

10 
Res Vida Nova 

Bairro Planejado 

Eldorado Parque 
Jd América 

Fontana di Trevi 

(2001)*** Parque Baliza 

11 
Conj Res Paulo Pacheco 1 e 
2 Pq Oeste Industrial Aeroporto 

Res. Monte Verde 
(2001)*** 

Parque Campinha das 
Flores 

12 Real Conquista  Santa Rita/Jd Presidente Pedro Ludovico 

Cond do Lago I, II e III 

(2002/2009)  Parque Botafogo 

13 Campos Dourado  Jd Gardênia * Coimbra ** JD Paris (2003) Parque Beija Flor 

14 Res Tremendão Solange Park Sudoeste ** JD Atenas (2003) Parque Curitiba 

15 Iris Ville 1e 2 Santos Dumond Res Granville ** RES Araguaia (2004) Parque Cascavel 

16 Antônio Carlos Pires Campinas/Fama Leste Universitário ** 

Cond. Alto da Boa Vista 

(2004) *** 

Parque Carmo 

Bernardes 

17 Res Buena Vista I a IV Perim/Cândida de Moraes Centro ** 
RES Goiânia Golfe Clube 
(2005) Parque da Lagoa 

18 Jardim do Cerrado I a IV Ipiranga/Nunes Mores Leste Vila Nova ** JD Milão (2005) Parque Flamboyant  

19 Bertim Belchior 1 e 2                                           Estrela D'alva *   JD Lisboa (2005) Parque Fonte Nova 

20 João Paulo II Jd Ipê/Meia Ponte   
RES Parque Mendanha 
(2006) 

Parque Gentil 
Meireles 

21 Portal dos Ipês  Goiânia II   JD Lisboa (2005) Parque Itatiaia 

22 Nelson Mandela Negrão de Lima   JD Valênça (2008) Parque Jerivá 

23 Res Jardim das Oliveiras Vila Jaraguá   
JD Verona (2008) 

Parque Lago das 

Rosas 

24 Conj Hab Harmonia Bairro Feliz   
JD Munique (2010) 

Parque Leolídio di 

Ramos Caiado 

25 Conj Hab Renascer  Parque Atheneu *   JD Zurique (2015) Parque Liberdade 

26 

 

Res Jd Botanico 1 e 2 

 

Novo Mundo 

 

 Jd Viena (Av. Rio Verde, 

Aparecida Gyn) Parque Nossa Morada 

 27 
      

Jd Mônaco (Av. Rio 
Verde, Aparecida Gyn) Parque Sabiá 

28 

      
 

Res. Vale Verde e Jd 

Veneza (GO 403, 

Senador Canedo) *** 

Parque Taquaral 

 

29 

       

Cidade Alpha/GO 020 

(Senador Canedo) **** Parque Vaca Brava 

 30 

       

JD Nápoles (GO 403, 

Senador Canedo) **** 

Parque Vale dos 

Sonhos 

 31 

       

JD Bolonha (GO 

403,(Senador Canedo) 

**** 

Parque Itaipú 

 

 32 

       

JD Sevilha (Av. Rio 
Verde, Aparecida Gyn) 

**** 

Parque Bernardo Elis 
(integrante do 

PUAMA) 

Fonte: CAIXA/MCidades; ADEMI.GO; CRECI.GO; Prefeitura de Goiânia: AMMA e 

GERCAC/DIRPLA/SUPPUG/SEPLANH; imprensa e material publicitário. Elaborada pela autora. 
Notas: Verticalização segmento econômico: bairros com maior número de lançamentos (pesquisa ADEMI.GO); * Casos de 

bairros com produção intensa de "casas/sobrados" em condomínio padrão econômico (FAIXA 2 MCMV); ** Verticalização 

alto padrão: constam na pesquisa semestral do CRECI.GO (5ª Região) entre os bairros com m2 mais valorizado de Goiânia; 

*** Condomínio de casas seriadas de médio porte; *** Lançamento recente e/ou em implantação na Grande Goiânia.  



222 
 

4.2.3. Produção da habitação social de mercado na RM de Goiânia: a confluência 

PMCMV e Cheque Moradia no centro do dinamismo construtivo local 

 

No período entre 1994 e 2002, as ações no âmbito da Prefeitura Municipal de Goiânia, 

através da Secretaria Municipal de Habitação
228

, integradas aos Programas federais Pró-

Moradia e Habitar Brasil, financiados, respectivamente, com recursos do FGTS e do 

Orçamento Geral da União, com objetivo de urbanização de áreas degradadas, regularização 

fundiária, produção de lotes urbanizados e implantação de diversos empreendimentos. 

Conforme informações do Plano Municipal de Habitação de Goiânia (2010), as principais 

ações podem ser assim sintetizadas: parceria Prefeitura/COPHOG, Miserior (ONG alemã), 

UCG e Habitat para a Humanidade: construção de 659 UH no Residencial Goiânia Viva 

(1994), para atendimento de “posseiros” que residiam em área de risco; programas Pró-

Moradia (1996), Cidade Legal (1997) e Jardim Goiás I (1997),ações de reurbanização de 

áreas de posse e construção de unidades habitacionais (modalidade verticalizada);
229

 

programas Habitar Brasil/OGU e Habitar Brasil/BID: Projeto Dom Fernando (1998), 

construção de unidades habitacionais para remoção de famílias de área de risco;
230

programas 

Morar Melhor (2000) e Programa de Subsídio Habitacional – PSH (2002).
231

 A partir de 

2000, ocorre uma dinamização do Pró-Moradia, por meio das ações do Programa A Casa da 

Gente, computando um maior número de implantação de empreendidos
232

. E finalmente, com 

o lançamento do PAC Habitação, em 2007, e do MCMV, em 2009, o boom construtivo 

alcança a habitação social, impulsionando a participação de empresas privadas na produção 

para atendimento deste segmento – a chamada “habitação social de mercado” (Shimbo, 2010).  

Desde 2001 o atendimento da demanda por moradia em Goiânia e seu entorno passou 

a somar esforços do governo Estadual, através do Programa Morada Nova/Cheque Moradia, 

sob a execução da Agehab (apresentado no Capítulo 3 da tese), agregando importante cifra de 

recursos às ações no campo das intervenções informais e de autoconstrução (formato correlato 

                                                 
228

 Em 2004 a Secretaria Municipal de Obras foi fundida a Companhia Municipal de Obras e Habitação 

(SMO/COMOB); em 2006 a sigla foi alterada para Secretaria Municipal de Obras e Habitação – SMOH; em 

2007 foi desmembrada e passou a ser chamada de Secretaria Municipal de Habitação de Goiânia - SMHAB, e 

em 2015 foi novamente fundida à Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SENDUR, que voltou a ter o nome 

de Secretaria de Planejamento, com a junção do nome Habitação (SEPLANH). 
229

 Jardim Conquista e St. Perim I (1996: 81 UH); Res. America Latina (1997: 10 blocos, 160 Aps.); Cidade 

Legal (1997): 17 blocos, 292 Aps: Pq. Botafogo III e IV (192 Aps.) e Pq. Das Flores (80 Aps.). 
230

 Residencial Brisa da Mata: 300 UH, Parque Atheneu (433 U.H), Projeto Dom Fernando (236 UH).  
231

 Recanto do Bosque – 2000 (33 lotes) e 2002 (98 UH); Pq. Eldorado Oeste (extensão) - 2002 (100 UH). 
232

 Res. Senador Albino Boaventura (2004): 202 UH; Res. Lótus (2005): 34 UH; Res. São Geraldo (2005): 74 

UH; Res. Itamaracá (2006): 113 UH; Res. Mundo Novo III (2010): 239 UH. 
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aos “construcards” bancários);
233

 mas, também, na produção formal estatal de moradia, 

somando a contrapartida de recursos do orçamento geral do estado em diversas parcerias com 

o Governo Federal. Com o advento do “subsídio complementar” (introduzido com a Lei nº 

16.559/2009), o Programa estadual assumiu claramente o objetivo de integração de ações ao 

programa MCMV, o que garantiu a maior capilaridade do Programa e o protagonismo da 

Agehab como “executora” da política habitacional estadual, seja como Entidade Organizadora 

em diversos empreendimentos erguidos na Região Metropolitana, seja agregando recursos em 

forma de Cheque Reforma para melhoria/ampliação de diversos empreendimentos construídos 

pelo MCMV no território metropolitano (vários casos de “construção de muros” e outros tipos 

de ampliação/melhoria, mostrados no Capitulo 5 da tese). 

Em quinze anos de existência, contabilizando o período entre 2001 e 2015, foram 

distribuídos em torno de 46 mil benefícios do Cheque Moradia entre os 20 municípios da 

Região Metropolitana de Goiânia, sendo: 12.824 Cheques Construção; 32.954 Cheques 

Reformas; além de 175 Cheques Comunitários; significando um investimento total de R$ 

150,7 milhões, distribuídos nas três modalidades (R$ 83,4 milhões no Cheques Construção; 

R$ 58,5 milhões no Cheques Reformas; e R$ 8,8 milhões no Cheques Comunitários) – o que 

corresponde a 23% do investimento total realizado em todo o Estado de Goiás.  

 

Gráfico 36 e 37: RM de Goiânia: Participação no Investimento total (R$ mil) do 

Programa Cheque Moradia (comparação entre 2001-2010 e 2011-2015). 
Fonte: Agehab. Elaborado pela autora. 

 

                                                 
233

 Por essa característica do Programa, torna se difícil sua espacialização e mapeamento mais preciso, uma vez 

que o Cheque está em todo e qualquer local do território (desconheço qualquer iniciativa no sentido de mapear o 

Cheque Moradia no território dos municípios ou de toda a região metropolitana de Goiânia); mas, em princípio, 

sua realização via cadastro/plataforma Agehab/Sefaz parece perfeitamente possível, uma vez que os 

questionários para seleção dos beneficiários são bastante amplos. Na base de dados oferecida pela Agehab/Sefaz, 

para efeito dessa pesquisa, não consta informação de logradouro dos beneficiários (apenas planilhas de dados 

quantitativos) e a disponibilização dessa informação seria de grande importância para ampliar as possibilidades 

de avaliação e controle da política pública implementada através do Programa.   

RM de 
Goiânia:    

R$ 150,7 mi 
(23%) 

Demais 
municípios: 
R$ 497,8 mi 

Programa Cheque Moradia - Participação 
da RM de Goiânia no investimento total  
de Goiás  (R$ 648,5 milhões - 2001-2015) 

2001-2010 2011-2015 Total

47,5 

103,2 

150,7 

RM de Goiânia: Programa Cheque 
Moradia: Investimento total (R$) -   

2001-2010 e 2011-2015 
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A análise da distribuição do Cheque Moradia na RM de Goiânia ora apresentada, 

segue o mesmo critério de comparação dos dados de Goiás (Capítulo 3 da tese), considerando 

dois períodos desproporcionais, 2001-2010 e 2011-2015, mas que marca o momento de 

“reposicionamento” da autarquia estadual como entidade organizadora/executora de 

empreendimentos em parceria com o Governo Federal, e evidencia o crescimento 

extraordinário alcançado nos anos recentes: em termos de investimentos financeiros o 

Programa dobrou de tamanho nos dois períodos considerados (mais de 100% de aumento).  

Em termos da distribuição por modalidade do Cheque Moradia, verifica se que apesar 

da maior cifra de investimentos canalizada para a modalidade Construção, houve crescimento 

proporcional dos investimentos no Cheque Reforma (em termos percentuais ambos cresceram 

em torno de 31%) – e mesmo com grandes desembolsos nos casos de parcerias, em que o 

valor do Cheque é significativamente maior (R$ 20 mil a pessoa física e R$ 50 mil a pessoa 

jurídica), a quantidade de “Cheque Reforma” continua maior que as demais modalidades, 

podendo ser alegado diversos fatores para sua explicação, como introdução do benefício 

“Casas de Placa” no ano de 2011, que apesar de distribuído em pequena quantidade tem um 

valor mais alto (R$ 10 mil), e o baixo valor nominal do Cheque Construção (R$ 5 mil) para 

alavancar novas construções de moradias na Região Metropolitana, em vista do maior preço 

da terra, canalizando toda a demanda da região para o Cheque Reforma. 

 

Gráfico 38: RM de Goiânia: Programa Cheque Moradia – Investimento total, por 

modalidades (2001-2010 e 2011-2015). 

Fonte: Agehab. Elaborado pela autora. 
 

Todos os 20 municípios integrantes da RM de Goiânia receberam alguma modalidade 

do Cheque Moradia, desde 2001; no entanto, quando se compara os dois períodos 

Cheque
Construção

Cheque
Reforma

Cheque
Comunitário

Total Cheque
Construção

Cheque
Reforma

Cheque
Comunitário

Total

2001-2010 2011-2015

27.514.500,00 

13.955.850,00 
6.034.000,00 

47.504.350,00 

55.920.740,00 

44.511.600,00 

2.755.000,00 

 103.187.340 
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considerados neste estudo, observa se lacunas importantes: aumenta a concentração de 

recursos em Goiânia; crescimento acentuado da participação do município de Goianira e 

diminuição da participação de diversos municípios, destacando os casos de Aparecida de 

Goiânia, Trindade, Inhumas e Senador Canedo. 

 

Figura 19: RM de Goiânia: comparação da distribuição de benefícios do Cheque 

Moradia (2001-2010 e 2011-2015). 

Fonte: Agehab. Elaborado pela autora. 

 

Com a criação da submodalidade “Cheque Complemento”, para uso específico em 

parcerias com o Governo Federal (FGTS, FNHIS, além do chamado “complemento FAR”, 

para o caso do MCMV), observa se uma dinâmica diferenciada na distribuição dos Cheques 

entre os municípios da RMG, notando, inclusive, que aumenta o número de municípios não 

atendidos nos anos recentes. Na modalidade Construção, entre 2001 e 2010, apenas três (03) 

municípios não receberam o Cheque Moradia (Brazabantes, Goianápolis e Terezópolis de 

Goiás); entre 2011 e 2015, um total de dez (10) municípios não foram contemplados (Gráfico 

abaixo);Aparecida de Goiânia e Guapó concentraram as maiores somas de recursos na 

submodalidade “Complemento FAR”, além de Goianápolis e Goiânia; já nos demais tipos de 

Complemento (FGTS, FNHIS) quatro (04) municípios metropolitanos foram agraciados: 

Goiânia, Inhumas, Goianira e Senador Canedo. 
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Gráfico 39: RM de Goiânia: Investimento do Programa Cheque Moradia – 

modalidade Construção, por município (2001-2015). 

Fonte: Agehab. Elaborado pela autora. 

 

Na modalidade Reforma, no período entre 2001 e 2010, apenas dois (02) municípios 

da RMG não receberam Cheque Reforma (Bela Vista de Goiás e Terezópolis de Goiás); e  

entre 2011 e 2015, também, dois (02) municípios metropolitanos não foram contemplados: 

Bela Vista de Goiás e Caldazinha. O benefício “Casas de Placa” (Lei nº 17.509/2011) ficou 

concentrado em Abadia de Goiás (58 benefícios) e Goiânia (40 benefícios), ambos receberam 

recursos de R$ de 200 mil, embora no Gráfico a seguir aparente uma menor quantidade em 

Goiânia (o que se deve a amortização das demais submodalidades) – além de Inhumas, que 

recebeu um total de R$ 45 mil nesta submodalidade (9 benefícios).  Já o benefício Cheque 

Melhoria, que teve seu ápice de distribuição nos anos de 2013 e 2014, ficou concentrado em 

Goiânia (2.004 benefícios e R$ 6,2 milhões em investimento), Goianápolis (230 benefícios e 

R$ 750 mil em investimentos) e Goianira (229 benefícios e R$ 687 mil em investimentos). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abadia de Goiás

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis
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Caldazinha

Caturaí

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Nerópolis

Nova Veneza

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis de Goiás

Trindade

RM de Goiânia: Cheque Moradia - modalidade Construção 
(Investimento em R$ - 2011 - 2015) 

Cheque Construção Cheque Complemento FAR
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Gráfico 40: RM de Goiânia: Investimento do Programa Cheque Moradia – 

modalidade Reforma, por município (2001-2015). 
Fonte: Agehab. Elaborado pela autora. 

 

Ou seja, no computo global todos os 20 municípios metropolitanos receberam alguma 

modalidade do Cheque Moradia desde sua criação, porém há importantes ausências: o 

município de Bela Vista de Goiás recebeu apenas um (01) Cheque Construção e um (01) 

Cheque Comunitário (entre 2001-2010); e o município de Terezópolis de Goiás recebeu 

apenas cinco (05) Cheques Reformas (entre 2011-2015). Curiosamente, verifica se que estes 

municípios coincidem com Prefeituras comandadas por partidos políticos opositores ao chefe 

do Governo Estadual, dando pistas da veracidade das inúmeras denúncias de priorização de 

parceiros políticos na distribuição dos recursos.   

No âmbito dos programas federais na Região Metropolitana de Goiânia a Agehab é a 

entidade organizadora proponente em diversos empreendimentos construídos através do FAR 

e/ou FGTS.
234

 No polo metropolitano são três grandes empreendimentos: Residencial Real 

                                                 
234

 Na década de 2000, outros empreendimentos foram implantados na RMG através do Programa de 

Arrendamento Residencial – PAR com a parceria de execução da Agehab, caso do Residencial Campos 

Dourados na região Sudoeste de Goiânia, composto de 259 UH (2007) e 416 UH na segunda etapa (2008); 

outros empreendimentos construídos pelo PAR em Goiânia foram: em 2003 Santa Rita (320 UH); em 2003, João 

Braz I (81 UH); em 2005, João Braz II (81 UH); em 2007, Campos Dourados I (159 UH); em 2008, Campos 

Dourados II e III (416) – totalizando 737 unidades habitacionais (Fonte: CAIXA, Regional Sul).   
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Conquista (total de 2.400 unidades habitacionais), construído para abrigar as famílias da 

violenta desocupação do Parque Oeste Industrial, localizado na região Sudoeste de Goiânia 

(1ª etapa entregue em 2007 e última etapa concluída em 2013), em parceria do FGTS e 

Cheque Moradia; Residencial João Paulo II, construído em terreno do Estado, em parceria do 

FGTS, Cheque Moradia e FNHIS, tendo a 1ª etapa entregue em 2014 (440 unidades 

habitacionais, de um total de 626 casas – segunda etapa em execução de obras), localizado na 

região Norte de Goiânia; Residencial Nelson Mandela, construído em área do Estado, em 

parceira FAR/MCMV e Cheque Moradia, com a primeira etapa em finalização de obras 

(1.600 apartamentos), com execução das obras pela Direcional Engenharia S/A (empresa de 

capital aberto), localizado no Conjunto Vera Cruz, região Oeste de Goiânia; parceria de 

recursos do Cheque Moradia na XI Etapa do megaempreendimento Jardins do Cerrado 

(MCMV/FAR), construído pela Brookfield Inc., localizado na região Oeste de Goiânia. Além 

do conjunto de apartamentos Buriti Sereno (832 unidades) no município de Aparecida de 

Goiânia, construído pelo MCMV/FAR, cujas obras foram iniciadas pela construtora JMV 

Engenharia que desistiu do empreendimento, e somente retomadas após parceira com a 

Agehab e desembolso de recursos complemetares do Cheque Moradia, tendo contratado a 

Construtora Central do Brasil – CCB para sua conclusão.  

No que tange ao saldo da produção de habitação social realizada através dos 

programas públicos do Governo Federal no espaço urbano da RM de Goiânia, no último 

decênio, verifica se intensa provisão: no âmbito do PAC 1, entre 2007 e 2010, foram erguidas 

6.845 unidades habitacionais nos municípios de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, 

Aparecida de Goiânia e Goianira; através do Programa Crédito Solidário/FDS, entre 2005 e 

2010, foram construídas outras 1.395 unidades habitacionais (a quase totalidade em Goiânia, 

secundada por Aparecida de Goiânia);  e no âmbito do Programa MCMV, entre 2009 e 2016, 

foram contratadas um total de 92.042 novas moradias
235

 distribuídas entre os 20 municípios 

da RM de Goiânia, num volume de recursos de R$ 7,4 bilhões em investimentos (ou 38% do 

total estadual); dentro da RMG o destaque é a concentração de contratações no Polo 

metropolitano: 44,4 mil unidades (17% do total estadual e 45% do total da RMG). 
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 Posição em abril de 2016 (dados coletados na CAIXA - Regional Sul de Goiás); os dados foram cruzados 

com as planilhas da Secretaria Nacional de Habitação/Ministério das Cidades, cuja base vai até junho de 2016, 

ocorrendo pequena diferença nos totais de execução de uma ou outra fonte. 
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Gráfico 41: PMCMV: Unidades habitacionais e participação da RMG e de Goiânia no 

total de investimento de Goiás (2009-2016). 

Fonte: CAIXA/Regional Sul de Goiás. Elaborado pela autora. 

 

A distribuição espacial das novas moradias evidencia sua concentração nas áreas 

periféricas do Polo metropolitano – em geral localizadas nas franjas da metrópole e nas áreas 

limítrofes com os municípios lindeiros e com maior nível de integração metropolitana, 

especialmente na confluência com os municípios de Abadia de Goiás, Trindade e Goianira; 

destacando, ainda, a produção nos municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, 

Trindade e Goianira – e um novo vetor de ação do capital imobiliário em direção a Nerópolis, 

localizado a 30 km de Goiânia.  

Na produção associativa de moradia, iniciada com o Crédito Solidário e continuada 

com o MCMV Entidades, observa se uma inversão na lógica de concentração dos 

empreendimentos: entre 2005 e 2010, o maior receptor destes projetos era Goianira; a partir 

de 2010 – o destaque é o deslocamento para o município de Guapó (30 km de Goiânia); 

evidenciando que, apesar de inserida nos financiamentos públicos, a produção social da 

moradia vai se deslocando para áreas cada vez mais distantes e menos integradas à metrópole, 

na medida em que os Programas exigem aporte complementar de recursos (bens/terreno e/ou 

serviços economicamente mensuráveis) como contrapartida das Entidades Sociais; o mercado 

de terras vai, então, impondo a periferização, em vista da valorização fundiária erigida com a 

especulação imobiliária. 
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Mapa 11: RM de Goiânia: Produção de moradia social – nº de UH contratadas (2005-2016). 
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Em termos de distribuição do investimento no Programa MCMV entre os 20 

municípios integrantes da RM de Goiânia, verifica se a concentração dos recursos em Goiânia 

e Aparecida de Goiânia: 45% e 25% dos recursos, respectivamente; e em posição secundária e 

aparentemente correlata os municípios de Trindade, Senador Canedo e Goianira: com 

participação entre 7% e 5% do investimento total.    

 

Gráfico 42: RM de Goiânia: distribuição do investimento do PMCMV, 

por município (2009-2016). 

Fonte: CAIXA/Regional Sul de Goiás. Elaborado pela autora.   
 

A constatação de que “os empreendimentos do MCMV estariam sendo realizados 

longe dos centros das RMs, em razão dos custos do terreno, e se distanciando cada vez mais 

com o passar do tempo” também foi apontada por Lima Neto et  al. (2014), em avaliação da 

localização dos empreendimentos do MCMV/FAR em seis espaços metropolitanos, 

construídos entre 2009 e 2012, comparando a oferta habitacional do na Fase 1 e Fase 2 do 

Programa e a distribuição do déficit intrametropolitano (análise por área de ponderação do 

IBGE), evidenciando que “a produção do MCMV esta espacialmente desvinculada do déficit 

habitacional a partir do qual foi ou poderia ter sido dimensionada.”
236

 Situação confirmada 

com a superposição dos Mapas da distribuição do MCMV/FAR na RM de Goiânia e a 

distribuição espacial do déficit habitacional municipal, filtrando a incidência dos componentes 

(coabitação, habitação precário, ônus excessivo com aluguel e densidade excessiva).  
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 Posteriormente publicado em Texto para Discussão – TD – IPEA, nº 2.044, agosto de 2015. Rio de Janeiro.  
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Mapa 12: RM de Goiânia: Déficit habitacional total e componentes – 2010.
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Tabela 6 - RM de Goiânia: Déficit Habitacional Total e Componentes – 2010 

Município 

Déficit 

Habitacional 

Absoluto 

Déficit 

Habitacional 

Relativo 

Componentes do Déficit 

Domicílios 

Precários  

Coabitação 

Familiar  

Ônus 

excessivo com 

aluguel  

Adensamento 

excessivo  

Abadia de Goiás 208 9,75 11 74 107 16 

Aparecida de Goiânia 18306 13,43 356 8853 7308 1789 

Aragoiânia 225 8,36 32 116 64 14 

Bela Vista de Goiás 764 9,45 230 318 217 0 

Bonfinópolis 188 7,96 22 73 86 6 

Brazabrantes 72 6,61 4 31 29 8 

Caldazinha 58 5,22 0 33 24 0 

Caturaí 119 7,90 12 58 42 7 

Goianápolis 237 7,38 58 113 56 10 

Goiânia 62398 14,75 1049 30696 27194 3458 

Goianira 991 9,65 138 464 343 46 

Guapó 301 6,68 34 153 95 18 

Hidrolândia 677 12,45 125 321 188 43 

Inhumas 1652 10,80 62 796 758 37 

Nerópolis 1015 13,77 50 368 478 118 

Nova Veneza 300 12,08 16 149 102 33 

Santo Antônio de Goiás 141 10,03 8 42 80 11 

Senador Canedo 3716 15,31 150 2333 915 318 

Trindade 3839 12,02 177 2136 1227 300 

Terezópolis de Goiás 171 8,68 6 86 69 10 

RM Goiânia 95377 13,90 2539 47213 39383 6242 

Fonte: CEI/Fundação João Pinheiro (dados do Censo/IBGE, 2010) – elaborada pela autora.  
 

Em todo o território metropolitano, observa se que a região Sudoeste do Polo, 

concentra o maior número de empreendimentos: locus dos conjuntos promovidos pelo 

Governo de Goiás, por meio do Cheque Moradia/Agehab, em parceria com o Governo 

Federal (FGTS e PAR); pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa A Casa da Gente, 

em parceria com o Governo Federal (Pró-Moradia e MCMV/FAR); e, ainda, embolado nessa 

região, e mais a Oeste (nas adjacências do Município de Trindade), vários empreendimentos 

de autogestão coletiva por meio do Crédito solidário e do MCMV/FAR, em parceria com a 

Prefeitura e/ou Agehab. Secundada pela região Noroeste, historicamente concentradora de 

pobreza (saída para Goianira), com vários empreendimentos do PAC, Crédito Solidário e 

MCMV/FAR; expandindo se para o Norte, saída para Santo Antônio de Goiás e saída para 

Anápolis (parceria Cheque Moradia); além de alguns empreendimentos MCMV/FAR à Leste 

de Goiânia, na imediação da rodovia GO-010, saída para Senador Canedo. Entre os demais 

municípios metropolitanos a produção é intensa nos municípios lindeiros, destacando, pela 

ordem: Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira – e novos vetores: 

Nerópolis e Guapó. 
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Mapa 13: RM de Goiânia: Empreendimentos de HIS (Faixa 1 de renda) – 2005 - 2016. 
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Com relação à produção pelo Programa MCMV/PNHU – o chamado MCMV 

empresarial, direcionado às famílias com renda entre 6 e 10 salários mínimos (Faixa 2), entre 

2009 e 2016, foram contratadas 72.324 moradias entre os 20  municípios da RMG, seguindo a 

mesma lógica de maior número de contratações entre os municípios: Goiânia (29.094 UH), 

Aparecida de Goiânia (17.240 UH), Trindade (6.827 UH), Senador Canedo (6.126 UH) e 

Goianira (5.208 UH). Todavia, a produção pelo PNHU não permite o seu mapeamento mais 

preciso, uma vez que ela está presente em todo o território – embora a base de dados da 

CAIXA ofereça a informação de logradouro dos empreendimentos (exceto a faixa 3 de renda 

que é considerada “operação de crédito” e envolve sigilo bancário) não é possível fazer uma 

leitura dos dados incluídos integralmente no Mapa, devido ao formato do Programa (as 

contratações podem ser realizadas por pessoa física ou jurídica; pode ser um empreendimento 

inteiro ou apenas algumas unidades de determinado empreendimento; pode ser realizada por 

um construtor individual; pode ser por um cidadão que atenda o perfil de renda para uma 

única unidade de determinado empreendimento etc.), de modo que a sua leitura exige 

agregação de elementos para análise. No caso deste estudo optou se por evidenciar os bairros 

com maior produção e oferta de imóveis pelo MCMV/PNHU (com base nas informações de 

classificados, pesquisas do CRECI e junção com as planilhas originais da CAIXA). 

Somadas a provisão habitacional na RMG, entre 2005 e 2016, com os programas 

Crédito Solidário, PAC 1, MCMV/FAR, MCMV Entidades e MCMV/PNHU, foram 

contratadas 100.976 novas moradias; evidenciando, portanto, um dinamismo extraordinário, 

sobretudo, a partir da adoção da estratégia de formulação de parcerias entre o Cheque 

Moradia/Agehab e o Governo Federal (MCMV e/ou FGTS); intensificando a “simbiose” 

entre política pública, empresas de construção civil e capital incorporador, referida por 

Shimbo (2010), funcionando como uma via de “mão dupla”: ampliou a capacidade de 

atendimento do programa estadual e ofereceu ambiente propício às contratações dos 

Programas Federais na RMG. O Mapa a seguir apresenta a distribuição das novas moradias – 

optando pela ênfase na localização dos empreendimentos, separados por faixas de renda: 

Faixa 1, condensado na cor terra; e os principais bairros da produção faixa 2 destacados em 

azul (mostrando intensa produção nas bordas da cidade, principalmente Goiânia e Aparecida 

de Goiânia, promovendo a periferização da verticalização, o com a produção de apartamentos 

padronizados das Incorporadoras S/A). 
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Mapa 14: RM de Goiânia: Produção habitacional (Faixa 1 e 2) – entre 2005 e 2016. 



237 
 

PART E III – ESTUDO DE CASO DA RM DE GOIÂNIA 

CAPÍTULO 5. O LUGAR DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA 

METRÓPOLE 

“’O Brasil não é para principiantes’, dizia o maestro Tom Jobim. Da mesma forma, a 

análise e compreensão de um programa das dimensões do Minha Casa Minha Vida requer 

uma observação ampla e cuidadosa do desenho político e financeiro e dos seus impactos 

indeléveis sobre as cidades, que ultrapasse a análise mais imediata das quantidades ou das 

aparências urbanísticas e arquitetônicas dos empreendimentos. O ‘Minha Casa Minha 

Vida’ é, antes de tudo, uma ‘marca’, sob a qual se organiza uma série de subprogramas, 

modalidades, fundos, linhas de financiamento, tipologias habitacionais, agentes 

operadores, forma de acesso ao produto ‘casa própria’ – esta sim uma característica que 

unifica as diferentes experiências”. Pré-requisitos para entender o programa Minha 

Casa Minha Vida. Caio Santo Amore. Minha Casa: e a Cidade? Letra Capital. 2015: 15.  

 

A análise da distribuição dos novos empreendimentos habitacionais no território da 

Região Metropolitana de Goiânia apresentada no item anterior (período entre 2005-2016), 

com base no mapeamento preliminar dos empreendimentos de habitação de interesse social 

produzidos no espaço metropolitano e a observação da paisagem da área dos 

empreendimentos captadas através do Google Earth, apontou as diretrizes que deveriam 

nortear a pesquisa de campo no escopo deste trabalho, bem como a definição da amostra para 

averiguação in loco.   

Inicialmente a proposta de metodologia da pesquisa era de realização de uma 

Avaliação Pós-Ocupação (APO), utilizando modelo de questionário aplicado por alunos do 

Prof. Adauto Cardoso (IPPUR/UFRJ), difundido no âmbito do TR Formas de Provisão de 

Moradia/Observatório das Metrópoles/INCT, que culminou no Livro “O Programa Minha 

Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais” (2013), com apresentação de um capítulo sobre a 

RMG (citado nos agradecimentos da tese). Simultaneamente, a participação na rede temática 

de “Avaliação do PMCMV” (formada no âmbito do Edital MCTI/CNPq/MCidades Nº 

11/2012),
237

 sob a coordenação de pesquisadores do Observatório das Metrópoles e do 

LabHab/USP, cadastrada em grupo eletrônico de pesquisadores, permitiu compartilhar todo o 

material e resultados, inclusive o acesso a base de dados CAIXA e Ministério das Cidades, 

alimentando com dados atualizados (até 2014) as pesquisas locais em curso.   

No decorrer do curso de doutorado na Pós-Graduação em Geografia, IESA/UFG, foi 

aprovado um projeto local, coordenado pela Profª Celene Cunha A. M. Barreira e minha 

participação na autoria, no Edital Universal nº 07/2014 da Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Goiás – FAPEG, pleiteando auxílio financeiro para realização da pesquisa de avaliação pós-
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  Embora a proposta apresentada pela equipe Goiânia não tenha sido selecionada no âmbito deste Edital.    
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ocupação nos empreendimentos de habitação social da RM de Goiânia; todavia, já num 

cenário de crise econômica fiscal os recursos previstos nessa chamada pública não foram 

liberados, ficando apenas na expectativa de direito, e com isso não foi possível aplicar os 

questionários estruturados, tendo que repensar a metodologia proposta.  

Durante o estágio doutoral, realizado no Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território – IGOT/Universidade de Lisboa (Portugal), o acesso aos estudos referentes à 

avaliação de políticas públicas e planejamento territorial desenvolvidos naquele instituto, bem 

como a oportunidade de conhecer experiências europeias de política de habitação social, em 

especial o acesso a metodologia do Projeto Realojamento e Regeneração Urbana – REHURB, 

que incide sobre Bairros Sociais das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, participando nas 

atividades de visitação técnica (realizada em março de 2015), conduzida pela minha co-

orientadora Profª Drª Eduarda Marques da Costa (coordenadora do MOPT) e pelo Prof. Dr. 

Jorge Malheiros (coordenador do Projeto REHURB), em dois (02) bairros de habitação social 

localizados na área metropolitana de Lisboa: Cova da Moura
238

 (bairro ocupado por 

imigrantes oriundos dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 

principalmente caboverdianos, na década de 1950, localizado no município de Amadora, em 

terreno privado, nunca regularizado e constantemente ameaçado de demolição das casas) e 

Páteo dos Cavaleiros (habitações construídas pela Prefeitura de Oeiras, em 1998, objetivando 

eliminar os “bairros de barracas”, com provimento através do programa de aluguel social), 

cujos elementos e “dimensões-chave” (variáveis elencadas nas avaliações de satisfação 

residencial com moradores, por meio do inquérito de opinião) referenciaram a formatação 

final da pesquisa de campo desenvolvida nos empreendimentos selecionados no espaço 

metropolitano de Goiânia, ainda que não tenha realizado, propriamente, as entrevistas 

estruturadas (pequena mostra fotográfica das visitas técnicas disponível nos anexos da tese). 

Tomando como base preliminar as experiências referidas, chegou se, então, a 

formatação final do plano de pesquisa ora apresentado; proposto como de natureza qualitativa, 

embasado na metodologia de observação participativa, realizada a partir de visitação técnica e 

diálogo orientado, nos termos preconizados por Bechker (1972) de que a observação seria 

“uma solução para o estudo de fenômenos complexos e institucionalizados, quando se 

pretende realizar análises descritivas e exploratórias ou quando se tem o objetivo de inferir 
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 A experiência desenvolvida pela Universidade de Lisboa neste empreendimento, com o oferecimento de 

apoio técnico e participação na vida do bairro, e a elaboração do Plano estratégico e estruturante de qualificação 

do bairro por estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa – FAUTL, 

desenvolvido pelo Grupo GESTUAL (Grupo de Estudos Sócio Territoriais Urbanos de Ação Social), a qual  

coadunou na formatação do “Laboratório Experimental Cova da Moura”, serve como modelo bastante inspirador 

para se pensar no desenvolvimento de um Projeto local envolvendo Universidades goianas na vida dos bairros.       
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sobre um fenômeno que remeta a certas regularidades, passíveis de generalizações”.
239

 

Bastante difundida nas ciências sociais em geral, a técnica de observação tem se mostrado útil 

nos estudos de avaliação do Programa MCMV, caso da avaliação da eficácia social do 

Programa MCMV em Viçosa, elaborada por Carvalho e Stephan (2016). 

O segundo passo foi a elaboração de um roteiro para colhimento de dados nas visitas 

técnicas, contemplando as seguintes etapas: diálogo orientado com moradores e 

representantes de associação de bairros ou entidades populares,
240

 pautando um conjunto de 

variáveis pré-selecionas: percepção geral quanto à satisfação, relação de vizinhança, 

participação associativa e condições de habitabilidade (localização, infraestrutura, entorno das 

moradias, saneamento básico, serviços, equipamentos urbanos, acesso ao transporte, 

segurança pública e sustentabilidade ambiental); registro em diário de campo; levantamento 

fotográfico (local e de satélite) e mapeamento georreferenciado, permitindo a análise 

socioespacial da distribuição dos empreendimentos no território metropolitano
241

.  

Assim, foi definida a escala de análise em quatro categorias geográficas: a metrópole, 

o município, o empreendimento e a unidade habitacional, referenciada na proposta 

apresentada por Shimbo (2015) no Livro Minha Casa: e a Cidade?; o recorte temporal levou 

em conta o início da implementação do primeiro Programa federal popular a partir da criação 

do Ministério das Cidades – que foi o Crédito Solidário de 2004 (mas com início de liberação 

de recursos em 2005), definindo, portanto, o período compreendido entre 2005 e 2016. 

Em seguida procedeu se a pesquisa documental, com base em dados oficiais da 

Secretaria Nacional de Habitação/MCidades, Ministério do Planejamento, CAIXA, 

Prefeituras (secretarias de habitação, planejamento ou correlatas), Estado (base de dados da 

Agência Goiana de Habitação – Agehab/Sefaz), relatórios, Planos de Habitação (PLHIS) e 

Planos Diretores; matérias de imprensa, vídeos clipes, denúncias do Ministério Público 

Estadual, empresas e entidades de classe (ADEMI, CRECI, SINDUSCON),  folders de 

comercialização, anúncios, peças publicitárias etc.; referenciada em survey bibliográfico, com 

base em trabalhos acadêmicos locais/regionais, agregados ao material apurado em campo.  
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 BECHKER, H. A. Observation by informants in institutional research. Quality & Quantity, v. 6, p. 157-

169, 1972; Ferreira et  al. (2012), lembram, contudo, que a aplicação da técnica “exige rigor e sistematização 

específicos, diferenciando-se da observação informal, denominando-se observação científica”.   
240

 Por questão ética a identidade dos entrevistados foi preservada; não foi realizado o modelo de entrevista 

estruturada, propriamente, e sim um diálogo “orientado” para captação da “percepção” dos beneficiários, 

complementados com a observação in loco e levantamento fotográfico. 
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 O mapeamento apresentado, foi elaborado, com base em Sistema de Informações Geográficas (SIG), através 

do software ArcGis(ESRI); complementada com levantamento de imagens de satélite de localização dos 

empreendimentos, realizado através do Google Earth, com formatação final em Corel Draw – tarefa realizada 

com o apoio da ex-aluna do IESA Juheina Lacerda Viana.     
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5.1. O protagonismo do município Polo e da imbricação territorial no dinamismo 

construtivo no espaço metropolitano (definição da amostra) 

 

A definição da amostra foi elaborada, a priori, levando se em conta o dinamismo na 

provisão de moradia protagonizado no espaço metropolitano, somando todas as unidades 

habitacionais produzidas por programas públicos (Crédito Solidário + PAC + MCMV FAR, 

Entidades e PNHU), elegendo como critério prioritário os municípios metropolitanos com 

maior desempenho de contratações. Nos cálculos realizados por Lima Neto et  al. (2014), 

referente à produção entre 2009 e 2012, a concentração das unidades produzidas por meio do 

MCMV-FAR no município-núcleo da metrópole correspondia a “35% do total 

metropolitano”; o segundo município em número de unidades habitacionais produzidas é 

Aparecida de Goiânia, “com aproximadamente 17,5% do total da região metropolitana”; 

observando, ainda, relevante produção nos municípios de Trindade, Senador Canedoe 

Goianira. Na atualização dos dados elaborada no escopo desta pesquisa (até 2016), o 

percentual de empreendimentos produzidos no Polo metropolitano subiu de 35% para 43% 

das unidades habitacionais contratadas. Já em Aparecida de Goiânia a proporção recuou 

levemente de 17,5% para 15,8% das unidades habitacionais contratadas, cuja explicação mais 

plausível reside na própria disponibilidade de terras, que vem se escasseando em decorrência 

da valorização recebida e das operações especulativas no mercado fundiário, passando a 

enfrentar dificuldades para o enquadramento aos valores estabelecidos no PMCMV (o “nó da 

terra”, na expressão da Profª Ermínia Maricato). Contudo, somando a participação dos dois 

municípios tem se a concentração de 59% dos investimentos, evidenciando o protagonismo do 

Polo e da imbricação territorial na produção da moradia no espaço metropolitano. 

Assim, a síntese da produção de habitação social entre os 20 municípios componentes 

da região metropolitana de Goiânia, filtrando os municípios que apresentaram a maior 

produção no último decênio, indicou a seguinte ordem de participação:  

• Em primeira posição o Núcleo (Goiânia), que se destaca como localidade de maior 

produção habitacional no aglomerado metropolitano;  

• Em segunda posição o município de Aparecida de Goiânia, com maior dinâmica na 

área conurbada ao Núcleo, principalmente, na produção à Faixa 2 de renda;  

• Em terceira e quarta posição, e com desempenho correlato, os municípios de Trindade 

e Senador Canedo (produção significativa nas duas faixas de renda);  

• Em quinta posição o município de Goianira (ambas faixas de renda).  
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• Na seqüência os municípios de Guapó e Nerópolis que, embora mostrem uma 

produção em escala bem menor do que os cinco (05) primeiros municípios, vêm 

despontando como um forte vetor da dinâmica imobiliária no “segmento econômico” 

de imóveis e na habitação social no território metropolitano, apresentando o 6º e 7º 

melhor desempenho da produção total pelo PMCMV e pelo somatório dos Programas 

da Faixa 1 (PAC, Crédito Solidário, FAR e Entidades), ora se alternando em cada 

caso: somando as Faixas 1 e 2 de Renda o município de Nerópolis é o numero 6 em 

produção habitacional; considerando apenas a Faixa 1 Guapó é o número 6 – 

chamando a atenção o destaque da produção por Entidades: a 3 ª posição entre os 

municípios da RMG (tendo ultrapassado o desempenho do município de Goianira que 

vinha sendo o destaque na região desde o lançamento dessa modalidade do Programa).  

• E contrariamente, 05 municípios metropolitanos não contrataram nenhuma unidade 

habitacional na Faixa 1 de renda, na década analisada: Bonfinópolis, Caldazinha, Nova 

Veneza, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás. 

 

Gráfico 43: RM de Goiânia: unidades habitacionais do MCMV, por Fonte/Faixa de 

Renda (2009-2016). 

         Fonte: CAIXA – Regional Sul Goiás (Sup. de Negócios e Habitação). Elaborado pela autora. 
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Considerando somente a produção direcionada a Faixa 1 de renda, através do MCMV 

FAR na RMG, entre 2005 e 2016, foram contratadas 29.139 unidades habitacionais, a maioria 

já concluídas e entregues para ocupação pelas famílias; nas Faixas 2 e 3 de Renda através do 

MCMV PNHU (o chamado MCMV Empresarial), foram contratadas 72.324 unidades 

habitacionais – e aqui os municípios da RMG com o 6º e 7º melhor desempenho são Bela 

Vista de Goiás e Inhumas; contudo, como o foco desta pesquisa é a habitação de interesse 

social optamos por não considerá-los na amostra, tendo em vista, também, a menor integração 

destes municípios na dinâmica metropolitana e a maior independência econômica e territorial. 

No somatório de todas as unidades habitacionais produzidas por programas públicos (PAC + 

Crédito Solidário + MCMV FAR, Entidades e PNHU) chega se a um total de 101 mil novas 

moradias distribuídas em todo o território metropolitano, sendo que os maiores desempenhos 

de contratações são, na seguinte ordem: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo, Goianira, Nerópolis e Guapó (este empatando com Bela Vista de Goiás). 

 

Gráfico 44: RM de Goiânia: produção de moradia por programas públicos (PAC + 
Crédito Solidário + FAR + FDS + PNHU), entre 2005 e 2016 (nº de UH) 

Fonte: CAIXA – Regional Sul Goiás; Ministério das Cidades. Elaborado pela autora. 

 

Diante deste panorama, foram selecionados 20 empreendimentos de habitação social 

para compor a amostra no escopo desta pesquisa, contemplando os 07 municípios 

metropolitanos com maior desempenho de contratações nos programas públicos recentes, 

distribuídos na seguinte proporção: 8 empreendimentos em Goiânia; 4 em Aparecida de 

Goiânia; 2 em Trindade; 2 em Senador Canedo; 2 em Goianira; 1 em Guapó e 1 em 

Nerópolis, tomando como parâmetro de escolha os seguintes critérios:  
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• Pelo menos 1 empreendimento de cada Programa: PAC/FNHIS, Crédito Solidário, 

Minha Casa Minha Vida (FAR, PNHU e Entidades);  

• Diferentes “arranjos” financeiros/fontes de recursos (Fundo de Desenvolvimento 

Social – FDS, Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS etc.) e/ou parcerias implementadas (Governo Federal, 

Estadual, Municipal e Setor Privado);  

• Padrão do empreendimento (maior quantidade de unidades ofertadas) ou enfoque 

social, caso do pequeno empreendimento quilombola em Aparecida de Goiânia (Vila 

Del Fiori) e dos residenciais destinados a alocação de populações removida de áreas 

de risco e/ou degradadas em Goiânia;  

• Priorização da Faixa 1 de renda (de 0 a 3 salários mínimos), exceto: um (01) 

empreendimento na Faixa 2 de renda do MCMV no município de Senador Canedo 

(Vale das Brisas), no padrão condomínio horizontal fechado (com guarita de 

segurança) ou “casa seriada” destinada às classes de renda média-baixa; e um (01), 

caso idêntico no município de Trindade (Residencial Imperial), também no padrão 

“condomínio fechado” financiado pelo MCMV/PNHU (Faixa 2) – ambos  de 

construídos por empreendedor privado individual e comercializados via transação 

rotineira de mercado, demonstrando a “nova” forma de atuação do setor privado no 

“segmento econômico” de imóveis; além dos empreendimentos que mesclam a 

tipologia para atendimento das duas faixas de renda (1 e 2) – casos do Jardim do 

Cerrado e Buena Vista em Goiânia e do residencial Bandeiras em Guapó; 

• Priorização de empreendimentos com maior tempo de ocupação (considerando o ano 

de entrega às famílias) e com mais elementos para uma avaliação que se pretende de 

natureza qualitativa (análise descritiva exploratória); todavia, a amostra contemplou, 

também, três (3) empreendimentos que ainda se encontram em fase de execução das 

obras, e que se destacam pelo porte do empreendimento, “arranjo” de parceria para sua 

realização e/ou história de conflito na sua arrigimentação, quais sejam: Residencial 

Bandeiras, em Guapó; Residencial Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia; e 

Residencial Nelson Mandela na região noroeste de Goiânia (Conjunto Vera Cruz II). 

A localização dos 20 empreendimentos selecionados no espaço urbano da Região 

Metropolitana de Goiânia é apresentada no Mapa a seguir.  
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                               Mapa 15: RM de Goiânia: Localização dos 20 empreendimentos de HIS selecionados na amostra. 
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Para levantamento das informações in loco, as visitas técnicas aos empreendimentos 

foram realizadas no período entre outubro de 2015 e setembro de 2016 (descrição no Quadro 

a seguir), contando com a participação de estudantes e colaboradores da UFG em diversas 

ocasiões – e de uma estudante da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, que 

desenvolveu sua pesquisa de mestrado no Residencial Jardins do Cerrado (Goiânia), 

compartilhando do levantamento de informações em diversas visitas a este empreendimento.  

Quadro 5: Cronograma de realização das visitas técnicas 

 A primeira visita ao empreendimento Jardins do Cerrado foi realizada no dia 28 de outubro de 2015, 

juntamente com o grupo de alunos do NURBE/UFG, orientandos da Profª Celene Barreira, e da aluna 

visitante da UFU/Campus Ituiutaba – MG, Josy Dayane. Entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2016 foram 

visitados: 4 empreendimentos em Goiânia (Orlando Morais, Iris Ville, Buena Vista e Parque Eldorado 

Oeste), 2 empreendimentos em Goianira (Lago Azul e Res. Vila Adilair) e 2 empreendimentos em 

Senador Canedo (Palace São Francisco e Vale das Brisas) – com apoio da aluna de graduação em 

Geografia IESA/UFG, Ravenna Cruz, nas primeiras visitas e do geógrafo Ivonaldo Duarte (laboratório 

CIPGEO) que me acompanhou em todas as visitas, auxiliando na coleta de informações (localização dos 

empreendimentos, tomada de notas das conversas com moradores registro fotográfico);  

 Os demais empreendimentos foram visitados em dias alternados nos meses de março e abril de 2016: 

residencial Dona Alda de Araújo Tavares em Nerópolis em 17 de março/2016; residencial João Paulo II 

em Goiânia no dia 05 de abril/2016 (com alunos do Grupo de Estudos NURBE/UFG); residenciais 

Imperial e Jardim Scala em Trindade no dia 09 de abril/2016;  residencial Bandeira em Guapó no dia 10 

de abril/2016;  residencial  Nelson Mandela em Goiânia no dia 16 de abril/2016 – retornando no dia 13 de 

junho de 2016; residenciais Buriti Sereno e Águas Claras em Aparecida de Goiânia no dia 18 de 

abril/2016; e residencial Paulo Pacheco em Goiânia no dia 19 de abril de 2016; 

 No empreendimento Jardins do Cerrado em Goiânia, foi possível desenvolver maior participação na vida 

do bairro retornando em várias ocasiões: dois eventos de entrega de escrituras pela Prefeitura de Goiânia 

(em 09 de março de 2016 e em 13 de junho de 2016); participação em reuniões de moradores (segundo 

semestre de 2016) com a Associação Habitacional Cerrado Forte (testemunhando o engajamento das 

famílias na luta associativa); e acompanhamento na aplicação dos questionários de levantamento do perfil 

socioeconômico do bairro (setembro de 2016), pela aluna Jose Dayane, tendo a oportunidade de adentrar 

as casas, conhecer detalhes das construções (espaço, conforto, funcionamento do kit de energia solar etc.), 

a realidade das famílias, seus depoimentos sobre a vida no bairro e relacionar com os moradores. 

 

Para a condução do “diálogo orientado” com moradores durante as visitas técnicas e 

definição de variáveis balizadoras do levantamento de dados in loco foi elaborado um 

“roteiro-guia” com a padronização de informações consideradas (disponibilizado nos anexos 

da tese); orientando, também, a formatação final do texto com os resultados apurados. 
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5.1.1. Goiânia: produção predominante nas “franjas” da metrópole 

 

A análise da configuração do espaço urbano de Goiânia, no contexto do processo de 

metropolização local, evidencia a polarização exercida na condição de Polo, com 

concentração populacional (62% da população regional), econômica (69% do PIB da 

RMG)
242

 e da estrutura de serviços e equipamentos culturais; revelando uma aglomeração 

urbana dispersa e expandida territorialmente, avançando em direção aos municípios do 

entorno, ultrapassando os limites administrativos existentes (espraiamento da mancha urbana), 

sobre áreas perimetropolitanas e de preservação ambiental; resultando em fragmentação 

territorial, insustentabilidade e desigualdades crescentes, com a predominância de construção 

de empreendimentos habitacionais populares em espaços segregados, com parca 

infraestrutura, carência de equipamentos urbanos, serviços e dificuldade de acesso ao 

transporte urbano precário, para realização dos extensos deslocamentos pendulares diários.  

Classificada na tipologia dos municípios brasileiros do PlanHab, para fins de 

elaboração do Plano Nacional de Habitação, como tipo“D – Espaços urbanos aglomerados e 

centros regionais do Centro Sul”, situação em que foram agrupadas todas as cidades 

componentes de Região Metropolitana (PlanHab, 2008),
243

 Goiânia exibe, ao longo da sua 

história, um extraordinário crescimento demográfico, alcançando em 2010 um contingente 

populacional de 1.302 milhão de habitantes (taxa de urbanização de 99,62%) e estoque de 

domicílios de 422.710 unidades habitacionais, distribuídos num território de 728,84 km2 

(densidade de 1.776,74 hab/km2) – e 1.448 milhão de habitantes, na estimativa 2016 do 

IBGE. Apresentando, também, problemas estruturais crescentes: caos na mobilidade e 

saturação do serviço de transporte público, a despeito de importantes investimentos realizados 

na última década, em parceria de recursos com o Governo Federal (PAC Mobilidade); 

altíssimos índices de violência (figurando entre as capitais mais violentas do país, nas 

pesquisas do Mapa da Violência, da FLACSO/Brasil); grande carência de moradia e elevado 

déficit habitacional básico: conforme dados da Fundação João Pinheiro, em 2010, 

correspondia a 62.529 domicílios em números absolutos, ou 14,75% em relação aos 

domicílios totais (sendo cerca de 30.696 domicílios com coabitação familiar e 1.049 

domicílios precários).  

                                                 
242

 PIB a preços correntes: R$ 40.461.364,00 e PIB Per Capita: R$ 29.034,21 (IBGE, 2013 – Série Revisada, 

nova referência Contas Nacionais).  
243

 Os quais apresentam “altos padrões de desigualdade, grande carência e déficit habitacional básico, localizados 

em regiões com alto estoque de riqueza, com importância como centros polarizadores em sua microrregião”.  
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   Apesar de se beneficiar na condição de Polo metropolitano, com maior 

desenvolvimento e os melhores indicadores socioeconômicos, comparativamente aos demais 

municípios metropolitanos, posicionando se no 1º lugar no ranking da RMG nas principais 

pesquisas de referência: IDHM (0,799); IBEU (0,862) e o 5º menor IVS (0,291); Goiânia é 

marcada por grande diferenciação intraurbana e intrametropolitana, tendo como fator 

agravante a segmentação e segregação residencial intensificada com o boom construtivo 

recente, como mostra os dados no escopo desta pesquisa (Capítulo 4), implicando no 

espraiamento do espaço urbano. O que pode ser inferido da análise dos dados de criação de 

loteamentos: segundo dados da Seplanh, na década de 2000, foram reconhecidos oficialmente 

“205 novos bairros” – o maior quantitativo da história de Goiânia.  

Tabela 7 - Goiânia: Evolução populacional, quantitativo de bairros e situação 
fundiária, por década (1930-2016) 

Década  

Incremento 

Populacional  
Bairros Aprovados 

Pop. 

(IBGE) 
Var. % Prefeitura INCRA 

Irregular/ 

Clandestino 
Outros ** Total 

1930 - - 8 1 - - 9 

1940 48.166 - - 1 - - 1 

1950 * 53.389 10,8 125 4 1 1 132 

1960 153.505 187,5 26 2   4 32 

1970 381.055 148,2 22 1   2 25 

1980 738.117 93,7 29 -   1 30 

1990 922.222 24,9 106 1 1   108 

2000 1.093.007 18,5 205 - - - 205 

2010-2016 1.302.001 19,1 52 - - - 52 

Sem Data - - 7 25 62 56 - 

Total 1.448.639 

(Est. 2016) 
11,3 577 35 64 64 594 

Fonte: Prefeitura de Goiânia/SUPPUG/DIRPLA/GERGAC e SUPPUG/DIRPLA/GERPES; dados populacionais 

organizados pela autora. Notas: * 1 loteamento aprovado pelo Estado; ** fazendas, chácaras, registros cartoriais 

por edital; *** Estimativa populacional 2016.  

 

Salta aos olhos, portanto, a dimensão da abertura de novos bairros nos anos 2000, 

evidenciando uma explosão imobiliária sem precedentes – ultrapassando em muito “o boom 

de novos loteamentos da década de 1950”, referida por Moysés (2004) com a ocorrência 

marcante de “estocagem de terras”, que era a grande referência de Goiânia: 130 loteamentos 

na década de 1950 (somando Prefeitura, Estado e Incra), contra 205 na década entre 2000-

2010. No computo global, ao ano início dos anos 2000 existiam 618 bairros em Goiânia 

(excluindo se “registro cartorial por edital/chácaras e fazendas”) e em 2016 esse total subiu 

para 680 bairros, sobretudo, nas áreas periféricas nos entornos de bairros já consolidados, 
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especialmente na Região Sul, Sudoeste e Oeste (Parque Amazônia, Eldorado, Jardim Buena 

Vista, 14 Bis, Portinari, Parque Oeste Industrial, Jardins do Cerrado etc.), implicando em 

descontinuidade territorial, crescimento dos vazios urbanos, incorporação de áreas rurais pela 

ação dos promotores imobiliários, impondo ajustes na legislação urbanística e promovendo a 

expansão da macrozona urbana.
244

 Podendo, ainda, ser observado que essa tendência 

desacelera a partir de 2010 (52 bairros entre 2010-2016), refletindo a involução do mercado 

imobiliário ante os efeitos da crise econômica fiscal.  

No campo do planejamento urbano, o Plano Diretor (Lei nº 171/2007), considerado 

um marco regulatório importante no âmbito da habitação de interesse social, previu a 

delimitação de AEIS/ZEIS (itens I a XIII do Artigo 51, Capítulo V, título I) e facultou ao 

Poder Executivo a prerrogativa de “instituir novas AEIS” em observância à dinâmica do 

crescimento da cidade e da demanda habitacional pela população de menor poder aquisitivo. 

Apesar da preocupação com a questão da mobilidade, delimitadas em áreas próximas aos 

eixos de transporte coletivo, todas as AEIS estão localizadas em regiões periféricas e 

desprovidas do acesso aos serviços públicos (escolas, hospitais, creches, etc.); conforme 

informações do PLHIS de Goiânia (2010) “ao todo são 29 nove AEIS, localizadas na divisa 

com Aparecida de Goiânia, próximas ao Jardim Itaipu e Madre Germana; na saída para 

Trindade, próximas ao Conjunto Vera Cruz ou ainda na região Noroeste, saída pra Goianira, 

próximas ao Parque Tremendão”; não há definição de regime urbanístico específico para as 

AEIS previstas e determina a criação de uma lei municipal específica para esse fim – mesma 

constatação da avalição da Rede Planos Diretores Participativos (2011).  

A referência mais bem sucedida de uso de instrumento de planejamento urbano na 

execução da política habitacional em Goiânia é a Lei nº 8.534/2007, que estabelece o 

percentual de “doação de 15% a 25% dos lotes de novos parcelamentos aprovados” (Art. 8º e 

9º) para fins de habitação de interesse social, válida para parcelamento de áreas inseridas na 

Zona de Expansão Urbana – ZEU (conhecida como “banco de lotes” de Goiânia). Porém, um 

projeto muito criticado, atacado pelo setor empresarial (alegam “confisco de propriedade’) e 

social, inclusive com suspensão por decisão judicial em ação movida pelo Sindicato de 

Habitação de Goiás (SECOVI).
245

 

                                                 
244

 Goiânia teve explosão de bairros nos anos 2000. Jornal O Popular, 22/01/2017. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-teve-explos%C3%A3o-de-bairros-nos-anos-2000-

1.1213578. Acesso em 22 de janeiro de 2017. Não negligenciando, contudo, que outras questões devam ser 

consideradas, como a demora na regularização dos bairros, em geral, muito após o seu surgimento; e que “na 

década de 1970 e 1980 a criação de novos bairros diminui, também, devido à consolidação de bairros como 

Campinas, região Leste e Sul”, como alerta o Prof. Arrais (2017). 
245

 O poder municipal recorreu da decisão alegando que a medida visava “proteger Goiânia da propagação de 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-teve-explos%C3%A3o-de-bairros-nos-anos-2000-1.1213578
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A2nia-teve-explos%C3%A3o-de-bairros-nos-anos-2000-1.1213578
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Tanto a Prefeitura de Goiânia, como a Agehab, elaboraram o Plano de Habitação de 

Interesse Social (PEHIS e PLHIS), com recursos financeiros do FNHIS (Lei nº 11.124/2005), 

criaram seus Sistemas e Fundos Municipal/Estadual de Habitação de Interesse Social e 

respectivo Conselho Gestor (Lei Municipal nº 8.487/2006 e Lei Estadual nº 17.255/2008), 

mas em ambos os casos, esses instrumentos não foram efetivados (Os Fundos e Leis do 

CGHIS não foram regulamentados) – o fórum participativo em que os movimentos por 

moradia vêm conseguindo levar seus pleitos é a Conferências das Cidades (através do 

COMPUR/CONCIDADES); evidenciando que os PLHIS elaborados no âmbito da 

compulsoriedade imposta pelo SNHIS, após o advento dos Planos Diretores, tem ainda menor 

efetividade que os primeiros, desnudando a “falta de diálogo entre a política de 

desenvolvimento urbano e a política habitacional” (Borges e Moisés, 2013). 

O boom construtivo recente desencadeado com a retomada do financiamento público 

de moradia, propiciando a democratização do acesso aos estratos de menores rendas, 

especialmente com a provisão por programas públicos (Credito Solidário, PAC, MCMV), 

evidencia, contudo, a manutenção da “lógica mercantil” na produção do espaço da metrópole 

e a proeminência do capital imobiliário na determinação do mercado de terras; a moradia 

social cada vez mais empurrada para as áreas periféricas e o segmento econômico de imóveis 

espalhado em toda a mancha urbana, alcançando novas áreas e evidenciando a “periferização 

da verticalização” – como mostra o Mapa em mosaico comparativo a seguir (a lista completa 

dos empreendimentos, com informação do número de UH e investimento está disponível no 

Anexo 4 da tese); na sequência são apresentadas as informações de oito (08) 

empreendimentos de habitação social selecionados no espaço urbano de Goiânia (Eldorado 

Oeste; Buena Vista; Paulo Pacheco; Orlando Morais/Antônio Carlos Pires; Iris Ville; Jardins 

do Cerrado; João Paulo II, Nelson Mandela/Vera Cruz).  

                                                                                                                                                         
favelas” e a construção de moradias sociais seria inviabilizada com a decisão contrária. Mas os observadores 

atentos e planejadores urbanos dizem que na realidade o maior beneficiado com a Lei são os empresários, pois, 

“uma área rural que passa a ser aprovada como área de expansão urbana valoriza-se da noite para o dia em até 

500%” - fala do vereador Elias Vaz (PSOL), em matéria do Diário da Manhã. Iris insiste no “banco de lotes”. 

In: http://www.dm.com.br/impresso/7657/p...anco_de_lotes/; sobre a decisão judicial, ver matéria “Juiz 

considera banco de lotes inconstitucional”, outubro de 2008. In: http://www.secovi.com.br/noticias/juiz-

considera-banco-de-lotes-inconstitucional/1385/;  para uma análise crítica sobre a polêmica da Lei ver “Lei que 

obriga doação de lotes em Goiânia leva empresários a Justiça”, (Valor Econômico, 17/11/2007, Brasil p. 

A2), onde se discute inclusive a repercussão dessa Lei sobre uma proposta de revisão da Lei nº 6.766/1979 de 

Parcelamento do Solo. In: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/482098/noticia.htm?sequence=1. 

Acesso em fevereiro de 2016. 

http://www.dm.com.br/impresso/7657/politica_e_justica/53550,iris_insiste_no_banco_de_lotes/
http://www.secovi.com.br/noticias/juiz-considera-banco-de-lotes-inconstitucional/1385/
http://www.secovi.com.br/noticias/juiz-considera-banco-de-lotes-inconstitucional/1385/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/482098/noticia.htm?sequence=1
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Mapa 156: Goiânia: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016).
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5.1.1.1 – Eldorado Oeste (Programa Crédito Solidário) 

 

O empreendimento Parque Eldorado Oeste, localizado no extremo Oeste de Goiânia, 

atrás do conjunto Vera Cruz, distante 13 km do centro da cidade, teve sua proposta 

apresentada na primeira sistemática do Ministério das Cidades no âmbito do Programa 

Crédito Solidário, em 2004, mas só foi contratado em junho (1ª fase) e novembro (2ª fase) de 

2006; a 3ª fase foi efetivada em 2009 e a 4ª Fase em 2011, incluída no âmbito do MCMV-

Entidades, custeado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS: no total, 600 

unidades habitacionais de casas populares (150 em cada etapa). 

 

Imagem 1: Localização do Residencial Eldorado Oeste 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

Coube à União Estadual de Moradia Popular – UEMP de Goiás, responsável pelo 

projeto, o desembolso de contrapartida no valor de 17% do investimento; a taxa de aprovação 

do projeto na Prefeitura foi paga em prestações pelas famílias (R$ 1.250,00), que somada a 

mão-de-obra mutirante totalizou R$ 3.850,00 (11,6% do Valor do Investimento de R$ 

18.685,52 por U.H.). O terreno onde foi erguido o empreendimento, localizado no loteamento 

Parque Eldorado Oeste, composto de 225 lotes de 360 m2 (valor de R$ 12.000,00, cerca de 
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R$ 33,00/m2) e as extensões das redes de infraestrutura foram custeadas com recursos do 

Crédito Solidário/ Fundo de Desenvolvimento Social – FDS
246

.  O único apoio recebido do 

poder público local foi a instalação de uma Unidade Básica de Saúde e a construção de uma 

Escola de Ensino Fundamental pela Prefeitura de Goiânia.
247

   

As casas apresentam uma única tipologia: 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço 

externa, com 46,6 m2. O sistema construtivo adotado foi de alvenaria tradicional, tendo sido 

contratados: uma arquiteta (que fez o projeto e acompanhou as obras); um engenheiro; uma 

assistente social e duas estagiárias que desenvolveu o trabalho social no empreendimento 

(com conteúdos de educação ambiental, sexual e economia solidária), além de visitas em 

outros empreendimentos de Goiás construídos por autofinanciamento e mutirão. A gestão 

financeira foi realizada por uma “moradora/proprietária” e a seleção das famílias foi feita pela 

UEMP entre as famílias associadas, que atingiram a pontuação após análise de crédito da 

CAIXA. O prazo de financiamento foi definido em 18 anos e meio (alienação fiduciária da 

CAIXA) e a parcela paga fixada no valor de 10% da renda familiar.
248

  

 

Problemas encontrados 

O empreendimento foi erguido em área já estruturada, porém com atendimento 

insuficiente da demanda local por serviços básicos, como educação e saúde; constantemente 

no noticiário aparece nas páginas policias, tendo muitas ocorrências de violência, roubo e 

tráfico de drogas.  Na ocasião da visita técnica ao bairro, no dia 16 de fevereiro de 2016, a 

principal queixa no relataram das famílias moradores é quanto a “insegurança pública” 

(“pouco policiamento no bairro”), sendo que na incidência de casos de homicídio está no topo 

da lista dos bairros mais violentos de Goiânia, conforme apontamento do noticiário local. 

Outra reclamação recorrente é quanto ao serviço de transporte insuficiente – a única linha 

disponível, Linha 701 Terminal Vera Cruz/Eldorado Oeste, faz o trajeto até este terminal no 

bairro vizinho, sendo necessário o transbordo para o terminal Padre Pelágio que liga ao centro 

de Goiânia; fato que culminou no conflito ao final de 2015, com a ação violenta de queima de 

vários ônibus em protesto dos usuários da região noroeste (Vera Cruz e GO 070) revoltados 

pelo número de linhas insuficientes, superlotação, atraso e longo prazo de espera.    

                                                 
246

 Valor total do investimento: R$ 3.352.500,00, sendo: 2.802.828,00 de recursos do Programa Crédito 

Solidário/FDS, mais 549.672,00 de contrapartida das famílias. Fonte: Ministério das Cidades.  
247

 Utilizo exaustivamente nesta descrição, o trabalho de MOREIRA, Fernanda A. O lugar da autogestão no 

Governo Lula. Dissertação de mestrado. FAU/USP. São Paulo, 2009.  
248

 Á época o perfil das famílias era caracterizado por uma renda média de R$ 600,00 e faixa etária de 35 anos de 

idade; atualmente, conforme o relato de uma moradora, o valor da parcela de amortização paga mensalmente 

gira em torno de R$ 90,00.  
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A insegurança como vizinha - Moradores de pequenos bairros com alto índice de homicídios relatam 

medo e privações. Jornal O Popular, 09/12/2013. In: http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/a-

inseguran%C3%A7a-como-vizinha-1.439282 

Mudança na Linha 701 é suspensa.  25 de abril de 2011. In: 

http://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2011/04/25/mudanca-na-linha-701-e-suspensa/ 

Linhas 324 e 701 tem trajeto ampliado. 18 de janeiro de 2013. In: 

https://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2013/01/18/linhas-324-e-701-tem-trajeto-ampliado/ 

Comunidade do Parque Eldorado Oeste reclama do mato alto e da insegurança, em Goiânia. TV Anhanguera 

Goiás.G1  – Video. 28/02/2015.  In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/comunidade-do-parque-eldorado-oeste-reclama-

do-mato-alto-e-da-inseguranca-em-goiania/4000613/ 
#FalaGoiás-Moradores estão indignados com falta de médicos no Eldorado Oeste (p. 2) 09-09-2015.Band 

TV Goiânia – video You Tube BR. In: https://www.youtube.com/watch?v=gJqg6fgZfpc 
Acesso em janeiro de 2016. 

A observação de fundo extraída na visita in loco em 2016 é que pouca coisa mudou 

desde a entrega das casas: a “nova fotografia” mostra pequena diferença em comparação à 

apresentada na pesquisa de Moreira (2009); o padrão das casas construídas através da mão de 

obra mutirante não parece ter grande diferença com o das casas erguidas por empresas 

contratadas no âmbito dos demais programas públicos (o tamanho e tipologia das casas 

parecem similares: 46 m2, sendo que a média do MCMV é 42 m2).
249

 Observou se que as 

fachadas das casas vêm sofrendo pequenas alterações com algumas unidades exibindo 

ampliação e melhoramento; porém, muitas casas ainda não foram muradas; muitas estão sem 

calçamento, exibindo materiais rústicos na delimitação dos limites dos terrenos; algumas 

tomadas por mato e com aspecto de abandono.   

 

 

Figura 20:Residencial Eldorado Oeste (Programa Crédito Solidário). 

Fonte: Acervo da autora (16/02/2016).  

                                                 
249

 Ao contrário das análises publicadas no livro de LAGO, Luciana C. (Org.). Autogestão habitacional no 

Brasil: utopias e contradições. Ed. Letra Capital. Rio de Janeiro, 2012; referentes a empreendimentos de gestão 

coletiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outros; em Goiânia observou se grande carência e 

situação de abandono nestes empreendimentos (como será mostrado nos outros casos relatados).      

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/a-inseguran%C3%A7a-como-vizinha-1.439282
http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/a-inseguran%C3%A7a-como-vizinha-1.439282
http://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2011/04/25/mudanca-na-linha-701-e-suspensa/
https://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2013/01/18/linhas-324-e-701-tem-trajeto-ampliado/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/comunidade-do-parque-eldorado-oeste-reclama-do-mato-alto-e-da-inseguranca-em-goiania/4000613/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/comunidade-do-parque-eldorado-oeste-reclama-do-mato-alto-e-da-inseguranca-em-goiania/4000613/
https://www.youtube.com/watch?v=gJqg6fgZfpc
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5.1.1.2 – Residencial Buena Vista (MCMV1/FAR e PNHU) 

 

O Residencial Buena Vista, localizado na região Sudoeste de Goiânia, próximo a BR-

060 (saída para Rio Verde), distante 20 km do centro de Goiânia, foi lançado em 2008 – um 

“mega empreendimento” que mescla áreas destinadas a habitação de interesse social, pelo 

Programa de Aceleração de Crescimento – PAC1 (Decreto 2.678 e 2.680/18/12/2007), mais 

tarde integrado no quadro do MCMV/FAR: 1600 casas térreas (Buena Vista IV) e 1.424 casas 

sobrepostas (Buena Vista I e III), com lotes individuais particulares comercializados pela Real 

Negócios Imobiliários, com opção pelo financiamento MCMV/PNHU.  

 

Imagem 2: Localização do Residencial Buena Vista 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

A experiência do residencial Buena Vista, marca a introdução do modelo de atuação 

do mercado popular privado em Goiânia, nos termos de Ferreira (2011), ou da “produção 

empresarial voltada ao segmento econômico de imóveis”, nos termos de Shimbo (2010); 

tendo uma divisão funcional clara: as casas térreas populares estão localizadas nas áreas 

periféricas do empreendimento, foram as primeiras a serem ocupadas (2010), com o objetivo 

de abrigar famílias transferidas de habitações insalubres e em áreas de risco (cerca de 1.600 

casas térreas), medindo 45m2 (com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 
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equipadas com sistema de energia solar).
250

 Já as “casas sobrepostas”, distribuídas em 12 

condomínios, foram entregues pela Prefeitura de Goiânia em dezembro de 2013, possuem 

área privativa de 44m² – dois quartos, sala, wc, cozinha, área de serviço externa e vaga de 

garagem, com piso cerâmico em todos os ambientes, área de lazer e guarita de segurança 

(cujo valor mensal da taxa de condomínio fica entre R$ 60,00 e 70,00).
251

   

 

Figura 21: Projeto e vista aérea do Residencial Buena Vista – Goiânia. 

Fonte: Real Negócios. In: http://www.realnegocios.com.br/loteamento/loteamento-residencial-buena-vista.  

Acesso em fevereiro de 2016. 

 

O empreendimento possui infraestrutura interna e externa, dispõe de sistema de 

serviços públicos, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia 

elétrica e serviço de transporte público. A Prefeitura de Goiânia construiu uma Escola Infantil 

(CMEI), uma de Ensino Fundamental e uma Unidade de Saúde – UBS.  

 

Problemas encontrados 

Diversos fatores contribuem para um modo de vida “insatisfatório”, a começar pela 

sua localização: no limite urbano de Goiânia, a 19,4 km do centro da cidade e mais próxima 

do município de Abadia de Goiás (6 km apenas). Conforme apontamentos do estudo de caso 

realizado por Oliveira (2014), a partir de avaliação pós-ocupação no Buena Vista IV, “43,75% 

das famílias moradoras disseram achar regular a moradia; 31,75% declararam ‘satisfatória’ e 

25% alegaram ser ‘ruim’ o conforto da residência”.
252

 Os relatos colhidos durante a visita 

técnica, realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, confirmaram os problemas mostrados na 

imprensa: vícios construtivos (infiltrações, rachaduras, ligações de gás nos apartamentos não 

                                                 
250

 Foram contempladas famílias com renda de até R$ 1,6 mil (Faixa 1); um total de 74 unidades habitacionais 

foram adaptadas aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE); á época do lançamento os imóveis foram 

avaliados em R$ 54 mil. 
251

 Valores informados por moradores na ocasião da nossa visita, relatando, também, que “dispensaram a figura 

do porteiro, visando baratear o preço do condomínio”, o acesso aos apartamentos é liberado via interfone. 
252

 Na interpretação da pesquisadora a “insatisfação” dos beneficiários pode estar relacionada a queixas, quanto 

ao “tamanho do imóvel com área edificada de 40,80m2, o piso de concreto rústico (contra piso) e os quintais não 

oferecem privacidade, pois são entregues sem o muro separando as residências”. OLIVEIRA, E. A. Política 

habitacional em Goiânia: Estudo de Caso do Residencial Buena Vista IV (2009-2013). Dissertação de 

mestrado. PUC.GO/MDPT. Goiânia 2014. 

http://www.realnegocios.com.br/loteamento/loteamento-residencial-buena-vista
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permitem seu uso), insuficiência de vagas nas escolas e no CMEI (“a demanda é a maior que 

a capacidade de atendimento”); problemas na rede de esgoto, serviço de energia e insegurança 

pública (“muitos casos de violência, assalto e detenção por roubo”); transporte deficitário 

(“poucas linhas para atender toda a população”); muito mato, lixo nas ruas e nas praças 

públicas que ainda não receberam urbanização; e a questão ambiental tem um agravante, visto 

que o bairro localiza-se em área de APP, tendo sido construído um Lago que “está sendo 

usada de uma forma até prejudicial à saúde e à segurança da população”, 
253

situação também 

flagrada na visita em fevereiro/2016 – conforme uma moradora “um balaio de problemas”. 

Problemas no Residencial Buena Vista. Jornal do Meio dia – TV Serra Dourada. 30/01/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=tPx-stD8FKw 

Moradores do Residencial Buena Vista 3, pararam os ônibus para protestar 24-02-2014. Band TV Goiânia 

24/02/2014.https://www.youtube.com/watch?v=BQ3VfNfk6dU&ebc=ANyPxKoasKkWhCAqXfzFJFnuCgvj1S-

fhF_oiGeXooKkuS02pnR0fvWfge-jX2hUsceAXEDkp_e%20uV2DpHQaWFINeIe0i1JDIsA 

Moradores reclamam do mau cheiro do esgoto no Residencial Buena Vista 18-02-2014. Band Tv Goiânia. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bvc_I-Mv1I 

Moradores do Residencial Buena Vista 3, reclamam da estrutura dos prédios populares 18-03-2015. Jornal 

do Meio Dia – TV Serra Dourada. In:https://www.youtube.com/watch?v=tPx-stD8FKw 

#FalaGoiás – Lago no Residencial Buena Vista é flagrado cheio de lixo 15-10-2015. Band TV Goiânia. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzCLiDherr4 

 

Acesso em fevereiro de 2016. 

 

 

Figura 22: Residencial Buena Vista (MCMV/FAR e PNHU). 

Fonte: Acervo da autora (16/02/2016). 
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 BORGES, F. N; CARRIJO M. Y; PROFETA K. B e GONÇALVES P. H. Espalhamento urbano e 

segregação social: o caso do Buena Vista. Seminário Internacional de Tecnologia e Projeto – UEG. Goiânia, 3 

a 5 de novembro de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=tPx-stD8FKw
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3VfNfk6dU&ebc=ANyPxKoasKkWhCAqXfzFJFnuCgvj1S-fhF_oiGeXooKkuS02pnR0fvWfge-jX2hUsceAXEDkp_e%20uV2DpHQaWFINeIe0i1JDIsA
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3VfNfk6dU&ebc=ANyPxKoasKkWhCAqXfzFJFnuCgvj1S-fhF_oiGeXooKkuS02pnR0fvWfge-jX2hUsceAXEDkp_e%20uV2DpHQaWFINeIe0i1JDIsA
https://www.youtube.com/watch?v=5bvc_I-Mv1I
https://www.youtube.com/watch?v=tPx-stD8FKw
https://www.youtube.com/watch?v=EzCLiDherr4
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5.1.1.3 – Residencial Paulo Pacheco (Programa Crédito Solidário) 

 O Residencial Paulo Pacheco, localizado na região noroeste de Goiânia, atrás do Jardim 

Balneário Meia-Ponte e Estrela D’Alva (acesso pela Goiás Norte), foi construído através do 

Programa Crédito Solidário, selecionado na sistemática 2006 do Ministério das Cidades, em 

projeto apresentado pela Cooperativa Social ACONCHEGO; composto de 280 unidades 

habitacionais (154 UH na Etapa I e 127 UH na Etapa II) e entregue à população em 2008. 

 

Imagem 3: Localização do Residencial Paulo Pacheco 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas do empreendimento possuem 40 m2 (2 quartos, banheiro e área de serviço), 

não foram muradas antes da entrega, não contam com a disponibilidade de kits de energia 

solar e o bairro, também, não foi infraestruturado com antecedência; o empreendimento foi 

custeado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, somando investimentos 

de R$ 3.504,12 milhões (Etapa 1) e R$ 2.892,66 (Etapa 2) e como contrapartida, as famílias 

beneficiárias assinam contrato individual de financiamento com a CAIXA, para pagamento de 

prestações mensais equivalente a 10% da renda por um período de dez anos. 

Em junho de 2012, o jornal impresso “O Hoje” trouxe uma reportagem sobre “uma 

erosão de grande proporção à beira do Córrego do Anil, que amedrontava os moradores do 

bairro”, relatando a má qualidade de vida das famílias; a falta de asfalto impossibilitava o 

transporte público de prestar serviço no bairro e os moradores precisam se deslocar ao bairro 

vizinho para acessar a Linha 597 (T. Rec. Bosque/ Estrela D’Alva), para levar as crianças 
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para estudar no colégio mais próximo (numa caminhada com duração de mais de uma hora); 

além ocasionar frequentes problemas de saúde nos moradores: “na época da seca a poeira 

prejudica a respiração das crianças, que acabam tendo de ser medicadas devido a problemas 

respiratórios; quando a chuva cai, as ruas ficam alagadas e tomadas por lama, impedindo a 

passagem de pedestres”.  

 

Problemas encontrados 

Na visita técnica ao bairro, no dia 19 de abril de 2016, foi possível confirmar de perto 

as varias denúncias de abandono do bairro mostradas na imprensa local; verificou se que o 

bairro ainda não tem asfalto, nem esgoto, nem galerias pluviais (não foi feito calçamento); 

não tem posto de saúde e nem escola (as crianças precisam se deslocar para buscar 

atendimento escolar nos bairros vizinhos); a coleta de lixo não é feita com frequência e os 

moradores reclamam que desde que mudaram para o local o bairro está esquecido pela 

administração pública – não recebeu nenhuma melhoria. Conforme o desabafo de uma 

moradora “o setor não tem nada, não tem escola, não tem posto de saúde, só existem áreas 

públicas que são depósitos de lixo”; ela diz que “a coleta de lixo no bairro é feita de forma 

irregular”, “no máximo, uma vez por semana, quando o caminhão grande vem, isso quando 

não afunda nas ruas sem estrutura na época de chuva”. Outro morador também enfatizou na 

sua fala que “tem ocorrido muitos casos de dengue, pois os lotes tomados por mato estão 

cheio de lixo, que acumula água” facilitando a reprodução do hospedeiro. Contou também que 

quando é época de campanha de vacinação é necessário caminhar três quilômetros até o posto 

de saúde mais próximo, que fica no bairro vizinho Estrela D´alva.    

Bairro é esquecido pela Prefeitura de Goiânia. 14 de junho de 2012 (originalmente no jornal O Hoje). In: 

http://www.goianiabr.com.br/2012/06/bairro-e-esquecido-pela-prefeitura-de.html 

Moradores reclamam das más condições do Residencial Paulo Pacheco, em Goiânia. Jornal Anhanguera – 

G1.Globo.com – vídeos. 09 de janeiro de 2015. http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-das-mas-

condicoes-do-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/3882614/. 

Moradores ainda reclamam de falta de asfalto no Residencial Paulo Pacheco, em Goiânia. Jornal Anhanguera – 

G1.Globo.com – vídeos. 20 de abril de 2015. In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-ainda-reclamam-de-falta-

de-asfalto-no-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/4122452. 

Moradores do Residencial Paulo Pacheco reclamam de buracos em ruas. Jornal Anhanguera – G1.Globo.com – 

vídeos. 03 de junho de 2015. In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-paulo-pacheco-

reclamam-de-buracos-em-ruas/4227726/ 
Velho problema da falta de asfalto em Goiânia: moradores do residencial Paulo Pacheco estão cansados 

de poeira. 13 de agosto de 2015, In: http://goias24horas.com.br/48191-velho-problema-da-falta-de-asfalto-em-

goiania-moradores-do-residencial-paulo-pacheco-estao-cansados-da-poeira/ 

Acesso em fevereiro de 2016. 

 

http://www.goianiabr.com.br/2012/06/bairro-e-esquecido-pela-prefeitura-de.html
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-das-mas-condicoes-do-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/3882614/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-das-mas-condicoes-do-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/3882614/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-ainda-reclamam-de-falta-de-asfalto-no-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/4122452
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-ainda-reclamam-de-falta-de-asfalto-no-residencial-paulo-pacheco-em-goiania/4122452
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-paulo-pacheco-reclamam-de-buracos-em-ruas/4227726/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-paulo-pacheco-reclamam-de-buracos-em-ruas/4227726/
http://goias24horas.com.br/48191-velho-problema-da-falta-de-asfalto-em-goiania-moradores-do-residencial-paulo-pacheco-estao-cansados-da-poeira/
http://goias24horas.com.br/48191-velho-problema-da-falta-de-asfalto-em-goiania-moradores-do-residencial-paulo-pacheco-estao-cansados-da-poeira/
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Uma página dos moradores do bairro no facebook com vários informes e posts 

fotográficos com reclamações e momentos de descontração entre os vizinhos
254

, permite 

visualizar as condições do bairro: “ruas ficam intransitáveis após patrolamento do bairro”; “5º 

e 6º domingo de futebol – residencial Paulo Pacheco” (enquanto as crianças jogam no campo 

de terra, adultos com “enxadas” fazem a limpeza do mato invadindo as extremidades); 

“Marcus Vinícius entrega brinquedos no residencial Paulo Pacheco” ou “Marcus Vinícius 

agradece os 4.293 votos para vereador” (um vereador eleito no bairro); “Fotos de erosão e 

insetos” (“uma cobra visita o bairro”) etc.  

As imagens registradas pelos moradores, entre 2012 e 2013, em diferentes situações 

cotidianas traduzem mais fidedignamente o padrão de vida percebido no bairro. Na visita 

realizada em abril de 2016, três (03) anos posteriores observa se que o padrão de vida no 

bairro continua o mesmo: o isolamento e falta de estrutura do bairro chega a soar como 

positiva no aspecto que dá ao lugar ares de “cidade interiorana” – inclusive essa frase foi 

pronunciada pelo técnico da UFG que me acompanhava na ocasião, e define bem a falta de 

inserção urbana de que o bairro padece.  

 

 

Figura 23: Residencial Paulo Pacheco (Programa Crédito Solidário). 

Fonte: página dos moradores no facebook: https://www.facebook.com/ConjResidPauloPacheco/timeline (acesso 

em fevereiro de 2016); e acervo da autora (19/04/2016). 
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 In: https://www.facebook.com/ConjResidPauloPacheco/timeline. Acesso em fevereiro de 2016.   

https://www.facebook.com/ConjResidPauloPacheco/timeline
https://www.facebook.com/ConjResidPauloPacheco/timeline
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5.1.1.4 – Residencial Orlando Morais/Antônio Carlos Pires (PAC 1/MCMV) 

O Residencial Orlando Morais, localizado na região norte de Goiânia (acesso pela 

GO-462, saída para Santo Antônio de Goiás), distante 4,5 km do antigo perímetro urbano, foi 

construído através do Programa Prioritário de Investimento – PPI-Favela, integrante do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, 

para abrigar famílias moradoras de áreas de risco e preservação ambiental (Vila Roriz/Setor 

Urias Magalhães e  Jardim Guanabara II);
 255

 a primeira Etapa, foi entregue em abril/2011 

(131 casas) e a segunda Etapa em junho do mesmo ano (122 casas), além de outras 221 casas 

para financiamento na Faixa 1 de renda (total de 474 casas).  

 

Imagem 4: Localização dos Residenciais Orlando Morais e Antônio Carlos Pires 

Fonte: Google Earth (2016). 

Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

O bairro foi criado em 2008 por meio do Decreto n° 1451/2008, assinado pelo então 

Prefeito Iris Rezende, aprovando um projeto de parcelamento prioritário, de interesse da 

Agropecuária Boizinho Feliz Ltda, de sociedade do cantor goiano Orlando Morais e de sua 

mulher (a atriz global Glória Pires), promovendo uma expansão do perímetro urbano em troca 

                                                 
255

 As famílias residiam  nesse local considerado de alto risco e inapropriado para morar há quase 30 anos, em  

casas construídas próximas ao córrego Ribeirão Anicuns e eram as primeiras a serem atingidas pelas enchentes, 

além de esgotos – vide Vídeo-Ambiental de CAM, Luis. As margens da Vila Roriz. In: Centro de Pesquisa 

Ageu Magalhães/FIOCRUZ. WWW.cpqam.fiocruz.br/biblioteca/snopsem024.php. Acesso em 20/10/2008). 

http://www.cpqam.fiocruz.br/biblioteca/snopsem024.php.%20Acesso%20em%2020/10/2008
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da “doação” de 25% do terreno onde foram construídas as casas populares (em decorrência da 

Lei nº 8.534/2007). O loteamento particular composto por quase 2.000 lotes (de 225 m2) foi 

todo comercializado ao valor individual médio de R$ 60.000,00, num projeto elaborado pela 

Brasil Brokers Participações S. A., em parceira com a Tropical Imóveis de Goiânia;
256

 tendo 

como “garotos propaganda”  marido e mulher celebridades, que também inauguraram a “casa 

decorada”(sob o mote “a 1ª habitação popular decorada no Brasil”).
257

 

 
Figura 24: Folder loteamento Orlando Morais e Antônio Carlos Pires – slogan: “É aqui 
onde Goiânia vai crescer e se valorizar mais”. 

Fonte:http://www.brasilbrokers.com.br/38496/imovel-novo/loteamento-orlando-morais.html.  

 

No ano seguinte, foi lançado nos arredores o Residencial Antonio Carlos Pires (só o 

arruamento separa os dois bairros), composto de 214 unidades habitacionais, construído com 

recursos do MCMV/FAR (PAC 2), na mesma concepção anterior e em área pertencente ao 

mesmo “casal global”, que doou 10% do terreno à Prefeitura de Goiânia. As novas moradias 

têm tipologia semelhante ao Orlando Morais e foram destinadas para atendimento de famílias 

retiradas de áreas de risco no setor Santo Hilário e Parque Amazonas: casas de 40,80 m2 (dois 

quartos, sala e cozinha conjugada, banheiro e área de serviço); as famílias selecionadas 

através do cadastro da Prefeitura/SMH pagam parcelas equivalentes a 10% da renda familiar 

por um período de dez anos (exceto as transferidas de área de risco, que são incluídas no 

programa municipal de Regularização Fundiária e recebem contrato de doação das casas). O 

empreendimento possui infraestrutura (sistema de rede de água, saneamento básico, drenagem 

e energia elétrica); contudo, a pavimentação e equipamentos (Escola de Ensino Fundamental, 

CMEI e Unidade de Saúde) ocorreu posteriormente a sua ocupação. 

                                                 
256

 No folder de comercialização dos lotes conta as informações de “lotes de 225m2, vendidos entre R$ 

50.000,00 e 65.000,00”. In: http://www.brasilbrokers.com.br/38496/imovel-novo/loteamento-orlando-

morais.html.  Acesso em fevereiro de 2016. 
257

 Com o conceito "A cidade é a nossa casa. Pode entrar que a casa é sua" a Secretaria de Habitação equipou 

uma “casa modelo” assinada pelo arquiteto Victor Tomé, com móveis e eletrodomésticos funcionais a custo 

popular, “objetivando mostrar que é possível conjugar a modernidade com ações sociais humanizadas.” O 

videoclipe pode ser visto nos links: “Videoclipe - Condomínio Habitacional Orlando Morais”. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZR_ptJNVrs e “Entrega de casas no Cond. Residencial Orlando Morais”. 

In: https://www.youtube.com/watch?v=nWBAtv8QUXI (02/04/2011). Acesso em fevereiro de 2016.   

http://www.brasilbrokers.com.br/38496/imovel-novo/loteamento-orlando-morais.html
http://www.brasilbrokers.com.br/38496/imovel-novo/loteamento-orlando-morais.html
http://www.brasilbrokers.com.br/38496/imovel-novo/loteamento-orlando-morais.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZR_ptJNVrs
https://www.youtube.com/watch?v=nWBAtv8QUXI
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Problemas encontrados 

Na visita realizada ao bairro, no dia 15 de fevereiro de 2016, tendo se passado 05 anos 

desde a entrega das casas, a principal queixa evidenciada no dialogo com os moradores foi o 

transporte (“superlotação de ônibus”, a Linha 343 PC – Campus/ Orlando de Morais é 

insuficiente para atender os dois bairros); muito lixo e mato espalhado entre os lotes vagos e 

praças públicas; queixa de violência e insegurança, confirmando o noticiário local. 

Protesto Residencial Orlando de Morais. Jornal do Meio Dia – TV Goiânia. 31/01/2012. 

In:https://www.youtube.com/watch?v=-dG9_Kx05xs. 

Orlando Morais: bairro esquecido. TV Serra Dourada. 09/04/2013. 

In:http://www.tvsd.com.br/noticias/jmd/orlando-morais-bairro-esquecido# 

Falta abrigo nos pontos de ônibus do Residencial Orlando de Morais 16-09-2013. Band TV Goiânia. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=zgLoXUiIzPk. 
Residencial Orlando de Morais tomado pelo Lixo. Jornal do Meio Dia – TV Serra Dourada. 19/11/2014. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=jHCTbCuBtcI 
Jovens são presos por tentativa de assalto a supermercado no setor Orlando de Morais 05-08-2015. Band 

TV Goiânia. In:https://www.youtube.com/watch?v=3U1xgO44BZQ 

Acesso em fevereiro de 2016. 

A insegurança é visível no cotidiano do bairro: os pequenos mercados, que funcionam 

em áreas puxadas nas varandas das casas, atendem rotineiramente atrás de “grades”; há 

evidência de “segmentação intrabairro” (entre as casas populares e segmento econômico) e 

pouca relação de vizinhança (“medo dos vizinhos”, momento em que  ocorria uma “invasão  

espontânea” em área adjacente).
258

 De positivo observou se as ampliações/melhorias 

realizadas: “muitas varandas na frente das casas estendidas até os muros, com imponentes 

fachadas  (soando como uma vantagem da tipologia de casas e o tamanho do terreno).  

s  

 
Figura 25: Residencial Orlando Morais/Antônio Carlos Pires (PAC 1/MCMV) 
Fonte: Acervo da autora (15/02/2016). 

  

                                                 
258

 Para visualizar o episódio acessar o link Invasão no Residencial Antônio Carlos Pires. Jornal do Meio Dia – 

TV Serra Dourada. 21/08/2015. Video You Tube BR: https://www.youtube.com/watch?v=6G7_LQu0t8c. 

Acesso em fevereiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dG9_Kx05xs
http://www.tvsd.com.br/noticias/jmd/orlando-morais-bairro-esquecido
http://www.tvsd.com.br/noticias/jmd/orlando-morais-bairro-esquecido
https://www.youtube.com/watch?v=zgLoXUiIzPk
https://www.youtube.com/watch?v=jHCTbCuBtcI
https://www.youtube.com/watch?v=3U1xgO44BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=6G7_LQu0t8c
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5.1.1.5 – Residencial Jardins do Cerrado – Goiânia (MCMV1/FAR) 

 

O Residencial Jardins do Cerrado, localizado na região Oeste de Goiânia, saída para 

Trindade (acesso pela GO-060), distante 20 km do centro, foi construído no âmbito do 

Programa MCMV/FAR, tendo as primeiras unidades entregues à população no ano de 2009: 

cerca de 1.808 casas populares (Etapas de I a IV); em 2011 foram entregues outras 1.800 

unidades habitacionais de Apartamentos (VII Etapa); a X Etapa (em conclusão) oferece outros 

1.080 Apartamentos. Ao todo o bairro foi planejado para se desenvolver da Etapa I à XI, e sua 

concretização envolve ampla parceria: o Governo Federal oferece o recurso financeiro 

(Alienação FAR); o empreendedor privado é a Brookfield Incorporações (subsidiária Cerrado 

Participações Societárias S.A.) e a Prefeitura de Goiânia é a “Entidade Organizadora”. 

 

Imagem 5: Localização do Residencial Jardins do Cerrado 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

Os Decretos nº 3.291-3.294, de 21/08/2009, que aprovou e incluiu a área remanescente 

da Fazenda Arrozal em Zona Especial de Interesse Social – ZPE III (com exceção das áreas 

públicas e da Zona de Proteção Ambiental – ZPA I, II e III), transferiu “516 lotes para a 

Prefeitura de Goiânia, na forma de dação em pagamento”, para utilização específica em 

estoque emergencial de lotes urbanos para execução de projetos de HIS. Ao todo o Projeto do 

grande bairro planejado, em área de 5 milhões de m2, previu a construção de “10 mil 
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unidades habitacionais”, entre: casas térreas, apartamentos e  casas sobrepostas (semelhantes a 

sobrados), em que cada quatro unidades formam um bloco de “mini-condomínios” (cercados 

com amplo playground, área de lazer, quadra poliesportiva, campo gramado e portaria de 

segurança), no “conceito de auto-suficiência e strip mall” – modelo americano com quadras 

comerciais (440 lotes comerciais),
259

 definido pela Brookfield como seu “primeiro grande 

projeto de urbanização voltado ao segmento econômico de imóveis”.
260

 

As casas populares de 42 m2 (com sala, dois quartos, banheiro e cozinha conjugada 

com área de serviço)
261

 são destinadas a famílias moradoras de áreas de risco e preservação 

ambiental (incluídas no programa de Regularização Fundiária, custeado pelo orçamento do 

município) e foram “doadas” às famílias, cujas “escrituras pública de doação” foram 

entregues no decorrer de 2016 (cópia nos anexos da tese). Os apartamentos voltados para o 

público da Faixa 1 e 2 de renda variam de 52 a 65 m2 (dois e três quartos, sala, cozinha, 

banheiro e varanda)
262

 e os contratos de financiamento são assinados com a CAIXA e/ou 

comercializados por diversas imobiliárias parceiras.
263

  E um terceiro grupo faz parte do 

convênio com a Agehab (o Jardins do Cerrado X, com 1.080 apartamentos, em fase 

conclusiva de obras).
264

 A Prefeitura de Goiânia ficou responsável pela infraestrutura, 

pavimentação asfáltica, equipamentos, além de um Centro de Cidadania, em parceria com a 

Brookfield, onde foi desenvolvido o PTTS do bairro (pelo IDTECH) e cursos de capacitação 

profissional e digital dos moradores; passando a receber pesados investimentos de 

reestruturação viária, intervenção no trânsito e no serviço de transporte coletivo, promovendo 

grande transformação na região e rápido crescimento populacional (conforme Paiva (2016) 

em 2010 já somava uma população de 8.732 habitantes). 

                                                 
259

 TELES, S. Goiânia inova no conceito de moradia para baixa renda. Reportagem (especial Cidades) – 

Teoria e Debate – Fundação Perseu Abramo, 11 de maio de 2012.  In: 

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/goiania-inova-no-conceito-de-moradia-para-baixa-

renda?page=full#sthash.qs2086Uo.dpuf. Acesso em outubro de 2015.   
260

 Brookfield incorporações constrói maior empreendimento do Minha Casa Minha Vida no Centro-

Oeste. 29/12/2011. In:  http://www.blogbrookfield.com.br/index.php/arquivo/brookfield-incorporacoes-constroi-

maior-empreendimento-do-minha-casa-minha-vida-do-centro-oeste/. Acesso em 20/10/ 2015.    
261

 As casas populares e os equipamentos comunitários foram construídos pelas construtoras goianas: Elmo 

Engenharia, Fuad Rassi e Oliveira Melo (conforme informações da Seplanh); alguns documentos referem a 

participação da MB Engenharia na construção do loteamento. 
262

 À época da entrega das primeiras unidades os valores variavam entre R$ 90.000,00 e R$ 120.000,00. Vide 

Tour virtual Doce Lar Jardins do Cerrado:  http://br.brookfield.com/jardinsdocerrado/tourvirtual/. Acesso em 

15 de outubro de 2015.  
263

 As áreas do Jardins do Cerrado VIII e XI foram vendidas pelo grupo Brookfield ao grupo imobiliário 

Leonardo Rizzo de Goiânia (informações de Paiva, 2016). 
264

 Investimento de R$ 64,8 milhões (do FAR Alienação), sob a responsabilidade da CEN Construtora, e parceria 

de recursos de R$ 16,2 milhões do OGE/Cheque Moradia. In: Cheque Mais Moradia constrói apartamentos 

no Jardins do Cerrado. Goiás Agora, 22/02/2016. In: http://www.goiasagora.go.gov.br/cheque-mais-moradia-

constroi-apartamentos-no-jardim-do-cerrado/. Acesso em 22 de fevereiro de 2016.     

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/goiania-inova-no-conceito-de-moradia-para-baixa-renda?page=full#sthash.qs2086Uo.dpuf
http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/goiania-inova-no-conceito-de-moradia-para-baixa-renda?page=full#sthash.qs2086Uo.dpuf
http://www.blogbrookfield.com.br/index.php/arquivo/brookfield-incorporacoes-constroi-maior-empreendimento-do-minha-casa-minha-vida-do-centro-oeste/
http://www.blogbrookfield.com.br/index.php/arquivo/brookfield-incorporacoes-constroi-maior-empreendimento-do-minha-casa-minha-vida-do-centro-oeste/
http://br.brookfield.com/jardinsdocerrado/tourvirtual/
http://www.goiasagora.go.gov.br/cheque-mais-moradia-constroi-apartamentos-no-jardim-do-cerrado/
http://www.goiasagora.go.gov.br/cheque-mais-moradia-constroi-apartamentos-no-jardim-do-cerrado/


265 
 

 
Figura 26: Case de sucesso: Jardins do Cerrado – Goiânia (encarte Brookfield) e Mapa 

Verde – Projeto Ambientes Saudáveis. 

Fonte:http://www.cbic.org.br/sites/default/files/Brookfield_Sinduscon_CBIC_%20BB_05032013.pdf; 
http://blog.institutobrookfield.org.br/index.php/2013/12/projeto-ambientes-saudaveis-lanca-mapa-verde-do-

bairro-jardins-do-cerrado-go/. Acesso em 20 de outubro de 2015. 

 

Descrito por Vasco (2015) nos seguintes termos, 

“Parte da paisagem antes tomada por árvores baixas, tronco retorcido, casca grossa, 

raízes profundas e solo revestido por um tapete verde, a perder de vistas, localizada no 

coração da pátria amada, cedeu espaço para o que muitos consideram uma “minicidade” 

dentro de um gigante metropolitano em constante inchaço social” (...). Vasco, Joaquim. 

Residenciais Jardins do Cerrado, um bairro periférico esquecido (Parte I). Diário da 

Manhã – Opinião, 14/04/2015.  In:http://www.dm.com.br/opiniao/2015/04/residenciais-

jardins-do-cerrado-um-bairro-periferico-esquecido-parte-i.html. Acesso em 20/10/ 2015. 

 

 

Problemas encontrados 

Na visita técnica realizada no dia 28 de outubro de 2015 (e retornos posteriores), as 

dificuldades enfrentadas pelos moradores são evidenciadas: queixas de vícios construtivos nas 

casas; transtornos causados com o transporte ineficiente (as Linhas 334 e 338 fazem o 

transbordo no Terminal do Conjunto Vera Cruz, antes de acessar o Padre Pelágio e Goiânia); 

“conflito do asfalto” no Módulo I-IV (iniciado em 2012 e ainda não totalmente concluído); 

equipamentos insuficientes (um único CMEI atendia toda a demanda local, inaugurado mais 

uma unidade em 2016; três Escolas Municipais
265

 e nenhuma Estadual); “segregação social 

intrabairro”, com grande diferença de qualidade de vida auferida nas casas populares e as 

comercializadas por empresas (constatação evidenciada por Peixoto et  all., 2012; Paiva, 

2016; Lucas, 2016 e Silva, 2015); poucas opções de comércio, impondo extensos 

deslocamentos
266

; espaços públicos ainda não urbanizados, usados como depósitos de lixo 

                                                 
265

 Escola Municipal Joaquim Câmara Filho; Escola Municipal Jardins do Cerrado IV Escola Municipal Dom 

Tomás Balduíno (Jd. Cerrado I). 
266

“Um mau exemplo de expansão da macrozona urbana construída de Goiânia e de descuido com a regulação do 

uso do solo urbano”. Jardins do Cerrado é mau exemplo. Jornal O Popular – Vida Urbana. 07/08/2016. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jardins-do-cerrado-%C3%A9-mau-exemplo-1.1128628 . 

Acesso em agosto de 2016.  

http://www.cbic.org.br/sites/default/files/Brookfield_Sinduscon_CBIC_%20BB_05032013.pdf
http://blog.institutobrookfield.org.br/index.php/2013/12/projeto-ambientes-saudaveis-lanca-mapa-verde-do-bairro-jardins-do-cerrado-go/
http://blog.institutobrookfield.org.br/index.php/2013/12/projeto-ambientes-saudaveis-lanca-mapa-verde-do-bairro-jardins-do-cerrado-go/
http://www.dm.com.br/opiniao/2015/04/residenciais-jardins-do-cerrado-um-bairro-periferico-esquecido-parte-i.html
http://www.dm.com.br/opiniao/2015/04/residenciais-jardins-do-cerrado-um-bairro-periferico-esquecido-parte-i.html
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jardins-do-cerrado-%C3%A9-mau-exemplo-1.1128628
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(observando, inclusive, a construção de casas em alvenaria, em plena praça pública, numa 

invasão espontânea ao final de 2016); recorrentes casos de furto e criminalidade – a maior 

queixa dos moradores é “a falta de policiamento no bairro” (a única Unidade Básica de 

Saúde foi arrombada e depredada por vândalos “12 vezes entre janeiro e abril de 2017”).   

Construtora é autuada por defeitos em obras. Jornal O Popular. 15/11/2012. In: 
http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/economia/construtora-%C3%A9-autuada-por-defeitos-em-obras-1.233116 

Moradores do Jardim Cerrado 7 se dizem inseguros e temem violência em Goiânia – TV Anhanguera – Video 

Goiás.G1. 25/10/2014. In:http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-cerrado-7-se-dizem-inseguros-e-

temem-violencia-em-goiania/3720036/ 

Adolescente de 13 anos é assassinado no Jardins do Cerrado. Portal 730. 30 de maio de 2015. In: 

http://portal730.com.br/seguranca-e-justica/adolescente-de-13-anos-e-assassinado-no-jardins-do-cerrado 

Moradores do Jardins do Cerrado pedem asfalto no bairro – TV Anhanguera – Video Goiás.G1. 20/12/2015. In: 

http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-do-cerrado-pedem-por-asfalto-no-bairro/4531589/ 

Vida Urbana – Jardins Cerrado (Roubo e insegurança). 30/11/2015. Jornal O Popular. 30/11/2015. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jardim-do-cerrado-1.997499;  
Posto de saúde foi arrombado 12 vezes. Jornal do Meio Dia - TV Serra Dourada, 04/04/2017. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwYnQjMSxn8&feature=share. Acesso em 04 de abril de 2017. 

Acesso em fevereiro de 2016. 

Todavia, a participação em reuniões de moradores da Associação Cerrado Forte, do 

Projeto Jardim do Cerrado: da casa ao território (CAIXA-DIST/IADH)
267

, em eventos de 

entrega de escrituras, possibilitou testemunhar, também, a luta engajada dos moradores e o 

sentimento de pertencimento e união que os move (título da página dos moradores no 

facebook: “somos todos Jardim do Cerrado” e “amor pelo Jardim do Cerrado”).
268

  

 

 

Figura 27: Residencial Jardins do Cerrado (MCMV1/FAR). 

Fonte: Acervo da autora (28/10/2015).   

                                                 
267

 Ação experimental em dez empreendimentos do Programa MCMV, selecionado pelo Fundo Socioambiental 

CAIXA, conduzido por ONGs; vários outros Projetos de desenvolvimento social são desenvolvidos no bairro, 

inclusive internacional, como o piloto da Global Exchange-Community Chang (GECC), da Fundação Global da 

Paz, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – apresentados em Quadro nos anexos da tese.   
268

Página dos moradores no facebook: https://www.facebook.com/pg/AmorpeloJardimdoCerrado/. 

http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/economia/construtora-%C3%A9-autuada-por-defeitos-em-obras-1.233116
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-cerrado-7-se-dizem-inseguros-e-temem-violencia-em-goiania/3720036/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-cerrado-7-se-dizem-inseguros-e-temem-violencia-em-goiania/3720036/
http://portal730.com.br/seguranca-e-justica/adolescente-de-13-anos-e-assassinado-no-jardins-do-cerrado
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-do-cerrado-pedem-por-asfalto-no-bairro/4531589/
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jardim-do-cerrado-1.997499
https://www.youtube.com/watch?v=mwYnQjMSxn8&feature=share
https://www.facebook.com/pg/AmorpeloJardimdoCerrado
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5.1.1.6 – Residencial Iris Ville (MCMV1/FAR) 

 

O Residencial Iris Ville, localizado na região Leste de Goiânia (às margens da GO-

010, próximo ao município de Senador Canedo), distante 13 km da área central da cidade, 

construído pelo Programa MCMV/FAR, é composto de 391 casas térreas populares (Etapa I e 

II), em forma de condomínio fechado (com cerca em tela de arame, guarita de segurança e 

porteiro), entregue para a população em fevereiro de 2012 (investimento total de R$ 15,2 

milhões do FAR Alienação).  

 

Imagem 6: Localização do Residencial Iris Ville 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas têm aproximadamente 45 m2 (com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e 

área de serviço),
269

 disponibilizando uma planta adaptada para pessoas com mobilidade 

reduzida (portas mais larga e banheiro com barras de ferro). O projeto do bairro previa a 

pavimentação asfáltica, rede de água, energia elétrica e saneamento básico, além da 

construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) e instalação de linhas de 

ônibus; contudo, a entrega das casas ocorreu sem a conclusão das obras de infraestrutura.  

                                                 
269

 Entregues em piso de cerâmica, construídas sobre tubulão em concreto armado, alicerce, alvenarias de tijolo 

de barro, reboco paulista, pintura pva, teto em forro pvc, telhado em madeira, telhas de cerâmica plan, esquadrias 

metálicas, instalações elétricas e hidráulicas. FERREIRA, A. L. A. at. al. Visita de inspeção predial realizada 

no condomínio Iris Ville. Anuário de produções acadêmicos científicas dos dicentes da Faculdade Araguaia – V 

3 – pag. 305-317. 2015.    
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Na visita técnica ao bairro, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, o que mais 

chamou a atenção foi à enorme área verde em volta do condomínio, dando uma sensação de 

bem estar e contato com a natureza (até brinquei, “uê, os ricos de Goiânia não estão indo 

morar nas imediações de parques urbanos e lagos?, sem ignorar, contudo, que os dois estilos 

de moradia, implicam em insustentabilidade e degradação ambiental). 

 

Figura 28: Vista do Residencial Iris Ville na data da entrega (2012). 
Fonte: Secom Goiânia. 

 

 Problemas encontrados 

A morosidade do poder público no atendimento das demandas dos moradores 

acarretou muitos transtornos, como falta de iluminação, descuido na coleta de lixo, atraso do 

asfalto (somente em 2015); um problema na estrutura da iluminação pública ocupando a rua 

impedia que as vias do bairro fossem pavimentadas (um imbróglio entre a Prefeitura de 

Goiânia e a CELG) e a circulação de ônibus, obrigando os moradores a se deslocar até a GO-

010, numa distância de mais de 2 km de caminhada na terra para acessar as paradas.
270

  

Moradores do Residencial Irisville reclamam da falta de iluminação no setor de Goiânia – G1.globo.com – Goiás – 

Jornal Anhanguera – Video (25/01/2013). In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-irisville-

reclamam-da-falta-de-iluminacao-no-setor-de-goiania/2912809/ 

Postes no meio de ruas impedem que vias sejam asfaltadas, em Goiânia – G1.globo.com – Goiás - Jornal Anhanguera – 

Vídeo (18/06/2013). In: http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/06/postes-no-meio-de-ruas-impedem-que-vias-sejam-

asfaltadas-em-goiania.html 

Residencial Iris Ville em Goiânia fica com muito lixo apos término de obra 30-10-2013. tvgoiania.com.br – 

Video You Tube BR. https://www.youtube.com/watch?v=-IAv26q5LvY 

Falta de ônibus no setor Irisville – Sem o direito de ir e vir. TV Serra Dourada. Jornal do Meio Dia – Vídeo 

You Tube BR (19/01/2015). In: https://www.youtube.com/watch?v=U0iAZhiq5Io 

Acesso em janeiro de 2016. 

 De início as casas do Iris Ville apresentaram problemas na estrutura construtiva;
271

 

Ferreira et  al. (2015) chamaram a atenção para “uma situação identificada na moradia de um 

deficiente físico cadeirante, que não possibilita intervenção para solução do problema” – 

                                                 
270

 Os moradores faziam a prática de lotação num carro particular, pagando R$ 1,00 até a GO-010 para ter acesso 

aos ônibus que vem de Senador Canedo. 
271

 Diagnóstico geral dos sistemas construtivos e elementos vistoriados: terreno, estrutura e fundações, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, seguindo orientações da NBR 5674 da ABNT, descritas em relatório 

fotográfico, registrou diversas ocorrências: rachaduras, infiltrações, pisos soltando, fissuras nas janelas, teto em 

PVC fora de nível, falta de impermeabilização e buracos etc. 

http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-irisville-reclamam-da-falta-de-iluminacao-no-setor-de-goiania/2912809/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-residencial-irisville-reclamam-da-falta-de-iluminacao-no-setor-de-goiania/2912809/
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/06/postes-no-meio-de-ruas-impedem-que-vias-sejam-asfaltadas-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/06/postes-no-meio-de-ruas-impedem-que-vias-sejam-asfaltadas-em-goiania.html
https://www.youtube.com/watch?v=-IAv26q5LvY
https://www.youtube.com/watch?v=U0iAZhiq5Io
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medidas das portas incompatíveis com o tamanho da cadeira de rodas, embora o projeto do 

empreendimento previsse casas adaptadas para necessidades especiais. Observou se, ainda, 

que com a distância de Goiânia seus moradores estabelecem maior vínculo de relações com o 

município de Senador Canedo (localizado em frente ao Jardim das Oliveiras).
272

 Mesmo na 

linha oficial do bairro (348 T. Novo Mundo/ Irisville) os moradores da II Etapa têm que 

caminhar cerca de 1 km para chegar a suas moradias (fotografia do desembarque de um 

ônibus, em que as senhoras caminham debaixo de sol escaldante, protegida por sombrinhas). 

De positivo, relataram que a guarita com porteiro controlando a entrada no Residencial (em 

planilha de identificação) oferece certa sensação de segurança, pois há muita violência na 

região;
 273

 chamou a atenção o grande número de intervenções de ampliação e melhoria das 

casas: varandas recuadas até as grades do portão (muitas funcionando como comércio), 

inclusive obras grandes, como o caso de um sobrado com ampliação da casa adicionando um 

2º piso (destacado na foto).  Contudo é flagrante a falta de cuidado com as áreas públicas 

dentro do Residencial – caso de uma pracinha com parque infantil completamente tomada por 

mato, podendo abrigar animais peçonhentos e colocar em risco a saúde dos moradores.
274

  

 

 

Figura 29: Residencial Iris Ville (MCMV/FAR). 
Fonte: Acervo da autora (15/02/2016). 

                                                 
272

 “Quando precisam de pronto socorro correm para o Park Alvorada; para fazer compras, vão aos 

Supermercados do Jardim das Oliveiras, e até sorveteria, pizzaria, escolas e creches, nascendo daí a discussão se 

não seria mais eficiente a Prefeitura de Goiânia desmembrar e entregar aquela região para o município de 

Senador Canedo”. Fausto Costa – Portal Canedo. Jan-2013. In: http://www.portalcanedo.com.br/2013/01/sem-

asfalto-no-acesso-moradores-sofrem.html. Acesso em 10 de fevereiro de 2016. 
273

 Informando que pagam condomínio no valor de R$ 60,00 (fevereiro/2016). 
274

 Houve um episódio trágico de “ataque de uma cobra a um morador dentro de uma casa no Setor Iris Ville II, 

mas que foi salvo pelo seu cãozinho de estimação” – Cachorro salva dono, mas acaba picado por cobra, em 

Goiânia. TV Anhanguera – Goiás G1. 18/01/2014. In: http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/01/cachorro-

salva-dono-mas-acaba-sendo-picado-por-cobra-em-goiania.html. Acesso em janeiro de 2016.  

http://www.portalcanedo.com.br/2013/01/sem-asfalto-no-acesso-moradores-sofrem.html
http://www.portalcanedo.com.br/2013/01/sem-asfalto-no-acesso-moradores-sofrem.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/01/cachorro-salva-dono-mas-acaba-sendo-picado-por-cobra-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/01/cachorro-salva-dono-mas-acaba-sendo-picado-por-cobra-em-goiania.html
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5.1.1.7 – Residencial João Paulo II – (Cheque Moradia, FGTS e FNHIS/PAC) 

 

O Residencial João Paulo II, localizado na região Norte de Goiânia, na imediação da 

BR-153 (saída para Anápolis), é composto por 726 unidades habitacionais, construídas em 

parceria do Governo Estadual e Federal: recursos do FNHIS/PAC (150 casas); do Cheque 

Moradia (RS 11,5 milhões) e do FGTS (R$ 9,8 milhões); sendo que as primeiras 440 casas 

foram entregues à população em dezembro de 2013 (investimento total de R$ 21,3 milhões). 

 

Imagem 7: Localização do Residencial João Paulo II 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

 

A história do residencial João Paulo II, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 

1.756, de 23 de agosto de 2007, é marcada por um grande conflito ambiental, numa luta das 

famílias que durou mais de 10 anos, para construir o conjunto com recursos próprios e mão de 

obra mutirante, através da Sociedade Habitacional Comunitária – SHC, em uma área de 10 

alqueires doada pelo Estado – localizada próxima ao reservatório de água que abastece 

Goiânia, com projeto em execução para abastecimento de toda a região metropolitana pelas 

próximas décadas (barragem do Ribeirão João Leite). Em 2010 o Ministério Público declarou 

o “bairro como ilegal” e “propôs ação civil pública” contra: a SHC; o Estado de Goiás e a 

Agência Goiana de Habitação (Agehab); o Município de Goiânia e a Secretaria Municipal de 
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Planejamento e Urbanismo (Seplam) e pediu a "condenação dos seus dirigentes por ato de 

improbidade administrativa", responsabilizando-os pelo “descaso com as questões 

relacionadas com o controle, ocupação e parcelamento do solo urbano da Capital”.
275

 Com a 

ação, o MPE determinou que o Estado/Agehab fizesse o “licenciamento ambiental do 

loteamento, o Registro em cartório e as alterações urbanísticas exigidas pelos órgãos 

municipais”, bem como a implantação da infraestrutura e a recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs); e, então, o loteamento do João Paulo II foi regularizado 

(Decreto Municipal n° 1.057, de 02/05/2012), responsabilizando o órgão estadual 

("responsável técnico”) pela implantação de infraestrutura e retomada a sua construção.  

A tipologia das casas obedece ao projeto-padrão da Agehab, com área de 40 m2 (dois 

quartos, sala, cozinha, um banheiro e área de serviço); que também oferece conhecimento 

técnico, e elegeu uma Comissão de Acompanhamento de Obras – CAO entre os moradores; 

desenvolve o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), oferecendo às famílias diversos 

cursos de qualificação profissional e atividades conjuntas com a SHC (como a arborização do 

bairro, com o plantio de 1 mil mudas típicas do cerrado doadas pela SEMARH). As famílias 

assinam contrato de financiamento com a CAIXA e pagarão prestações mensais no valor 

correspondente a 10% da renda por um período de dez anos.
276

 

 

Problemas encontrados 

  

Embora o curto tempo de existência do residencial João Paulo II, e inclusive a 2ª Etapa 

do Residencial ainda esteja em construção, muitos problemas vem sendo apontados no 

noticiário local: falta de infraestrutura, falta de água no bairro (interrupções que duram 

semanas inteiras) e muita violência. A região onde foi construído o empreendimento é 

marcada por estigma negativo, tendo como vizinha o também irregular residencial Vale dos 

Sonhos, conhecido pela sua história de precariedade, segregação e baixa qualidade de vida 

(Freitas, 2012); e que, embora tenha restrição de ocupação por abrigar o reservatório de água 

vem sendo alvo frequente das investidas do capital imobiliário
277

. 

                                                 
275

 Descaso com urbanismo e implantação de loteamento irregular em Goiânia motivam ação do MP. 

Publicado por MPE Goiás. In: http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2073643/descaso-com-urbanismo-e-

implantacao-de-loteamento-irregular-em-goiania-motivam-acao-do-mp. Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
276

Em novembro de 2014, ocasião do lançamento da construção da 2ª Etapa do Residencial, o superintende da 

Caixa (Regional Sul Goiás) explicou em termos simples aos beneficiários a composição do investimento das 

casas: “cada unidade habitacional contará com R$ 20 mil de Cheque Mais Moradia, R$ 19,96 mil do FGTS e R$ 

35 mil em financiamento dos moradores. Famílias assinam contrato para 230 unidades da 2ª Etapa do 

Residencial João Paulo II. 21/11/ 2014. In: http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/187418/familias-

assinam-contrato-para-230-moradias--da-2a.-etapa-do-residencial-joao-paulo-ii Acesso em abril de 2016. 
277

 Cunha e Borges (2013) mostram que “no ano de 2010 foram aprovados mais 4 loteamentos nesta região, que 

http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2073643/descaso-com-urbanismo-e-implantacao-de-loteamento-irregular-em-goiania-motivam-acao-do-mp
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2073643/descaso-com-urbanismo-e-implantacao-de-loteamento-irregular-em-goiania-motivam-acao-do-mp
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/187418/familias-assinam-contrato-para-230-moradias--da-2a.-etapa-do-residencial-joao-paulo-ii
http://site.agehab.go.gov.br/index.php/post/ver/187418/familias-assinam-contrato-para-230-moradias--da-2a.-etapa-do-residencial-joao-paulo-ii
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Moradores reclamam da constante falta de água em bairro de Goiânia. 01/10/2014. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/10/moradores-reclamam-da-constante-falta-de-agua-em-bairros-de-

goiania.html 

Jovem é morto a tiros e irmão fica ferido dentro de casa em Goiânia (João Paulo II). 22/04/2015. In: 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/04/jovem-e-morto-tiros-e-irmao-fica-ferido-dentro-de-casa-em-

goiania.html 

3º mês mais violento em Goiânia (Res. João Paulo II). 02/05/2015. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/3%C2%BA-m%C3%AAs-mais-violento-em-

goi%C3%A2nia-1.841373 

Acesso em abril de 2016. 

 

  A visita técnica ao Residencial João Paulo II foi realizada no dia 5 de abril de 2016, 

juntamente com alunos do grupo de estudo NURBE/UFG; a “fotografia” que fizemos do 

bairro não é a mesma divulgada na imprensa local (e que ilustra a capa desta tese de 

doutoramento) – literalmente, vimos “um bairro feio” e “ainda sem infraestrutura”; não há 

qualquer sinal de obras para escoamento de água ou galerias pluviais; as ruas sem asfalto, 

buracos, mato alto e lixo jogado nas valas; faltam espaços para pedestres; paradas de ônibus 

sem abrigo (a linha 345 PC Guanabara/Vale dos Sonhos II/ João Paulo II, atende também  

outros dois bairros, apresenta saturação e relatos de “lotações” em transporte clandestino); 

observando, ainda, uma invasão espontânea no Parque ambiental em área contígua. 

 

 

Figura 30: Residencial João Paulo II (Cheque Moradia, FGTS e FNHIS). 
Fonte: Acervo da autora (05/04/2016). 

 

 

                                                                                                                                                         
se tornou um atrativo para a expansão do mercado imobiliário: Flores do Parque, Frei Galvão, Bela Goiânia e 

Portal da Mata, cujos decretos de autorização foram publicados no DOM do dia 19/7/2010; “todos localizados a 

menos de 1000 metros da barragem do João Leite, mas fora da área protegida (um deles fica distante menos de 

500 metros da barragem)”;  conforme a SEPLANH não há irregularidade já que o Plano Diretor de Goiânia 

permite a construção respeitando o limite de 200 metros da barragem.  

http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/10/moradores-reclamam-da-constante-falta-de-agua-em-bairros-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/10/moradores-reclamam-da-constante-falta-de-agua-em-bairros-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/04/jovem-e-morto-tiros-e-irmao-fica-ferido-dentro-de-casa-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/04/jovem-e-morto-tiros-e-irmao-fica-ferido-dentro-de-casa-em-goiania.html
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/3%C2%BA-m%C3%AAs-mais-violento-em-goi%C3%A2nia-1.841373
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/3%C2%BA-m%C3%AAs-mais-violento-em-goi%C3%A2nia-1.841373
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5.1.1.8 – Residencial Nelson Mandela (MCMV2/FAR e Cheque Moradia) 

 

O Residencial Nelson Mandela, localizado no Conjunto Vera Cruz 2 (saída para 

Trindade), é composto de 1.616 apartamentos, distribuídos em 101 torres de quatro 

pavimentos com quatro apartamentos cada (totalizando 16 apartamentos por torre); num 

investimento total de R$ 375 milhões (R$ 70 milhões em Cheque Moradia e R$ 305 milhões 

do MCMV/FAR). A Agehab é a Entidade Organizadora e a responsável pela obra é a 

construtora Direcional Engenharia S. A., de Belo Horizonte. As áreas (descontíguas) onde 

estão sendo construídos os apartamentos são de propriedade do Estado de Goiás e foram 

incluídas na parceria firmada como contrapartida estadual – mais de 1,2 milhão de m2, 

totalizando quatro (04) pontos em diferentes localizações do bairro (sombreadas na imagem). 

 

Imagem 8: Localização do Residencial Nelson Mandela 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

Os apartamentos possuem 42,9 m2 (com dois quartos, sala, cozinha e banheiro); todos 

eles enquadrados na Faixa 1 de renda, destinados a famílias com renda de até três salários 

mínimos e financiados junto a CAIXA; as famílias pagarão prestações mensais no valor de até 

10% da renda familiar por um período de dez anos (atualmente varia entre o valor de R$ 
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80,00 e R$ 270,00)
278

. O tradicional bairro Vera Cruz, onde se localiza o Nelson Mandela, foi 

construído na década de 1980 (através do BNH), todo composto de casas térreas, 

caracterizado por Lucas (2016) como “um bairro de vias largas, com espaços sinalizados para 

pedestres, praças e áreas verdes bem dispostas, convivência facilitada pela tipologia das 

casas”; possui uma população de 18 mil habitantes (Censo 2010) e infraestrutura completa 

(escolas, unidade básica de saúde e um Terminal de ônibus que atende toda a região e faz a 

integração de 15 linhas) e que certamente será impactado com a verticalização do bairro e o 

grande número de novas unidades. Não obstante, o Governo de Goiás realizou um estudo de 

impacto do empreendimento vertical na região, dando atenção especial para obras de 

infraestrutura, mobilidade e serviços públicos; prometendo ampliar a oferta de equipamentos 

sociais (escolas, postos de saúde e um Centro de Referência e Assistência Social – CRAS).  

 

Problemas encontrados 

 

Ainda não é possível fazer esta análise para este empreendimento, visto que ainda sem 

encontra em plena execução de obras. Sobre o bairro Vera Cruz, que ainda guarda um estilo 

de vida “bairrista” e “interiorano”, avaliado em pesquisa recente como de “perfil hospitaleiro” 

(série “O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero” da TV Anhanguera/OJC), seus 

moradores elegeram como principais problemas a “carência de serviços de saúde”, 

“insegurança pública” (muita violência), “transporte insuficiente para a demanda” (região que 

sofre muito com a superlotação de ônibus, sobrecarregada com o Terminal de integração), 

“entulho nos lotes baldios” (coleta de lixo escassa) – e “falta de escritura da maioria das 

casas” (os moradores das casas, adquiridas a mais de 30 anos, ainda não receberam as 

escrituras das suas propriedades). Vários estudos vêm mostrando a “invasão de ocupações na 

área de APP nas imediações”; a pesquisa de Rocha e Leite (2008) verificou a poluição do 

córrego Samambaia que perpassa o bairro (afluente do ribeirão Anicuns), onde são jogados 

“parte do esgoto coletado no bairro” e “esgotos clandestinos” às margens do manancial, 

causando a contaminação das águas
279

. Outro problema registrado foi à inundação de casas, 

em de maio de 2016, causada, principalmente, por conta do “número insuficiente de bocas de 

lobo para escoamento das águas nas vias do bairro” e “restos de construções de um conjunto 

de casas populares em área vizinha, ocasionando entupimento das galerias pluviais”.  

                                                 
278

 Ver hotsite do empreendimento: http://www.agehab.go.gov.br/hotsite/nelsonMandela/. 
279

 ROCHA, A. T. S; LEITE, J. F. Avaliação da qualidade da água do córrego Samambaia, afluente do 

córrego Anicuns. (mimeo). TCC em Engenharia Ambiental/Departamento de Engenharia. UCG, 2008. 
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Conheça o perfil hospitaleiro do Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. TV Anhanguera – Goiás.G1 – Vídeo. 

14/03/2013. In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/conheca-o-perfil-hospitaleiro-do-conjunto-vera-cruz-em-

goiania/2459432/ 

Polícia militar reclama da falta de efetivo no conjunto Vera Cruz, em Goiânia.  TV Anhanguera – Goiás.G1 

– Vídeo. 18/03/2013. In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/policia-militar-reclama-da-falta-de-efetivo-no-

conjunto-vera-cruz-em-goiania/2465960/ 

Governador autoriza 34 mil novas moradias no residencial Nelson Mandela. Goiás Agora, 17/02/2017. In: 

http://www.goiasagora.go.gov.br/governador-autoriza-34-mil-novas-moradias-no-residencial-nelson-mandela/; 

Com quase 72 mil inscrições, lista dos habilitados ao sorteio das 1.455 casa em Goiânia sai quarta feira . 

13/03/2017. In:http://www.goiasagora.go.gov.br/com-quase-72-mil-inscricoes-lista-dos-habilitados-ao-sorteio-

das-1-455-casas-em-goiania-sai-quarta-feira/.Acesso em 13 de março de 2017. 

Acesso em abril/maio de 2016. 

 

Na visita técnica ao Residencial Nelson Mandela, no dia 16 de abril de 2016, a 

observação que salta aos olhos do visitante é a mudança na paisagem urbana que o 

empreendimento já impacta no bairro. Contudo, nas conversas com moradores do Vera Cruz, 

vizinhos ao empreendimento e comerciantes nas imediações – estão todos bastante 

“deslumbrados” e o sentimento predominante entre eles é que a “a modernidade está 

chegando”, esperançosos de ter maior oferta de serviços e equipamentos públicos com a 

finalização das obras dos apartamentos. Os prováveis aspectos negativos não foram 

mencionados por nenhum deles, parecendo não temer o provável impacto no trânsito, nem 

aumento de problemas sociais advindos com o adensamento.   

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Residencial Nelson Mandela (MCMV2/FAR e Cheque Moradia) 
Fonte: Acervo próprio (16/04/2016); e Sérgio Willian/Agehab. 

  

http://g1.globo.com/goias/videos/v/conheca-o-perfil-hospitaleiro-do-conjunto-vera-cruz-em-goiania/2459432/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/conheca-o-perfil-hospitaleiro-do-conjunto-vera-cruz-em-goiania/2459432/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/policia-militar-reclama-da-falta-de-efetivo-no-conjunto-vera-cruz-em-goiania/2465960/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/policia-militar-reclama-da-falta-de-efetivo-no-conjunto-vera-cruz-em-goiania/2465960/
http://www.goiasagora.go.gov.br/governador-autoriza-34-mil-novas-moradias-no-residencial-nelson-mandela/
http://www.goiasagora.go.gov.br/com-quase-72-mil-inscricoes-lista-dos-habilitados-ao-sorteio-das-1-455-casas-em-goiania-sai-quarta-feira/
http://www.goiasagora.go.gov.br/com-quase-72-mil-inscricoes-lista-dos-habilitados-ao-sorteio-das-1-455-casas-em-goiania-sai-quarta-feira/
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5.1.2. Aparecida de Goiânia: o locus privilegiado da produção ao segmento 

econômico 

Localizada ao sul de Goiânia, em área já totalmente conurbada ao município Polo, 

Aparecida de Goiânia
280

 desenvolveu se como “periferia de Goiânia” e teve seu crescimento 

consonante a expansão da Capital; setenta por cento (70%) dos loteamentos existentes foram 

lançados nos anos 1970, impulsionada pela política habitacional de Goiânia, onde o governo 

do Estado e até mesmo da Prefeitura de Goiânia promoveram assentamentos naquele 

município (Santos, 2008). Atualmente é a segunda cidade com maior população de Goiás e da 

RMG, tendo alcançado 532 mil habitantes em 2016 (estimativa do IBGE). É a mais urbana do 

território metropolitano: taxa de urbanização de 99,9% da população, ainda em franco 

crescimento: entre 2000-2010, a taxa geométrica de crescimento populacional foi de 3,30%; 

com um estoque de domicílios de 136.382 unidades, possui um déficit habitacional absoluto 

de 18.306 unidades e relativo de 13,43% (FJP, 2013) – o segundo maior déficit do 

aglomerado metropolitano. Na classificação do Nível de Integração dos municípios brasileiros 

pertencentes a RMs, RIDEs e Aglomerados Urbanos, do Observatório das Metrópoles, 

enquadra se em nível “Muito Alto” de integração na dinâmica metropolitana
281

 (o único do 

aglomerado nesta classificação), computando uma mobilidade pendular de 32,45% (proporção 

da população que se desloca para fora do município diariamente para estudar ou trabalhar). 

Em termos de desenvolvimento, Aparecida de Goiânia é hoje o segundo maior polo da 

RM de Goiânia e o 3º maior PIB estadual: R$ 9,8 bilhões e PIB Per Capita de R$ 19.774,03 

(dados do IMB/Segplan, 2013); com importante parque industrial (cerca de 5.200 indústrias) e 

centro distribuidor, beneficiado com a facilidade de acesso pela BR 153, grandes obras viárias 

e de infraestrutura (PAC Urbanização, saneamento, BRT Norte Sul etc.), implantação de 

universidades (novo campus da UFG); grandes equipamentos urbanos (shopping centers, 

condomínios residenciais e empresariais fechados, hospital geral etc); bem como a abertura de 

novas vias de circulação interna, refletindo o ordenamento proposto pelo Plano Diretor de 

2001, denominado Plano Diretor Municipal Sustentável, “criaram as condições para que a 

Cidade saísse da condição de dependência de serviços da Capital, deixando para trás o velho 

estigma de cidade-dormitório, carregado durante décadas” (Assunção, 2014).  

                                                 
280

 Recebeu sua emancipação política no ano de 1963, deixando a condição de distrito do município de 

Hidrolândia. 
281

A classificação se embasa na análise dos indicadores de intensidade dos fluxos de pessoas e de mercadorias 

entre as localidades. 
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Contudo, a fragmentação urbana está na gênese do município que, já em 1970, possuía 

um centro histórico consolidado, porém desconectado do restante da cidade (Pinto, 2009). 

Entre 1970 e 1975, foram autorizados e demarcados 40 novos loteamentos no município e 

“muitos destes terrenos só foram ocupados quase vinte anos depois”;
 282

 e entre 1977 e 1981, 

foram autorizados “mais de 100 novos loteamentos”;
283

 “todas as áreas verdes urbanas (APP) 

foram loteadas, inclusive as nascentes foram vendidas como lotes”, promovendo a 

privatização de áreas ambientais e mudando completamente a paisagem do município
 
(Souza, 

2014). Na década de 1980, ainda sem infraestrutura de água tratada, coleta de esgoto, 

asfaltamento, o município recebeu uma leva de imigrantes, em busca da oportunidade de 

adquirir um lote a preço baixo e estabelecer suas moradias, aproveitando a facilidade de 

acesso ao mercado de trabalho existente em Goiânia (entre 1970-1980, taxa geométrica de 

crescimento de 19,2% e entre 1980-1991 de 13,7%).
284

 Já na década de 90, com a abertura de 

loteamentos industriais
285

 passou a experimentar modificações importantes nas funções de seu 

espaço urbano, tornando se uma “região geral multifuncional integrada” (Santos, 2008).  

No aspecto dos seus indicadores socioeconômicos o município apresenta baixa 

colocação comparativamente aos demais municípios da RMG, especialmente no quesito 

infraestrutura urbana: o 15º Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM (0,718); o 17º 

Índice de Bem-Estar Urbano – IBEU (0,586); e o 7º pior Índice de Vulnerabilidade Socail – 

IVS (0,350). Conforme diagnóstico da pesquisa Avaliação dos Planos Diretores 

Participativos - RPDP (2011) observa se “alto déficit de serviços de saneamento ambiental” 

(apenas 19% do total de habitantes são abastecidos por água tratada; cerca de 80% da 

população urbana adota soluções individualizadas através de fossas sépticas, além de ligações 

cladestinas de esgoto doméstico, acarretando contaminação do lençol subterrâneo).
286

 A 

                                                 
282

  Nesta década já existia edifícios de grandes pavimentos no Distrito de Vila Brasília; entre os novos 

loteamentos destaca-se o Setor Garavelo, situado no limite oeste do município, na divisa com a capital Goiânia 

(hoje com aproximadamente 50 mil habitantes). 
283

 Huve intensa ocupação de terras de propriedade do Estado no Município, “assentamentos com mais de 2.000 

lotes surgiram em período de 24 horas, demarcados sem instrumentos de precisão e, muitas vezes, pelos próprios 

assentados”, dentre os quais: Setor Colina Azul, com 1.963 lotes, sendo 1.456 lotes irregulares; Setor 

Independência Mansões e Jardim Tiradentes, com 3.894 lotes a espera de regularização. A COHAB de Goiás 

construiu o primeiro conjunto habitacional do Estado chamado “Cruzeiro do Sul”, localizado no limite norte 

(hoje Avenida Rio Verde), destinado aos funcionários da CELG, SANEAGO e Policia Militar de Goiás. 
284

 Neste período a região Sudoeste da cidade foi loteada e infraestruturada, originando o setor Madre Germana I 

e II (separado de Goiânia pela rodovia GO-040), onde foram construídas mais de 3.500 casas populares (área de 

grande concentração de pobreza, ainda hoje um dos bairros mais violentos do município). 
285

  Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia - DIMAG (1998), Polo Empresarial (2008), Cidade 

Empresarial (2010), Parque Industrial de Aparecida (2011).  
286

 O município foi beneficiado com recursos do PAC para construção do Sistema de Esgotamento Sanitário 

(implementação entre maio de 2008 a maio de 2010, num investimento de R$ 20.207.411,40, sendo: de R$ 

18.186.670,26 repasse total do Governo Federal e a contrapartida do Governo do Estado de R$ 2.020.741,14). 
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regulamentação do zoneamento, uso e ocupação do solo proposta no PDD-2001
287

 foi 

remetida a Lei específica (Lei nº 005/2002, atualizada pela Lei nº 17/2008), não definiu 

AEIS/ZEIS e, “embora, tenha lançando mão do instrumento banco de lotes, pouco favoreceu 

o acesso a terra urbanizada ás classes populares”.  Assunção (2014) corrobora o entendimento 

de que apesar do PDD-2001 ter trazido ganhos para o ordenamento urbano do município, não 

assegurou a implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, “permitindo a ampliação 

de ações estratégicas e mercadológicas, através do agenciamento entre atores públicos e 

privados” (leia se Estado e mercado imobiliário, os principais formadores do espaço urbano). 

O mercado imobiliário local vem sendo apontado em pesquisas nacionais como “uma 

das melhores cidades para se investir em imóveis”,
288

 alvo de ação do segmento econômico de 

imóveis, especialmente o consumidor que lança mão do FGTS para amortizar parte da dívida, 

optando pelo financiamento do MCMV (“média salarial de até 4 salários mínimos”) – o  

segundo  maior desempenho nas contratações do MCMV/PNHU e  MCMV/FAR. Favorecido 

pela imbricação territorial com o Polo metropolitano, testemunha o avanço da verticalização, 

especialmente na área conurbada com Goiânia – região da Av. Rio Verde/Shopping Buriti, 

“uma nova centralidade na metrópole goianiense” (Soares, 2016); apontada por Camilo 

(2014) como “a área de maior valorização de terrenos, aonde vem ocorrendo um processo de 

substituição da população original por uma população de maior renda”. Todavia, com o boom 

construtivo gerado pelo PMCMV, a partir de 2009, a verticalização adentra todo o território 

aparecidense – atualmente tomado por torres em todo o território; enquanto a produção de 

habitação social se desloca para as áreas periféricas e desinfraestruturadas, tendo sido 

fortemente impactada pela normativa de fevereiro/2011 da CAIXA que proibiu a contratação 

de recursos do PMCMV em Projetos sem infraestrutura mínima (rede de água, energia, esgoto 

e pavimentação asfáltica)
 289

 – o Mapa em mosaico a seguir ilustra a distribuição espacial dos 

empreendimentos habitacionais por faixa de renda e a lista completa (com informação do 

número de UH, investimento e EO) pode ser consultada no Anexo 4 da tese.  

                                                 
287

 Orientada por “densidade das zonas”, permitindo o “uso misto” em nas zonas de média e alta densidade, além 

da instituição das Zonas de Proteção Ambiental - ZPA de I a IV. 
288

 Pesquisa realizada pela Consultoria Prospecta Inteligência Imobiliária rankeou as 100 melhores cidades 

brasileiras para se investir em imóveis, em 2015, “apontando o município de Aparecida de Goiânia em 29ª 

posição”, considerando a “renda per capita elevada, um grande polo industrial em expansão, favorecendo o 

vínculo empregatício e déficit imobiliário elevado (37%)”. In: http://investt.com.br/blog/2015/11/aparecida-de-

goiania-entre-as-100-melhores-cidades-para-comprar-imovel/. Acesso em julho de 2016. 
289

 Quando um movimento de protesto nacional dos Prefeitos municipais com projetos em contratação foi 

encabeçado pelo Gestor de Aparecida, queixando se que “a medida paralisaria 70% dos Projetos em andamento 

no município que não se enquadravam nas exigências.” 

http://investt.com.br/blog/2015/11/aparecida-de-goiania-entre-as-100-melhores-cidades-para-comprar-imovel/
http://investt.com.br/blog/2015/11/aparecida-de-goiania-entre-as-100-melhores-cidades-para-comprar-imovel/
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Mapa 167: Aparecida de Goiânia: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 

2016). 
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5.1.2.1 – Residencial Águas Claras (MCMV1/FAR) 

 

O residencial Águas Claras em Aparecida de Goiânia, composto de 336 Apartamentos 

(somando um total de 21 blocos de 16 apartamentos cada), foi o primeiro empreendimento do 

MCMV/FAR inaugurado no Centro-Oeste, em 2010, localizado em área próxima a BR 153, 

no Setor Belo Horizonte (vizinho ao futuro Shopping de Aparecida), em área contígua ao 

centro da cidade; obra executada pela Construtora Engil, sob a responsabilidade da Prefeitura 

de Aparecida de Goiânia. 

 

Imagem 9: Localização do Residencial Águas Claras 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

 As unidades possuem 52 m2 (com 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço), 

ampla área interna e de lazer equipada com uma praça, um playground e um salão social para 

eventos. Os apartamentos são destinados a famílias com renda de até três salários mínimos, 

que assinam contrato individual de financiamento com a CAIXA e pagam prestações mensais 

no valor de 10% da renda, por um período de dez anos.  

Na síntese dessa pesquisa, esse empreendimento é o melhor inserido na malha urbana 

entre os 20 residenciais considerados na amostra, oferecendo maior possibilidade de acesso e 

integração a cidade. As conversas com moradores na ocasião da visita técnica ao 

empreendimento, realizada no dia 18 de abril de 2016, os relatos atestaram “satisfação com a 
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moradia”, “boa qualidade de vida” e “integração na sociedade” – o bairro que é vizinho ao 

Setor Central permite fazer muito trajeto a pé, tem fácil acesso a diversas linhas de ônibus, 

permitindo acessar todas as regiões; “elogiaram o esquema de segurança que a portaria 

oferece”, pois a cidade toda sofre com muita violência (detém os maiores índices de violência 

do aglomerado metropolitano), informando que o valor mensal da taxa de condomínio era de 

R$ 128,00 (abril/2016). Também relataram “boa vizinhança e relação harmoniosa”; 

informaram um blog dos moradores onde eu poderia obter várias informações sobre o 

cotidiano do residencial – o blog intitulado “amigos de águas claras”, com posts datados de 

2012, apresenta informações úteis, regulamento do condomínio e registros de vários 

momentos de descontração: jantar das mães (com presença de secretários da administração 

municipal), festa das crianças, festa junina – arraia “águas claras”, comemoração “dia do 

amigo”, futebol “águas claras”; melhorias e benfeitorias; instalação de novos equipamentos 

(academia aberta, bicicletário etc.); assim como reuniões com a Secretaria de Habitação e 

vários momentos participativos. 

 

Problemas encontrados 

 

Não encontramos no noticiário nenhuma referência de problemas evidenciados no 

residencial Águas Claras; várias matérias, datadas de final de 2013 informam o trabalho 

desenvolvido no empreendimento pela equipe da Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária de Aparecida de Goiânia: por um período de 1 ano realizaram reuniões 

programadas com os moradores, tendo por objetivo “orientar as famílias sobre seus direitos e 

deveres”, numa espécie de trabalho técnico-social no empreendimento, antecedendo a entrega 

das escrituras.  

Habitação popular: compromissos cumpridos em Aparecida de Goiânia. 28 de setembro de 2010. In: 

http://al.go.leg.br/noticias/ver/id/95452/tipo/especial 

Lula visita Aparecida e o condomínio Águas Claras (19 de julho de 2011). Jornal O Repórter.  In: 

http://jornaloreporter.com.br/post/686/aparecida-de-goiania/lula-visita-aparecida-e-promete-mais-apoio-a-

maguito e http://sandromabelgo.blogspot.com.br/2011/07/ex-presidente-visita-aparecida-de.html 

Habitação realiza reunião com moradores do Residencial Águas Claras. 04 de novembro de 2013. In:  

http://www.aparecida.go.gov.br/noticias.php?id=850 

Blog dos moradores do condomínio Águas Claras. In: http://amigosdeaguasclaras.blogspot.com.br/ 
Acesso em abril de 2016.  

 

Um fato que chamou a atenção na ocasião da visita técnica foi a quantidade de 

anúncios nas janelas dos apartamentos de frente a rua principal (Avenida Brasil), com vários 

cartazes fixados ofertando os apartamentos para “venda” e para “aluguel”; o que é vedado por 

http://al.go.leg.br/noticias/ver/id/95452/tipo/especial
http://jornaloreporter.com.br/post/686/aparecida-de-goiania/lula-visita-aparecida-e-promete-mais-apoio-a-maguito
http://jornaloreporter.com.br/post/686/aparecida-de-goiania/lula-visita-aparecida-e-promete-mais-apoio-a-maguito
http://sandromabelgo.blogspot.com.br/2011/07/ex-presidente-visita-aparecida-de.html
http://www.aparecida.go.gov.br/noticias.php?id=850
http://amigosdeaguasclaras.blogspot.com.br/
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normativa do Ministério das Cidades (as habitações só podem ser comercializadas após 10 

anos de recebimento do imóvel). A única informação obtida a respeito, dada pela funcionária 

da portaria, é que são de “propriedade de pessoas que se mudaram para outras cidades ou para 

outra casa maior em virtude de terem aumentado os componentes da família” e que “as 

famílias que já receberam as escrituras podem vender os imóveis e transferir o saldo devedor, 

repassando o contrato de financiamento” (informação que necessitaria ser melhor 

averiguada).
290

 

 

 

Figura 32: Residencial Águas Claras (MCMV1/FAR). 

Fonte: Acervo da autora (18/04/2016). 

 

  

                                                 
290

 A partir dessa pista levantamos alguns anúncios em internet (apartamentos anunciados no valor entre R$ 

118.000,00 e R$ 142.500,00, com proposta de Financiamento Poupex): Apartamento MCMV próximo ao 

Aparecida Shopping, disponível em: http://go.mgfimoveis.com.br/venda-go-aparecida-goiania-apartamento-

mcmv-proximo-ao-aparecida-shopping-1500633; 2 Quartos ao lado do novo Shopping de Aparecida, 

disponível em: http://imoveis.mixbr.com.br/np-

198616,2+quartos+ao+lado+do+novo+shopping+aparecida+de+goiania+apartamento+pronto+para+morar+cond

ominio+vertical+avenida+brasil+aguas+claras+aparecida+de+goiania+goias+jd+negocios+. Acesso em abril de 

2016.     

http://go.mgfimoveis.com.br/venda-go-aparecida-goiania-apartamento-mcmv-proximo-ao-aparecida-shopping-1500633
http://go.mgfimoveis.com.br/venda-go-aparecida-goiania-apartamento-mcmv-proximo-ao-aparecida-shopping-1500633
http://imoveis.mixbr.com.br/np-198616,2+quartos+ao+lado+do+novo+shopping+aparecida+de+goiania+apartamento+pronto+para+morar+condominio+vertical+avenida+brasil+aguas+claras+aparecida+de+goiania+goias+jd+negocios
http://imoveis.mixbr.com.br/np-198616,2+quartos+ao+lado+do+novo+shopping+aparecida+de+goiania+apartamento+pronto+para+morar+condominio+vertical+avenida+brasil+aguas+claras+aparecida+de+goiania+goias+jd+negocios
http://imoveis.mixbr.com.br/np-198616,2+quartos+ao+lado+do+novo+shopping+aparecida+de+goiania+apartamento+pronto+para+morar+condominio+vertical+avenida+brasil+aguas+claras+aparecida+de+goiania+goias+jd+negocios
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5.1.2.2 – Residencial Jardim dos Ipês (Programa Crédito Solidário) 

 

O residencial Jardim dos Ipês, localizado no bairro de mesmo nome, ao sul de 

Aparecida de Goiânia (distante 13,6 km da GO-040, saída para Aragoiânia), foi construído 

através do Programa Crédito Solidário, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social 

(investimento total de R$ 4.086,20 milhões), projeto de responsabilidade do Movimento das 

Donas de Casa – MDC, composto de 200 unidades habitacionais (Primeira Etapa) entregue à 

população em dezembro de 2009. Posteriormente foi lançada a construção de mais 200 casas 

no setor, por meio de parceria da Agehab e o Instituto de Defesa do Consumidor-IDC.  

 

Imagem 10: Localização do Residencial Jardim Ipê 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

As casas da primeira etapa possui 46 m2 com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área 

de serviço externa; e as casas da segunda etapa são maior que as primeiras unidades: 57 m2, 

com três quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa; ambas são destinadas a 

famílias enquadradas no perfil de renda até 3 salários mínimos e são individualmente 

financiadas pela CAIXA – os mutuários pagam prestações mensais em torno de 10% da renda 

salarial (à época da visita os valores variavam entre R$ 50,00 e R$ 240,00).  
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Problemas encontrados 

 

A área de localização do residencial Jardim Ipê merece um comentário a parte: ainda 

em 2009, uma pesquisadora da USP ao visitar o empreendimento relatou com perplexidade o 

“completo isolamento da mancha urbana e falta de infraestrutura” (Moreira, 2009). Na visita 

técnica no escopo desta pesquisa, no dia 19 de fevereiro de 2016, sete anos mais tarde, a 

“fotografia” do bairro permanece exatamente igual – completamente abandonado – não 

recebeu qualquer obra de beneficiamento (não tem galeria pluvial, nem rede de esgoto, nem 

pavimentação asfáltica); muito lixo e ruas com valas profundas, dificultando a locomoção de 

pedestres e interditadas para passagem de veículos; mato alto ao redor das casas, que ainda 

não foram muradas (muitas abandonadas), numa paisagem coberta pelo cerrado goiano, 

denotando degradação ambiental e aumentando a sensação de insegurança dos moradores –  

sendo comum no noticiário situações de flagrante de ladrões e traficantes que usam o bairro 

como “esconderijo”.   

Mais de 3 mil casas serão construídas no Jardim Ipê em Aparecida de Goiânia. 08 de julho de 2013. In: 

http://www.aparecida.go.gov.br/noticias.php?id=521 

ONG OBDC construirá 250 casas em Aparecida de Goiânia. 16 de julho de 2013. In: 

https://ongobdc.wordpress.com/2013/07/16/ong-obdc-contruira-250-casas-em-aparecida/ 

Jardim dos Ipês em Aparecida de Goiânia enfrenta vários problemas. 27 de abril de 2015 – Band TYV 

Goiânia – Video You Tube BR. In: https://www.youtube.com/watch?v=FnmSH30FUjY 

Falta de água no Jardim Ipê, em Aparecida de Goiânia.  Band TV Goiânia – Video You Tube BR. 

15/05/2015. In: https://www.youtube.com/watch?v=81Dm47l6mJY 

GRAER – Equipe do Falcão 02 localiza veículo roubado no Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia. 

Video You Tube BR. 02 de janeiro de 2016. In: https://www.youtube.com/watch?v=3w4YQZeNWm0 

Acesso em fevereiro de 2016. 

 

Quanto aos equipamentos urbanos, existem uma Escola de Ensino Fundamental, um 

CMEI e um posto de saúde (UBS Jardim dos Ipês), mas conforme relato de um morador, 

representante da associação de bairro, “os serviços funcionam muito precariamente” e “as 

crianças se aventuram na travessia das ruas para ter acesso às escolas”. Não há qualquer 

comércio segmentado ou farmácia que sirva a região – apenas um (01) pequeno peg-pag 

comercializa itens mais usuais; uma única via possui asfalto, pela qual chegam os ônibus da 

Linha 576 (Terminal Maranata/Jardim do Ipês – até as chácaras). 

Em julho de 2013, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou que “nove entidades 

sociais firmaram parceria a construção de mais 3,3 mil casas populares no Jardim dos Ipês, 

através do programa MCMV Entidades”, e que a EMSA/ACJ Incorporações S. A. era a 

empresa responsável pela venda dos lotes e quem assinou o contrato com a CAIXA para 

http://www.aparecida.go.gov.br/noticias.php?id=521
https://ongobdc.wordpress.com/2013/07/16/ong-obdc-contruira-250-casas-em-aparecida/
https://www.youtube.com/watch?v=FnmSH30FUjY
https://www.youtube.com/watch?v=81Dm47l6mJY
https://www.youtube.com/watch?v=3w4YQZeNWm0
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construção do empreendimento. No entanto, a informação referente a este contrato não consta 

das planilhas da CAIXA – existem vários contratos com as mesmas Entidades, mas 

localizadas em outra região da Cidade (Chácara São Pedro). Numa busca no site da EMSA, 

tem um link de comercialização deste loteamento,
291

 anunciando sua localização “em área em 

franca valorização, principalmente pela expansão da cidade nesta região, e também da 

duplicação da GO-040” – mas não menciona parceria com o poder público. Um agravante a 

questão ambiental é a proximidade do bairro à unidade de conservação Parque Serra das 

Areias
292

 (vista ao fundo na imagem destacada), integrante da “zona de amortecimento do 

parque” (um total de 12 bairros que fazem limites com a UC), o que motivou o MPE a mover 

ação contra a Prefeitura de Aparecida, em 2010, cobrando medidas no sentido de desestimular 

a ocupação dos bairros da região e proibir os empreendimentos sem licenciamento, “visando 

garantir a função protetiva do entorno da unidade”.
293

  

 

 

Figura 33: Residencial Jardim Ipê (Programa Crédito Solidário). 
Fonte: Acervo da autora (19/02/2016). 

  

                                                 
291

 Loteamento Jardins dos Ipês – Aparecida de Goiânia - GO. EMSA Empreendimentos. In: 

http://www.emsaempreendimentos.com.br/empreendimentos/jardins-dos-ipes/ Acesso em 20 de fevereiro de 

2016.  
292

 O Parque Serra das Areias foi legalmente criado pela Lei nº 2.018/1999, regulamentado pelas Leis nº 

909/2004 e nº 392/2009 e instituído a APA Serra das Areias pela Lei nº 3.275/2015; é a principal reserva 

ambiental de Aparecida de Goiânia (área de 2.890 hectares, 17% do território da cidade), reconhecida pela 

grande flora e fauna, além de várias nascentes (formadoras de 3 subbacias da bacia do rio Meia Ponte); local de 

beleza exuberante e muito utilizado para a prática de esportes, principalmente o ciclismo (mountain bike).     
293

 A implantação do Parque Serra das Areias foi proposta pelo MPE, com sentença julgada procedente e 

confirmada pelo TJ de Goiás (providências iniciadas em junho de 2009); embora a implantação do Parque tenha 

sido assegurada por decisão judicial a proteção da sua zona de amortecimento não foi tratada nesta mesma ação. 

Ver JusBrasil (2010). Ação contra a Prefeitura de Aparecida para ter garantida a proteção do Parque 

Serra das Areias. In: http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2173670/acao-contra-prefeitura-de-aparecida-de-

goiania-visa-protecao-do-parque-serra-das-areias.  Acesso em 20 de fevereiro de 2016.  

http://www.emsaempreendimentos.com.br/empreendimentos/jardins-dos-ipes/
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2173670/acao-contra-prefeitura-de-aparecida-de-goiania-visa-protecao-do-parque-serra-das-areias
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2173670/acao-contra-prefeitura-de-aparecida-de-goiania-visa-protecao-do-parque-serra-das-areias
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5.1.2.3 – Vila Del Fiori – Associação Quilombola (MCMV Entidades/FDS) 

 

O Residencial Vila Del Fiori, localizado na vila de mesmo nome, ao sul de Aparecida 

de Goiânia (acesso pela GO-040), é composto de 73 unidades habitacionais destinadas à 

famílias remanescente de quilombos (oriundas do quilombola urbano Jardim Cascata) e ficou 

conhecido como o primeiro empreendimento do Programa MCMV para comunidade urbana 

quilombola no Brasil: construído através do MCMV Entidades, com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Social, tendo como entidade organizadora a Associação Goiana de 

Atualização e Realização do Cidadão – AGARC (investimento total de R$ 4,3 milhões).  

 

Imagem 11: Localização do Residencial Vila Del Fiori (Associação Quilombola) 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

As casas, entregues à população em dezembro de 2015, possuem 42 m2, com 2 

quartos, sala, cozinha (cerâmica e forro), banheiro, área de serviço externa e sistema de 

captação de energia solar. O terreno de 25,7 mil m2 onde foi construído o empreendimento 

localiza se na extremidade do bairro Vila Del Fiori (no limite com áreas de nascentes da Serra 

das Areias), em região que antes não era urbanizada e com a construção das casas recebeu 

asfalto, saneamento básico, energia elétrica e linha oficial de ônibus – além de uma área de 

lazer, com academia a céu aberto e um centro de convivência para suas atividades 

comunitárias. Os moradores acessam, também, a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI) anteriormente existente no bairro.   
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Problemas encontrados 

 

Em vista do pequeno intervalo de tempo entre a entrega das casas e a realização desta 

pesquisa, esse empreendimento não pode ser avaliado nos mesmos termos dos anteriores, e 

não foi registrada nenhuma referência de problemas no residencial no noticiário local. 

Todavia, sobre o bairro Vila Del Fiori, observa se muitas ocorrências de problemas, 

principalmente, com a questão da insegurança urbana e ineficiência no sistema de água e 

esgoto, com impactos nocivos sobre a saúde de moradores.
294

 

Maguito inaugura 73 casas para quilombolas em Aparecida nesta quarta-feira, 30 (28/12/2015) 

Famílias quilombolas ganham casas de presente em Aparecida de Goiânia. Jornal Anhanguera – Goiás.G1  

30/12/2015 – Vídeo You Tube. In::https://www.youtube.com/watch?v=lPlye1UxqW8 

Casas dão vida nova a quilombola. Jornal O Hoje. 05/01/2016. In: 

http://ftp.ohoje.com.br/jornal/ler/noticia/28463/titulo/casas-dao-vida-nova-a-quilombolas 

Moradores reclamam de insegurança na Vila Romana e Vila Del Fiori. Jornal Anhanguera – Goiás.G1  

17/03/2016 – Vídeo You Tube. In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-de-inseguranca-na-

vila-romana-e-vila-delfiori-em-aparecida-de-goiania/4891042/ 

Aparecida de Goiânia: ação contra o caos nos serviços de água e esgoto. MPGO, 2011. In: http://mp-

go.jusbrasil.com.br/noticias/2309288/aparecida-de-goiania-acao-contra-o-caos-no-servico-de-agua-e-esgoto 

Acesso em janeiro de 2016.   

  

Contudo, a experiência desse empreendimento tem grande apelo social e representa 

“uma grande consquista que consagra a luta dos negros de Aparecida de Goiânia, que tem um 

quilombo urbano dentro do município,
295

 e conforme relato da presidente da Associação 

Quilombola Urbana Jardim Cascata, Maria Lúcia das Dores Ferreira, “há quase dez anos 

viviam em uma área de invasão do Jardim Cascata, na beirada de brejo e matas”, e ainda 

pagando um aluguel caro (“um aluguel na região custa entre R$ 300,00 e R$ 400,00”).  

Na visita técnica ao empreendimento Vila Del Fiori, realizada no dia 22 de fevereiro 

de 2016 – 3 meses após a entrega das casas, foi possível observar de perto o contentamento 

das famílias beneficiárias; uma moradora que estava em plena construção de um “cômodo de 

comércio” na frente da sua residência (o terreno de 200 m2 facilita ampliações), relatou que 

as casas ainda não haviam recebido muro (apenas uma mureta baixa separa as casas), mas que 

estavam “em vias de receber uma doação de Cheques Reformas da Agehab, já autrizado pelo 

                                                 
294

 Conforme diagnóstico apresentado pelo MPE  “80% dos aparecidenses não tem sistema de esgoto, 60% não 

tem água tratada e mesmo a água tratada pela Saneago, muitas vezes não é própria para consumo – e a Vila Del 

Fiori é um dos bairros mais afetados”. 
295

O Quilombo Urbano Jardim Cascata, tem hoje aproximadamente 200 pessoas registradas, vindas de várias 

localidades do Estado de Goiás; foi criado a partir de 1991, iniciando  uma invasão nesta região com o objetivo 

de conseguirem um lugar para estabelecerem suas famílias e residências; vindo a ser reconhecido e registrado 

como quilombo urbano no ano de 2003.  A principal característica do bairro Jardim Cascata é a concentração de 

pobreza e alto índice de violência, rotineiramente denunciada no noticiário. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPlye1UxqW8
http://ftp.ohoje.com.br/jornal/ler/noticia/28463/titulo/casas-dao-vida-nova-a-quilombolas
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-de-inseguranca-na-vila-romana-e-vila-delfiori-em-aparecida-de-goiania/4891042/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-reclamam-de-inseguranca-na-vila-romana-e-vila-delfiori-em-aparecida-de-goiania/4891042/
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2309288/aparecida-de-goiania-acao-contra-o-caos-no-servico-de-agua-e-esgoto
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2309288/aparecida-de-goiania-acao-contra-o-caos-no-servico-de-agua-e-esgoto
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presidente da Agência”; contagiante de alegria, narrou que “era a realização de um sonho, 

antes impensado”, explicando que “o cômodo de comércio (o primeiro no empreendimento), 

seria no ramo de alimentação, algo tipo um empório, para atendimento das necessidades mais 

urgentes dos moradores”. Outra moradora informou, também, que eles estavam organizando 

junto com a Associação algumas feiras livres e artesanatos de produção própria para expor 

semanalmente no espaço do Centro de Convivência e servir a comunidade local. 

Todas as casas possuem uma “cesta fixa” para coleta de lixo no espaço frontal, 

denotando uma boa limpeza; muitas já tinham sido ornamentadas por jardins caseiros em toda 

a área externa frontal, dando are agradável as moradias. A observação negativa foi mesmo 

com relação à distância do centro urbano, e o arruamento de acesso ao Residencial que deu a 

impressão de ter recebido uma “maquiagem” – as 4 vias das casas estão asfaltadas, mas o 

acesso ao bairro tem apenas 1 rua com asfalto (as outras vias laterais não possibilitam 

trafegar, com tanto mato e crateras); os ônibus das Linhas 560 (PC Tiradentes /Pq. Ibirapuera) 

e 517 (PC Tiradentes/Jd. Cascata) conduzem os moradores até o Terminal Maranata, de onde 

tomam outra condução até a cidade (com poucas opções de horários e grandes intervalos).  

 

 

Figura 34: Vila Del Fiori – Associação Quilombola (MCMV Entidades/FDS) 

Fonte: Acervo da autora (22/02/2016). 
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5.1.2.4 – Residencial de Apartamentos Buriti Sereno (MCMV2/FAR) 

 

O Residencial Buriti Sereno (1, 2 e 3), localizado no setor de mesmo nome, numa área 

do antigo clube dos magistrados, na Avenida das Nações (divisa com o Parque das Nações e 

Pontal Sul), é composto de 832 unidades de apartamentos, construído no âmbito do 

MCMV/FAR; o contrato deste empreendimento foi assinado entre a Prefeitura Municipal e a 

CAIXA, em dezembro de 2012, com previsão inicial de entrega para o final de 2014 – porém, 

teve suas obras paralisadas com a desistência da construtora inicialmente contratada (a JMV 

Engenharia); somente em março de 2015, quando o Governo Estadual, através da Agehab, 

entrou com aporte de recursos financeiros do programa Cheque Moradia, assumindo a 

condução da obra como Entidade Organizadora e contratou a construtora Central do Brasil 

(CCB) para assumir a responsabilidade pela conclusão do empreendimento, suas obras foram 

retomadas, com nova previsão de entrega para 2017. 

 

Imagem 12: Localização do Residencial de Apartamentos Buriti Sereno 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

A contrapartida de recursos do Tesouro Estadual no valor de R$ 16,7 milhões, somada 

aos recursos do Governo Federal, de R$ 35,8 milhões, provenientes do MCMV/FAR, 

totalizou um investimento global de R$ 52,5 milhões. O empreendimento é dividido em três 

condomínios, com 52 torres de quatro andares (16 apartamentos em cada torre); os 

apartamentos possuem 43 m2, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, 
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com tipologia em conformidade aos padrões de moradia estabelecidos pelo governo federal. 

As famílias beneficiárias são selecionadas a partir do cadastro da Prefeitura Municipal entre 

aquelas com renda de 0 a 3 salários mínimos, e pagarão parcelas mensais fixas de acordo com 

a renda dos beneficiários (podendo variar de R$ 50,00 a R$ 170,00). Terão prioridade as mães 

solteiras, portadores de necessidades especiais (PNE) e famílias em condição de pobreza. 

 

Problemas encontrados  

 

 O empreendimento que ainda está sendo erguido não permite a avaliação nos moldes 

conduzidos nesta pesquisa; o bairro Buriti Sereno onde se localiza o empreendimento é 

caracterizado pelo acumulo de pobreza e problemas sociais, sendo frequentes no noticiário 

local as manchetes de violência (episódios de crimes bárbaros) e falta de infraestrutura do 

bairro (sem asfalto, sem rede de esgoto, mato alto e lixo jogado em valas), situação de 

abandono e acumulo de problemas. 

Residencial Buriti Sereno (obras paralisadas) – A hora do povo – vídeo You Tube BR, 04/03/2015. In 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ1T2IpTNDM 

Governo de Goiás destina recursos para conclusão de apartamentos do MCMV em Aparecida de Goiânia. 

Jornal Hora Extra, 13/01/2016. In: http://www.jornalhoraextra.com.br/noticias-he/616-governo-de-goias-destina-

recursos-para-conclusao-de-832-apartamentos-do-mcmv-em-aparecida-de-goiania 

Construção dos 832 apartamentos do MCMV no Buriti Sereno é retomada. A Hora do Povo – YouTube BR 

28/07/2015. In: https://www.youtube.com/watch?v=x_KGg0iGgwQ 

Lixo no Setor Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. A Hora do Povo – You Tube BR 03/03/2015. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=x8zn0U9A1z4 

Buriti Sereno Abandonado. Jornal do Meio Dia – TV Serra Dourada. 28/01/2015. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBfmGCWJfOg 

Homen é morto com 6 tiros no Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. Band TV Goiânia – Video YouTube 

BR. 17/12/2014. In: https://www.youtube.com/watch?v=HXuPIg_Kaqc 

Homem morre a pauladas no Buriti Sereno. Jornal do Meio Dia – TV Serra Dourada. 01/03/2014.  In: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dc_mRcc4R4 

Acesso em abril de 2016. 

 

Uma equipe estadual, juntamente com técnicos do Município, visitou o canteiro de 

obras no dia 13 de janeiro de 2016, para conferir a execução da obra, sobretudo no quesito 

qualidade dos materiais empregados. Na ocasião o presidente da Agehab destacou o interesse 

social da obra e a importância das parcerias com o Governo Federal e a Prefeitura de 

Aparecida para a finalização do empreendimento, conferindo que o empreendimento estava 

com “aproximadamente 14% da obra executada”, com previsão de entrega até o final de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJ1T2IpTNDM
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1T2IpTNDM
http://www.jornalhoraextra.com.br/noticias-he/616-governo-de-goias-destina-recursos-para-conclusao-de-832-apartamentos-do-mcmv-em-aparecida-de-goiania
http://www.jornalhoraextra.com.br/noticias-he/616-governo-de-goias-destina-recursos-para-conclusao-de-832-apartamentos-do-mcmv-em-aparecida-de-goiania
https://www.youtube.com/watch?v=x_KGg0iGgwQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8zn0U9A1z4
https://www.youtube.com/watch?v=PBfmGCWJfOg
https://www.youtube.com/watch?v=HXuPIg_Kaqc
https://www.youtube.com/watch?v=7dc_mRcc4R4
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Durante a visita técnica realizada ao empreendimento Buriti Sereno, no dia 18 abril de 

2016, o canteiro de obras estava em pleno funcionamento de horário de trabalho, com muitos 

operários da construção civil e máquinas em ação. O entorno do empreendimento guarda 

imagem semelhante a mostrada nos vídeos no quadro anterior:  não tem asfalto nas laterais  – 

exceto a grande avenida da frente que liga vários bairros nas imediações (a Av. das Nações), 

por onde se tem acesso a parada de ônibus do transporte publico (Linha 186 T. 

Garavelo/Buriti Sereno); nas imediações as ruas são tomadas por buracos, muito lixo e mato 

(causando insegurança até mesmo para realização do registro fotográfico) – chamando a 

atenção uma área verde (fundo de vale) muito próxima ao empreendimento (identificada no 

Plano Diretor como Zona de Proteção Ambiental – ZPA I, composta de APP do Córrego do 

Ouro, no qual existe a limitação de 50 metros lindeiros para a permissão de construções).     

 

Figura 35: Residencial de Apartamentos Buriti Sereno (PMCV2/FAR) 

Fonte: Acervo da autora (18/04/2016). 
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5.2. Concentração da produção de habitação social nos municípios lindeiros e com 

“alta” integração na dinâmica metropolitana 

 

Na observação da produção de habitação social por programas públicos no espaço 

metropolitano de Goiânia, vários estudos vêm apontando o destaque dos municípios com 

maior integração na dinâmica metropolitana, imbricação territorial e em avançado processo 

conurbatório, contribuindo para a intensificação desses processos. No período entre 2005 e 

2016, os municípios de Trindade, Senador Canedo e Goianira, são, pela ordem, os maiores 

receptores de investimentos do mercado habitacional e com maior relevância na produção 

física de unidades (tanto na produção de habitação de interesse social, quanto no segmento 

econômico de imóveis).  

Apresentando, também, alguma diferenciação quanto ao desempenho específico em 

cada segmento por município: no caso de Trindade o destaque é a presença de 

“megaempreendimento” na Faixa 1 de renda, como já havia referido  Neto at. al. (2014), com 

“quantidade superior a mil unidades produzidas” e localização “acima de 20 quilômetros do 

centro” (neste caso localizado em Trindade 2); já em Senador Canedo há uma maior 

“mistura” e maior segmentação da produção habitacional: desde os CHFs de grande porte, ao 

modismo de condomínios de casas seriadas do segmento econômico de imóveis e à produção 

de habitação social (o que eu chamo de “uma opção de moradia que cabe em todos os 

bolsos”); enquanto o município de Goianira mostra uma “inflexão” no atendimento com 

produção de moradia em meio à existência do PMCMV: ao início, ainda em 2009, o 

município era o destaque na produção pelo MCMV Entidades; e a partir de 2011 passa a 

apresentar maior desempenho nas contratações da Faixa 2 de renda, evidenciando como a 

valorização imobiliária vai ditando a definição da produção do espaço urbano. A análise a 

seguir apresenta os dados da distribuição dos empreendimentos produzidos em cada 

município, no período recente, trazendo a luz algumas considerações sobre a história de 

formação do município, perfil produtivo, territorial e a dinâmica de relações/integração no 

contexto metropolitano. 

  



293 
 

5.2.1. Trindade: a presença de megaempreendimento de habitação social 

 

Atualmente Trindade é o terceiro município mais populoso da Região Metropolitana 

de Goiânia, somando um contingente populacional de 119.385 mil habitantes na estimativa 

IBGE (2016); sua história é marcada pela devoção espiritual
296

 (a “Capital da Fé” dos 

goianos), realiza anualmente a maior festa religiosa do Estado (com propagação nacional 

recebe cerca de 2,5 milhões de devotos e romeiros), consolidando se como líder no “segmento 

turístico-religioso” e de onde provem sua maior força econômica: o 4º maior PIB da RMG: 

R$ 1,45 bilhão a preços correntes e PIB Per Capita de R$ 12.762,18 (IMB/Segplan, 2013). Na 

caracterização dos municípios conforme o grau de integração na dinâmica metropolitana, 

elaborada pelo Observatório das Metrópoles, Trindade é classificada em nível de “Média 

Integração”, computando uma mobilidade pendular de 25,57% (proporção da população que 

se desloca para fora do município diariamente para estudar ou trabalhar). 

Embora reflita a própria expansão da metrópole,
297

 o crescimento populacional da 

cidade e o desenvolvimento local demonstram peculiaridades e especificidades importantes; 

entre 2000 e 2010 a população de Trindade apresentou uma taxa geométrica de crescimento 

de 2,81%, passando de 81.457 para 104.488 mil habitantes (dados censitários do IBGE), , 

distribuída numa área territorial de 710,33 km2 (densidade demográfica de 147,02 hab/km2) e 

taxa de urbanização de 96,0%. Todavia, em termos de indicadores socioeconômicos, 

comparativamente aos demais municípios metropolitanos, Trindade apresenta baixo 

desenvolvimento: o 13º IDHM (0,699); o 15º IBEU (0,709); e o 5º maior IVS (0,353), tendo 

maior peso o déficit de infraestrutura urbana. Com um estoque de domicílios de 31.934 

unidades, o déficit habitacional básico, em 2010, correspondia a 3.829 unidades absolutas ou 

12,02% em relação aos domicílios totais (o quinto maior na área metropolitana). 

A área urbana de Trindade sofre forte influência de Goiânia e por longos anos teve  

“muito mais do que uma fronteira em comum” (distância de 18 km entre as duas cidades), 

tendo as áreas em confluência habitadas por populações que dividiam os espaços de suas 

atividades laborais e estabeleciam suas moradias; processo que se aprofunda com a criação da 
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 Em 1840, no pequeno povoado chamado Barro Preto, às margens do Córrego de mesmo nome (hoje Trindade 

Goiás) onde existia uma olaria de Constantino Xavier Maia foi encontrada uma pequena imagem de barro, no 

formato de uma medalha, que foi reconhecida como "O Coração da Virgem Maria pela Santíssima Trindade"; a 

partir de então passou a realizar cultos religiosos diante da imagem, atraindo uma quantidade cada vez maior de 

fiéis, com várias histórias de recebimento de milagres; em 1866 foi construída a capela do Santuário, que 

permanece até hoje como Santuário Basílica “Divino Pai Eterno”. 
297

Em 1909 Trindade tornou se distrito do município de Campinas; sendo extinta com a construção de Goiânia e 

incorporada à nova capital em 1938; recebendo sua emancipação política cinco anos mais tarde (através do 

Decreto lei estadual nº. 8305/1943). 
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área que viria a ser chamada de “Trindade II” (decreto lei nº. 239/1978), localizada na 

periferia entre os dois municípios; atraindo grande leva de migrantes devido aos baixos preços 

dos terrenos e constituindo um “território dividido e fragmentado”, com o respaldo da 

Prefeitura Municipal, que, assim, atendia o interesse dos proprietários de terras, assegurando a 

lucratividade nas operações do capital imobiliário, aumentando a arrecadação municipal 

(Rodrigues et  al., 2008). 

O grande vazio urbano entre o núcleo histórico e a nova região criada com as novas 

ocupações urbanas, se torna um problema ainda mais complexo devido a existência de uma 

Área de Preservação ambiental – APA, criada para preservar a bacia do manancial 

responsável pelo abastecimento de água da cidade (córrego Arrozal); a partir da década de 

1980 as transformações socioterritoriais de Trindade se acirraram, resultando em 

fragmentação e fortalecimento do processo de conurbação com Goiânia, em vista da 

metropolização:  “o segundo maior foco conurbatório da Região Metropolitana de Goiânia e 

que ocorre em duas vertentes: “espacial e demográfica” (Anjos, 2009). Durante a década de 

1990 o município recebeu a implantação de empresas de grande porte, como a indústria de 

bebidas Refrescos Bandeirantes, representante da Coca Cola (responsável pela arrecadação de 

mais de 50% de ICMS do município), empresas do setor confeccionista (terceiro polo 

confeccionista de Goiás);
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 comércio varejista e pequenas indústrias de diferentes ramos, 

atraídas pela instalação do Distrito Industrial, previsto no Plano Diretor Democrático de 2008 

(Lei Complementar nº 008, de 02/06/2008), que foi mais uma tentativa de ordenamento 

territorial do município, estabelecendo diretrizes de uso e ocupação do solo e “nova expansão 

do perímetro urbano”, justificado pela “redução do número de lotes vagos” (Art. 165).  

O macrozoneamento proposto pelo PDD-2008 estabeleceu o uso de vários 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e vários artigos com determinações que 

beneficiam a população de baixa renda quanto ao acesso à terra urbana; ao todo foram 

dedicados “um título, três capítulos e três seções para tratar da questão da habitação e 

construção da cidade” (Artigos 144, 145 e 146.) visando a redução do déficit habitacional” 

(programas de autoconstrução, mutirão, regularização fundiária e definição de novas ZEIS); 

além de preservação de áreas de proteção ambiental (Capítulo Política Ambiental, Título IV, 

Art. 78). Contudo, conforme a pesquisa da Rede de Avaliação dos Planos Diretores 

Participativos (RPDP, 2011), além de não delimitar o novo perímetro urbano (remetido a Lei 
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Destacando a fábrica Jean Darrot que iniciou suas atividades no ano de 1984 e atualmente gera mais de 400 

empregos diretos e outros 1000 empregos indiretos; além de várias outras confecções e facções instaladas no 

município (informações da prefeitura municipal de Trindade). 
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nº 1.252/2008), o PDD-2008 não apresenta justificativa para o desenho proposto, em que a 

principal direção definida para a expansão urbana é contrária à localização do Centro da 

cidade;
299

 e toda questão relacionada a ZEIS ou habitação popular foi remetida à revisão da 

legislação de parcelamento do solo
300

 (Art 166 e 167). 

Em 2008, o município de Trindade foi contemplado na sistemática do Ministério das 

Cidades para receber recursos financeiros do FNHIS (Lei nº 11.524/2005) para elaboração do 

Plano Local de habitação de Interesse Social – PLHIS; e em 2010 formalizou convênio com a 

Agehab para receber apoio institucional na ação PLHIS (documento concluído e entregue ao 

final de 2012); todavia, não há indícios que a intensa produção habitacional nos anos recentes, 

venha seguindo o planejamento elaborado no âmbito destes instrumentos. No somatório, entre 

2005-2016, apenas na Faixa 1 de renda foram produzidas 3.232 unidades habitacionais no 

município de Trindade (os bairros Bandeirantes e Palmares foram contemplados na 

modalidade Urbanização de Assentamento Precários – UAP/PAC 1, cujas intervenções não se 

restringem a produção de unidades habitacionais). 

Uma tendência observada na produção voltada a Faixa 1 de renda em Trindade  é a 

concentração de empreendimentos em “Trindade 1”, em direção oposta ao centro da cidade 

(do outro lado da rodovia GO-060), em área praticamente inabitada antes de 2000, com vários 

empreendimentos nesta espacialidade: Samarah/Chácara Santa Luzia, Parque dos Manacás 

(bloco de apartamentos), Jardins 1 e 2 (casas sobrepostas), contribuindo para o rápido 

desenvolvimento da região; além da presença de megaempreendimentos em “Trindade 2”– 

caso do Jardim Scala (com 1.200 UH), localizado atrás do conjunto Dona Iris. Por sua vez, a 

produção na Faixa 2 de renda encontra se espalhada no território – em maior número em 

Trindade 1, mas, também, em Trindade 2, observando se residências com melhor padrão 

arquitetônico e fortes mecanismos de segurança, mostrando que “mesmo dentro de Trindade 

II, a qualidade de vida possui heterogeneidade visível nos bairros” – conforme mostra o Mapa 

em mosaico comparativo a seguir (o Anexo 4 da tese apresenta a tabela completa com o 

número de unidades habitacionais e investimento); na sequência apresenta se as informações 

das visitas in loco nos empreendimentos Jardim Scala e Condomínio Imperial. 
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 Embora estabeleça políticas e diretrizes específicas para as áreas centrais e sítios históricos, detalhadas na 

Seção II (Macrozona de Adensamento Controlado, Capítulo IV, título IX; Zonas de Interesse Cultural, Capítulo 

III, título XII), evidenciando o empenho do Plano no sentido de proporcionar a Trindade um diferencial de 

paisagem e conservação dos valores históricos ainda existentes em seu centro tradicional.  
300

 Um aspecto avaliado como positivo pela pesquisa RPDP foi “a criação do conselho urbano popular, o 

ConCidade, no sentido de criar uma situação de pressão sobre o poder Público local e, assim, agilizar os 

procedimentos que beneficiem a população de baixa renda no acesso as facilidades urbanas”.  
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Mapa 178: Trindade: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016). 
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5.2.1.1 – Residencial Jardim Scala (MCMV2/FAR) 

 

O residencial Jardim Scala, localizado no setor Dona Iris na região Leste de Trindade 

(acesso pela rodovia GO-060), distante 12,7 km do centro de Trindade (e 18 km de Goiânia) – 

região cunhada como “Trindade 2”, composto por 1.200 casas destinadas a famílias com 

renda de até três salários mínimos, construído através do MCMV/FAR (investimento total de 

R$ 49,6 milhões do Orçamento Geral da União), tendo sua obra executada pela JM 

Construtora e Incorporadora e entregue a população no dia 4 de dezembro de 2012.  

 

Imagem 13: Localização do Residencial Jardim Scala 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

A Prefeitura de Trindade investiu como contrapartida o valor de R$ 3,31 milhões, 

utilizados na pavimentação asfáltica do empreendimento, uma escola de ensino fundamental, 

uma creche e uma unidade de saúde na região. As casas com tamanho de 42 m2, com 2 

quartos, sala, cozinha, um banheiro e área de serviço externa, tiveram um custo de pouco mais 

de R$ 40 mil por cada unidade, e as famílias pagam parcelas entre R$ 25,00 e R$ 80,00 pelo 

financiamento junto à CAIXA,  por um período de dez anos. 

 

 

 



298 
 

Problemas encontrados 

 

Em janeiro de 2013 o Residencial Jardim Scala sofreu uma invasão de famílias que 

tentaram burlar a seleção de cadastro da CAIXA, ocasião em que 1.102 casas já haviam sido 

entregues para os donos legítimos, alguns já haviam se mudado e outros aguardavam a 

tramitação final de documentos, quando 230 famílias invadiram as casas que ainda não tinham 

sido destinadas aos beneficiários do programa MCMV, justificando que “se os donos ainda não 

haviam se mudado para as casas é porque não quer ou não precisam das mesmas”. Resolvido o 

imbróglio e passado meses da entrega das casas, os moradores reclamam de constante falta de 

água em suas residências, por longos períodos (pelo menos duas vezes ao mês). Ninguém 

sabe exatamente qual é o motivo; a Saneago, empresa responsável pelo abastecimento de água 

do Estado de Goiás não esclareceu exatamente a causa, como mostra os links abaixo. 

Famílias invadem casas de conjunto habitacional em Trindade, Goiás. TV Anhanguera – Goiás.G1. 02/01/2013. 

In:http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/01/familias-invadem-casas-de-conjunto-habitacional-em-trindade-

goias.html 

230 famílias invadem residências – Condomínio em Trindade com 1,2 mil casas só tinha 51 aguardando 

para transferência para reais proprietários. Jornal O Popular – Vida Urbana. 03/01/2013. 2013. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/230-fam%C3%ADlias-invadem-resid%C3%AAncias-

1.256315 

Moradores do Jardim Escala, em Trindade, reclamam de problema na rede de esgoto. TV Anhanguera Goiás G1. 

23/01/2013 In: http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-escala-em-trindade-reclamam-de-

problema-na-rede-de-esgoto/2369723/ 

FRÓES, Wellington. Jardim Scala sofre com constante falta de água. Postado em 05/11/2013. Blog do 

Wellington Fróes. http://www.blogdofroes.com.br/trindade/noticias-sobre-trindade/item/187-jardim-scala-sofre-

com-constante-falta-de-agua.  

 Acesso em 20 de janeiro de 2016. 

 

Com relação à coleta de esgoto no residencial, em avaliação realizada por Haraguchi 

et  all contataram que conforme o Atestado de Viabilidade Técnica Operacional (AVTO) n° 

12281/2009, expedido pela Saneago, “não haveria viabilidade técnica para o recebimento 

dos esgotos no sistema de tratamento existente, pois a obra está localizada em área não 

dotada de sistema público de coleta de esgoto sanitário”. Com isso, propuseram-se duas 

alternativas para os moradores do bairro: ”adotar o sistema individual de tratamento de 

esgotos, fossa séptica e sumidouro” (seguindo as prescrições da norma NBR 7229/ABNT, 

1993) ou poderia “optar-se por um sistema de tratamento independente de coleta e 

tratamento” (a opção foi pela instalação de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, 

implantada em área da Prefeitura de Trindade, localizada estrategicamente a uma distância 

mínima de cem metros das unidades habitacionais).  

Na visita ao Jardim Scala, realizada no dia 16 de abril de 2016, a primeira impressão 

do bairro (do alto da Rodovia 201) foi de certo “deslumbramento” – um grande 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/01/familias-invadem-casas-de-conjunto-habitacional-em-trindade-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/01/familias-invadem-casas-de-conjunto-habitacional-em-trindade-goias.html
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/230-fam%C3%ADlias-invadem-resid%C3%AAncias-1.256315
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/230-fam%C3%ADlias-invadem-resid%C3%AAncias-1.256315
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-escala-em-trindade-reclamam-de-problema-na-rede-de-esgoto/2369723/
http://g1.globo.com/goias/videos/v/moradores-do-jardim-escala-em-trindade-reclamam-de-problema-na-rede-de-esgoto/2369723/
http://www.blogdofroes.com.br/trindade/noticias-sobre-trindade/item/187-jardim-scala-sofre-com-constante-falta-de-agua
http://www.blogdofroes.com.br/trindade/noticias-sobre-trindade/item/187-jardim-scala-sofre-com-constante-falta-de-agua
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empreendimento (1.200 casas), em 2 Etapas separadas por extensa área verde, em um terreno 

com declive onde a topografia e o isolamento favorece sua visualização externa (localizado 

atrás da fábrica de refrigerante da Coca Cola, lado oposto ao empreendimento popular Jardins 

do Cerrado); em área contígua ao residencial Dona Iris 1 e 2, fundado nos anos 1990, 

marcado pela falta de integração a cidade, com muita incidência de violência, déficit de 

serviços urbanos e transporte precário (na ocasião da visita ao bairro, estacionada para 

fotografar, “3 adolescentes que desciam a pé pediram carona” – contou que “caminha a pé até 

o conjunto Rio Vermelho, cerca de 3,5 km de caminhada, ou pegam os ônibus que passam na 

Av. Tiradentes”, pois, são mais freqüentes, sendo esta a opção que eles tem pra chegar mais 

rápido, pois tem poucas opções de horários (a mesma Linha serve outros dois bairros, a 311 – 

Dona Iris /Maysa /Terminal Vera Cruz).  

Apenas uma Etapa do Jardim Scala havia recebido pavimentação (várias ruas ainda 

sem o asfalto e com muitos buracos); algumas casas construídas em ruas laterais a um “brejo” 

(um fundo de vale e área de APP); comércio bem estruturado e diversificado (Avenida larga)e 

pequenos negócios nas garagens das casas (panificadoras, salão de beleza etc.); uma parte do 

loteamento está sendo comercializada por construtores particulares – com muitas placas com 

oferta de lotes à “venda parcelada” numa “região que não para de crescer” (palavras de um 

morador); algumas situações chamam a atenção, pois mesmo entre as casas populares 

produzidas via programa público tem a presença de residências que passaram por amplas 

reformas exibindo padrão arquitetônico superior, fachadas imponentes e fortes esquemas de 

segurança (destacado na foto abaixo).  

 

Figura 36: Residencial Jardim Scala (MCMV2/FAR) 

Fonte: Acervo da autora (16/04/2016). 
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5.2.1.2 – Condomínio Imperial (MCMV2/PNHU) 

 

O Condomínio Residencial Imperial, localizado à margem da rodovia GO-060, 

conhecida como rodovia dos Romeiros, KM 13, ao lado da Cervejaria Imperial, no sentido 

Goiânia-Trindade; é composto por 543 unidades habitacionais, entregues à população no ano 

de 2013, cujo projeto foi realizado pela construtora Almeida Neves e financiado com recursos 

do MCMV/PNHU, destinado a famílias na faixa 2 de renda. 

 

Imagem 14: Localização do Residencial Condomínio Imperial 

Fonte: Google Earth. Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas do Residencial Imperial possuem 63 m2, com 3 quartos, 1  suíte, 1 vaga de 

garagem – todas no padrão casa seriada ou condomínio  residencial fechado segmento 

econômico. Entre os itens oferecidos como características do imóvel constam: 

Guarita/Portaria; Segurança interna; Área de serviço; Área verde; Churrasqueira; Energia 

Solar; Interfone; Lavanderia; Coletiva; Playground; Rua asfaltada; Salão de festas. 

 

Problemas encontrados  

No ano de 2010 as obras do empreendimento foram paralisadas pelo Ministério 

Público de Goiás, devido a várias irregularidades. O promotor de Justiça José Antônio de Sá 

propôs ação civil pública contra a construtora Almeida Neves em virtude de varias 
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ilegalidades, entre elas “a falta de licenciamento ambiental e o descumprimento de exigências 

do Plano Diretor do Município de Trindade”; na ação foi relatado que o loteamento está 

localizado em uma “região surgida de uma desordenada ocupação populacional, com poucos 

trechos de asfalto, saneamento básico deficiente, altos índices de violência, em área em que 

existe decisão judicial para que a Superintendência Municipal de Meio Ambiente não conceda 

novos licenciamentos”; além disso, o local está em área de expansão da zona urbana, que foi 

criada pela Lei nº 1.252/2008, aprovada na Câmara Municipal “exatamente no mesmo dia em 

que foi aprovado o Plano Diretor municipal”; requerendo a apresentação do licenciamento 

ambiental, do EIA-Rima, bem como do EIV,   

“O acréscimo da área de expansão urbana ocorreu tão somente como forma de estimular a 

especulação imobiliária em Trindade (...). Situado em uma zona industrial, o loteamento não 

possui também o Estudo de Impacto de Vizinhança, documento necessário para a aprovação do 

empreendimento, que está projetado para abrigar 543 casas (...) possibilidade de agravar a questão 

do abastecimento de água do município, já que o empreendimento está situado na bacia do 

Ribeirão Arrozal, manancial que abastece a cidade e que se encontra comprometido pelas 

agressões ambientais”. (Assessoria de Comunicação/MPGO) 

 

Promotor pede paralisação de obras de condomínio ilegal em Trindade. Cristina Rosa (Assessoria de 

Comunicação Social do MP-GO). In: http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2577075/promotor-pede-

paralisacao-de-obras-de-condominio-ilegal-em-trindade 

MP pede paralisação de obras de condomínio irregular (Trindade) – Jornal Opção (22/02/11). In: 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas-noticias/mp-pede-paralisacao-de-obra-em-condominio-irregular 

Acesso em janeiro de 2016. 

 

 

Figura 37: Folder e imagens das obras – condomínio de casas Imperial – Trindade - GO. 

Fonte: http://www.almeidaneves.com.br/novidades/residencial-imperial-1. Acesso em janeiro de 2016. Obs: as 

obras foram retomadas e o empreendimento foi concluído e entregue a população em 2013.  

 

 

A visita ao empreendimento foi realizada no dia 09 de abril de 2016, verificando já na 

chegada ao local que o muro lateral a GO-060 exibe grandes painéis com propaganda de 

http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2577075/promotor-pede-paralisacao-de-obras-de-condominio-ilegal-em-trindade
http://mp-go.jusbrasil.com.br/noticias/2577075/promotor-pede-paralisacao-de-obras-de-condominio-ilegal-em-trindade
http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas-noticias/mp-pede-paralisacao-de-obra-em-condominio-irregular
http://www.almeidaneves.com.br/novidades/residencial-imperial-1
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venda das casas – com uma grande logo do MCMV, que chama a atenção dos transeuntes.
301

 

Nota se que a presença do empreendimento alterou a paisagem do lugar, até então inabitada, 

com grande área verde ao fundo; na área de acesso ao Condomínio, há sinais de uma boa 

organização e prestação de serviços: conteiners de depósito do lixo com materiais bem 

acondicionados e certa limpeza no local – um morador transeunte confirmou que “a coleta é 

feita de forma eficiente”. O meio de transporte mais usual naquele padrão de casas é o veículo 

próprio, contando ainda com a facilidade de acesso ao transporte público pela GO 060, 

localizada a poucos metros de distância, na altura em que foi instalada uma passarela para 

pedestres (Km 14), atendendo ao fluxo de trabalhadores da fábrica de refrigerantes Imperial 

(Linha oficial 730T. Trindade/ Jd. Imperial). Destaca se o forte esquema de segurança e 

enclausuramento (foi necessário explicar ao segurança da portaria o objetivo do trabalho e das 

fotografias externas ao empreendimento). Uma única galeria ao lado, com o mesmo nome do 

empreendimento, dispõe de poucos artigos comerciais de primeiras necessidades, denotando a 

necessidade de deslocamento até a cidade para realização de compras ou serviços, cujos 

moradores mostram mais vínculo com Goiânia do que com Trindade, propriamente. 

 

 

Figura 38: Residencial Imperial (MCMV2/PNHU) 

Fotos: Acervo da autora (09/04/2016). 
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As casas ainda são comercializadas no mercado no valor entre 145.000,00 e 155.000,00, como poder visto no 

link: http://imoveis.mitula.com.br/offer-detalle/22312/6130122465594601665/3/1/condominio-imperial-

trindade-goias/Lugarcerto.  Acesso em janeiro de 2016. 

 

http://imoveis.mitula.com.br/offer-detalle/22312/6130122465594601665/3/1/condominio-imperial-trindade-goias/Lugarcerto
http://imoveis.mitula.com.br/offer-detalle/22312/6130122465594601665/3/1/condominio-imperial-trindade-goias/Lugarcerto
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5.2.2. Senador Canedo: “uma opção de moradia que cabe em todos os bolsos” 

 

A origem de Senador Canedo remonta à época da construção da estrada de ferro da 

Rede Ferroviária Federal (RFFSA), na década de 1930, quando chegaram as primeiras 

famílias de trabalhadores, oriundos de Minas Gerais e Bahia; ainda hoje a estação da Ferrovia 

Centro Atlântica (nome recebido após privatização em 1996), pertencente à Companhia Vale 

do Rio Doce, responde por parte da geração de riqueza local. O município, que nasceu como 

um “bairro” de Goiânia
302

 recebeu sua emancipação política no ano de 1988 (efetivada em 

1989), mas somente com a chegada do Polo Petroquímico, em 1990, obteve, de fato, sua 

emancipação econômica (opera o terminal da Braspetro, uma subsidiária da Petrobrás, ligado 

através de “poliduto” até a Refinaria de Paulínia – São Paulo), impulsionando a instalação de 

várias distribuidoras regionais de combustíveis (Aster Petróleo e Realpetro) e um crescimento 

vertiginoso do mercado de trabalho, com geração de novas vagas de emprego (direto e 

indireto), ampliando a capacidade de produção, tornando se o terceiro maior do ICMS e sexto 

PIB de Goiás – o 3º PIB da RMG: R$ 2,32 bilhões (Nova Referência Contas 

Nacionais/IBGE) e 3º maior PIB Per Capita da RMG: R$ 24.459,10 (IMB/Segplan, 2013), 

Conforme estimativa do IBGE, o contingente populacional do município alcançou 

102.947 mil em 2006; entre 2000-2010, a taxa geométrica de crescimento populacional foi de 

4,75%, computando 84.443 habitantes (crescimento absoluto de mais de 70% em relação a 

1991 quando a população do município era 23.905 habitantes), tornando se um município 

predominantemente urbano (taxa de urbanização de 99,6% de sua população). Essa explosão 

populacional, em tão curto espaço de tempo, além de desenvolvimento, trouxe, também, 

muitos problemas e desafios para a administração pública local. Apesar dos recordes em seus 

indicadores econômicos, apresenta os piores indicadores socioeconômicos entre os 

municípios metropolitanos: o 12º IDHM (0,701); o 19º IBEU (0,637) e o 4º maior IVS 

(0,367), tendo o maior peso do déficit de infraestrutura urbana. Em 2010, com um estoque de 

domicílios de 24.260 unidades, seu déficit habitacional básico correspondia a 3.716 unidades 

em números absolutos, significando um déficit relativo de 15,31% – o maior déficit relativo 

entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Goiânia. 

Na caracterização dos municípios conforme o grau de integração na dinâmica 

metropolitana, elaborada pelo Observatório das Metrópoles (2012), Senador Canedo foi 
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 O povoado de Esplanada surgiu em 1930, com a doação ou venda de lotes a baixos preços; tendo sido elevado 

à condição de “distrito” de Goiânia no ano de 1953.  

 



304 
 

classificado em nível “Muito Alto”, com uma mobilidade pendular correspondente a 34,76% 

da população (a maior da RMG, já superando o percentual de Aparecida de Goiânia). A 

compreensão da sua história socioespacial e das implicações decorrentes da lógica 

hegemônica da capital no contexto urbano canedense, se dá a partir da consideração de como 

a proximidade à metrópole interferiu no processo de crescimento da malha urbana local, em 

vista da “sua função enquanto cidade-satélite”, de tal modo que “a metropolização é o 

processo hegemônico da sua dinâmica interna” (Lima, 2010). 

Mesmo com o forte processo de urbanização em curso, a organização espacial do 

município encontra-se ligada à agropecuária; a zona rural é destinada, quase em sua 

totalidade, à lavoura e à pastagem, além de vários loteamentos denominados chácaras de 

recreio; já a zona urbana é formada pela área-sede, onde se encontram instalados os poderes 

públicos municipais e o comércio em geral, além de “bairros periféricos isolados, em áreas 

limítrofes com o município de Goiânia, cuja utilização é estritamente residencial” (Amaral, 

2000). Em meio ao acelerado processo de expansão, o Plano Diretor de Senador Canedo (Lei 

nº 1.317/2007), visando o controle do uso e ocupação do solo e buscando implementar os 

princípios do Estatuto da Cidade e da função social da propriedade, propôs novas diretrizes 

para o zoneamento urbano, apontando a existência de grande número de loteamentos vazios 

(19.218 lotes vagos) e um percentual elevado de lotes irregulares (algumas áreas invadidas 

e/ou em habitações subnormais), recomendando “não aumentar o numero de lotes até a 

década de 2010”, e ações de “remoção das populações residentes em áreas de risco, 

regularização fundiária dos assentamentos, implementação de AEIs”, entre outras. No tocante 

a questão ambiental, o diagnóstico apontou como principal problema do município a 

ocupação de APP e destruição das matas ciliares ao longo de cursos d’água, com 

contaminação do lençol freático (causada pelo lixão que ainda não foi totalmente desativado), 

recomendando a implantação do sistema de coleta de esgoto (ainda em 2007 o município não 

possuía sistema de esgotamento sanitário, com 100% da sua população desprovida desse 

serviço, tendo sido beneficiado na primeira sistemática do PAC Urbanização).
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Contudo, conforme apontamentos da pesquisa da Rede de Avaliação dos Planos 

Diretores Participativos (RPDP, 2011), quase todos os instrumentos previstos foram 
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 Com implantação iniciada em 2008 e previsão de conclusão para o ano de 2012, mas alterada posteriormente 

e finalmente a “Fase 1” foi concluída ao final de 2014; um investimento de R$ 50.000.000,00 (PAC/Orçamento 

Geral da União - OGU e contrapartida Orçamento Geral do Estado – OGE). In: Rede IPEA. Pesquisa 

Governança Metropolitana no Brasil – relatório Caracterização e Quadros de Análise Comparativa da Gestão das 

Funções Públicas de Interesse Comum (RM Goiânia – Rel. 2, Pág. 46 e 54), Rio de Janeiro, 2015. In: 

http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/governanca_metropolitana/150820_74657_relatorio_analise_rm_G

oiania.pdf. Acesso em fevereiro de 2016. 

http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/governanca_metropolitana/150820_74657_relatorio_analise_rm_Goiania.pdf
http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/governanca_metropolitana/150820_74657_relatorio_analise_rm_Goiania.pdf
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remetidos a leis específicas para sua regulamentação, como a Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano (Lei nº 1.377/2008); não foi estabelecido percentual do território urbanizável 

destinado à população de baixa renda e nem sua localização no município (as AEIs não foram 

mapeadas) e o perímetro urbano foi enormente ampliado.
304

 A despeito das diretrizes de 

ampliação da infraestrutura da rede de captação e distribuição de água, vale registrar que em 

2014/2015 o município de Senador Canedo enfrentou uma grave crise hídrica de 

desabastecimento de água, decretada a situação de calamidade pública (outubro/2015), com 

adoção de medidas emergenciais pela Agência de Saneamento de Senador Canedo (SANESC) 

– o único município da Região Metropolitana que possui empresa própria de Saneamento.   

À parte os problemas mencionados, as investidas do mercado imobiliário sobre o 

município de Senador Canedo avançam em ritmo acelerado: em 2000 o município possuía um 

total de 49 bairros (alguns não autorizados legalmente); em 2016 esse quantitativo quase 

dobrou, somando um total de 86 bairros (dados da Prefeitura de Senador Canedo). Um 

destaque no município é o segmento de grandes CHFs, como o projeto da Cidade Alpha 

(Alphaville Urbanismo) e dos recentes lançamentos da FGR Urbanismo (Jardins Zurique, 

Nápoles e Bolonha), localizados em áreas limítrofes com Goiânia (próximo a GO-020 e GO-

403), atraindo pessoas em busca de segurança e qualidade de vida, em vista da grande reserva 

de área verde ainda existente (condomínios com 40% de área verde), facilidade com as obras 

viárias e alta valorização imobiliária e que atendem, essencialmente, a demanda da metrópole. 

Senador é, também, o locus preferido da produção de casas de condomínio fechado ou “casas 

seriadas” padrão segmento econômico de imóveis – espalhadas em toda a cidade, o principal 

tipo da produção enquadrada na Faixa 2 de renda – o MCMV/PNHU (6.126 unidades 

contratadas); atraindo, também, a produção de habitação popular – o 4º município 

metropolitano em desempenho de contratações no MCMV/FAR. Somando os demais 

programas públicos, entre 2005 e 2016, são 2.930 novas moradias (incluindo os bairros 

Parque Alvorada e Jardim das Oliveiras, contemplados pelo PAC-Urbanização de 

Assentamentos Precários). O Mapa em mosaico comparativo a seguir ilustra a espacialização 

da moradia no município e a lista completa dos empreendimentos (com números de unidades 

e investimento pode ser consultada no Anexo 4 da tese); na sequência tem se as informações 

das visitas in loco nos empreendimentos Palace São Francisco e Condomínio de Casas Vale 

das Brisas.   
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 O perímetro urbano foi definido por áreas descontinuas que abrange a região Central, a região da Vila Galvão, 

a região do Jardim Oliveiras e a região composta pelos loteamentos não adjacentes parcelados por áreas 

inferiores a 20 000 m (art.23).   
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Mapa 189: Senador Canedo: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016). 
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5.2.2.1 – Residencial Palace São Francisco (MCMV1/FAR) 

 

O Residencial Palace São Francisco localiza-se ao sul de Senador Canedo (entre os 

setores Vila Bom Sucesso, Chácara Vale das Brisas e Buriti), com acesso pela GO-403 (saída 

para Caldazinha); é composto de 282 casas, em tipologia de condomínio popular, construído 

através do MCMV/FAR (investimento total de mais de R$ 10 milhões); criado pelo Decreto 

n° 1140, de julho de 2009, numa área total de 54.635,93m³, destinado para abrigar famílias 

carentes e/ou transferidas de área de risco, e a população em dezembro de 2011.  

 

Imagem 15: Localização do Residencial Palace São Francisco 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

Todas as casas são geminadas, de 42,25 m2 (área privativa) com sala de estar, 2 

quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço; possui espaço para atividades de lazer e 

convivência (uma quadra poliesportiva, um espaço coberto com churrasqueira e um salão para 

festas). O terreno para construção do empreendimento era de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Senador Canedo e compôs a contrapartida municipal no investimento; as casas 

são financiadas pela CAIXA e as famílias pagam prestações mensais no valor de 10% da 

renda domiciliar
305

, ficando sob alienação fiduciária do agente financeiro até a sua quitação 

pelo condômino, quando então passa a ser o proprietário da casa. 

                                                 
305

 No ano de entrega das casas as famílias pagavam prestações mensais no valor variando entre R$ 50,00 e R$ 

150,00.  
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 A região do empreendimento possui infraestrutura completa: iluminação pública, 

linha de transporte coletivo próximo, pavimentação asfáltica, água tratada, rede telefônica e 

fácil acesso ao comércio em geral; com a proximidade a outros residenciais, beneficia se com 

três escolas de ensino fundamental, uma escola de ensino médio, um Centro de Educação 

Infantil – CMEI e duas Unidades de Saúde da Família.  O Projeto de Trabalho Técnico Social 

(PTTS) esteve sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Atenção à Mulher (Semasam), via Diretoria de Habitação, em parceria com a CAIXA, e foi 

implementado no condomínio em março de 2012. 

 

Problemas encontrados 

 

O município de Senador Canedo não possuía rede coleta de esgoto domiciliar, até 

2008, quando foi iniciada sua construção através do PAC Infraestrutura, mas ainda não 

concluída na sua totalidade (a “Fase 1” foi concluída ao final de 2014); nos locais onde não há 

rede publica de coleta de esgoto sanitário a CAIXA exige que o tratamento e disposição do 

esgoto sanitário sejam realizados por meio de fossa séptica, sumidouro ou valas de infiltração, 

e até a finalização das obras do esgoto da cidade o esgoto no empreendimento ainda era feito 

de forma rudimentar.  Outro grave problema enfrentado pela população de Senador Canedo se 

refere ao abastecimento de água, tendo vivenciado uma crise gravíssima na seca de 2015, 

situação que atingiu praticamente a totalidade dos bairros, e o Residencial Palace São 

Francisco foi um dos mais afetados – como mostra as matérias no quadro a seguir.   

Rua “abandonada” em Senador Canedo é alvo de despejo irregular de lixo (Setor Vale das Brisas). Portal 

Canedo. 18/01/2015. In: http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-

alvo.html 

Construção da rede de esgoto segue em ritmo acelerado. Prefeitura de Senador Canedo/SANESC. 

21/11/2013. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=632 

Contratos assinados entre a Prefeitura e CAIXA vão contemplar o saneamento básico (Fase 3). Prefeitura 

de Senador Canedo/SANESC. 03/07/2014. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=1168 

Seca e consumo elevado colocam em risco abastecimento de água. Prefeitura de Senador Canedo/SANESC. 

08/09/2015. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2550 

Prefeito propõe comprar água junto a Saneago. Prefeitura de Senador Canedo/SANESC. 19/10/215. In: 

http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2658 
Poço artesiano será ativado nessa quarta-feira, 28 (Res. São Francisco). Prefeitura de Senador 

Canedo/SANESC. 27/10/2015. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2676 

Acesso em junho de 2016. 

 

Na visita técnica realizada ao empreendimento, no dia 23 de fevereiro de 2016, 

observou se que o condomínio possui um bom esquema de segurança: guarita e portaria de 

segurança, com serviço de porteiro 24 horas por dia (uma funcionária do condomínio 

http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-alvo.html
http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-alvo.html
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=632
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=1168
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2550
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2658
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2676
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informou sobre o valor da prestação das casas, em torno de R$ 150,00 e taxa de condomínio 

no valor mensal de R$ 60,00 mensais); dispõe de boa infraestrutura, vias pavimentadas, 

tranquilas, onde as crianças brincam pela vizinhança; as casas se encontram quase todas 

muradas, várias exibindo intervenções de ampliação e melhoria. Uma página dos moradores 

no facebook, com vários posts e fotografias, mostra algumas iniciativas dos moradores para 

melhorar a vida em comunidade
306

, tais como “jardinagem no Palace São Francisco”, na área 

interna e externa do condomínio, valorizando a aparência e bem-estar nas casas.   

Alguns moradores falaram sobre o “cotidiano” no Residencial; relataram ser “bem 

servido por transporte, dentro da normalidade do Município” (a Linha 328 T. Senador 

Canedo/Jd Flamboyant serve o bairro); ter poucas relações com o Polo metropolitano: não é 

comum os deslocamentos para trabalhar ou estudar em Goiânia, apenas relatos de vindas mais 

frequentes em “casos de tratamento de saúde mais complexos”. Uma queixa registrada é 

quanto aos recorrentes casos de dengue, observando se acumulação de lixo e entulhos nas ruas 

– para o que alunos da Faculdade de Tecnologia do Senac tem proposto um Programa de 

Educação Ambiental,
307

 objetivando conscientizar a população para valorizar o meio 

ambiente e a saúde, e provocar o Poder Públicos para ações como a coleta seletiva de lixo.  

 

Figura 39: Residencial Palace São Francisco (MCMV1/FAR) 

Fotos: Acervo da autora (23/02/2016).  
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 Página dos moradores do Palace São Francisco no facebook – In:  

https://www.facebook.com/Condom%C3%ADnio-Palace-S%C3%A3o-Francisco-637416709636948/ 
307

BOGADO, K. B. P; OLIVEIRA, J. H. e TEIXEIRA, A. B. Dengue e educação ambiental no residencial 

Palace São Francisco, Senador Canedo (GO). Faculdade de Tecnologia – Senac/Goiás (Curso de Gestão 

Ambiental). III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental.Goiânia/GO 19 a 22/11/2012; e ALVES NETO, A. C; 

TEIXEIRA, A. B; FARIA, L. S. I. e OLIVEIRA, V. A. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos proposto 

para o residencial Palace São Francisco, Senador Canedo (GO). VI Congresso Brasileiro de Gestão 

Ambiental. Salvador/BA. 25 a 28/11/2013. 

https://www.facebook.com/Condom%C3%ADnio-Palace-S%C3%A3o-Francisco-637416709636948/
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5.2.2.2 – Residencial Vale das Brisas (MCMV2/PNHU) 

 

O Residencial Vale das Brisas, localizada na fazenda Sítio Vale das Brisas (vizinho ao 

popular Palace São Francisco), é um “Condomínio residencial multifamiliar”, padrão “casa 

seriada” ou condomínio horizontal fechado do segmento econômico, composto por várias 

Etapas (I, II, III e IV), construído pela ELG Construtora (primeiras unidades entregues em 

2014); um empreendimento de construtores particulares, com várias unidades disponibilizadas 

para financiamento pelo MCMV/PNHU (faixa 2 de renda).  

 
Imagem 16: Localização do Residencial Vale das Brisas 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas são oferecidas em duas opções de tamanho: de 60 m2, com 2 quartos, 1 

banheiro, sala de estar/jantar, cozinha americana, área de serviço coberta e 1 vaga de 

garagem; e de 76 m2, com sala de estar/jantar, três dormitórios (sendo uma suíte), circulação, 

um banheiro social, um banheiro na suíte, cozinha americana, área de serviço coberta, varanda 

coberta e 1 vaga de garagem.
308

 As áreas comuns possuem área coberta com churrasqueira, 

pia e dois banheiros; salão de festas; portaria com guarita de segurança e porteiro, escritório 

para síndico e lavabo. 
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 As últimas etapas das casas de 2 quartos ainda estão sendo comercializadas por R$ 125.000,00 e de 3 quartos 

por R$ 145.000,00; nos anúncios são informadas previsão de entrega: agosto de 2016 e opção de financiamento 

pelo FGTS, com botão para Simulação (“parcelamos a entrada em até 24 vezes.”) 

In:http://www.vivareal.com.br/venda/goias/senador-canedo/bairros/vale-das-brisas/casa_residencial/ Acesso em 

janeiro de 2016.     

http://www.vivareal.com.br/venda/goias/senador-canedo/bairros/vale-das-brisas/casa_residencial/
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A região do Vale das Brisas (região de chácaras) em acelerado processo de expansão, 

passou a receber toda uma reestruturação viária: pacote de obras com duplicação da Avenida 

Presidente Vargas (acesso à GO 403, saída para a cidade de Caldazinha) e novo viaduto entre 

os bairros Vale das Brisas e a Vila São Sebastião (sobre a via férrea da Ferrovia Centro 

Atlântica que separa os dois bairros); uma obra prevista para construção mediante concessão 

do Município de Senador Canedo, aprovada pela ANTT – e comemorada pela população dos 

bairros vizinhos que serão beneficiados e, principalmente, pelos empreendedores imobiliários, 

vislumbrando maior demanda aos sucessivos lançamentos.  

 

Figura 40: Happy Vale das Brisas – slogan: Felicidade é viver na sua casa própria no 

melhor condomínio de Senador Canedo. 

Fonte: http://www.vivareal.com.br/venda/goias/senador-canedo/bairros/vale-das-brisas/ 
 

Problemas encontrados 

 

Os problemas descritos no entorno do Residencial Palace São Francisco são os 

mesmos no Vale das Brisas, visto que são vizinhos e localizam se em áreas muito próximas – 

inclusive a descrição de descarte de lixo irregular em via próxima ao empreendimento, 

localiza se no setor Vale das Brisas (matéria no quadro a seguir); igualmente sofrem com a 

escassez de água, possui rede de esgoto implementada por meio de fossa 

sépticas/sumidouro/vala de infiltração (a rede coletora de esgoto ainda não foi concluída).      

Rua “abandonada” em Senador Canedo é alvo de despejo irregular de lixo (Setor Vale das Brisas). Portal 

Canedo. 18/01/2015. In: http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-

alvo.html 

Contratos assinados entre a Prefeitura e CAIXA vão contemplar o saneamento básico (Fase 3). Prefeitura 

de Senador Canedo/SANESC. 03/07/2014. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=1168 

Seca e consumo elevado colocam em risco abastecimento de água. Prefeitura de Senador Canedo/SANESC. 

08/09/2015. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2550 

Poço artesiano será ativado nessa quarta-feira, 28 (Res. São Francisco). Prefeitura de Senador 

Canedo/SANESC. 27/10/2015. In: http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2676 

Acesso em junho de 2016. 

 

 

http://www.vivareal.com.br/venda/goias/senador-canedo/bairros/vale-das-brisas/
http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-alvo.html
http://www.portalcanedo.com.br/2015/01/rua-abandonada-em-senador-canedo-e-alvo.html
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=1168
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2550
http://www.senadorcanedo.go.gov.br/v6/noticias.php?id=2676
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Durante a visita técnica, no dia 23 de fevereiro de 2016, a impreensçao foi de “uma 

cidade em construção” – obras a todo vapor, caminhões de mudanças pelas vias, veículos 

pequenos com visitantes, futuros moradores acompanhando as obras, compradores e 

corretores fazendo negócios e novas obras sendo erguidas; a região está totalmente tomada 

por construções similares, com vários outros condomínios no mesmo padrão de casas seriada. 

AO maior chamariz é a proximidade com Goiânia, pois grande parte dos moradores desse 

padrão de empreendimento exerce atividades no mercado de trabalho do Polo metropolitano e 

se deslocam diariamente, em condução própria.  

Foi possível observar de perto que a tipologia das casas alude o imaginário do 

“condomínio horizontal fechado” das classes abastadas, o maior atrativo desse padrão de 

empreendimento, em que são vendidos o ideal de “segurança”, lazer e privacidade, a preços 

módicos (o valor das casas é o maior atrativo: a partir de R$ 125 mil). Neste caso, porém, a 

adaptação das famílias àquele novo estilo de vida, em casas muradas, distantes do centro 

urbano, enclausurados e tendo como vizinhos as comunidades de bairros populares ainda é 

uma incógnita; o que poderia sugerir uma maior diversificação social nos bairros (a tão 

sonhada “mistura social”) não é vista como uma opção das famílias de classe intermediária 

que estão optando por essas moradias e priorizando fortes esquemas de segurança.  

 

 

Figura 41: Residencial Vale das Brisas (MCMV2/PNHU) 

Fotos: Acervo da autora (23/02/2016). 
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5.2.3. Goianira: inflexão no atendimento da Faixa 1 para a Faixa 2 (o “nó da terra”) 

 

A gênese do município de Goianira remonta aos anos 1920, inicialmente designado 

povoado São Geraldo, foi elevado à condição de distrito em 1935,
309

 ganhando relevância 

como uma das bases de apoio para a construção de Goiânia, favorecido pela proximidade 

(distância de 22 km); em 1958 alcança sua emancipação política, passando a ser chamado de 

Goianira (“pequena Goiânia”). Atualmente é o sexto município mais populoso da RMG e o 

líder em crescimento entre 2000 e 2010: saltando de 18.719 para 34.060 habitantes (taxa 

geométrica de 6,17%, a 4º maior no ranking de crescimento estadual) e na estimativa de 2016 

do IBGE alcançou um contingente populacional de 40.338 habitantes, distribuídos num 

território de 212,55 km (território de 212,55 km) e taxa de urbanização de 98,2%. 

Diante do acelerado crescimento populacional, o estoque de domicílios também 

mostrou o maior aumento da RMG na década: passando de 5.242 para 10.303 unidades em 

2010 (crescimento de 97%); somando, contudo, um déficit habitacional básico de 991 

unidades (9,65% em relação aos domicílios totais). Pela classificação do Nível de Integração 

na dinâmica metropolitana, elaborada pelo Observatório das Metrópoles, Goianira é 

classificada em “Nível Alto”, com uma mobilidade pendular de 32,72% (proporção da 

população que desloca diariamente para trabalhar e/ou estudar fora do município). 

Conforme Anjos (2009), “desde os primórdios a estruturação socioespacial intraurbana 

de Goianira teve forte influência e manteve grande dependência em relação ao Polo 

metropolitano”, sobretudo, quanto aos equipamentos urbanos de uso coletivo, aos postos de 

trabalho, aos serviços prestados, as atividades de lazer e cultura. A partir de meados da década 

de 1970, Goianira assiste a explosão demográfica com a imigração rural-urbana (passando de 

6.071 para 12.896 em 1991), acarretando expansão desordenada da malha urbana e aumento 

dos espaços vazios, tornando se “uma extensão residencial de Goiânia”, definindo sua 

principal função no conjunto metropolitano: “a função habitacional”.  

A partir da década de 1990 o município muda seu perfil produtivo, abandonando sua 

principal atividade (até então a agropecuária) e diversificando seu comércio e produção com a 

instalação do Distrito Agroindustrial de Goianira – DAIGO e do Polo Calçadista, que hoje 

movimenta importantes remessas em exportação (aproveitamento do couro bovino e artigos 
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O povoado de São Geraldo se formou entre as décadas de 1910 e 1920 com a construção de uma Igreja a beira 

das estradas entre a famosa Campininha da Flores e a Cidade de Goiás (antiga Capital do Estado), tendo como 

fundador o Padre Pelágio Sauter;  em 1935, passou a condição de distrito e recebeu os nomes de Itaim e Itaité; 

alcançando sua emancipação política no ano de 1958 (Lei estadual nº 2.363, de 09 de dezembro de 1958). 
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regionais do cerrado),
310

 abrindo novas oportunidades de emprego à população local, 

aumentando a arrecadação municipal e a capacidade produtiva: a 8ª economia da RMG, com 

um PIB de R$ 525.065,00 e PIB Per Capita de R$ 13.922,65 (IMB/Segplan, 2013). 

Contudo, quanto aos indicadores socioeconômicos e de desenvolvimento urbano, 

Goianira apresenta grandes carências e os piores resultados no conjunto da RMG: IDHM 

bastante inferior ao do Polo (0,694 contra 0,799); a 7ª posição no IVS (0,349) – e o pior 

resultado do IBEU (0,614), o 20º lugar no ranking da RMG, para o que contribuiu, 

principalmente, o déficit de infraestrutura urbana, destacando as condições precárias dos 

entornos dos domicílios (cobertura dos serviços de rede de esgoto em apenas 64,99% dos 

domicílios e 87,21% de fossa rudimentar) e de mobilidade.  

Anjos (2009) já havia apontado que “uma das facetas do processo de conurbação 

Goiânia-Goianira e seu espaço intraurbano contínuo ao da metrópole, é protagonizada pelo 

Transporte Coletivo”, o qual vem sendo continuamente reestruturado em virtude da 

intensificação do fluxo de passageiros nos deslocamentos diários a Goiânia (hoje com três 

linhas alimentadoras), especialmente nas imediações da GO-070 (“seu continnum urbano”);  

área onde vem se formando inúmeros bairros populares e continua aflorando novos 

lançamentos de loteamentos, caracterizada pelo “abrigo de migrantes e pessoas socialmente 

excluídas das condições de moradia na metrópole” (Alves e Chaveiro, 2007), configurando 

uma tendência de conurbação a Noroeste de Goiânia.  

A especulação imobiliária nesta área é intensificada com a procura por pequenas 

indústrias interessadas em se instalarem na cidade, atraídas, principalmente, pelo preço da 

terra ainda mais acessível que em outras municipalidades da metrópole; o ordenamento 

proposto pelo Plano Diretor Democrático de Goianira, aprovado em 2007, nos moldes 

preconizados pelo Estatuto da Cidade, embora tenha apontado ter apontado a “necessidade de 

coibir o excessivo número de lotes vazios” no diagnóstico apresentado, “não regulamentou o 

perímetro urbano” e remeteu sua regulamentação para legislações específicas (Código de 

Parcelamento do Solo aprovado pela Lei 1.223/2008 e o Perímetro Urbano pela Lei nº 

1.228/2008); além disso, a implementação das ZEIS previstas (Art. 11), bem como os 

“Conjuntos habitacionais de interesse social” (Art. 14) “não foram definidos em lei, não tem 

determinação de percentual dessas áreas e não foram mapeadas”, conforme apontamentos da 

pesquisa Rede de Avaliação dos Planos Diretores Participativos (RPDP, 2011). 
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Atualmente vem se destacando no setor de piscicultura (cultivo de peixes ornamentais, recreação/”eco-

turismo/pesca”).  
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O município de Goianira, também, elaborou seu Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS, contemplado com recursos do FNHIS (Lei n 11.124/2005) e em 2010 se 

engajou na ação de capacitação e apoio institucional promovida pela Agehab, recebendo 

treinamento no uso da metodologia (nos moldes preconizados pelo SNHIS/MCidades). 

Todavia, a expansão da produção de moradia social nos anos recentes mostra que as diretrizes 

formuladas no âmbito desses instrumentos de planejamento urbano e habitacional têm baixa 

aplicabilidade; na prática impera os ditames da expansão imobiliária, orientada pelos 

interesses do mercado privado.  

No registro das mudanças após 2008, Anjos (2009) apontou uma “refuncionalidade no 

uso e ocupação da sua malha urbana”, indicando que “a cidade está entrando num âmbito de 

ralação mais complexa com a metrópole”;
311

 referindo se a “uma renovação no negócio 

imobiliário”, instigando “um padrão construtivo mais qualificado”, passando a receber, 

também, as demandas da classe média alta da metrópole. De um lado, tem se o surgimento de 

loteamentos sem infraestutura e de ocupação lenta: Vila Adilair (2001), Setor Serra Dourada 

(2002) e mansões Serra Dourada (2002) – e, pela primeira vez, loteamentos populares, com 

infraestrutura básica e de rápida ocupação: Res. Solar das Palmeiras, Res. Triunfo e sua 

segunda etapa o Res. Triunfo II e o Lago Azul; e de outro lado, tem se os “loteamentos 

burgueses”, o condomínio horizontal Villagio Baiocchi, o Res. Recanto das Águas e outros 

condomínios de chácaras margeando a cidade.  

No somatório da produção de habitação social empreendida entre 2005-2016, apenas 

na Faixa 1 de renda foram construídas 1.422 unidades habitacionais no município, observando 

se o que eu chamo de “uma inflexão” na segmentação da produção de moradia local: até 2011 

(MCMV1) era o município com a maior presença do MCMV Entidades: e no MCMV2, com a 

valorização do preço da terra, devido a conurbação com o Polo, torna se inacessível às 

populações de menor poder aquisitivo, vendo o crescimento das contratações na Faixa 2 de 

renda (entre 2005-2016, somou uma produção de  6.126 unidades habitacionais pelo 

PMCMV/PNHU), produção espalhada no território. A espacialização dos empreendimentos 

pode ser visualizada no mapa em mosaico comparativo a seguir e a lista completa dos 

empreendimentos (com informação do número de UH, investimento e Entidade 

Organizadora) pode ser consultada no Anexo 4 da tese.   
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 O autor apresentou um quadro (Quadro 8) com o comparativo entre a demanda demográfica, a arrecadação 

municipal e a expansão da malha urbana do que chama de “segunda fase do padrão de expansão urbana 

complexo” do município, onde consta os loteamentos criados no período, com número de lotes/chácaras 

ocupados por ano (pág: 103). 
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Mapa 19: Goianira: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016). 
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5.2.3.1 – Residencial Lago Azul (MCMV1/FAR) 

 

O Residencial Lago Azul (Etapas I e II), localizado nas proximidades da rodovia GO – 070, a cerca 

de 6 km do centro de Goianira e 17 km de Goiânia, é composto de 500 unidades habitacionais construídas 

através do MCMV/FAR, entregues à população ao final de 2011 (investimento de R$ 19.499,186); e mais 

1.282 lotes urbanos individuais de responsabilidade de loteador privado: incorporadora Viver Bem 

Empreendimentos e Versátil Imóveis, com opção de financiamento através do MCMV/PNHU.  

 

Imagem 17: Localização do Residencial Lago Azul 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

As casas possuem 42 m2, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço 

externa em cada unidade (lotes de 200m2); já os lotes individuais variam entre 200 m2 e 300 

m2; no material de comercialização dos lotes foi dado destaque ao grande Lago do loteamento 

– enfatizado como qualidade de vida e “estilo de vida verde”, anunciando completa 

infraestrutura disponível: asfalto, meio fio, energia elétrica, água tratada, área de lazer, pista 

de caminhada, campo de futebol, praças com equipamentos de esporte etc; e apontando como 

vantagens o fácil acesso pela rodovia GO-070 à Goiânia (há apenas 20 minutos do Portal 

Shopping e do Hospital Hugo 2).
312

 Toda a infraestrutura de pavimentação, iluminação 
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 O folder de comercialização pode ser acessado em: http://www.guimaraesimoveisgo.com.br/2010/09/lancamento-

residencial-lago-azul-ii.html. Acesso em 14 de novembro de 2016. 

http://www.guimaraesimoveisgo.com.br/2010/09/lancamento-residencial-lago-azul-ii.html
http://www.guimaraesimoveisgo.com.br/2010/09/lancamento-residencial-lago-azul-ii.html
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pública, fornecimento de energia elétrica, água potável e drenagem de águas superficiais ficou 

sob a responsabilidade da Prefeitura de Goianira. 

 

Problemas encontrados 

 

Um problema no empreendimento, surgido já nos primeiros meses após a ocupação é a 

questão do Esgoto, um imbróglio que vem se arrastando há anos: em setembro de 2013 a 

SANEAGO foi multada (valor aproximado de R$ 25 mil) pelo Ministério Público, em ação 

movida por iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devido o esgoto a céu aberto 

no residencial. Há também registros de reclamações recorrentes quanto à má conservação das 

vias, interrupção do serviço de energia e falta de água, mas a maior queixa dos moradores é a 

questão da insegurança pública (roubo de veículos, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. 

Um problema grave denunciado é o uso inapropriado do lago (com 7 metros de 

profundidade), utilizado por banhistas e para pesca, tendo ocorrido casos de morte por 

afogamento, com ausência de medidas preventivas para segurança da população.  

Portal Goianira. Situação crítica no Setor Lago Azul II – Área de risco em Goianira . Video You Tube BR – 16/01/2013. In:  

www.tvgoiania.com.br. 

Saneago vai ser multada por causa da rede de esgoto do Lago Azul II - Moradores reclamam sempre do entupimento 

da rede e do vazamento do esgoto. 05/09/2013. In: http://www.portalgoianira.com.br/home/post/saneago-vai-

ser-multada-por-causa-da-rede-de-esgoto-do-lago-azul-ii 

Portal Goianira. Esgoto do Lago Azul volta a escorrer pela rua – Problema já é antigo e nenhuma solução foi 

apontada ainda. 15 de janeiro de 2014. In: http://www.portalgoianira.com.br/home/post/esgoto-do-lago-azul-

volta-a-escorrer-pela-rua.  

Moradores do setor Lago Azul, em Goianira, se dizem abandonados pelo poder público. 27-10-2014. Band 

TV Goiânia – video you tube.https://www.youtube.com/watch?v=R5dV87NPxLo 

Menor é apreendido com 100 pedras de crack no Setor Lago Azul II. 07/08/2015. In: 
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/menor-e-apreendido-com-100-pedras-de-crack-no-setor-lago-azul-ii 

Jovem morre afogado em Goianira. Jornal O Popular – Vida Urbana. 02/01/2016. In: 

http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jovem-morre-afogado-em-goianira-1.1015399 

Mais uma vitima: homem morre afogado no lago Azul. Portal Goianira. 29/02/2016. In: 

http://www.portalgoianira.com.br/home/post/mais-uma-vitima-homem-morre-afogado-no-lago-azul 

Acesso em abril de 2016. 

 

Na visita técnica ao residencial Lago Azul, realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, 

logo na entrada ao empreendimento chamou à atenção a proximidade das casas ao fundo de 

vale (nascente de um córrego que forma o Lago) – várias casas têm a escavação da área 

construída muito próxima a ribanceira e após um ano da ocupação começaram a ceder, sendo 

necessário fazer o muro de ‘arrimo’ para contenção do deslize – demanda atendida pelo poder 

público estadual, através do “Cheques-Reforma”/Agehab, mas os benefícios não chegaram na 

http://www.tvgoiania.com.br/
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/saneago-vai-ser-multada-por-causa-da-rede-de-esgoto-do-lago-azul-ii
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/saneago-vai-ser-multada-por-causa-da-rede-de-esgoto-do-lago-azul-ii
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/esgoto-do-lago-azul-volta-a-escorrer-pela-rua
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/esgoto-do-lago-azul-volta-a-escorrer-pela-rua
https://www.youtube.com/watch?v=R5dV87NPxLo
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/menor-e-apreendido-com-100-pedras-de-crack-no-setor-lago-azul-ii
http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/jovem-morre-afogado-em-goianira-1.1015399
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/mais-uma-vitima-homem-morre-afogado-no-lago-azul
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quantidade demandada.
313

 Os moradores também se queixaram do transporte, com poucas 

opções de horários – apenas a Linha 332 T. Goianira/Pq. Los Angeles) serve o bairro; muitas 

vezes os moradores tem que se deslocar a pé até a GO-070 para ter acesso aos ônibus para 

Goiânia (cuja via de ligação Goiânia-Goianira tem a sua própria história de conflito).
314

   

De positivo, observou se a quantidade de ampliações nas casas, vista detalhes numa 

propriedade em que o casal cordialmente permitiu fotografar as intervenções realizadas: 

“construção de varanda ao fundo, colocação de piso cerâmico, instalação de novas louças de 

serviço, ampliação de mais 1 quarto, varanda puxada na frente da casa até a grade, criando um 

espaço coberto para guarda de veículos ou de repouso”; além de várias construções de 

cômodos utilizados como ponto de comércio na frente das casas. Outra unidade habitacional 

que chamou a atenção foi a construção de uma segunda casa no mesmo lote, facilitada pela 

disposição da casa de esquina e o tamanho do lote (200m²), cuja “moradora esclareceu que 

seria para uma filha” (um segundo núcleo familiar). 

 

 

Figura 42: Residencial Lago Azul (MCMV1/FAR) 

Fotos: Acervo da autora (17/02/2016). 

  

                                                 
313

 A promessa gerou uma situação de conflito que mostra certa “resilência” das famílias moradoras; em evento 

ocorrido no Centro de Convenções de Goianira, no dia 20/01/2014, para entrega de “100 Cheques-Reforma (no 

valor individual de R$ 3.000,00)”, quando uma “multidão” de moradores do setor Lago Azul esperançosos de 

serem contemplados, foram avisados que não teria o beneficio para todos (somente para os que foram 

cadastrados pela MRU e MDC), causando revolta e início de um “motim”, sendo necessária a intervenção 

policial. Governo entrega Cheques Reformas e evento termina em confusão. Portal Goianira. 20/01/2014. In: 

http://www.portalgoianira.com.br/home/post/governo-entrega-cheques-reformas-e-evento-termina-em-confusao. 

Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
314

 Como o caso do recente episódio (final de 2015) de incêndio de ônibus que fazem a ligação Goiânia-Goianira 

(Linha 113 Eixo Anhanguera até o terminal Padre Pelágio em Goiânia), num ato de revolta dos usuários, com a 

superlotação dos ônibus e redução das linhas disponibilizadas pela RMTC.  

http://www.portalgoianira.com.br/home/post/governo-entrega-cheques-reformas-e-evento-termina-em-confusao
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5.2.3.2 – Residencial Vila Adilair (MCMV Entidades/FDS) 

 

O Residencial Vila Adilair (inaugurado com o nome de Residencial Nova Conquista), 

localizado no setor de mesmo nome, nas imediações da GO-070, é composto por duas Etapas 

de casas: o Bloco A, com 155 unidades habitacionais (investimento de R$ 5.965,58) e o Bloco 

B com 137 UHs (investimento de R$ 5.342,36), construído através do PMCMV Entidades, 

com recursos do FDS, sob a responsabilidade do Movimento de Luta pela Casa Própria 

(MLCP),
 315

 com a primeira etapa entregue as famílias em abril de 2013.  

 

Imagem 18: Localização do Residencial Vila Adilair 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas possuem 40 m2, com dois quartos, uma sala com cozinha americana, um 

banheiro e área de serviço; destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos, 

cadastradas no MLCP, que pagarão prestações mensais no valor correspondente a 10% da 

renda por um período de dez anos. Anteriormente à ocupação das casas o residencial recebeu 

toda a infraestutura de arruamento, galerias pluviais, asfalto, rede de água e energia.
316
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 Em agosto de 2011, o MLCP fez várias audiências com os futuros moradores da Vila Adiliar, na Assembléia 

Legislativa de Goiás, tendo à participação do seu então Presidente Euler Ivo, a deputada Isaura Lemos (PDT) e a 

vereadora Tatiana Lemos, ambos ligados ao MLCP e atuantes na entidade, visando fazer uma preparatória com 

estas famílias para recebimento das casas e ouvir as demandas (um vídeo listado no quadro no texto a seguir 

mostra o momento participante com as famílias).  
316

 As fotos do momento em que as casas recebiam infraestrutura podem ser vista no blog da Dep. Isaura Lemos, 

in: http://www.isauralemos.com.br/2011/08/04/isaura-lemos-reune-familias-do-mlcp/. Acesso em 10 de 

fevereiro de 2016. 

http://www.isauralemos.com.br/2011/08/04/isaura-lemos-reune-familias-do-mlcp/
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 O bairro não recebeu equipamentos urbanos inicialmente e a Prefeitura de Goianira 

providenciou o transporte escolar das crianças até Goiânia, que continuaram a freqüentar as 

escolas da capital até que fossem construídas as unidades de ensino do bairro, evitando 

sobrecarregar ainda mais o transporte na região, cuja aglomeração vem ocasionando, também, 

a ocorrência de diversos conflitos – além dos protestos por transporte, o caso da invasão ao 

vizinho residencial popular Planalto composto por mais de 600 moradias (MCMV/FAR), por 

famílias que acusaram a Prefeitura Municipal de fraude no processo seletivo dos 

beneficiários,
317

 dando uma idéia exata da dimensão da demanda por políticas públicas. 

 

Problemas encontrados 

 

As famílias do Residencial Vila Adilair reclamam de “muitos problemas e pouco 

apoio, e que após a entrega das casas foram abandonados, mesmo por parte do MLCP”; “falta 

água; coleta de lixo escassa, mato alto, transporte ineficiente e ainda não finalizada a entrega 

do bairro” (todas essas reclamações estão expostas na página dos moradores no facebook).  

Famílias do MCPL discutem sobre o Residencial Adilar (B), em Goianira. Postado em 16 de agosto de 2011. 

In: http://www.isauralemos.com.br/2011/08/16/familias-do-mlcp-discutem-sobre-o-residencial-adilair-b-em-

goianira/ 

Isaura Lemos entrega 137 casas do Residencial Nova Conquista em Goianira. Postado em 11 de abril de 

2011. In: http://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/100389992/isaura-lemos-entrega-137-casas-do-residencial-nova-

conquista-em-goianira 

Página dos moradores da Vila Adilair no facebook: https://pt-br.facebook.com/Moradores-da-Vila-Adilair-2-

546699362035476 

PROTESTO EM GOIANIRA 14 – 05 – 2013. Moradores reclamam da falta de coleta de lixo, transporte, 

término das casas e o combate ao mosquito dengue. Band TV Goiânia – vídeo you tube.  

https://www.youtube.com/watch?v=jLqCNojXCDg 

Acesso em fevereiro de 2016.  
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“Cerca de 80 famílias estranhas aquelas que passaram pelo processo de seleção e cadastramento junto à 

CAIXA”, invadiram as casas denunciando fraude (seleção de famílias que não se encaixavam no perfil de renda, e 

“vereadores que prometiam ajudar a família a ser selecionada por troca de apoio político”); acionando a CAIXA e o 

MPF que exigiram a realização de um novo cadastramento. Em resposta, os gestores municipais informaram que o 

conflito envolvia “o Movimento das Donas de Casas (MDC) que seria o responsável pela seleção de beneficiários de 

400 casas e somente 100 casas pela Prefeitura de Goianira”. Após o início da nova gestão, travou-se uma briga judicial 

para conseguir transferir as 500 casas para a Prefeitura, e com isso, a CAIXA exigiu que fosse feita uma nova seleção 

de beneficiários, “atrasando e ocasionando erros no processo” (muitos nomes selecionados pela Prefeitura não foram 

aprovados pela CAIXA , pois tinham restrições no sistema Ecad Nacional). Famílias invadem casas populares do 

Programado Governo Federal no Setor Planalto II em Goianira. Portal Goianira. 29/01/2015. In: 

http://www.portalgoianira.com.br/home/post/familias-invadem-casas-populares-do-programa-do-governo-

federal-no-setor-planalto-ii-em-goianira. Acesso em janeiro de 2016. 

http://www.isauralemos.com.br/2011/08/16/familias-do-mlcp-discutem-sobre-o-residencial-adilair-b-em-goianira/
http://www.isauralemos.com.br/2011/08/16/familias-do-mlcp-discutem-sobre-o-residencial-adilair-b-em-goianira/
http://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/100389992/isaura-lemos-entrega-137-casas-do-residencial-nova-conquista-em-goianira
http://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/100389992/isaura-lemos-entrega-137-casas-do-residencial-nova-conquista-em-goianira
https://pt-br.facebook.com/Moradores-da-Vila-Adilair-2-546699362035476
https://pt-br.facebook.com/Moradores-da-Vila-Adilair-2-546699362035476
https://www.youtube.com/watch?v=jLqCNojXCDg
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/familias-invadem-casas-populares-do-programa-do-governo-federal-no-setor-planalto-ii-em-goianira
http://www.portalgoianira.com.br/home/post/familias-invadem-casas-populares-do-programa-do-governo-federal-no-setor-planalto-ii-em-goianira
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Na visita técnica ao empreendimento, realizada no dia 17 de fevereiro de 2016 (no 

mesmo dia da visita ao Lago Azul, que localizam se em áreas próximas, a imagem que 

destaca é o isolamento do ritmo da vida urbana; poucas casas foram muradas e/ou receberam 

alguma melhoria; não existe opção de comércio no bairro e até mesmo para uso da padaria os 

moradores buscam o bairro vizinho; a escola ainda não ficou pronta – na ocasião conversamos 

com crianças transeuntes, trajando uniformes e mochilas, as quais informaram que 

“freqüentam a escola do bairro vizinho, que vão a pé ou de bicicleta” (houve uma abordagem 

a uma criança, sem perceber que ela tinha necessidade especial, a qual não atendeu nossa 

intervenção e fomos informados que ele era “surdo-mudo”, que “ele não estuda, não tem 

escola especial nas proximidades, nem transporte público para levá-lo já que não pode sair 

sozinho”, deixando claro o quanto as oportunidades ao desenvolvimento humano dos 

cidadãos moradores desses novos bairros são limitadas).  

Quanto ao transporte, um morador relatou que “só no final de 2015 ganharam uma 

linha específica de ônibus: a 354 Vila Adilair II, que leva a população até o ponto de conexão 

Cora Coralina e de lá é possível pegar outra linha para o centro de Goianira (ou a Linha 113 

Eixo Anhanguera, em Goiânia), podendo contar também com outras três linhas: 353 

(Residencial Paranaíba), 355 (Residencial Limoeiro) e 352 Residencial Planalto  (todas fazem 

ligação até o terminal Padre Pelágio, em Goiânia, que como mencionado anteriormente, tem 

seu próprio conflito por insuficiência de atendimento do transporte).  

 

 

Figura 43: Residencial Vila Adilair (MCMV Entidades/FDS) 

Fotos: Acervo da autora (17/02/2016).  
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5.3. O destaque dos municípios com “média” e “baixa” integração metropolitana na 

produção social de moradia 

 

Na análise da produção habitacional por programas públicos na RM de Goiânia, no 

período recente, além do destaque dos municípios limítrofes à Goiânia, com maior dinâmica 

nas relações do aglomerado e que vem experimentando avançado processo de conurbação, 

outros 2 (dois) municípios com menor dinâmica em termos de produção física e localizados 

em áreas mais distantes do Polo (ambos com distância de aproximadamente 30 km) vem se 

despontando como os principais vetores da ação do capital imobiliário, tanto no segmento 

econômico de imóveis quanto na produção de habitação social no território metropolitano, 

como mostrado na análise introdutória deste Capítulo. 

O somatório da produção total pelo PMCMV e dos demais Programas da Faixa 1 de 

renda (PAC 1, Crédito Solidário, FAR e Entidades), mostram que Nerópolis e Guapó 

ocupam a 6º e 7º posição, apresentando alguma variação dependendo do tipo da leitura: : 

somando as Faixas 1 e 2 de Renda o município de Nerópolis é o numero 6 em produção 

habitacional; considerando apenas a Faixa 1 Guapó é o número 6 – com destaque deste 

último na chamada produção social de moradia, por Entidades Sociais Organizadas (a 3ª 

posição entre os municípios da RMG), tendo ultrapassado o desempenho do município de 

Goianira que vinha sendo o destaque dessa submodalidade de provisão pública, desde o 

lançamento do Crédito Solidário em 2005 e na primeira Fase do MCMV Entidades a partir 

de 2009. Pautando a questão, foram selecionados para compor o escopo desta pesquisa, no 

levantamento de dados in loco, um empreendimento em cada um destes municípios, qual 

seja: Dona Alda de Araújo Tavares (Nerópoles) e Residencial Bandeira (Guapó), cujos 

resultados são apresentados a seguir. 
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5.3.1. Nerópolis: novo vetor da produção do segmento econômico de imóveis 

 

Localizado na microrregião do Mato Grosso Goiano, a história do município de 

Nerópolis inicia no período entre 1890 e 1930, com a ocupação proveniente da migração do 

sul e sudeste do país, em busca de terras para o plantio de café, impulsionada pela antiga 

estrada que ligava Santana das Antas (atual Anápolis) as demais regiões; inicialmente a região 

pertencia ao município de Pirenópolis e, em 1892, foi desmembrada, passando a pertencer a 

Anápolis, recebendo o topônimo de Campo Alegre, em alusão a alta fertilidade das suas terras 

e a exuberância das pastagens; elevada a categoria de distrito, em 1918, com a denominação 

de Cerrado; alterado, em 1930, para Nerópolis. Com a expectativa de construção da estrada de 

ferro e a chegada dos imigrantes italianos e japoneses, ocorre uma grande expansão no 

período, alcançando sua emancipação política no ano de 1948.
318

 

Atualmente a população de Nerópolis soma um contingente populacional de 27.810 

habitantes, conforme as estimativas do IBGE de 2016, distribuída numa área territorial de 249 

km² de extensão (densidade demográfica de 118,55 hab/km2), experimentando crescimento 

significativo no período recente: em 2000 possuía 18.578 habitantes, e em 2010 já estava com 

24.210 (taxa geométrica de crescimento de 2,68%); composta em sua maior parte de 

população urbana (taxa de urbanização de 95,9%). Com um estoque de domicílios de 7.381 

unidades, o déficit habitacional, em 2010, correspondia a 1.015 unidades em números 

absolutos e 13,77% em relação aos domicílios totais (percentual considerado alto na média da 

RMG, acima do déficit relativo de Aparecida de Goiânia). Conforme a classificação dos 

espaços urbanos em relação a integração dos municípios na dinâmica metropolitana, 

elaborada pelo Observatório das Metrópoles, Nerópolis apresenta “Nível Alto” de integração, 

computando uma mobilidade pendular de 18,21% (população que se desloca diariamente para 

trabalhar e/ou estudar).  

A cidade que já foi considerada a "capital do alho do estado" hoje se destaca pela 

grande produção de doces (também chamada como a "cidade goiana do doce"), sediando a 

instalação de grandes empresas do ramo alimentício, inclusive uma multinacional e várias 

outras de médio porte, atraídas pela facilidade de acesso localizada no entremeio do Polo 
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 Uma das primeiras famílias a ocuparem as terras do município foi a do Sr. Joaquim Taveira, que em 1894, já 

exploravam as margens do “Córrego Capivara”, onde constrói a sede da fazenda, que posteriormente com a 

chegada de outros familiares, constitui-se em um aglomerado de residências ao seu entorno que ficou conhecida 

como ”Matinha dos Taveiras”. Em 1898 ocorre uma mudança de nome para Campo Alegre; em 1904, o povoado 

passou à condição de Vila, extinta em 1913, e restabelecida em 1918, com a denominação de Cerrado; topônimo 

alterado, em 1930, para Nerópolis em homenagem ao senador Nero Macedo, elevado à categoria de município 

com  a lei estadual nº 104, de 03-08-1948.  
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metropolitano (30,66 km) e da Capital Federal (193,7 km); ganhando relevância na geração de 

riqueza: o 7º economia da RMG, com PIB a preços correntes de R$ 600 milhões (maior que a 

produção do município de Goianira, por exemplo) e PIB Per Capita de R$ 22.607,00 

(IBM/Segplan, 2013), impulsionando a oferta de infraestrutura local, como a instalação do 

Polo Industrial municipal (área de 1,8 milhão de m2), em construção pela Prefeitura. O 

movimento campo-cidade foi dinamizado com a industrialização recente, registrando aumento 

de mais de 80% no número de empregos entre 2000 e 2011: as vagas formais passaram de 

3.821 para 6.288 (dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 2011); 

Os indicadores socioeconômicos locais apresentam desempenho intermediário 

comparativamente a outros municípios metropolitanos: o 3º melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDHM (0,721); o 3º mais baixo Índice de Vulnerabilidade – IVS, 

(0,270); e o 5º lugar no ranking metropolitano do Índice de Bem-Estar Urbano – IBEU 

(0,770), tendo como pior variável os Serviços Coletivos urbanos. A questão da fragilidade 

urbana e ambiental de Nerópolis foi analisada por Takahassi Itti at al. (2012), recompondo a 

história do parcelamento da cidade319  e sua paisagem urbana atual, buscando compreender os 

fatores motivadores da perda do traçado original e a expansão desordenada da malha 

urbana,pautando a necessidade do plano de arborização e preservação das espécies nativas 

como parte integrante do patrimônio arquitetônico da cidade (referenciada no diagnóstico do 

Plano Diretor de 2003, elaborado pela ARCA); concluindo que a especulação imobiliária, que 

procura maximizar o máximo possível o espaço, aumentando o numero de lotes em 

detrimento dos espaços públicos (como praças e área de preservação), aliada à falta de 

conscientização e de valorização das espécies nativas por parte da população, são os 

responsáveis do surgimento e evolução dos problemas ambientais urbanos atuais.  

Em 2008 este Plano Diretor passou por ampla atualização (Lei nº 1.472/2008), com 

foco nas prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, cujo diagnóstico analisou as 

condições das moradias existentes, a situação geográfica de cada setor e a condição 

socioeconômica dos moradores, a partir de um levantamento geral realizado por um Grupo de 

Trabalho Comunitário, formado pela Secretaria Estadual das Cidades, no âmbito do Programa 
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 A história do parcelamento da cidade foi reconstruída com base nos registros do Cartório do 1º oficio do 

município, apontando a seguinte periodização: “ entre 1904 e 1950 tem se o primeiro período do parcelamento; 

o segundo período ocorre entre as décadas de 1960 e 1970, com o surgimento dos bairros (bairro Botafogo na 

década de 1960, bairro Jardim América em 1974 e parque das Américas em 1979); o terceiro período a partir 

da década de 1980 é marcado por uma acentuada expansão, com a aprovação de seis novos loteamentos; e a 

década de 1990 marca o quarto período da expansão com 12 loteamentos regulares e outros irregulares 

desconfigurando o traçado da cidade Takahassi Itti at al (2012; pág, 2).  
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Cidade pra Gente do Governo de Goiás,
320

priorizando a participação social e envolvendo 

pessoas dos mais diversos segmentos sociais, na busca e indicação de soluções.
321

 Entre os 

principais problemas detectados, destacaram: falta de esgoto sanitário e de um aterro 

sanitário; prática de desmembramento de áreas para loteamentos, sem o respeito das 

exigências legais; perigos para a saúde e a vida dos neropolinos, referindo a existência de gás 

metano no lixão, instalações abandonadas do esgoto sanitário, intoxicações por consumo de 

alimentos contaminados com agrotóxicos e uréia existentes nos mananciais de água; além da 

exarada retirada de água do subsolo, por meio de poços artesianos, e semi artesianos, já 

contaminados por milhares de fossas existentes – recomendando uma nova captação de água 

tratada (ETA) para distribuição a pelo menos a 80% da população, implantação de esgoto com 

tratamento, melhor aproveitamento dos espaços urbanos (eliminar os espaços vazios) e o 

programa de moradia (com chamamento publico convocando os proprietários de 

áreas/glebas de terras lindeiras à zona de expansão urbana, a apresentação das mesmas para 

serem incluídas na área de expansão urbana de Nerópolis).  

Contudo, a cidade se desenvolveu muito desde então e o Plano Diretor ainda não 

passou por atualização; no último decênio, Nerópolis tornou se um forte vetor de ação do 

mercado imobiliário, considerado atrativo em vista da qualidade de vida e relativa 

proximidade com Goiânia (especialmente a Região Sul de Nerópolis). No somatório da 

produção habitacional desde o lançamento do PMCMV em 2009, já que o município não 

realizou nenhuma produção pelos demais programas (PAC e Crédito Solidário), foram 

contratadas 1.842 unidades habitacionais, cuja distribuição segue a lógica de maior inserção 

na cidade das unidades na Faixa 2 de renda, enquanto à Faixa 1 de renda são reservadas as 

áreas afastadas na confluência da zona rural (neste município foi promovida uma expansão 

urbana para construção de um grande empreedimento do MCMV – a lista completa (com 

informação do número de UH, investimento e Entidade Organizadora) pode ser consultada no 

Anexo 4 da tese.   
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 Apoio institucional e capacitação no conteúdo metodológico para elaboração do Plano Diretor Democrático, 

nos termos preconizados pela Lei 10.251/2001, concebido e coordenado pela Urbanista Silmara Vieira. 
321

Sob o comando técnico da Arquiteta neropolina Izair Sartin, o documento elaborado representou um 

minucioso trabalho, que durou dois anos, gerando seiscentas páginas, onde se traçou uma verdadeira radiografia 

de Nerópolis e envolveu ampla equipe, formada por: Secretários Municipais, vereadores, servidores do 

município, cartorários, promotores, professores, inclusive do Professor Cristovão Giovane Bugarelli da UFG, 

que ficou responsável pela correção e revisão dos textos, e ainda o apoio do Ministério das Cidades– à época 

representado pela Arquiteta e Urbanista, Profª Dra. Raquel Rolnik (USP). 
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                        Mapa 201: Nerópolis: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016). 
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5.3.1.1 – Residencial Dona Alda Araújo Tavares (MCMV1/FAR) 

 

O Residencial Dona Alda de Araújo Tavares, localizado ao sul de Nerópolis, na 

imediação da GO-080, é composto de 640 unidades habitacionais, sendo 500 UH Etapa 1 e 

140 UH Etapa 2,  construído através do programa MCMV/FAR, pela ENGESW Engenharia e 

Tecnologia Ltda. (nome fantasia ORCA Engenharia), tendo sido entregue à população em 

dezembro de 2011. A área onde foi construído o empreendimento não existia anteriormente, 

tendo sido implementada a partir de uma expansão do perímetro urbano estabelecido no Plano 

Diretor da Cidade, que desde então passou a ser o maior foco de expansão do mercado 

imobiliário em direção ao município Polo. 

 

Imagem 19: Localização do Residencial Dona Alda de Araújo Tavares 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

As casas possuem 42 m2, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de 

serviço, e são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1600,00; cada unidade 

habitacional saiu ao custo de R$ 39 mil e o investimento total do empreendimento foi de R$ 

24,6 milhões. A Prefeitura de Nerópolis foi a responsável pelas obras de urbanização do 

bairro: arruamento, asfalto, calçadas, rede de água e energia. A seleção dos beneficiários, 

além de aplicar os critérios nacionais, enfatizou nos critérios locais a Portaria nº 595, de 18 de 

dezembro de 2013, em conformidade com a solicitação do MPE (relato a seguir), priorizando 

“famílias provenientes de área de risco, insalubres e/ou área pública; ou de ter sido 

desabrigada por motivo justificado em projetos de regularização fundiária”. 
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Problemas encontrados 

 

A história deste residencial é marcada por um grande conflito socioambiental na sua 

gênese, tendo sofrido uma intervenção do MPE por estar localizado em “área de reserva 

legal” e “fora do perímetro urbano estabelecido na Lei do Plano Diretor Democrático de 

Nerópolis” (parte de glebas da fazenda Alpercata) e/ou em suas ZEIS demarcadas. Em julho 

de 2009 a ORCA Engenharia (de propriedade do Senador Wilder Morais) assinou um TAC 

com co-responsabilidade do Município de Nerópolis, se comprometendo a realizar uma 

“compensação ambiental da área de reserva legal” do empreendimento.
322

 Na sua execução o 

MPE permitiu (embasado na Lei 4.771/1965 – o Código Florestal) a implantação da reserva 

legal da área do Loteamento Dona Alda Tavares em outro local do perímetro urbano de 

Nerópolis (em um bairro vizinho) e estipulou o atendimento das demandas evidenciadas no 

diagnóstico do PD de Nerópolis (Lei 1.472/2008), como os inúmeros casos de residências 

localizadas em áreas de risco e em áreas públicas invadidas e ocupadas irregularmente, cujas 

“famílias deveriam ter prioridade na seleção das casas, juntamente aos inúmeros beneficiários 

do Bolsa Família no município”; além de exigir a elaboração do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, bem como do projeto de Estruturação Viária. 

MPGO – TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, 03 de julho de 2009. In: 

http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/9/docs/ajustamento_conduta_neropolis_-

_minha_casa_e_reserva_legal.pdf 

Programa Minha Casa Minha Vida – Nerópolis – GO. Prefeitura de Nerópolis. s/d. In: 

http://www.neropolis.go.gov.br/minhacasaminhavida/?pagina=programa 

Brasil – Minha Casa, Meu Negócio. Revista Isto É, 26/04/2013. In: 

http://istoe.com.br/294239_MINHA+CASA+MEU+NEGOCIO/ 

Agora é a vez da região Sul de Nerópolis (setores Dona Alda, Sul e Nova Cidade). Nerópolis In Foco. 

20/08/2014. In: http://www.neropolisinfoco.com.br/?pagina=artigo&cat=0&cod=271 

Avenida do Lago em fase de acabamento. Nerópolis In Foco. 29/01/2015. In: 

http://www.neropolisinfoco.com.br/noticia.php?cod=310 

Acesso em fevereiro de 2016. 

 

Na visita técnica realizada ao bairro, no dia 17 de março de 2016, os relatos quanto ao 

conforto e habitabilidade das moradias foram positivos; a maioria das casas já foi murada e 

passaram por ampliação e/ou melhoria; percebe-se boa organização do bairro e coleta de lixo 

(no momento da visita havia máquinas e caminhão do município fazendo podas de árvore e 

retirando os entulhos); os pontos de ônibus são bem estruturados, e apesar de “poucas opções 

de horário, mas é possível descer a pé pra rodovia GO-080” pra pegar outras linhas e também 
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 Os compromissários justificaram que “diante do reduzido valor pago pela CAIXA pelos lotes onde serão 

edificadas as moradias populares, o único local economicamente viável para a execução do Programa Minha 

Casa Minha Vida é a área discriminada no projeto”. 

http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/9/docs/ajustamento_conduta_neropolis_-_minha_casa_e_reserva_legal.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/9/docs/ajustamento_conduta_neropolis_-_minha_casa_e_reserva_legal.pdf
http://www.neropolis.go.gov.br/minhacasaminhavida/?pagina=programa
http://istoe.com.br/294239_MINHA+CASA+MEU+NEGOCIO/
http://www.neropolisinfoco.com.br/?pagina=artigo&cat=0&cod=271
http://www.neropolisinfoco.com.br/noticia.php?cod=310
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ônibus direto para Goiânia. A maior queixa enfatizada em vários depoimentos foi quanto à 

marginalização do bairro, informando a existência de muitos “drogaditos e malandros” na 

região, fazendo com que os moradores “se sintam inseguros e expostos”, além de pouco 

policiamento no bairro (conforme uma moradora, esse é o motivo que fez muitas pessoas 

venderem suas casas: “a cunhada dela vendeu a casa por R$ 20 mil, a 1 ano atrás”).  

Uma matéria no site “Nerópolis In Foco” reportou a expansão imobiliária e 

valorização na região Sul de Nerópolis, informando que “os imóveis dos setores Dona Alda, 

Sul e Nova Cidade, experimentaram valorizações de até 500% num período de 5 anos” e 

lembra que “antes do residencial MCMV não existia nada nessa região”. Os equipamentos 

sociais estão em ritmo acelerado de construção e/ou em fase final – visitamos as obras do 

CMEI, além da implantação de Escolas e Posto de Saúde, mostrando que tanto o Governo 

como a iniciativa privada, apostam no crescimento da nova região. A maior empreendedora 

imobiliária da Cidade – EB Construtora construiu sua sede no loteamento, comercializando o 

empreendimento de “casas seriadas” (Faixa 2 de renda) recém construídas de mesmo nome do 

Residencial Popular; são casas com 3 quartos, 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, área de serviço, 

varanda, garagem (muro e grade individual, sem a guarita de segurança, mas com serviço de 

“vigilância coletiva privado” contratado pelos moradores), financiado pelo MCMV/PNHU, 

contratações via “construtor/empreendedor” individual.
323

  

 

 

Figura 44: Residencial Dona Alda de Araújo Tavares (MCMV/FAR). 

Fonte: Acervo da autora (17/03/2016).  
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 Uma moradora informou que “pagou pela casa o valor de R$ 16.000,00 de entrada e prestações de R$ 608,00 

(com correção pelo salário mínimo); que todas as casas estão ocupadas (muitos dos proprietários trabalham em 

Goiânia) e os vizinhos contrataram o serviço de uma “van escolar” para conduzir as crianças do 

empreendimento. 
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5.3.2. Guapó: o locus da produção autogestionária de moradia 

 

Originado como povoado de São Sebastião do Ribeirão
324

, fundado em 1905, e 

pertencente ao município de Trindade, foi elevado à condição de distrito no ano de 1914; com 

a transferência da Capital do Estado foi desanexado e incorporado a Goiânia (Decreto Lei n.º 

327/1935), passando a denominar se Guapó (Ato n.º 8305/1943), alcançando sua emancipação 

política em 1948 (Lei n.º 171/1948). Localizado a 27 km de distância de Goiânia, o município 

de Guapó é atravessado pela BR 060, a principal via de acesso (e pela GO 219 que liga o 

município a Aragoiânia), em terras marginais do Ribeirão dos Pereira,
325

manancial que 

abastece a cidade. 

  Com um território de 512 km2, constituído em grande parte de área rural (4,69 Km² 

de área urbana e 507,30 Km² de área rural), Guapó possui densidade demográfica de 27,04 

hab/km2 e figura entre os municípios metropolitanos com as menores taxas de urbanização: 

81,1% (2010); caracterizado por baixa dinamicidade econômica: 10º PIB da RMG (R$ 152,8 

milhões, a preços correntes) e o quarto menor PIB Per Capita (R$ 10.615,16) conforme dados 

do IMB/Segplan (2013); receita local insuficiente para suprir as despesas e decréscimo 

populacional. A estagnação e/ou decréscimo populacional de Guapó vinha sendo mostrada a 

cada novo recenseamento: pelas estimativas do IBGE em 2016 sua população corresponde a 

14.462 habitantes; em 2000 o município possuía 13.997 habitantes, praticamente o mesmo 

quantitativo em 2010: 13.976 habitantes, registrando, na década, taxa geométrica de 

crescimento populacional negativa (-0,02%), configurando o único município metropolitano 

nesse patamar.  

Com um estoque de domicílios totais de 4.502 domicílios, o déficit habitacional 

básico, em 2010, correspondia a 301 unidades e o déficit relativo a 6,68% dos domicílios 

(FJP). No geral, os indicadores urbanos e socioeconômicos locais mostram baixo 

desempenho: o Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM do município é 0,697; o Índice 

de Vulnerabilidade – IVS é 0,334; e o Índice de Bem-Estar Urbano – IBEU  corresponde a 

0,767, o que lhe confere o 8º lugar no ranking metropolitano, tendo como maior peso o déficit 

de infraestrutura. Conforme a classificação dos espaços urbanos em relação a integração dos 

municípios na dinâmica da aglomeração, elaborada pelo Observatório das Metrópoles, o 

                                                 
324

As terras que formam o município de Guapó pertenciam ao município de Trindade e foram doadas para 

construção de uma Capela religiosa, no ano de 1905, formando o povoado de São Sebastião do Ribeirão.  
325

 Conforme Silva et al. (2008) o Ribeirão dos Pereiras, constituinte da Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, é 

um manancial de grande importância, sendo utilizado como “fonte de abastecimento de água para o município, 

tanto humano como industrial, dessedentação de animais, recreação, irrigação e preservação da flora e fauna”. 
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município de Guapó apresenta “Nível Médio” de integração na dinâmica metropolitana e em 

relação ao Polo, computando uma mobilidade pendular de 18,41% (proporção da população 

que se desloca para fora do município diariamente para trabalhar e/ou estudar).  

Em vista do Estatuto da Cidade, o município de Guapó, mesmo não apresentando um 

contingente populacional acima de 20 mil habitantes, se enquadrou na obrigatoriedade da 

elaboração do Plano Diretor por ser integrante da Região Metropolitana de Goiânia, tendo se 

conveniado com a Secretaria Estadual das Cidades, no âmbito do Programa Cidade pra 

Gente, para receber apoio e capacitação para elaboração do referido instrumento urbanístico. 

A experiência de elaboração do Plano Diretor Democrático de Guapó, aprovado pela Lei nº 

12/2008, fundamentou se na “participação democrática, como pressuposto para o 

conhecimento da realidade do município (problemas, conflitos e potencialidades da cidade)”, 

visando propor melhores condições de uso e ocupação do solo, aproveitar os recursos 

disponíveis, garantir a função social da propriedade, ampliar o acesso à terra urbanizada, 

reduzir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento local de forma 

sustentável.Contudo, conforme constatou Gonçalves (2007), na prática a participação da 

população de Guapó no processo de elaboração do Plano Diretor foi restrita, porém, de suma 

importância; representada pelo Grupo de Trabalho Comunitário – GTC, que conduziu e 

coordenou todas as etapas de elaboração do Plano, divulgando amplamente todo o processo, 

mobilizando a comunidade para participar de todas as discussões e decisões, apoiando o 

trabalho da assessoria técnica e avaliando os resultados. O diagnóstico apontou, entre outras 

questões, que a forma de organização do espaço do município tem acarretado alto grau de 

degradação nos curso d’água ao longo do Ribeirão dos Pereiras que abastece a cidade; 

caracterizado por Silva et  al. (2008) como “espaço socialmente necessário e passível de 

intervenções, dadas as atuais condições de degradação ambiental”, no universo dos problemas 

originados pelas formas de manejo dos recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, 

o que torna a água imprópria para consumo.
326

.  

No contexto, da intensificação da produção social da moradia, no último decênio, o 

município de Guapó vem se destacando como o locus preferencial da produção por Entidades 

Sociais organizadas, ou mesmo da produção ao segmento econômico de imóveis; tendo como 

atrativo o preço da terra, ainda mais vantajoso em relação aos demais municípios 

                                                 
326

 A pesquisa referida, concluiu a existência de problemas difíceis de serem solucionados, tais como: grande 

quantidade de coliformes fecais; redução na quantidade de água, nas últimas décadas, em vista do assoreamento 

provocado pela ação antrópica, desmatamento e a consequente ausência de vegetação natural ou secundária, 

devido à formação de pastagens, pós abertura de fazendas e por influência do pisoteio do gado. SILVA et al 

(2008; pág. 7 e 8).  
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metropolitanos, possibilitando o encaixe aos valores aportados nos Programas de Habitação 

Social acessíveis aos movimentos sociais pela moradia, garantindo, também, maior margem 

de lucros no caso dos incorporadores imobiliários. A análise da produção habitacional no 

município evidencia uma “verdadeira corrida” de empreendimentos para este pequeno 

município metropolitano, cujo déficit habitacional quantitativo apontado em 2010 

correspondia a apenas 301 unidades. Ainda em 2007, foi construída a 1ª Etapa do Residencial 

Buritis, com 52 unidades habitacionais, através do Programa Crédito Solidário, sob a 

responsabilidade da União por Moradia de Interesse Social – UMIS. Em 2011 iniciou se as 

obras do residencial Bandeira, com 300 unidades habitacionais, através do PMCMV/FAR. 

Posteriormente, outros 04 projetos foram contratados através do MCMV Entidades, com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS: 2 novas Etapas do Residencial dos 

Buritis: Etapa II com 100 UH, de responsabilidade da União por Moradia de Interesse Social 

– UMIS; e a Etapa III, com 82 UH, de responsabilidade da União Estadual por Moradia 

Popular – UEMP de Goiás; o Residencial Dona Alice com 224 UH, pela Associação Por 

Moradia Popular – ASMOP; e o residencial David Barbosa com 263 UH, também pela UMIS. 

Além de outras 818 unidades habitacionais pelo MCMV/PNHU, na Faixa 2 de renda, 

espalhadas em todo o território do município (inclusive moradia rural através do 

PMCMV/PNHR) – cuja distribuição praticamente não evidencia diferenciação, em vista da 

pequena área territorial urbana (Mapa em mosaico comparativo a seguir). A lista completa 

(com informação do número de UH, investimento e Entidade Organizadora) pode ser 

consultada no Anexo 4 da tese.   
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Mapa 212: Guapó: Localização dos Empreendimentos, por Faixa de Renda (2005 – 2016). 
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5.3.2.1 – Residencial Bandeira (MCV2/FAR) 

 

O Residencial Bandeira, localizado na Fazenda Agropecuária Bandeira – município de 

Guapó, a 30 km de Goiânia, acesso pela BR 060 (saída para Abadiânia), é composto de quase 

500 unidades habitacionais, sendo: 300 UH na 1ª Etapa; 94 UH na 2ª Etapa e 93 UH na 3ª 

Etapa, construídas através do PMCMV, num projeto de responsabilidade da Máximo 

Construtora e Incorporadora Ltda, aprovado no ano de 2012 (obras em conclusão); e se 

destaca como um grande projeto em uma pequena cidade (13.976 habitantes), chamando a 

atenção do viajor, ao lado da rodovia que liga Guapó a Aragoiânia (GO 219), em área 

altiplana e imediatamente acima do córrego que margeia a cidade (Ribeirão dos Pereira) – 

conforme ilustra a imagem a seguir.  

 

Imagem 20: Localização do Residencial Bandeira 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: BORGES, Elcileni M. e VIANA, Juheina L. 

 

 

As casas térreas que possuem variações de tamanho e se destinam a públicos de 

diferentes perfis de renda (Faixa 1 e 2), também utilizam diferentes fontes de  recursos 

financeiros: 300 casas da Etapa 1 foram construídas com recursos do Fundo de Arrendamento 

Residencial – FAR (Faixa 1 de renda), possuem 44,63m2 e estão em fase final de finalização 

(92% executado);  os outros dois projetos lançados posteriormente, com 94 UH na 2ª Etapa e 



336 
 

93 UH na 3ª Etapa, ambos com casas de 61,43m², são comercializadas diretamente pela 

construtora, podendo se encaixar no MCMV/Programa Nacional de Habitação Urbana – 

PNHU (Faixa 2 de renda). A comercialização das casas vem sendo realizada com todos os 

atributos de uma transação de mercado; o site da construtora mantém uma página onde 

disponibiliza o produto e, em sua peça publicitária, exibe o projeto com localização, folder 

com a logo do MCMV, anuncia o subsídio de R$ 17.950,00, além de disponibilizar a “casa 

decorada” para o cliente agendar sua visita.
327

 

 

Problemas encontrados 

 

Como o residencial ainda não foi ocupado não foi possível fazer a avaliação nos 

moldes dos demais empreendimentos da amostra da pesquisa; no entanto, se faz oportuno 

evidenciar o dinamismo do mercado habitacional popular em Guapó, que vem chamando a 

atenção pelo grande número de unidades de habitação social, produzidas, principalmente, por 

Entidades Sociais nos últimos 5 anos – a partir do MCMV2: 2 novas Etapas do Residencial 

dos Buritis (quase 200 unidades); o Residencial Dona Alice (com 224 UH) e o residencial 

David Barbosa com 263 UH; além de 818 unidades habitacionais no segmento econômico 

pelo MCMV/PNHU (Faixa 2 de renda). 

Na ocasião da nossa visita em Guapó, no dia 10 de abril de 2016, verificamos o 

andamento das obras do Bandeira, em área já totalmente infraestruturada e onde está sendo 

construído, juntamente com as casa, um edifício para instalação de uma Unidade  Básica de 

Saúde (UBS); a região que ainda não é habitada não é servida por transporte, e no pequeno 

município é comum as pessoas fazerem os deslocamentos a “pé’ – a cidade é servida pela 

RMTC através da Linha 182 (T. Dergo/ Guapó – via T. Pq. Oeste). Também conhecemos os 

demais empreendimentos de habitação social localizados na cidade; nos residenciais Davi 

Barbosa e Dona Alice foi possível visualizar quase o mesmo estágio de andamento das obras 

do Bandeira: paredes erguidas, arruamento, cobertura dos telhados, esquadrias venezianas, e 

ambos em dimensões bem menores e mais modesta que o Bandeira e com localização mais 

próxima a cidade, mas em área com característica rural nas imediações da BR 060.  
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 O material pode ser acessado em: http://maximoconstrutora.com.br/empreendimentos/residencial-bandeira-

guapo-go/#prettyPhoto .Acesso em abril de 2016. Contudo, ao voltar no site da construtora Máximo meses após 

a realização da visita ao empreendimento, as duas últimas etapas de casa parecem ter sido canceladas e já não 

encontramos o material desse folder de comercialização, certamente impactados com a crise econômica fiscal e a 

interrupção de recursos do Governo federal.  

http://maximoconstrutora.com.br/empreendimentos/residencial-bandeira-guapo-go/
http://maximoconstrutora.com.br/empreendimentos/residencial-bandeira-guapo-go/
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No residencial Buritis I (Crédito Solidário), o que tem maior tempo de ocupação (6 

anos) no município, as casas de  42 m2 (com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de 

serviço externa) não possuem o sistema de capitação de energia solar (anterior a normativa de 

obrigatoriedade desse item); a maioria ainda não foram muradas e não foram contempladas 

com infraestrutura básica: o bairro não tem asfalto, não tem rede de esgoto e praticamente não 

recebeu nenhuma melhoria desde a entrega às famílias. Havia muitas casas “destelhadas”, 

talvez marcas de uma chuva de vento que não recebeu nenhum reparo posteriormente; as ruas 

esburacadas e com muita poeira dão um aspecto “envelhecido” as casas (inclusive um familiar 

que me acompanhou nesta visita, em um domingo, repetiu algumas vezes a frase “são muito 

velhas as casas”, mas eu expliquei a ele que “não tão velhas assim, foram entregues em 

2010”). O noticiário local sempre traz alguma nota sobre a condição de vida no residencial 

Buritis, como um recente anúncio do grupo teatral Zabriskie, que apresentou um espetáculo 

na Escola Municipal Verônica Moreira de Souza e o descreveu como “um bairro 

extremamente carente, assolado pela violência e pelo tráfico de drogas”.
328

 

 

 
Figura 45: Residencial Bandeira (MCMV/FAR) 

Fonte: Acervo da autora (10/04/2016). 
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 Espetáculo “Quem Cochicha O Rabo Espicha”, do Grupo Zabriskie, com fomento da Lei Goyazes. In: 

http://zabriskie.com.br/blog/a-circulacao-do-espetaculo-quem-cochicha-o-rabo-espicha-com-os-recursos-da-lei-

goyazes-foi-uma-experiencia-muito-enriquecedora-para-nos-e-o-publico-dos-diversos-lugares-em-que-

estivemos/ Acesso em abril de 2016. 

http://zabriskie.com.br/blog/a-circulacao-do-espetaculo-quem-cochicha-o-rabo-espicha-com-os-recursos-da-lei-goyazes-foi-uma-experiencia-muito-enriquecedora-para-nos-e-o-publico-dos-diversos-lugares-em-que-estivemos/
http://zabriskie.com.br/blog/a-circulacao-do-espetaculo-quem-cochicha-o-rabo-espicha-com-os-recursos-da-lei-goyazes-foi-uma-experiencia-muito-enriquecedora-para-nos-e-o-publico-dos-diversos-lugares-em-que-estivemos/
http://zabriskie.com.br/blog/a-circulacao-do-espetaculo-quem-cochicha-o-rabo-espicha-com-os-recursos-da-lei-goyazes-foi-uma-experiencia-muito-enriquecedora-para-nos-e-o-publico-dos-diversos-lugares-em-que-estivemos/


338 
 

5.4. Relato-síntese de informações da amostra selecionada: inserção urbana, 

habitabilidade e sustentabilidade (20 empreendimentos na RM de Goiânia) 

 

Para efeito didático, as informações e situações evidenciadas nas visitas técnicas aos 

20 empreendimentos de habitação de interesse social selecionados na RM de Goiânia 

(produção pelo Crédito Solidário, PAC 1 e MCMV),foram agrupadas em três grandes 

enfoques: localização/distância; proximidade de app/zona de preservação ambiental e síntese 

dos problemas encontrados, focando a questão de habitabilidade e satisfação residencial – 

para tanto, desdobrada em quatro eixos de análise: infraestutura básica e serviços coletivos; 

equipamentos urbanos; acesso ao transporte (linha RMTC) e criminalidade e insegurança 

pública. De modo geral, a síntese dos dados indicam aprofundamento da segregação 

residencial, da segmentação social e radicalização da “expulsão” das classes menos 

favorecidas para a periferia precária do território metropolitano, consolidando um novo 

padrão de periferização, especialmente nas imediações das vias de ligação ao Polo, avançando 

sobre os municípios do entorno metropolitano, em áreas perimetropolitanas, 

desinfraestruturadas, carentes de equipamentos urbanos, transporte público insuficiente e 

déficit de mobilidade urbana para realização dos extensos deslocamentos pendulares diários.  

A dinâmica de relações estabelecidas entre os municípios da Grande Goiânia a partir 

da produção de moradia evidenciou especificidades relevantes: protagonismo do Polo e da 

imbricação territorial com Aparecida de Goiânia (o locus preferencial da produção do 

segmento econômico) no dinamismo construtivo recente (1ª e 2ª posição), com manutenção 

do padrão segregador e das relações de poder econômico; concentração da produção de 

habitação social nos municípios lindeiros e com alta integração na dinâmica metropolitana, 

destacando: a presença de megaempreendimentos no município de Trindade (caso do 

Residencial Jardim Scala, com 1.200 UH na tipologia de casa térrea e do Residencial Jardins 

(1 e 2) com 600 unidades de casas sobrepostas); diversificação em Senador Canedo – o que eu 

chamo de “a opção de moradia que cabe em todo os bolsos”, devido a “mistura” de padrão de 

empreendimentos (locus dos grandes CHFs, dos condomínios de casas segmento econômico, 

além da produção de habitação social); e “inflexão” em Goianira, que do destaque na 

produção Faixa 1 de renda no MCMV 1 (2009-2010), ganha maior destaque na Faixa 2 de 

renda no MCMV 2 (iniciada em 2011), onde vem ocorrendo a maior evolução do estoque de 

domicílios da RMG (dados do Censo 2010). 
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Na observação dos empreendimentos implementados a partir de 2014, verifica se 

deslocamento para os municípios com menor integração territorial no espaço metropolitano, 

mas com fortes relações sociais, acesso ao mercado de trabalho e estrutura de serviços 

estabelecidos no Polo – casos dos municípios de Nerópolis (novo vetor do mercado 

imobiliário na produção Faixas 2 de renda) e Guapó (destaque na produção por Entidades 

Sociais), ambos com distância média de 30 km de Goiânia. Corroborando com as 

constatações de Lima Neto et  al. (2014) de “aumento significativo da distância de localização 

dos empreendimentos produzidos pelo MCMV/FAR, em relação aos centros urbanos”, na 

comparação da Fase 1 e Fase 2 do Programa, em razão, principalmente, “dos custos dos 

terrenos”; questão evidenciada por Moysés at. al. (2013) como a “manutenção da lógica 

mercantil e proeminência do capital imobiliário na determinação do mercado de terras”. 

Em específico à produção social de moradia, iniciada com o Crédito Solidário e 

continuada com o MCMV Entidades, direcionado a produção associativa por Entidades 

Sociais (que no somatório, entre 2005e 2015, contratou 6.484 moradias na RM de Goiânia), 

observando se a inversão da lógica de concentração no Polo metropolitano e migração 

intermunicipal: o maior receptor destes empreendimentos na Fase 1 do PMCMV foi o 

município de Goianira; e na Fase 2 o município de Guapó apresenta o maior número de 

contratações nessa modalidade. 

No que concerne aos megaempreendimentos de habitação social, o maior destaque na 

RM de Goiânia são os empreendimentos Jardins do Cerrado (que vêm sendo chamado pelos 

próprios moradores de “mini-cidade”) e Buena Vista, ambos localizados em Goiânia, 

apresentando tipologia de moradias mescladas em casa térreas, sobrepostas e apartamentos, 

voltado ao atendimento de duas faixas de renda (Faixa 1 e 2), composto por 10 mil e 5 mil 

unidades, respectivamente. Tais empreendimentos vão impulsionando toda uma mudança na 

estruturação viária de acesso aos novos bairros, além da oferta de equipamentos urbanos e 

comércio nas proximidades, impondo novos ritmos de vida e a expansão da cidade 

extrapolando seus limites fixados nas legislações urbanísticas; como a abertura de edital de 

chamamento público da SEPLANH, em junho de 2016, para “consulta ao interesse de 

proprietários de terras rurais na sua inserção em macrozona urbana através da mudança no uso 

do solo”,
329

 tendo como justificativa corrigir distorções na linha de limite do perímetro 

urbano, “em prol do desenvolvimento sustentável e da mobilidade, visando consolidar a 
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 Matéria publicada pelo Jornal O Popular, em 19/06/2016, ver: Paço muda estratégia para expansão 

urbana. In: http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/pa%C3%A7o-muda-estrat%C3%A9gia-para-

expans%C3%A3o-urbana-1.1104600. Acesso em 20 de novembro de 2016.  

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/pa%C3%A7o-muda-estrat%C3%A9gia-para-expans%C3%A3o-urbana-1.1104600
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/pa%C3%A7o-muda-estrat%C3%A9gia-para-expans%C3%A3o-urbana-1.1104600
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cidade compacta, eliminando os bairros isolados” (caso do Jardins do Cerrado, circundado por 

áreas rurais), chancelando o aumento da macrozona construída de Goiânia (antecedendo a 

atualização do Plano Diretor – previsto para 2017). Praticamente todos os novos 

empreendimentos de Goiânia, considerados na amostra da presente pesquisa, se enquadram 

nessa situação de expansão do perímetro urbano anteriormente a aprovação do projeto de 

loteamento pela Prefeitura municipal (além do Res. Jardim Ipê, em Aparecida de Goiânia; 

Condomínio Imperial, em Trindade; Palace São Francisco, em Senador Canedo; Residencial 

Dona Alda de Araújo Tavares, em Nerópolis; Residencial Bandeira, em Guapó etc). 

Diversas situações permitiram verificar a localização, a priori, dos empreendimentos 

de habitação social nas áreas periféricas da metrópole goianiense, muitas completamente 

isoladas da malha urbana, reproduzindo localmente o fenômeno da “urbanização sem cidade” 

(Fix, 2011) e/ou o “déficit de cidade”, nos termos de Rolnik (2012). O residencial da 

amostragem visitada que mais chamou a atenção devido ao isolamento e completo abandono, 

foi o residencial Jardim do Ipê, em Aparecida de Goiânia (sem infraestrutura básica, buracos e 

mato alto na ruas e lixo nas valas, dificultando a locomoção de pedestres e veículos), 

localizado na proximidade da APA Serra das Areias, evidenciando degradação ambiental. 

Situação correlata observada nos empreendimentos Paulo Pacheco (região Noroeste de 

Goiânia) e Res. Buritis I (município de Guapó), ambos construídos em 2009, pelo Programa 

Crédito Solidário – “isolamento e completo abandono” (ainda não infraestruturado, muitos 

casos de problemas de saúde decorrente da poeira e até aparição de animais peçonhentos).  

Desta feita, as informações do conjunto de 20 empreendimentos de habitação social, 

produzidos por programas públicos na RMG, focados nesta amostra, evidenciam que a 

produção social de moradia é a mais precária; falta infraestrutura elementar e não vêm 

recebendo a devida atenção do Poder Público para implementação de benfeitorias 

posteriormente; descaso para o qual contribui vários fatores, desde a menor força política das 

associações para fazer valer o loby junto ao poder público, ao fato da pressão da população ser 

menor, em vista do pequeno porte destes empreendimentos (de 50 a 200 UH)e/ou muitas 

vezes a associação não estar ligada a vida do bairro, não retornando posteriormente. Contudo, 

essa afirmação não pode ser generalizada para o caso do MCMV Entidades, lançado 

posteriormente, e que se beneficiou da normativa de 2011 que passou a exigir infraestrutura 

básica para aprovação dos projetos, verificando que o padrão de habitabilidade destes últimos 

é superior: casos da Vila Adilair, em Goianira e do Vila Del Fiori (empreendimento 

quilombola) em Aparecida de Goiânia, que embora localizados em áreas periféricas e 

longínquas, possuem infraestrutura básica (asfalto, galeria pluvial e rede de esgoto, equipado 
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inclusive com um centro comunitário e praça de convivência; embora, as áreas adjacentes ao 

bairro não possuem infraestrutura (as vias de acesso não são asfaltadas, tomada por mato e 

buracos, impondo grande dificuldade de locomoção). 

A despeito da intensa produção nos anos recentes, consoante o extraordinário 

crescimento demográfico da Grande Goiânia, a problemática da moradia social continua se 

agravando; o avanço violento do capital imobiliário no território metropolitano evidencia a 

expansão sobre áreas rurais, com fragmentos de cerrado nativo, sobretudo, nas imediações de 

córregos, mata ciliar, APP
330

 e Unidades de Conservação
331

 – elemento de maior destaque no 

levantamento in loco nas visitas técnicas aos empreendimentos selecionados na RMG: 19 

empreendimentos da amostra fazem limite ou se avizinham com área de preservação 

ambiental (a única exceção é o empreendimento Vila Adilair, em Goianira, mas que está 

localizado próximo a área cultivada e área verde/de pastagem). 

Diversos empreendimentos analisados na pesquisa tiveram intervenção do MPE para 

imposição ao poder público e a empresas privadas envolvidas nas obras efetuarem as 

requeridas compensações ambientais e/ou recuperação das APPs próximas, conforme 

exigências da legislação federal – exemplos: residencial João Paulo II (vários APPs), próximo 

ao Ribeirão João Leite, manancial de abastecimento de Goiânia (organização da Agehab); 

Res. Dona Alda de Araújo Tavares (área de reserva legal) em Nerópolis (ORCA 

Incorporadora); Condomínio Imperial (área próxima ao Ribeirão Arrozal), manancial que 

abastece o município de Trindade (Almeida Neves Construtora); Residencial Bandeira, (em 

área próxima ao Ribeirão dos Pereiras), manancial que abastece Guapó (Máximo 

Construtora); além da intervenção do MPE, com aplicação de penalidades à Prefeitura 

Municipal de Aparecida de Goiânia, visando coibir a ocupação na região do Residencial 

Jardim Ipê (próximo a APA Serra das Areias), em área considerada “protetiva” e que vem 

sendo alvo constante de novas investidas do capital imobiliário (caso de um loteamento 

privado de mesmo nome nas proximidades, comercializado pela EMSA Engenharia).    

Com relação à coleta de esgoto nos empreendimentos analisados na amostragem, 

observou se diversos casos de adoção de soluções de sistema individual de tratamento de 

                                                 
330

 Definida como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Lei 18.104 de julho de 2013).  
331

 Consideradas como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público”, definindo limites sob regime 

especial de administração para fins de aplicação de garantias de proteção; o Governo de Goiás instituiu o SEUC 

(Lei n. 12.247/2002 e Decreto n. 5.806/2003) e a Prefeitura de Goiânia criou o SMUC e Parques Urbanos 

(2003); atualmente existem em Goiânia 192 Unidades de Conservação, incluindo bosques, parques, reservas e 

RPPN (reserva particular do patrimônio natural), conforme dados da AMMA. 
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esgoto (fossa séptica e/ou sumidouro) por estarem localizados em área não dotada de sistema 

público de coleta de esgoto sanitário (situação observada no Jardim Scala, em Trindade; 

Palace São Francisco, em Senador Canedo); além dos empreendimentos desinfraestruturados 

mencionados (produção Crédito Solidário) e situação problemática na rede de esgoto do Lago 

Azul, no município de Goianira (sucessivas ocorrências de vazamento a céu aberto).   

A maioria dos empreendimentos visitados sofre com sistema deficiente de coleta de 

lixo e despejo inadequado – as exceções foram: Residencial Águas Claras, localizado na 

região central de Aparecida de Goiânia; Res. Nelson Mandela, no bairro Vera Cruz, em 

Goiânia (apesar de ainda não habitado, o bairro construído nos anos 1980 é mais bem 

atendido com esse serviço), e o Res. Dna Alda de Araújo Tavares, em Nerópolis; além dos 

condomínios de casas na Faixa 2: Cond. Imperial, em Trindade e Cond. Vale das Brisas, em 

Senador Canedo (embora o último registre despejo inadequado de lixo da vizinhança). Outras 

situações chocantes em que são “jogados nas praças públicas ainda não urbanizadas, nos lotes 

vagos e nas passagens de pedestres dos novos bairros”, denotando forte degradação 

ambiental: casos do Orlando Morais, Antônio Carlos Pires, Jardins do Cerrado e Buena Vista, 

em Goiânia. No caso do Buena Vista a situação se soma ao uso inapropriado do Lago 

existente, já completamente tomado por lixo, utilizado por banhistas e práticas esportivas 

(equipados com Jet Skis), trazendo sérios riscos à saúde dos usuários; situação que se repete 

no empreendimento Lago Azul, no município de Goianira, tendo registrado, inclusive, caso de 

morte por afogamento (Lago com grande profundidade, utilizado para pesca de subsistência). 

A questão da insegurança pública é uma constante na vida dos bairros que sofrem com 

a falta de políticas de segurança e efetivo policial, agravando o estigma de “gueto de 

problemas sociais” que os empreendimentos de habitação social carregam, registrando altos 

índices de violência, muitas ocorrências de roubo, homicídio e tráfico de drogas: 13 

empreendimentos da amostra visitada se enquadram nessa descrição; outros 5 apesar de 

registrar poucas ocorrências, estão localizados em área com altos índices de violência e 

insegurança; e apenas 2 empreendimentos mostram menor incidência de violência, valendo se 

de forte esquema de segurança e enclausuramento, que são os condomínios de casas seriadas 

(em Trindade e Senador Canedo), embora localizados em região com alta criminalidade nas 

adjacências. 

No tocante ao padrão construtivo e baixa qualidade urbanística e arquitetônica dos 

empreendimentos, crítica recorrente nas análises sobre a produção nesse novo formato de 

parceria setor público versus setor privado (Shimbo, 2010; Fix, 2011; Whitaker e Leitão, 

2011; Cardoso e Aragão, 2013, entre outros), acumulando denúncias em todo o país quanto à 
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“vícios de construção, trapaças, defeitos, rachaduras, infiltração” etc. (expostas no canal “de 

olho na qualidade do MCMV”/CAIXA), também na RMG se reproduzem tais situações: casos 

identificados nos empreendimentos Jardins do Cerrado, Buena Vista e Iris Ville, em 

Goiânia.No diálogo orientado com moradores dos 20 empreendimentos analisados, a queixa 

mais freqüente é quanto ao tamanho das unidades habitacionais (casa padrão de 48 m2), 

verificando que o projeto MCMV não oferece condições de habitabilidade a uma família com 

4 pessoas no núcleo (difícil até mesmo para 2 pessoas) – a cozinha é o cômodo mais criticado 

pelas donas de casa. Neste aspecto o que se viu foi um grande número de intervenções de 

melhoria e ampliações (a maior parte com ampliação da cozinha e varanda) e outras com 

“luxuosas” intervenções (como no caso do “sobrado” evidenciado nas imagens do Residencial 

Iris Ville, em Goiânia), permitindo refletir sobre a importância de manutenção do nível de 

emprego e renda de um país, para a melhoria das condições de vida das comunidades. Fato 

que evidencia, também, o impacto da ação da política pública estadual de habitação, através 

do Programa Cheque Moradia/Agehab, que, além da parceira formal na construção de novas 

unidades habitacionais (parceria em 5 empreendimentos da amostra), se mostra como um 

“complemento” dinamizador da política federal possibilitando a ampliação/melhoria das casas 

posteriormente a sua construção, através da submodalidade Cheque Reforma: casos de 

construção de muros nos empreendimentos Lago Azul (Goianira) e Vila Del Fiori (Aparecida 

de Goiânia), diversas intervenções de ampliação no Jardins do Cerrado, entre outras. 

No que concerne a qualidade de vida das famílias, a questão do déficit de 

infraestrutura urbana, escassez de equipamentos públicos (escolas, postos de saúde) e serviços 

básicos, incluindo o acesso a energia, água, saneamento básico e transporte, comprometem a 

satisfação residencial, e, não raro, o desenvolvimento de boas relações de vizinhança e 

atividades participativas. Sobre a participação social, no geral, observou se pouco 

envolvimento comunitário, com maior evidencia nos empreendimentos desprovidos desses 

equipamentos – e ao contrário, nos empreendimentos que dispõe do espaço as relações 

participativas são mais fortes (caso do empreendimento quilombola Vila Del Fiori, que 

desenvolve diversas atividades artesanais, feiras, eventos típicos e luta engajada). 

Evidenciando outra importante ação da política estadual de habitação – que é a construção de 

Centros Comunitários após a ocupação dos empreendimentos, através da submodalidade 

Cheque Comunitário: caso do Centro Comunitário no Jardins do Cerrado em construção 

(fotos nos anexos da tese). A síntese da leitura dos dados é apresentada no Quadro a seguir.  
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Quadro 6: Síntese de informações: 20 Empreendimentos de HIS na RM de Goiânia 

  

Empreendimento/Programa – 

Instituição responsável/ 

Construtora/ano de entrega 

 

UH/ 

Tipologia 

 

Região/ 

Acesso 

 

Distancia 

(Km) 

 

Proximidade de APP/  

Zonas de Preservação 

Ambiental/APA  

Síntese dos Problemas Encontrados - Habitabilidade/Satisfação Residencial 

 

Infraestrutura básica e 

serviços 

Equipamentos 

Urbanos  

Transporte/ Linha 

RMTC 

Insegurança 

Pública  

GOIÂNIA 

1 Parque Eldorado Oeste – 
Crédito Solidário. União 

Estadual por Moradia Popular - 

UEPM (2007) 

150 por etapa: 
600 Casas (I a 

IV) 

Noroeste 
GO-060 

16,7 Parque e Bosque Setor Eldorado 
Oeste; mata ciliar/ APP Córrego 

Samambaia 

Possui I.B.; coleta de 
lixo ineficiente, mato 

alto, s/ benfeitorias 

Utiliza equip. do 
bairro Eldorado Oeste: 

1 UBS; 1 Escola Mun. 

Ensino Fundamental 

701 T. Vera 
Cruz/Eldorado 

Oeste 

Alta incidência  de 
violência (roubo, 

homicídio, drogas)  

2 Jardin Cerrado-MCMV/ FAR. 

Prefeitura. Brookfield e CEN 

CONST(2009) – X Etapa 
Cheque Moradia/Agehab 

3.088 (I a IV, 

IX); 324 UH 

(X) Casas e 
Apartamentos 

Noroeste 

GO-060 

19,0 APP Córrego da Cruz; Córrego 

Forquilha; áreas remanescentes 

de Cerrado 

Possui I. B.; praças s/ 

urbanização/depósito de 

lixo 

1 PSF; 1 UBS; 3 Esc. 

Mun. Ens. Fund.; 1 

Centro de Esportes ; 1 
Centro de Cidadania 

338, 344  e 347 – 

T. Pe Pelágio/ T. 

Vera Cruz/ Jd 
Cerrado 

Alta incidência de 

violência (roubo, 

homicídio, drogas) 

3 Buena Vista – MCMV/FAR.- 

Prefeitura/ENGIL CONST e 
Real Neg. Imobiliários (2011) 

2.600 (I a IV) 

Casas 
Sobrepostas 

Sudoeste 

BR-060 

19,4 APP Córrego Taquaral; PM 

Vicente Rodrigues de Oliveira 
(APM 24) 

Possui I. B.; problemas 

na rede de esgoto; praças 
s/ urbanização/ depósito 

de lixo 

1 UBS; 1 CMEI; 1 

Esc. Mun. Ensino 
Fundamental 

341 T. Pq. 

Oeste/BR 060/ 
Buena Vista 

Alta incidência  de 

violência (roubo, 
homicídio, drogas) 

4 Res. Orlando Morais/Antônio 

Carlos Pires - PAC/ MCMV/ 
FAR. Prefeitura (2013) 

253 + 214 

467 Casas 

Norte 

GO-462 

14,8 APP Rio Meia Ponte; APP 

Córrego Capivara 

Possui I. B.; praças s/ 

urbanização/ depósito de 
lixo 

1 UBS; 1 CMEI; 1 

Esc.  Mun. Ensino 
Fundamental 

343 PC Campus 

/Orlando Moraes 

Alta incidência de 

violência (roubo, 
homicídio, drogas) 

5 Res. João Paulo II – 

FGTS/FNHIS – Cheque 
Moradia. Agehab (2014) 

440 + 286 

726 Casas 

Norte 

BR-153 

9,8 APA João Leite; PE Altamiro de 

Moura Pacheco;  

Sem asfalto, rede de 

esgoto e galeria pluvial; 
mato alto e lixo nas vias 

Utiliza equip. do 

bairro vizinho Vale 
dos Sonhos 

345 PC Guanabara 

/Vale dos Sonhos/ 
João Paulo II 

Alta incidência de 

violência (roubo, 
homicídio, drogas) 

6 Res. Paulo Pacheco – Crédito 

Solidário. Cooperativa 

ACONCHEGO (2009) 

 

280 

Casas 

Av. 

Goiás 

Norte 

12,6 APP Rio Meia Ponte; Córrego do 

Fundo; PM Curitiba  

Isolamento - sem asfalto, 

rede de esgoto, galeria 

pluvial; ataque de 
animais peçonhentos; 

;coleta de lixo ineficiente 

Utiliza equip. do 

bairro vizinho Estrela 

D’Alva 

597 T. Rec. 

Boque/Estrela 

D’Alva 

Bairros vizinhos 

com alto índice de 

violência 

7 Res. Cond. Iris Ville – 
MCMV/FAR. Prefeitura. 

ELMO ENG (2012) 

391 
Casas 

Leste 
GO-010 

11,2 APP Córrego Gramado e Córrego 
Perdido, mata ciliar 

Possui I. B; isolamento 
urbano; praça pública c/ 

mato alto (ataque de 

animais peçonhentos); 
coleta de lixo ineficiente 

Sem Escola (projeto 
CMEI não 

construído); utiliza 

equipamentos do Jd. 
das Oliveiras  

348 T. Novo 
Mundo/ Iris Ville 

Bairros vizinhos 
com alto índice de 

violência 

8 Nelson Mandela-

MCMV/FAR/Cheque 

Moradia/Agehab. 

DIRECIONAL ENG (2017) 

832 

Apartamentos 

Noroeste 

GO-060 

16,5 APP Ribeirão Anicuns e Córrego 

Quebra Anzol; PM Morro dos 

Macacos; 

Possui I. B. (bairro 

construído em 1980 pelo 

BNH) 

Utiliza equipamentos 

do bairro Vera Cruz 

Terminal Vera 

Cruz/integração 15 

Linhas 

Alta incidência de 

violência (roubo, 

homicídio, drogas) 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

9 Jardim dos Ipês – Crédito 
Solidário. Movimento das 

Donas de Casa – MDC (2009) 

200 + 200 
Casas 

Sul 
GO-040 

17,5 APA Parque Municipal Serra das 
Areias; APP Ribeirão Dourados 

Isolamento urbano- sem 
asfalto, rede de esgoto e 

galeria pluvial; mato alto 

e lixo nas vaas  

1 UBS; 1 CMEI; 1 
Esc. Mun. Ensino 

Fundamental 

576  T. Maranata/ 
Jd. dos Ipês  

Alta incidência de 
violência (roubo, 

homicídio, drogas) 

10 Águas Claras – MCMV/FAR. 
Prefeitura/ENGIL CONST 

(2010) 

 

336 
Apartamentos 

Centro 
BR 153 

Região 
Central 

ZPA I – Viveiro Mun. Parques e 
Jardins/APM Chácara Araponga 

Possui I.B.;  Utiliza equip. dos 
bairros centrais  

Várias Linhas e 
possibilidade de 

percurso a “pé” 

Alta incidência de 
violência no Mun 

Aparecida de Gyn 
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11 Emp. Quilombola Vila Delfiori– 

MCMV Entidades. AGARC 
(2015) 

73 

Casas 

Sul 

GO-040 

11,6 Parque Municipal Serra das 

Areias; APP Córrego Lajinha 

Possui I.B. (áreas 

adjacentes não 
possuem);  

Centro Comunitário; 

Utiliza demais equip.  
do bairro Vila Del 

Fiori;  

517 PC Tiradentes/ 

Jd. Cascata 

Bairro conhecido 

por alto índice de 
violência 

12 Res. Buriti Sereno – 
MCMV/FAR/Cheque Moradia/ 

Agehab. CCB CONST  (2017) 

832 
Apartamentos 

Sul 
GO-040 

16,2 APP Córrego do Ouro; área 
brejosa 

Possui I.B. (áreas 
adjacentes não 

possuem);  

Utiliza equip. do 
bairro Buriti Sereno 

186 T. Garavelo/ 
Buriti Sereno 

Bairro conhecido 
por alto índice de 

violência 

TRINDADE 

13 Jardim Scala – MCMV/FAR. 
Prefeitura. JM CONST (2012) 

1.200 
Casas 

GO-060 
Trind. II 

12,7 APP Córrego Arrozal; nascente 
Córrego Mato Grosso e área 

brejosa 

Possui I. B.; problemas 
na rede de esgoto e 

oferta de água  

Utiliza equip. do 
bairro Dona Iris 

311 Dona 
Iris/Maysa/ T. Vera 

Cruz  

Bairros vizinhos 
com alto índice de 

violência 

14 Condomínio Imperial – 

MCMV/PNHU. ALMEIDA 
NEVES CONST (2014) 

543 Casas 

Seriadas 

GO-060 5,6 APP Córrego Arrozal; mata ciliar Possui I.B.;  Utiliza equip. de 

Goiânia ou Trindade 

730-T Trindade /Jd. 

Imperial 

Forte esquema de 

segurança 

SENADOR CANEDO 

15 Cond. Palace São Francisco – 
MCMV/FAR. Prefeitura. 

PRUMUS CONST (2011) 

282 
Casas 

Geminadas 

Central 
GO-403 

4,4 APP Rio Sozinha; remanescente 
de mata ciliar 

Possui I.B.; rede de 
esgoto sistema 

individual 

Utiliza equip. dos 
bairros próximos 

328 T. Senador 
Canedo/ Jd. 

Flamboyant 

Bairros vizinhos 
com alto índice de 

violência 

16 Condomínio Vale das Brisas – 

MCMV/PNHU.  
ELG CONST (2015) 

Casas 

Seriadas 
Etapas I-IV 

Central 

GO-403 

4,1 APP Rio Sozinha; sítios e mata 

ciliar  

Possui I.B.; lixo jogado 

em valas nas 
proximidades 

Utiliza equip. dos 

bairros próximos 

328 T. Senador 

Canedo/ Jd. 
Flamboyant 

Forte esquema de 

segurança 

GOIANIRA 

17 Res. Lago Azul – MCMV/FAR. 

ROMANO BARBOSA CONST 

(2013) 

500 

Casas 

GO-070 4,8 Área brejosa do Lago azul; áreas 

rurais cultivadas 

Possui I.B.: problemas 

na rede de esgoto; uso 

inapropriado do lago;  

Utiliza UBS do St 

Gorassóis e Escolas do 

Pq. Mansões Regina  

332 T Goianira/ Pq. 

Los Angeles 

Alta incidência  de 

violência (roubo, 

homicídio, drogas) 

18 Res. Vila Adilair – MCMV 

Entidades. Mov. de Luta pela 
Casa Própria - MLCP (2014) 

155 + 137 

Casas 

GO-070 7,5 Área de mata seca; áreas rurais 

cultivadas 

Possui I.B.; problemas 

na oferta de água, coleta 
de lixo ineficiente 

Sem Escola (ainda não 

construídas); utiliza 
equip. do Cora 

Coralina 

354 T. Padre 

Pelágio/ Vila 
Adilair II  

Bairros vizinhos 

com alto índice de 
violência 

NERÓPOLIS 

19 Res. Dna. Alda de Araújo 
Tavares – MCMV/FAR. 

 ORCA INC (2012) 

500 + 140 
Casas 

GO-080 2,7 Zona de Expansão Urbana; APP 
mata ciliar  

Possui I.B.;  Em construção: 1 
UBS; 1 CMEI; 1 Esc. 

Mun. Ensino 

Fundamental 

959 – PC 
Nerópolis/ St Sul;  

581 T. Praça da 

Bíblia/Nerópolis 

Alta incidência de 
violência (roubo, 

homicídio, drogas) 

GUAPÓ 

20 Res. Bandeira – MCMV/FAR. 

MÁXIMO CONST INC (2017) 

300 

Casas 

BR-060 1,9 APP Córrego dos Pereiras Possui I.B.;  Em construção: 1 

UBS; utiliza demais 

equip. da cidade 

182 T. Dergo/ 

Guapó 

Área de nova 

expansão – sem 

registro 

Fonte: elaborada pela autora (síntese de dados levantados na pesquisa in loco). Legenda: IB: Infraestrutura Básica; APP: Área de Preservação Permanente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de informações apresentadas nesta pesquisa de doutoramento corrobora o 

entendimento corrente quanto ao boom construtivo experimentado no Brasil no período 

recente, beneficiando todas as classes sociais, em especial o acesso à moradia formal à parcela 

populacional historicamente excluída dos financiamentos habitacionais, a partir da estratégia 

de democratização do crédito e reestruturação da política habitacional (ciclo interrompido 

com o agravamento da crise em 2015), apesar da recorrente crítica quanto ao endividamento 

das famílias, grande inadimplência registrada (sobretudo no cenário de aumento do 

desemprego e elevação dos juros/parcelas) e os processos de “gentrificação”, com o 

deslocamento em direção às áreas periféricas das cidades e metrópoles, em razão da 

valorização do preço da terra. Embora, também, evidencie impactos na “redução” 

(estabilização) do déficit habitacional, mesmo num contexto de crescimento demográfico 

(especialmente no ano de 2012), além de efeitos multiplicadores na economia e na geração de 

empregos (diretamente na construção civil ou em atividades indiretas).  

Em Goiás os números da produção habitacional recente, somente com PMCMV 

somou um total de 245 mil novas moradias, sendo mais de 211 mil moradias na Faixa 1 e 2 de 

renda (entre 0 a 6 salários mínimos), onde reside 95,7% do déficit habitacional; somando, 

ainda, a distribuição de 87.394 benefícios do Cheque Moradia/modalidade Cheque 

Construção – portanto, um quantitativo de produção maior que o total do déficit habitacional 

apurado em 2014, pela FJP, em números absolutos (202.720 unidades). Mesma leitura quanto 

à produção habitacional na RMG: na Faixa 1 de renda, somando as unidades contratadas pelo 

Crédito Solidário, PAC1 e MCMV (FAR e Entidades), foram 29.079 novas moradias; e na 

Faixa 2 de renda, somente pelo MCMV/PNHU, outras 71.987 novas unidades (um total de 

100.976 UH, num intervalo de dez anos) – superando, portanto, o déficit habitacional 

quantitativo apurado pela FJP, no ano de 2010, que foi de 95.377 unidades (ou 13,90% em 

relação ao estoque de domicílios); o que permite questionar a “suposição” de uma relação 

direta construção de casas versus redução do déficit habitacional acumulado do passado, 

evidenciando que as situações de carências habitacionais, demanda por novas moradias em 

vista do crescimento populacional e constituição de novas famílias ultrapassa, em muito, os 

números apurados nas pesquisas de aferição do déficit habitacional; evidenciando, ainda, a 

necessidade de continuação dos investimentos e implementação de novas políticas (como por 

exemplo, a implementação do Aluguel Social no âmbito do Governo de Goiás). 
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Chama a atenção o protagonismo alcançado por Goiás no quadro nacional da política 

habitacional (a 6ª UF em número de contratações do PMCMV; 1ª UF no Crédito Solidário e 3ª 

UF no MCMV Entidades), resultado do “reposicionamento” na atuação da autarquia 

habitacional (Agehab), adotando como estratégia central a constituição de “parceiras” e 

“complementação” de recursos e ações, a partir da introdução de novas modalidades 

operacionais e atualização do aparato normativo – um tipo de “promoção pública não-estatal 

de moradia”, envolvendo, também, a iniciativa privada (exemplo do Res. Nelson Mandela, 

construção pela Direcional Engenharia, de capital aberto; Conjunto de Apartamentos Buriti 

Sereno, construção pela CCB Construtora; X Etapa do Jardins  do Cerrado, obras pela CEN 

Construtora etc.). Fenômeno que eu chamo de “a confluência entre Cheque Moradia, MCMV 

e empresas”, evidenciando que na medida em que a política local adicionou um “ingrediente” 

a mais na “cesta” de produtos da oferta habitacional recente (o “Cheque Complemento”), 

exacerbou se “a simbiose entre política pública, empresas de construção e capital financeiro”, 

referida por Shimbo (2010). Contudo, uma estratégia interrompida já em 2015, em vista do 

agravamento da crise econômica e política brasileira, uma vez que sem as contrapartidas 

federais o programa se recente estadual de pouca autonomia financeira, a começar pelo baixo 

valor do subsídio às famílias (Cheque Construção de apenas R$ 5 mil e Cheque Reforma R$ 3 

mil); passando, então, a depender das parcerias com as Prefeituras municipais, que, por sua 

vez, encontram se atoladas em déficits orçamentários e dificuldades financeiras. 

A intensa exploração capitalista na região, sobretudo do mercado imobiliário, 

alimenta-se, especialmente, pelas rendas do agronegócio, mas também por um terciário 

diversificado e novos segmentos industriais em expansão (de onde provém o comprador do 

apartamento de R$ 7 milhões em bairros nobres de Goiânia), cujo desenvolvimento alcança a 

expansão de imensa área urbanizada no centro do país (um novo “arranjo-urbano regional”), 

além de concentração populacional, fragmentação territorial e vulnerabilidade social. O 

padrão de organização social da metrópole Goiânia, captado nas principais pesquisas de 

referência, como o IDHM, IBEU e IVS (embora adotem diferentes metodologias e enfoques), 

evidenciam apontamentos equânimes no que diz respeito à segmentação, diferenciação 

intraurbana e intramunicipal e desigualdade de bem estar urbano; acentuada com a 

reestruturação imobiliária no período recente, revelando significativas alterações nas formas 

específicas que assumem a produção e o consumo do espaço urbano, configurando um novo 

padrão de urbanização (morfológico expandido) e uma “nova geografia urbana”.  

Esse novo padrão de urbanização manifesta se, sobretudo, no simbolismo de seus 

empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos – tanto residenciais quanto comerciais 
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(os life style, chateaus, resorts urbanos, os modernos mixed use, business centers e lajes 

corporativas), impulsionando a definição de novas espacialidades e centralidades: caso do 

Parque Flamboyant, completamente adensado num período de dez anos; da nova centralidade 

Jurídica no Park Lozandes, na região Sul/Sudeste (“eixo da expansão endinheirada de 

Goiânia”); da nova centralidade da moda e negócios populares (na Praça do Trabalhador-

Centro), surgida na segunda metade dos anos 2000, com a especialização de diversos 

municípios metropolitanos na produção têxtil/confeccionista; do embrião de “polo 

tecnológico” no setor Goiânia II, entre outras; revelando uma cidade “polinucleada” e 

“pluricentral”, consolidando novas urbanidades, novas sociabilidades e novos de morar e 

trabalhar na jovem metrópole – que agora vai se configurando com “aspiração e ares de 

cidade globalizada”, nomenclatura e padrões tecnológicos internacionalizados e 

“mimetizados”, deixando para trás a imagem o seu perfil de cidade média com raízes 

eminentemente camponesas (a “country city”). 

O avanço da produção padronizada no segmento econômico de imóveis, capitaneado 

pelas grandes Incorporadoras nacionais de capital aberto (MRV, Tenda, PDG, Rossi, Living, 

Viver) em direção a áreas periféricas e aos limites municipais, agrava a situação de agressão 

ao meio ambiente e aos recursos hídricos; mesmo nos bairros de renda média e alta a matriz 

urbana em voga mostra um padrão pouco sustentável: verticalização descontrolada na  

imediação de parques urbanos (o locus preferencial de ação dos promotores imobiliários 

locais) ou com o fenômeno dos condomínios-clube e novos bairros planejados (produtos 

tipicamente neoliberais), também, nas imediações de parques ambientais (exemplo da 

verticalização à margem do parque linear ambiental Macambira-Anicuns), impulsionando a 

progressiva edificação às margens dos cursos d’água e nascentes, acarretando severas 

alterações no uso do solo e redução das áreas permeáveis (caso mais grave de degradação 

ambiental na RMG registrado no Parque Cascavel/Jardim Atlântico – chamado no mercado 

local como “um golpe imobiliário”). Enfim, um conjunto de inovações estratégicas mercantis 

e instrumentos urbanísticos, no contexto do capitalismo financeirizado, instituindo a cultura 

do “laisses-faire urbano” na RMG (caso do projeto da Operação Urbana Consorciada Jardim 

Botânico, em área de importante reserva ambiental e nascente do Córrego Botafogo, proposta 

para obtenção de recursos via comercialização de CEPACS).   

Apesar da alusão a imagem de cidade ecologicamente correta, a questão da justiça 

socioambiental não vem pautando a preocupação dos planejadores urbanos; as moradias 

populares construídas em todo o território metropolitano, especialmente nas regiões 

Sudoeste/Noroeste de Goiânia (“signos de pobreza”), nas imediações de áreas verdes, muitas 
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em áreas de preservação permanente ou mata nativa, ocupação de espaços perimetropolitanos, 

avançando sobre os municípios do entorno e aprofundando os focos conurbatórios, 

evidenciam a manutenção do crescimento periférico, da segregação residencial, e um padrão 

insustentável de uso e ocupação do solo – como a ocupação de novas áreas na região Norte, 

nas proximidades do manancial de abastecimento de Goiânia (Residenciais populares e 

loteamentos privados, voltados às classes de menores rendas).  

Assim, a reestruturação da metrópole, vista pela ótica da apropriação desigual do 

espaço, do padrão de moradia entre as classes sociais e formas de inserção na cidade, 

evidencia que a desigualdade urbana, funcional e social se aprofunda, gerando uma cidade 

partida e fragmentada e que os processos de segregação residencial vêm se acentuando 

paulatinamente (“a cidade COM-FUSA”). Situações que, somadas à ampliação ininterrupta 

do sistema viário destinado aos carros, ao crescimento extraordinário da frota de veículos nos 

anos recentes, da violência e da insegurança pública etc., revelam o agravamento da 

insustentabilidade urbana, permitindo, mesmo, relativizar a ostentação dos títulos de “capital 

brasileira com o melhor índice de qualidade de vida” e de “cidade sustentável”.  

Na prática, observa se que a implementação dos “atributos verdes da cidade” privilegia 

claramente aqueles que podem pagar pelo consumo da natureza, colocando o planejamento 

urbano a serviço dos interesses das elites locais e do capital imobiliário (em nome do 

desenvolvimento econômico) e deixa de enfrentar as fraturas internas da metrópole, cuja 

dinâmica de crescimento tem historicamente empurrado parte significativa da população para 

a marginalidade urbana (com os processos de gentrificação); reproduzindo problemas típicos 

das grandes aglomerações e desnudando enormes contradições não reveladas no marketing da 

“cidade dos Parques e da qualidade de vida”. 

Em geral, verifica se que a política urbana/ambiental local não dialoga com a política 

habitacional: além do Plano Diretor, a Prefeitura de Goiânia elaborou o PDAU, o Zoneamento 

Econômico Ecológico e o PLHIS. Também o Estado de Goiás, através da Agehab, elaborou o 

PEHIS; as Prefeituras municipais de dezessete (17) municípios metropolitanos receberam 

recursos financeiros do FNHIS (Lei 11.124/2005) para elaboração de seus PLHIS e 

elaboraram seus Planos Diretores (16 municípios possuem o PD). Contudo, a definição da 

localização dos empreendimentos habitacionais produzidos no período recente não se orienta 

pelos levantamentos elaborados e pactuados nestes instrumentos de Planejamento.  

Embora, desde a elaboração do PDIG 2000, a Secretaria Municipal de Planejamento 

de Goiânia venha apresentando estudos e proposta para enfretamento da questão da 

degradação ambiental decorrente do processo de edificação ocorre um processo permanente 
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de desestruturação do espaço urbano, com a especulação imobiliária incontrolável, 

parcelamento desordenado de áreas, glebas e fazendas ainda disponíveis dentro da cidade e 

relação destrutiva com o meio ambiente. A intensificação da produção do ambiente construído 

nos anos recentes coloca a urgência da efetivação de maior controle do uso sustentável do 

solo, devendo ser tratada como uma demanda metropolitana, com regulamentações 

formuladas como política de interesse comum e que contemple a complexidade territorial do 

conjunto de municípios da RMG, tais como: a necessidade de instituição de legislação edilícia 

e urbanística comum de edifícios de apartamentos (especialmente na área conurbada Goiânia-

Aparecida de Goiânia); a adoção de procedimentos mais rigorosos e centralizados para 

aprovação de projetos de implantação de empreendimentos de parcelamento do solo com fins 

residenciais (sejam públicos ou privados), em casos que envolva supressão de vegetação 

nativa e/ou intervenção em APP, visando assegurar a recuperação e compensação ambiental.   

Contudo, a ausência de uma política metropolitana efetiva e a falta de funding 

específico, em tempos de austeridade fiscal, torna evidente a magnitude do desafio de 

encontrar alternativas para o financiamento do desenvolvimento metropolitano, especialmente 

para a superação do déficit de infraestrutura social e urbana; de garantir a implementação dos 

instrumentos previstos no Estatuto da Metrópole (consórcios, fundos públicos, parceria 

público-privadas, operações urbanas consorciadas, compensação ambiental etc.) e das 

propostas aprovadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da 

RMG (atualmente em elaboração). No campo da política habitacional, a sequência de medidas 

anunciadas atesta sua descontinuidade, impactada pelo corte de gastos orçamentários (a “PEC 

do fim do mundo”, com sua réplica em Goiás), mudança de foco (a partir da Faixa 1,5 de 

renda) e priorização de ações (teto de renda de R$ 9 mil para financiamento pelo MCMV); 

observando-se a “involução” do mercado imobiliário, como pode ser inferido da situação de 

saúde financeira de diversas Incorporadoras S/A (pedido de recuperação judicial da Viver, 

PDG, venda da TENDA/Gafisa – e da goiana TCI Incorporadora), dependente, antes de tudo, 

dos fundamentos macroeconômicos do país.  

Diante deste cenário, a possibilidade de interrupção da produção de moradia social 

causa apreensão, principalmente considerando a crescente demanda demográfica no contexto 

de expansão da Grande Goiânia: em dezembro de 2016, foram cadastrados pela Prefeitura de 

Goiânia/Seplanh “28 mil inscritos pleiteando uma moradia em dois empreendimentos (1.616 

apartamentos do Nelson Mandela/Vera Cruz e 1.080 UH no Jardins do Cerrado X);
332
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Na Capital, 28 mil pessoas na fila aguardam moradia. Jornal O Popular, 28/11/2016. In: 
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empreendimentos nos quais a Agehab é a entidade organizadora e/ou parceira, tendo realizado 

outras “72 mil inscrições” (63.789 inscrições habilitadas);
333

 evidenciando, portanto, os 

enormes desafios para a busca de garantia do direito à cidade (e à moradia), nos termos 

preconizados na Nova Agenda Urbana Pós-2015 e o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS para 2030. Enquanto isso, os conflitos por moradia na 

RMG não param de crescer,
334

 como registrado, nas imagens da desocupação judicial de uma 

área pública no bairro Parque Atheneu (janeiro/2017), nas imediações do parque urbano 

ambiental Carmo Bernardes, o qual serviu para acampamento das famílias desabrigadas no 

episódio: adultos, idosos e crianças passaram a dormir ao relento no gramado do Parque, 

dando uma conotação bem diferente a imagem usada no marketing da “qualidade de vida da 

cidade dos Parques”. 

 

Figura 46: Goiânia – famílias que desocuparam área invadida no setor Parque Atheneu 

dormem ao relento no gramado do parque ambiental Carmo Bernardes (12/01/2017). 
Fonte: G1 Goiás; In: http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/01/familias-dormem-em-gramado-de-praca-apos-

desocupacao-em-goiania.html 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Quadro-resumo legislação do Programa Morada Nova/Cheque 
Moradia (instituído pela Lei nº 13.841/2001); transformado em Programa 
Habitar Melhor – Cheque Mais Moradia (PPA 2013) 

 

Legislação Número/Data Ementa 

Lei Ordinária 
Nº 13.841, de 15/05/2001 

 

Autoriza a concessão de crédito outorgado de ICMS em  operação 

interna com mercadorias a ser empregada em diretamente 

vinculadas ao programa habitacional Morada Nova  

Lei Ordinária 
Nº 14.339, de 15/05/2002 

 

Introduz alteração na Lei nº 13.841/2001 – Revogada. 

Lei Ordinária 
Nº 14.542, de 30/09/2003 

 

Autoriza a concessão de crédito outorgado de ICMS nas operações 

internas, com mercadorias destinadas a construções vinculadas ao 

Programa Morada Nova e dá outras providências”; “subsídio 

expresso em Cheque Moradia” 

Decreto Nº 5.834/2003 Altera o Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, 

Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (Anexo IX, 

XXVII) 

 

Lei Ordinária 
Nº 15.083, de 

28/01//2005 

 

Altera dispositivos da Lei nº 14.542, de 30 de setembro de 2003, e 

dá outras providências  

Lei Ordinária 

Nº 16.559, de 26 de maio 

de 2009 

 

Autoriza a concessão de subsídio complementar expresso em 

“Cheque Moradia”, na situação que especifica, relativo ao 

Programa Morada Nova, de que trata a Lei n° 14.542/03. 

 

Lei Ordinária Nº 17.509, de 22/12/2011 

Altera dispositivos da Lei 17.155, de 17 de setembro de 2010 (que 

cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS e 

seu Conselho Gestor) 

Decreto 
Nº 7.419, de 11 de agosto 

de 2011 

Dispõe sobre o Programa Habitacional Morada Nova e dá outras 

providências. 

 

Lei Ordinária Nº 17.827, de 29/10/2012 
Altera as Leis nºs 14.542 e 16.559, de 30 de setembro de 2003 e 

de 26 de maio de 2009, respectivamente, ambas relacionadas com o 

Programa Habitacional Morada Nova, e dá outras providências 

Lei Ordinária 
Nº 18.006, de 08/05/2013 

 

Introduz alterações nas Leis nº 14.542, de 30 de setembro de 2003, 

e 16.559, de 26 de maio de 2009 

Lei Ordinária 
Nº 18.794, de 14/01/2015 

 

Altera a Lei nº 17.441/11, que dispõe sobre a concessão de 

incentivo fiscal destinado à implantação ou ampliação de 

empreendimento industrial de grupos geradores de energia elétrica 

 

Lei Ordinária 
Lei nº 19.219, de 

11/01/2016 

Acresce dispositivos às Leis nºs 14.542, de 30 de setembro de 

2003, e 16.559, de 26 de maio de 2009, que dispõem sobre o 

Programa Habitar Melhor. 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Casa Civil/Goiás. Organizada pela autora.  

 

 

 

 

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2003/lei_14542.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2003/lei_14542.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2009/lei_16559.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2003/lei_14542.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2009/lei_16559.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2009/lei_16559.htm
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Principais Alterações nas Regras e Valores do Programa Morada Nova –  

Cheque Moradia (2001-2016)  

Regras Lei nº 13.841, de 

15/05/2001 

Lei nº 14.542, de 30/09/2003 Lei nº 18.006, de 08/05/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

operacionalização/ 

Fracionamento e 

Beneficiários 

 

 

 

 

Art. 2º. O subsídio é 

concedido para a família 
beneficiária do Programa 

Habitacional Morada 

Nova com renda mensal 
de até 3 (três) salários 

mínimos, nos seguintes 

valores: 
 

Art. 2° O subsídio concedido 

terá o seu valor expresso no 

Cheque Moradia, instrumento 
destinado à operacionalização 

do Programa Morada Nova, 

emitido em nome das pessoas 
físicas ou jurídicas 

beneficiárias, em valor único, 

permitido o seu fracionamento 
em parcelas que podem variar 

de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por 

folha de cheque (...) 

§1º,I – para as famílias com 
renda mensal de até 03 (três) 

salários mínimos e aos 

servidores públicos civis e 
militares da ativa, cuja renda 

mensal seja de até 06 (seis) 

salários mínimos, tratando-se  
das obras indicadas no inciso I 

do § 1º do art. 1º 

Art. 2° O subsídio concedido terá o seu 

valor expresso no Cheque Moradia, 

instrumento destinado à operacionalização 
do Programa Habitar Melhor, emitido em 

nome das pessoas físicas ou jurídicas 

beneficiárias, em valor único, permitido o 
seu fracionamento em parcelas que podem 

variar de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) por folha 
de cheque. 

§1º, III – para famílias com renda mensal 
acima de 03 (três) e não superior a 06 

(seis) salários mínimos e servidores 

públicos civis e militares, cuja renda 
mensal seja acima de 06 (seis) e não 

superior a 08 (oito) salários mínimos, para 

execução de programas habitacionais 
realizados em parceria com a Caixa 

Econômica Federal –CEF, Banco do 

Brasil S/A ou outras instituições 
financeiras credenciadas pelo Ministério 

das Cidades, sendo a AGEHAB a 

entidade organizadora o subsídio será de 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 
Regras/Valores Lei nº 13.841, de 

15/05/2001 

Lei nº 14.542, de 

30/09/2003 

Lei nº 15.083, de 

28/01//2005 

Lei nº 17.827, de 

29/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Valores/ 

Modalidades –  

Art. 2º, §1º, I - Para a 

concessão do subsídio às 

pessoas físicas ou jurídicas 
beneficiárias do Programa 

Morada Nova observar-se-ão 

as seguintes regras e valores: 

 
I) na construção de 

unidade habitacional 

o subsídio será de até 
R$ 3.000,00 (três mil 

reais);   
 

II)  na reforma ou 

ampliação de unidade 
habitacional o 

subsídio será de até 

R$ 1.000,00 (um mil 
reais);       

 

 

 
a) na construção de 

unidade habitacional o 

subsídio será de até R$ 
4.000,00 (quatro mil 

reais); 
 

b) na reforma ou 

ampliação de unidade 
habitacional o subsídio 

será de até R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos 
reais); 

 

c) na construção ou 
implantação de redes de 

energia elétrica ou de 

distribuição de água 
potável e reservatório, 

para atendimento de UH, 

o subsídio será de até R$ 
500,00 (quinhentos reais) 

– item inserido com a Lei 

14.339/2002 

 
a) na construção de unidade 

habitacional o subsídio será de 

até R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 

 
b) na reforma ou ampliação de 

unidade habitacional o 

subsídio será de até R$ 
1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) por serviço, 

permitindo-se a soma de 
serviços até o limite máximo 

de R$ 3.000,00 (três mil 

reais); 
 

c) na construção ou 

implantação de redes de 
energia elétrica ou de 

distribuição de água potável 

e reservatório desta, para 
atendimento de unidade 

habitacional, o subsídio será 

de até R$ 600,00 (seiscentos 
reais) 

 
a) (...) 

 

b) na reforma/ 

ampliação ou melhoria 

o subsídio será de até 
R$ 3.000,00 (três mil 

reais); 

 

c) (...);      
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Regras Lei nº 14.542, de 

30/09/2003 

Lei nº 15.083, de 

28/01//2005 

Lei nº 17.827, de 

29/10/2012 

Lei nº 18.006, de 

08/05/2013 

Lei nº 18.794, de 

14/01/ 2015 

 

 

 

 

Valores/ 

Tipos de Obras 

Amparadas 

(Art. 2º, §1º, II) – 

relativamente às 
obras mencionadas 

nos incisos II a IV 

do § 1º do art. 1º 

executadas por 

pessoas jurídicas de 

direito público e 
pessoas jurídicas de 

direito privado sem 

fins lucrativos e de 
interesse social, 

observar-se-ão as 

normas e definições 
expedidas pela 

Agehab 

 

 

a) na construção ou 

reforma de obra tipo 
1, o subsídio será, 

conforme o caso, de 

até R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e R$ 

4.000,00 (quatro mil 

reais); 
b) na construção ou 

reforma de obra tipo 

2, o subsídio será de 
até R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) e R$ 

8.000,00 (oito mil 
reais), 

respectivamente; 

c) na construção ou 
reforma de obra tipo 

3, o subsídio será de 

até R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) e 

R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais), 
respectivamente. 

a) na construção ou 

reforma de obra do 
tipo 1, o subsídio será 

de até R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e R$ 
8.000,00 (oito mil 

reais), 

respectivamente; 
b) na construção ou 

reforma de obra do 

tipo 2, o subsídio será 
de até R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) e 

R$ 12.000,00 (doze 
mil reais), 

respectivamente; 

c) na construção ou 
reforma de obra do 

tipo 3, o subsídio será 

de até R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) e 

R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais), 
respectivamente 

 

a) (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) na 
construção/ampliação 

ou reforma de obra do 

tipo 2, o subsídio será 
de até   R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) e 

R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), respectivamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

c) na 

construção/ampliação 
ou reforma de obra do 

tipo 3, o subsídio  será 

de  até R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) e de 

R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais), 
respectivamente, 

podendo, no caso de 

construção/ampliação 
ou reforma de creches, 

ser de até R$ 

130.000,00 (cento e 
trinta mil reais), e de 

R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), 
respectivamente 

a) (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) na 

construção/ampli

ação ou reforma 
de obras do tipo 

3, o subsídio será 

de até R$ 
191.000,00 

(cento e noventa 

e um mil reais) e 
até R$ 60.000,00 

(sessenta mil 

reais) 
respectivamente. 
 

a) na 

construção/ampliaç
ão ou reforma das 

referidas obras, o 

subsídio será de até 
R$ 191.000,00 

(cento e noventa e 

um mil reais) e de 
até R$ 60.000,00 

(sessenta mil 

reais), 
respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

c) (...) 

 
 

  

 
Regras  Lei nº 16.559, de 26 

de maio de 2009 

Lei nº 17.509, de 

22/12/2011 

Lei nº 17.827, de 

29/10/2012 

Lei nº 18.006, de 

08/05/2013 
Lei nº 19.219, de 

11/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsídio 

Complementar 

e “Casas de 

Placa” 

Art. 1º Fica 

autorizada  a 
concessão de 

subsídio 

complementar no 

valor de até R$ 

15.000,00 (quinze 
mil reais), expresso 

em “Cheque 

Moradia”, aos 
beneficiários de 

programas 

habitacionais 
realizados em 

parceria com a 

Caixa Econômica 
Federal –CEF,  

desde que: (...)                                                                                                                                                                                                                                                                     

II – a Agência 
Goiana de 

Habitação –

AGEHAB– seja a 
entidade 

organizadora ou 

parceira da entidade 
organizadora 

Art. 3º o art. 2º da 

Lei nº 14.542, de 
30/09/ 2003, passa 

a viger acrescido 
da alínea “d”, com 

a seguinte 

redação:                                                                                                                                     
d) nos casos 

específicos de 

unidades 

habitacionais 

edificadas com 

placas de 

concreto, para 

substituição destas 

por alvenaria ou 
outros materiais 

de construção 

previstos no § 3º 
do art. 1º o 

subsídio será de 

até R$ 10.000,00 
(dez mil reais) 

Art. 2º, §2º , O 

subsídio mencionado 
neste artigo é 

extensivo aos 
beneficiários de 

programas 

habitacionais 
executados em 

parceria com a Caixa 

Econômica Federal –
CEF–, Banco do Brasil 

S/A ou outras 

instituições financeiras 
credenciadas pelo 

Ministério das Cidades  

(...) 
desde que:  

I – a Agehab tenha 

assumido a 
responsabilidade pela 

complementação 

financeira (...); 
II – seja a entidade 

organizadora ou 

parceira da que tiver 
esse encargo devendo 

o “Cheque Moradia” 

ser emitido em seu 
nome ou da EO 

parceira à vista de 

prévia justificativa 

Art. . 2º, §1º, 

IV– para pessoas 

jurídicas de direito 

privado com ou sem 
fins lucrativos, desde 

que confirmada 

parceria com a Caixa 
Econômica Federal –

CEF–, Banco do Brasil 

S/A ou outras 
instituições financeiras 

credenciadas pelo 

Ministério das 
Cidades, tratando-se 

das obras indicadas no 

inciso I do § 1º do art. 
1º, o subsídio será de 

até R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e deverá ser 
aportado como 

contrapartida visando 

a viabilização do 
empreendimento, 

podendo ser utilizado 

em todos os serviços 
necessários à sua 

completa execução 

(...) 

O art. 2º da Lei nº 

14.542, de 30 de 
setembro de 2003, 

passa a vigorar 
acrescido do § 7º, com 

a seguinte redação: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
§ 7º No caso em que 

houver parceria com a 

União, por intermédio 
da Caixa Econômica 

Federal, para a 

utilização de recursos 
do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço 

–FGTS, a Agência 

Goiana de Habitação 

–AGEHAB– poderá 

emitir cheques em 

nome da pessoa 

jurídica responsável 

pela execução da 

obra, desde que 

previsto ou 

consignado nos 
termos do respectivo 

convênio.” (NR)                                                                                                                                                                                                        

Fonte: Secretaria da Casa Civil (dados compilados pela autora). 
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Anexo 2 - Evolução histórico-institucional da Região Metropolitana de Goiânia 

 

Legislação Número/Data Ementa 

Lei Ordinária Nº 8.956, 27/11/1980 

Cria o Aglomerado Urbano de Goiânia – AGLURB, constituído pelos 

municípios de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis e 
Trindade (10 municípios) 

Lei Ordinária Nº 9.369, 21/10/1983 
Alteração na composição dos municípios pertencentes ao Aglomerado 

Urbano de Goiânia incluiu o município de Hidrolândia (11 municípios) 

Lei Ordinária Nº 10.845, 21/06/1989 

Alteração na composição dos municípios pertencentes ao Aglomerado 

Urbano de Goiânia incluiu os municípios de Bonfinópolis e Brazabrantes 

(13 municípios) 

Constituição do Estado 

de Goiás  

1989 

 

Artigos nº. 04 (inciso I, alínea “a”), 90 e 91. Autoriza a criação da Região 

Metropolitana de Goiânia 

Lei Complementar Nº 9, 27/12/1991 

Dispõe sobre o Aglomerado Urbano de Goiânia (AGLURB), que passa a ser 
composto pelo municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Trindade, Guapó, Goianira, Nerópolis, Senador Canedo, Bela Vista de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes e Hidrolândia (12 municípios) 

Lei Complementar Nº 10, 10/07/1992 

Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 9/1991, composição dos 

municípios do AGLURB incluindo os municípios de Caturaí e Inhumas (14 
municípios) 

Lei Complementar Nº 16, 18/07/1995 

Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 9/1991, composição dos 

municípios do AGLURB incluindo o município de Santo Antônio de Goiás 
(15 municípios) 

Lei Complementar Nº 23, 09/01/1998 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 9/1991, composição dos 
municípios do AGLURB incluindo o município de Goianápolis (16 

municípios) 

Lei Complementar Nº 27, 30/12/1999 

Cria a Região Metropolitana de Goiânia – Grande Goiânia, composta 

pelos municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio 

de Goiás, Senador Canedo e Trindade (11 municípios) 

Lei Complementar Nº 27, 30/12/1999 
Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – RDIG – composta 
pelos municípios de Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, 

Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás. (7 municípios) 

Lei Complementar Nº48, 09/12/2004 

Alteração na composição dos municípios que compõe a Região 

Metropolitana de Goiânia incluiu o município de Bela Vista de Goiás (12 

municípios) 

Lei Complementar Nº 54, 23/05/2005 
Alteração na composição dos municípios que compõe a Região 

Metropolitana de Goiânia incluiu o município de Guapo (13 municípios) 

Lei Complementar Nº 78, 25/03/2010 

Alteração na composição da Região Metropolitana de Goiânia incorporando 

os municípios da RDIG aos da RMG, que em conjunto formam a  Grande 

Goiânia: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 
Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 

Caturaí,Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia,Inhumas, Nerópolis, 
Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de 

Goiás e Trindade (20 municípios) 

Fonte: Secretaria de Estado da Casa Civil/Goiás; a partir de levantamento realizado no âmbito pesquisa 

Governança Metropolitana no Brasil/IPEA – equipe Goiânia.  
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“Arranjo” de Gestão Metropolitana da RM de Goiânia 

Instrumento Legal Disposição da Lei 

Lei Complementar  

nº. 027/1999 

Autoriza a criação do CODEMETRO (Art. 6º) 

Cria a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (Art. 6º, § 5°). 

Cria a Câmara Temática de Uso e Ocupação do Solo (Art. 8º, Parágrafo único). 

Decreto Estadual  
nº. 5.192/2000 

Dispõe sobre a constituição do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia – 
FUNDEMETRO 

Decreto Estadual  

nº. 5.193/2000 
Institui o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – CODEMETRO 

Lei Complementar  

nº. 030/2000 

Específica a composição da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo Urbano e suas 

respectivas competências (Art. 6º, § 4°, § 5° e Art. 9º). 

Lei Complementar 
nº. 034/2001 

Institui a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos – RMTC e como unidade gestora a 
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC  

Lei Complementar  

nº. 037/2002 
Altera a área de abrangência da RMTC (inclusão dos municípios de Caldazinha e Nova Veneza) 

Lei Complementar  

nº. 041/2003 

Altera a composição do CODEMETRO, e defini uma “secretaria executiva exercida pela Gerência 

Executiva da Região Metropolitana de Goiânia, da Secretaria do Planejamento e 
Desenvolvimento” 

Lei Complementar  

nº. 049/2004 
Altera a área de abrangência da RMTC (inclusão do município de Goianápolis) 

Lei Complementar  

nº. 053/2005 

Autoriza a constituição do FUNDEMETRO, altera a composição do CODEMETRO e defini uma 

“secretaria executiva exercida pela Superintendência da Região Metropolitana de Goiânia, da 

Secretaria das Cidades” 

Decreto Estadual  

nº. 6.313/2005 

Introduz alterações no Regulamento do FUNDEMETRO, aprovado pelo Decreto nº 5.192, de 

2000 

Decreto Estadual  
nº. 7.640/2011 

Altera dispositivos do Decreto nº 5.193/2000 sobre a composição do CODEMETRO: “o 

Secretário de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, que será o seu 

Presidente” (Art. 2º, inciso I). 

Lei Complementar  

nº. 087/2011 

Altera a composição do CODEMETRO; as funções da Secretaria de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia; autoriza a constituição do FUNDEMETRO; e altera o prazo para 
execução do Plano Diretor Integrado da RM de Goiânia. 

Lei Complementar  

nº. 105/2013 

Altera o § 4° do artigo 6º da LCE nº 27, de 30 de dezembro de 1999, com alterações posteriores, 

com  novas inclusões na composição do CODEMETRO,  

Lei Complementar  

nº. 111/2014 

Altera a LCE nº 27/1999, designando o “Secretário de Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos” para a presidência do CODEMETRO, e inclui na sua composição o § 6° - Na 
presidência da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos deve haver um sistema de rodízio 

entre os prefeitos que a compõem, seguindo-se a sequência constante do § 4º deste artigo, 

iniciando-se com o Prefeito do Município de Goiânia, cujo mandato é de 2 (dois) anos. 

Lei Estadual nº 18.687/2014  
Dispõe sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências –

conforme específica a Lei Estadual nº 18.746/2014 ). 

Fonte: Secretaria de Estado da Casa Civil/Goiás. Elaborada pela autora (a partir de levantamento realizado no 

âmbito pesquisa Governança Metropolitana no Brasil/IPEA – equipe Goiânia).  
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Anexo 3-Indicadores Sociais Urbanos da RMG 

RM de Goiânia: Nível de Integração, População, Taxa Geométrica, Urbanização, Área, Densidade Demográfica, PIB e Movimento Pendular 

MUNICÍPIOS 
Nível de 

Integração  

População Total Taxa 

Geométrica 

2010-2000 

Grau de 

urbanização 

2010 

Área 

Teritorial 

(km2) 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km2) 

PIB a preços 

correntes - 2013 

(R$ mil)  

PIB Per 

Capta 2013 

(R$) 

População 

Ocupada 

2010 

Movimento 

Pendular2010 2000 2010 
Estimativa 

2016 

RM de Goiânia - 1.743.431 2.173.141 2.458.504 2,23 98,0 7.338.556 297,07   58.256.490,00    17.114,35    1.146.499       511.089  

Abadia de Goiás* Baixo 4.971 6.876         8.053  3,30 73,9 146.778 46,85 153.299,00   20.258,94           3.493  2334 

Aparecida de Goiânia Muito alto 336.392 455.657     532.135  3,08 99,9 278.539 1580,27 9.899.254,00   19.774,03       233.547  147892 

Aragoiânia Baixo 6.424 8.365         9.607  2,68 66,1 219.550 38,10 77.169,00     8.472,68           4.172  1598 

Bela Vista de Goiás Médio 19.210 24.554       28.077  2,48 73,1 1.275.849 19,56 730.083,00   27.403,46         12.364  2653 

Bonfinópolis Baixo 5.353 7.536         8.876  3,48 93,2 112.389 61,62 64.465,00     7.749,11           3.609  2092 

Brazabrantes Baixo 2.772 3.232         3.565  1,55 67,1 123.072 26,26 65.181,00   18.925,82           1.508  865 

Caldazinha* Baixo 2.859 3.325         3.664  1,52 57,7 249.691 13,25 35.243,00     9.955,55           1.543  711 

Caturaí Baixo 4.330 4.686         5.010  0,79 78,2 205.078 22,61 52.808,00   10.755,30           2.248  898 

Goianápolis Baixo 10.671 10.695       11.460  0,02 90,6 162.435 65,84 146.365,00   13.304,66           4.852  2021 

Goiânia Polo 1.093.007 1.302.001  1.448.639  1,77 99,6 728.841 1776,74 40.461.354,00   29.034,21       708.550  262987 

Goianira Alto 18.719 34.060       40.338  6,17 98,2 221.552 162,94 525.065,00   13.922,65         16.565  11147 

Guapó Médio 13.997 13.976       14.462  -0,02 81,1 516.844 27,04 152.826,00   10.615,16           6.705  2573 

Hidrolândia Baixo 13.086 17.398       20.121  2,89 60,2 953.729 18,43 409.806,00   21.551,71           8.697  3214 

Inhumas Médio 43.897 48.246       51.932  0,95 93,5 615.278 78,68 727.848,00   14.345,79         24.823  5790 

Nerópolis Alto 18.578 24.210       27.812  2,68 95,9 204.217 118,55 596.037,00   22.607,97         11.973  4411 

Nova Veneza Baixo 6.414 8.129         9.249  2,40 86,4 126.377 65,89 144.267,00   16.382,86           4.220  1694 

Santo Antônio de 

Goiás* 
Alto 3.106 4.703         5.659  4,24 90,8 132.805 35,41 105.209,00   20.038,28           2.349  1216 

Senador Canedo Alto 53.105 84.443     102.947  4,75 99,6 248.291 344,27 2.324.055,00   24.459,10         42.212  29359 

Terezópolis de Goiás* Baixo 5.083 6.561         7.513  2,59 86,5 106.913 61,37 142.409,00   19.967,65           2.983  912 

Trindade Médio 81.457 104.488 119.385 2,52 95,8 710.328 147,02 1.443.747,00   12.762,18         50.084  26722 

Fonte: IBGE; Observatório das Metrópoles (2012); Leis Complementares Estaduais, Goiás; PIB – IBGE/2013 Série Revisada - nova  referência  Contas  Nacionais);  Notas: *Município criado após 1991. Movimento 

pendular: Soma de entradas e saídas por motivo de trabalho ou estudo.  
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RM de Goiânia: IDHM (Renda, Educação e Longevidade), IVS (IU, CH, Renda e Trabalho) e IBEU (Mob., CA, CH, SC e Infraestrutura) 

Unidade Territorial IDHM  
IDHM 

Renda 

IDHM 

Educação 

IDHM 

Longevidade 
IVS 

IVS 

Infraestrutura 

Urbana 

IVS 

Capital 

Humano 

IVS 

Renda e 

Trabalho 

IBEU 

Global 

Ranking 

na 

RMG 

D1 

Mobilidade 

D2 

Condições 

Ambientais 

D3                     

Condições 

Habitacionais 

D4   

Serviços 

Coletivos 

D5 

Infraestrutura 

Abadia de Goiás 0,708 0,687 0,622 0,830 0,292 0,279 0,318 0,278 0,770 6 0,663 0,991 0,788 0,769 0,638 

Aparecida de Goiânia 0,718 0,687 0,620 0,834 0,350 0,478 0,334 0,239 0,678 17 0,668 0,906 0,788 0,560 0,468 

Aragoiânia 0,684 0,683 0,560 0,837 0,400 0,466 0,400 0,334 0,704 16 0,689 0,938 0,876 0,560 0,459 

Bela Vista de Goiás 0,716 0,721 0,607 0,837 0,331 0,413 0,309 0,271 0,773 4 0,812 0,975 0,842 0,689 0,547 

Bonfinópolis 0,683 0,671 0,580 0,817 0,359 0,422 0,346 0,309 0,647 18 0,464 0,987 0,809 0,577 0,399 

Brazabrantes 0,701 0,677 0,615 0,826 0,287 0,206 0,338 0,317 0,758 9 0,854 0,960 0,875 0,553 0,547 

Caldazinha 0,685 0,669 0,591 0,814 0,371 0,378 0,369 0,367 0,732 14 0,648 0,903 0,855 0,605 0,649 

Caturaí 0,664 0,665 0,540 0,815 0,398 0,411 0,442 0,342 0,738 13 0,697 0,978 0,863 0,565 0,586 

Goianápolis 0,703 0,678 0,620 0,825 0,293 0,167 0,346 0,367 0,769 7 0,898 0,971 0,812 0,555 0,611 

Goiânia 0,799 0,824 0,739 0,838 0,291 0,412 0,263 0,198 0,862 1 0,827 0,948 0,886 0,847 0,800 

Goianira 0,694 0,674 0,596 0,831 0,349 0,413 0,339 0,296 0,614 20 0,441 0,882 0,751 0,561 0,437 

Guapó 0,697 0,708 0,580 0,826 0,334 0,331 0,367 0,305 0,767 8 0,661 0,946 0,855 0,792 0,584 

Hidrolândia 0,706 0,707 0,603 0,827 0,268 0,207 0,328 0,269 0,745 11 0,845 0,859 0,830 0,542 0,648 

Inhumas 0,720 0,718 0,618 0,842 0,233 0,105 0,313 0,281 0,804 2 0,909 0,980 0,884 0,685 0,564 

Nerópolis 0,721 0,681 0,671 0,820 0,270 0,215 0,328 0,268 0,770 5 0,837 0,980 0,852 0,566 0,617 

Nova Veneza 0,718 0,671 0,660 0,837 0,292 0,276 0,285 0,316 0,786 3 0,815 0,991 0,851 0,588 0,688 

Santo Antônio de Goiás 0,723 0,687 0,662 0,832 0,337 0,405 0,302 0,303 0,745 10 0,735 0,835 0,852 0,582 0,720 

Senador Canedo 0,701 0,676 0,617 0,827 0,367 0,444 0,374 0,283 0,637 19 0,542 0,865 0,701 0,544 0,532 

Terezópolis de Goiás 0,685 0,655 0,615 0,799 0,338 0,286 0,353 0,375 0,744 12 0,878 0,855 0,790 0,565 0,631 

Trindade 0,699 0,682 0,608 0,822 0,353 0,426 0,353 0,280 0,709 15 0,625 0,892 0,793 0,705 0,528 

RM de Goiânia 0,769 0,786 0,691 0,836 0,316 0,429 0,294 0,224 0,720 - 0,696 0,900 0,705 0,602 0,697 

Goiás 0,735 0,742 0,646 0,827 0,331 0,385 0,334 0,274   - - - - - - 

Brasil 0,727 0,739 0,637 0,816 0,326 0,295 0,362 0,320 0,607 - 0,571 0,609 0,650 0,650 0,553 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/); Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (PNUD/FJP/IPEA: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=24037); Atlas da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (http://ivs.ipea.gov.br/ivs/); Índice de Bem Estar Urbano nas Regiões 
Metropolitanas Brasileiras/Observatório das Metrópoles (http://ibeu.observatoriodasmetropoles.net/ibeu-global/ e http://observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/ibeumunicipal_basedados.xlsx). 
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Anexo 4 – RM de Goiânia: Produção Habitacional por Programas Públicos: 
Empreendimentos, Nº de UH e Investimento (2005-2016) 

Programa Empreendimento UH Ano  
Valor  

(mil R$) 

Entidade 

Organizadora  

Município: Abadia de Goiás 

MCMV Entidades Jd. Nova Abadia 49 2012 1.804.451 HABITAT 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 103 -  6.914.535 - 

Município: Aparecida de Goiânia 

MCMV/FAR Res Águas Claras 336 2009 13.898.046 Prefeitura 

MCMV/FAR Jd Buriti Sereno 832 2012 49.920.000 Agehab 

MCMV Entidades Vila Del Fiori 73 2013 4.379.562 AGARC 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 1 300 2012 1.679.271 MLCP 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 2 300 2012 1.714.760 ACEMAT 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 3 300 2012 1.684.967 ACODES 

MCMV Entidades Res Jardim Miramar 272 2014 2.816.131 AGARC 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 1 300 2015 3.102.000 MLCP 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 2 300 2015 3.103.980 ACEMAT 

MCMV Entidades Chacara São Pedro 3 300 2015 3.105.900 ACODES 

Credito Solidário Jardim dos Ipês 200 2007 4.086.200 MDC 

PAC/UAP Agenor Modesto 96 2009 3.790.400 Prefeitura 

PAC/UAP Urb Jd Tiradentes 300 2009 5.939.800 Agehab 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 3909 - 104.331.101 - 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 17.240 - 1.749.122.152 - 

Município: Aragoiânia 

MCMV/FAR Conj Hab Monte Sinai 300 2012 17.903.934 Prefeitura 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 413 - 28.108.083 - 

Município: Bela Vista de Goiás 

MCMV Entidades Res Sussuapara 200 2012 10.551.398 AMETUR 

MCMV/FAR Res Vitória 256 2012 15.358.586 Prefeitura 

PAC/UAP 
Urb St Primavera e Ass Hab 

Satélite 
95 2009 2.446.300 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 551 - 28.356.284 - 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 1.290 - 106.373.939 - 

Município: Bonfinópolis  

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 148 - 13.285.187 - 

Município: Brazabantes  

MCMV/FAR Res Manuel Padra 100 2012 6.000.000 Prefeitura 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 309 - 23.895.245 - 

Município: Caldazinha  

MCMV/ PNHU (FAIXA 2) 40 - 3.527.611 - 

Município: Caturaí  

MCMV/FAR Res Interlagos 100 2012 5.300.000 Prefeitura 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2 E 3) 256 - 19.294.346 - 

Município: Goianápolis 

MCMV/FAR Res Jd do Lago 250 2010 10.299.387 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Novo Horizonte 2 100 2013 6.000.000 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 350 - 16.299.387 - 

MCMV/ PNHU (FAIXA 2) 413 - 24.422.127 - 
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Município: Goiânia  

Credito Solidário Lírio dos Campos 1e 2 377 2005 4.813.840 Ass Morar Bem  

Credito Solidário Pq Eldorado Oeste I – III 450 2006 9.015.040 UEMP/GO 

Credito Solidário Res Vida Nova 50 2006 942.500 Ass Vida Nova 

Credito Solidário Paulo Pacheco 1 e 2 281 2008 6.396.780 ACONCHEGO 

Credito Solidário Tremendão 57 2008 1.299.600 ASS ADTEGO 

PAC/PROV. HAB. Frei Galvão 208 2009 6.695.000 Prefeitura 

PAC/PROV. HAB. Res Gov Jerônimo C. Bueno  1.600 2009 65.469.500 Prefeitura 

PAC/PPI-FAVELA Santa Fé 481 2009 11.063.000 Prefeitura 

MCMV/FAR Jardins do Cerrado Mod I - IV 1.808 2009 75.936.000 Prefeitura 

MCMV/FAR Iris Ville I e II 391 2009 15.227.935 Prefeitura 

PAC/PPI-FAVELA Res Orlando Morais 253 2010 15.639.000 Prefeitura 

FGTS/FNHIS João Paulo II 726 2014 21.300.000 Agehab 

PAC/UAP Urb Jd Curitiba I – III 221 2010 34.381.880 Agehab 

MCMV/FAR Res Antônio Carlos Pires 214 2015 12.840.000 Prefeitura 

MCMV/FAR Res. Buena Vista I – III 1.424 2011 45.568.000 Prefeitura 

MCMV/FAR Portal dos Ipês 272 2012 14.687.824 Prefeitura 

MCMV/FAR Bertim Belchior I e II 553 2009 21.529.085 Prefeitura 

MCMV Entidades Res Jardim das Oliveiras 420 2013 2.914.600 Ass Vida Nova 

MCMV Entidades Conj Hab Harmonia 46 2011 1.790.944 Ass Força Leste 

MCMV Entidades Conj. Hab. Renascer I - III 676 2014 6.215.408 MRU 

MCMV Entidades Jd Botanico 1 e 2 149 2011 5.810.898 Ass Vida Nova 

MCMV Entidades Pq Eldorado Oeste IV 150 2011 5.790.560 UEMP/GO 

MCMV/FAR Nelson Mandela (Vera Cruz)  1.616 2013 96.960.000 Agehab  

MCMV/FAR Jardim do Cerrado Fase 6  1.080 2013 64.800.000 Prefeitura/Agehab 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 13.503 - 547.087.394 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 29.094 - 2.750.397.303 - 

Município: Goianira  

MCMV/FAR Res Planalto I e II                                   498 2012 26.499.999 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Lago Azul II                                             500 2010 19.788.196 Prefeitura 

MCMV Entidades Vila Adilair I e II                                       292 2010 11.307.939 MLCP 

MCMV Entidades Res Planalto III                                      132 2012 6.863.999 AGARC 

PAC/PROV. HAB. Prod. Hab. Mulheres Negras    2007 4.545.000 Dandara Cerrado 

PAC/PROV. HAB. Prod. Hab. Baixa Renda UEMP  150 2007 3.932.200 UEMP-GO 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 1572 - 72.937.333 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 5.208 - 367.817.850 - 

Município: Guapó   

MCMV/FAR Res Bandeira                     300 2013 17.997.217 Prefeitura 

MCMV Entidades Res David Barbosa 263 2013 1.595.495 ASMOP 

MCMV Entidades Res Dona Alice 224 2013 1.541.600 UMIS 

MCMV Entidades Res Buritis II-III 183 2010 7.115.642 UMIS 

Credito Solidário Res Buritis I                        52 2010 1.461.520 UMIS 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 1022 - 29.711.474 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 818 - 108.510.511 - 

Município: Hidrolândia   

MCMV/FAR Res Hidrolândia I 450 2011 17.519.980 Prefeitura 

PAC/PROV. HAB. Res Zona Central 18 2009 296.500 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 468 - 17.816.480 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 659 - 32.439.989 - 
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Município: Inhumas  

MCMV/FAR Res Sonia Seabra 288 2014 15.552.000 Prefeitura 

PAC/UAP Urb Alphaville e Sol Nascente 65 2009 1.052.010 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 353 - 16.604.010 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 1.354 - 144.214.827 - 

Município: Nerópolis 

MCMV/FAR Res Dna Alda de Araújo Tavares 

–  1ª e 2ª Etapa 
640 2009 26.195.475 Prefeitura 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 1.202 - 85.033.328 - 

Município: Nova Veneza   

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 116 - 9.394.157 - 

Município: Santo Antônio de Goiás  

MCMV/PNHU (FAIXA 2) 587 - 48.337.886 - 

Município: Senador Canedo  

MCMV/FAR Residencial Prado 350 2012 18.548.617 Prefeitura 

MCMV/FAR Res.Flor do Ipe  150 2014 9.500.00 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Recanto das Veredas  208 2013 12.476.455 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Santa Edwiges 01 e 02 432 2013 25.084.012 

 
Prefeitura 

MCMV/FAR Res Palace Sao Francisco                                         282 2009 10.997.998 Prefeitura 

MCMV Entidades Cond Vereda dos Buritis 160 2014 9.600.000 Ong Pró-Moradia 

Credito Solidário Res Esplanada 48 2007 1.382.400 Ong Pró-Moradia 

PAC/UAP Urb Jd das Oliveiras  300 2009 2.015.200 Prefeitura 

PAC/UAP Urb Pq Alvorada 1000 2009 2.148.600 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 2930 - 82.253.282 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 6.126 - 573.621.642 - 

Município: Terezópolis de Goiás  

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 107 - 9.463.473 - 

Município: Trindade  

MCMV/FAR Res Jardim Scala                                      1200 2010 46.714.260 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Pq Manacás 232 2010 10.322.248 Prefeitura 

MCMV/FAR Res Jardins 1 e  2 600 2013 36.000.000 Prefeitura 

PAC/UAP St Mariopólis 150 2009 1.946.200 Prefeitura 

PAC/UAP Urb St Palmares e Bandeirantes 1050 2009 2.743.600 Prefeitura 

TOTAL UNIDADES (FAIXA 1) 3232 - 97.726.308 - 

MCMV/PNHU (FAIXA 2 E 3) 6.827 - 576.621.642 - 

TOTAL GERAL FAIXA 1 29.079 UH (investimento: 1.059 bilhão de R$) 

TOTAL GERAL FAIXA 2 E 3 71.897 UH (investimento: 6.681 bilhões de R$) 

Fonte: Balanço PAC/MPOG (vários anos); SNH/Ministério das Cidades (posição até junho de 2016) e CAIXA - 

Regional Sul Goiás. Dados organizados pela autora. 

Notas: Empreendimentos com mais de uma Etapa os valores foram computados no somatório; empreendimentos 

marcados em cinza, ainda se encontram em construção/conclusão de obras (citado ano de início da obra); os 

municípios de Bonfinópolis, Caldazinha, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis não contrataram 

na Faixa 1 de renda (zero UH); metade dos municípios metropolitanos contrataram  número inferior a dez (10) 

UH na Faixa 3 de renda: Caldazinha e Santo Antônio de Goiás não contrataram (zero UH); Abadia de Goiás, 

Brazabantes e Caturaí contrataram apenas 1  UH;  Nova Veneza apenas 2 UH; Bonfinópolis apenas 3 UH; 

Goianápolis e Terezópolis de Goiás apenas 4 UH e Hidrolândia apenas 6 UH, nesta faixa de renda; o valor de 

investimento na Faixa 1 de renda inclui R$ 214.802 milhões correspondentes a investimentos do PAC Habitação 

e Urbanização e do Programa Crédito Solidário/FDS.   
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Anexo 5 - Ficha-Roteiro para levantamento de informações in loco dos 
empreendimentos de habitação de interesse social na RM de Goiânia 

1 – Município metropolitano (07 municípios) 

               i) Breve caracterização e diagnóstico sociourbano: população, crescimento, taxa de urbanização,  

Tipologia do PLANHAB, Nível de Integração Metropolitana, IDHM, IVS, IBEU 

               ii) Evolução do estoque de domicílios, déficit habitacional e instrumentos de gestão urbana: Planos 

Diretores e Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS; 

               iii) Dados dos empreendimentos de habitação social – tabela e/ou análise gráfica. 

 

Fonte: CAIXA, SNH/Ministério das Cidades. 

iv) Mapeamento georreferenciado dos empreendimentos no território do Município (ArcGis ESRI e 

CorelDRAW).  

2 – Empreendimentos Selecionados (20 empreendimentos) 

i) Apresentação, localização (Google Earth), distância (km), ano de entrega;  

ii) Tamanho do projeto (nº UH), responsável, parceria, folder institucional (quando houver);                                                        

iii) Tipologia do empreendimento, tamanho das casas, características, itens; 

iv) Perfil das famílias, valor da prestação de financiamento + condomínio (quando houver);                                                       

v) História do bairro/empreendimento (casos de ocorrências de conflito social);  

vi) Problemas encontrados:  

 

 

 

vi) Quadro síntese-analítica da amostra: 20 empreendimentos  

Elaborada pela autora.  

 

Programa Habitacional Nome do 

empreendimento 

Nº de 

UH 

Valor ($) do 

investimento  

Fonte de 

Recursos 

Crédito solidário 

PAC 

MCMV 

MCMV-Entidades 

Cheque Moradia 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

FDS 

FNHIS 

FAR  

CGFGTS 

OGE 

 

I. Elementos avaliados: habitabilidade, inserção urbana/localização, infraestrutura, 

saneamento básico, serviços, acesso ao transporte, equipamentos urbanos, segurança 

pública, sustentabilidade ambiental; 

II. Percepção durante a visita técnica: satisfação residencial; relação de vizinhança; 

participação associativa; estigmatização (observação direta, depoimentos e levantamento 

fotográfico; 

III. Informações complementares: folder de comercialização; anúncios; matéria jornalística 

(mídia e folhetim local/regional); denúncia do MPGO e trabalhos acadêmicos (estudos de 

caso). 
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Anexo 6 - Projetos de Desenvolvimento Social e Vida no Bairro Jardins do 
Cerrado (Goiânia) 

 
i) Projeto Cidadania em Ação e Projeto 

Conviver: Instituto Brookfield, Prefeitura de 

Goiânia e PTTS pelo IDETECH – construção 

do Centro Comunitário– (aulas capoeira, 

educação patrimonial, Estação Digital, 

parceira do Banco do Brasil e atleta do 

futuro);  

iii) Projeto Meninos do Cerrado, 

participação no Circuito CAIXA 

Maratoninha (desde 2010): atividades 

culturais, passeios interativos, e praticas 

esportivas, aulas de futebol e caratê (apoio de 

voluntários e doações financeiras de varias 

instituições); Projeto Ambients Saudáveis 

(elaboração do Mapa Verde); 

 

ii) Projeto piloto Global Exchange-

Community Chang (GECC), da Fundação 

Global da Paz, em parceria comSecretaria 

Municipal de Educação (início em 2013): 

cultura criativa, desenvolvimento sustentável, 

hortas comunitárias, ensino de língua 

espanhola e inglesa (intercambista 

universitários de diversos países); criação da 

cooperativa “Mães do Jardim do Cerrado”; 

 

iv) Projeto Jardim do Cerrado: da casa ao 

território, Fundo Socioambiental 

CAIXA/DIST, em parceria com o Instituto 

de Assessoria ao Desenvolvimento Humano 

– IADH, Prefeitura, UFG, IFG, SEBRAE e 

SENAR (2014-2015): Central de Incubação 

de Empreendimentos Populares do Jardim do 

Cerrado – CIEP (2015-2017); 

 

v) Cursos profissionalizantes realizados pela 

ONG Sociedade Assistencial Goiás (SAG), 

localizada no Jardim do Cerrado II,  em 

diversas áreas: corte costura, balconista, 

porteiro, informática, tendo recebido a 

doação da Prefeitura de uma área de 2 mil 

m2 para instalação da sua sede; atualmente a 

Associação de Moradores  vem viabilizando 

junto a  Agehab a construção do Centro 

Comunitário para atendimento das famílias 

do Jardins do Cerrado IV; 

 

vi) A primeira Associação foi fundada em 

2010 - intitulada Associação de Moradores 

do Jardins do Cerrado e Mundo Novo (com 

apoio do Idetech); em 2013 foi fundada a 

Associação de Moradores do Jardins do 

Cerrado 7 – AMJC; e em 2015 passou a ser 

designada  Associação Habitacional Cerrado 

Forte – AHCF. 
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Anexo 7- Modelo de Escritura Pública de Doação: casas populares do bairro Jardins do Cerrado (Goiânia) 
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Anexo 8- Registro de experiência visitação técnica em bairros sociais de Lisboa-PT: 

Páteo dos Cavaleiros (Aluguel Social) e Cova da Moura (autoconstrução) – mar/2015 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


