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RESUMO  
A política pública PMCMV teve atuação destacada em várias realidades 
do território nacional, a partir de impactos na vida das famílias, na 
economia, no meio ambiente, assim como na produção do espaço 
urbano das cidades. Nesse sentido, o presente artigo visa conhecer as 
principais repercussões do PMCMV na produção do espaço urbano da 
cidade de Altos-PI, entre 2010-2020. O percurso metodológico deu-se 
por meio de pesquisa bibliográfica, documental, levantamento de dados 
em órgãos públicos e produção cartográfica. Os dados obtidos e 
discutidos revelam que a cidade de Altos teve forte impacto da 
produção habitacional do PMCMV, onde o programa perfez 89% das 
habitações construídas na cidade entre 2010 e 2020, bem como 
repercussões na atuação dos agentes produtores do espaço urbano e na 
expansão urbano recente da cidade. Destarte, o PMCMV, uma política 
pública nacional de habitação, revela-se em Altos como uma política 
multifacetada. 
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ABSTRACT 
The public policy PMCMV has had an outstanding performance in 
various realities of the national territory, from impacts on the lives of 
families, the economy, the environment, as well as the production of 
urban space in the cities. In this sense, the present article aims to know 
the main repercussions of the PMCMV in the production of urban space 
in the city of Altos-PI, between 2010-2020. The methodological 
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approach was based on bibliographic and documental research, data 
survey in public agencies and cartographic production. The data 
obtained and discussed reveal that the city of Altos was strongly 
impacted by the housing production of PMCMV, where the program 
perfected 89% of the houses built in the city between 2010 and 2020, as 
well as repercussions in the performance of the urban space producing 
agents and in the recent urban expansion of the city. Therefore, the 
PMCMV, a national public housing policy, reveals itself in Altos as a 
multifaceted policy. 

 
Keywords: Housing Policy; City; Altos/PI. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história da habitação social no Brasil, tendo como referência as políticas públicas 

habitacionais implantadas, é marcada por momentos de maiores investimentos e outros 

momentos com escassos financiamentos para o setor de habitação, assim como o surgimento 

e extinção de programas habitacionais no âmbito do governo federal. 

No ano de 2009, já no âmbito do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi 

criado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que se tonou a principal ação no campo 

da produção de novas habitações por meio do Estado brasileiro. Esse programa foi extinto em 

2020, após construir mais de 5 milhões de habitações no território brasileiro (BRASIL, 2021). 

O PMCMV teve repercussões em diferentes realidades do país, tendo foco 

principalmente nas cidades brasileiras por meio de suas faixas de financiamentos e 

submodalidades. A forma como este programa atuou nas cidades reverberou, segundo autores 

como Rolnik et. al,. (2015), Ronlik (2019), Marafon e Maia (2020), em intensas modificações e 

dinâmicas na produção do espaço urbano e da moradia das cidades do país, repercutindo em 

aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais. 

Dessa forma, dentre várias cidades do Brasil que tiveram atuação do PMCMV durante 

seu período de vigência (2009-2020), destaca-se, no presente trabalho, a cidade de Altos/Piauí, 

que se localiza na Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (RIDE Grande 

Teresina), perfazendo uma distância de 39 km da capital Teresina e com população de 38.822 

habitantes. O espaço urbano de Altos vem apresentando intensas modificações que se tornam 

nítidas em sua paisagem urbana, assim têm-se como questão problema central do presente 

manuscrito: quais as principais repercussões da atuação do PMCMV na cidade de Altos-PI no 

período 2010 a 2020? 
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Em relação aos objetivos do presente artigo, busca-se de forma geral conhecer as 

principais repercussões do PMCMV na produção do espaço urbano da cidade de Altos-PI, entre 

2010-2020. E de forma mais específica procura-se: a) discutir sobre a produção do espaço 

urbano e o PMCMV; b) identificar tendências da atuação do PMCMV e suas repercussões na 

cidade de Altos. 

Destaca-se que o texto faz parte das discussões de pesquisa desenvolvida no âmbito de 

Mestrado em Geografia, portanto, já realizada. Apresenta-se com relevância social e científica, 

pois é de interesse da sociedade e dos poderes públicos avaliar a forma como as políticas 

públicas repercutem no espaço e na própria sociedade A pesquisa pode contribuir para a 

implementação e gestão das futuras políticas habitacionais na cidade de Altos, assim como da 

necessidade de pesquisas que desvendem realidades de cidades que não sejam somente a 

capital do Estado, justificando também a escolha do recorte. 

O percurso metodológico delineado buscou enfatizar uma abordagem quantiqualitativa 

do fenômeno estudado, onde se utilizou da pesquisa bibliográfica por meio de leituras e 

fichamentos das obras sobre a temática; na pesquisa documental utilizou-se de documentos 

ainda sem um tratamento autoral, a exemplo de Alvarás de Construção. Também foi feito 

levantamentos de dados sobre o PMCMV na cidade de Altos, por meio de solicitação na 

Plataforma de Ouvidoria e Acesso à Informação ‘Fala-BR’ do Governo Federal do Brasil, 

localizada em https://falabr.cgu.gov.br/; foram também levantados dados na Secretaria 

Municipal de Finanças de Altos (SMF), a exemplo do quantitativo de emissões de alvarás de 

construção por ano; além de pesquisa de campo a partir de observações na cidade de Altos, 

bem como da utilização de produção cartográfica. 

 

2 APONTAMENTOS SOBRE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O PMCMV 

 

A sociedade em suas várias frações e aspectos reflete-se nas formas e usos do espaço, 

seja uma simples casa ou uma grande indústria, deixando sua marca em cada lugar e tempo 

distinto. Ao analisar esse espaço urbano como produto e reflexo da sociedade, é imprescindível 

sua apreensão como um campo de lutas, onde mostra-se fragmentado pelos vários usos, e 

articulados pelos fluxos materiais e imateriais (CORRÊA, 1989). 

A partir da concepção que o espaço é produto da sociedade em seu movimento 

histórico, por meio de formas construídas, a exemplo de moradias, infraestrutura, rodovias, 
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mercados, ou a imaterialidade dos fluxos de pessoas, redes de internet, relações sociais, em 

diferentes escalas e contextos. De acordo com Carlos (2018b, p. 53): 

 
[...] a sociedade ao produzir-se, o faz num tempo determinado, como condição de sua 
existência, mas através dessa ação, ela também produz, consequentemente, um 
espaço que lhe é próprio e que, portanto, tem uma dimensão histórica com 
especificidades ao logo do tempo e nas diferentes escalas e lugares do globo. Esse 
raciocínio sugere ser preciso considerar a reprodução da sociedade, em sua totalidade, 
realizando-se através da produção/reprodução do espaço. A sociedade se apropria do 
mundo enquanto apropriação do espaço [...]. 
 

Na dimensão da produção do espaço urbano capitalista, bem como sua reprodução 

enquanto processo dinâmico e mutável, tem-se a ação de diferentes interesses, sujeitos, 

escalas e agentes sociais que possuem papeis e interações na concretude de um espaço social. 

Corrêa (1989), identifica os seguintes agentes produtores que agem de forma mais direta na 

produção do espaço: proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, 

promotores imobiliários, Estado e os agentes sociais excluídos. 

Cada agente social possui uma função principal. Assim, os proprietários dos meios de 

produção, em sua maioria formado por industriais/empresários, constroem e atuam na 

modelagem da cidade a fim de atender suas necessidades e interesses; os promotores 

imobiliários agem no sentido de auferir lucro, principalmente, a partir da comercialização de 

habitações para quem pode pagar; os proprietários fundiários atuam para conseguir maiores 

lucros com a venda de terras, possuem interesse de expansão do perímetro urbano e do 

favorecimento da especulação imobiliário, a partir da valorização de áreas; o Estado possui 

vários instrumentos que regulam a ações dos outros, e ao mesmo tempo pode atuar com a 

função de vários agentes, atuando no favorecimento da reprodução do capital; e os agentes 

sociais excluídos produzem espaço por meio da resistência e luta por melhores condições de 

vida (CORRÊA, 1989). 

O espaço urbano capitalista, como produto de vários agentes e pautado em uma 

sociedade desigual e contraditória, tem cada vez mais assumido um valor estritamente 

mercadológico, onde a vida em sua reprodução cotidiana ganha menos relevo. Assim, um dos 

produtos necessários à reprodução da vida é a habitação, e esse bem essencial para a 

reprodução da população, assume cada vez mais um valor essencialmente de troca, e como 

elemento estratégico na reprodução e acumulação capitalista. Como bem coloca Carlos (2018b, 

p. 27), sobre a habitação ser “a expressão mais evidente da mercantilização do espaço urbano”. 
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No Brasil, a falta de habitação constitui um processo que cresceu ao logo do tempo, 

principalmente com a aceleração da urbanização, e persiste como uma questão que afeta as 

cidades do país. Os programas habitações por parte do Estado caminharam no sentido de 

diminuir a carência por habitações, mas muito mais no sentido de articulações de interesses e 

como forma de associação com os empresários do setor. Houve vários programas, a exemplo, 

conforme Bonduki (2017) e Azevedo e Andrade (2011), da Fundação da Casa Popular, Banco 

Nacional de Habitação, Programa Minha Cassa Minha Vida e Programa Cassa Verde e Amarela. 

O PMCMV foi implementado pelo governo federal brasileiro através da lei 9.977, de 7 

de julho de 2009. A finalidade do governo era conter os efeitos da crise econômica de 2008, 

aquecendo o setor de imobiliário e vários segmentos da economia, e também tentar atender 

para da demanda histórica dos movimentos sociais por habitações (ROLNIK, 2019). 

Segundo Maia e Marafon (2020), durante o período de vigência do PMCMV teve-se a 

divisão da atuação do programa em três fases distintas, visto que em cada fase eram 

implementadas algumas modificações, principalmente nas faixas de renda para obtenção do 

financiamento. As faixas eram usadas como um dos critérios para enquadramentos dos 

beneficiados sendo as faixas 1, 1,5; 2 e 3. A faixa 1 foi destinada para a população de menor 

renda, de no máximo 1.800,00, sendo as outras faixas para pessoas com maior renda familiar. 

A estruturação das ações congregou a destinação de recursos para os estados de acordo 

com o déficit habitacional, mas as empresas ficaram responsáveis por fazerem os projetos e 

submeterem às agências da CAIXA, que se aprovado liberava os recursos e financiamento, 

ficando a empresa responsável por todo o processo, de compra dos terrenos às construções e 

localizações. As prefeituras ficaram a carga de, na faixa 1, indicarem a demanda de 

beneficiados, tendo o setor privado como centralizador (OLIVEIRA, 2017).  

A forma que o programa impactou no urbano brasileiro reverbera em vários aspectos 

por meio da distribuição de, segundo Brasil (2021), 5.173.235 Uhs e 540.569.358.293 R$ em 

investimentos. Dado a abrangência espacial do PMCMV e suas repercussões, Amore (2015, p. 

18), diz que “o sucesso quantitativo e a boa repercussão na opinião pública fizeram o Programa 

se consolidar na política urbana em nível nacional, com impactos que estão se fazendo sentir 

no cotidiano das cidades grandes, médias e pequenas”. Em agosto de 2020, o PMCMV foi 

substituído pelo Programa Casa Verde e Amarela (PCVA). 
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As repercussões e principais características da atuação do PMCMV em nível nacional 

fizeram-se por meio de múltiplos processos que se articularam com interesses variáveis, 

realidades, cidades e contexto locais, bem como articulações com o ponto central de 

acumulação e reprodução dos capitais imobiliários e fundiários. Dentre alguns, pode-se citar a 

questão das localizações, padronizações, influência na expansão urbana, especulação 

imobiliária, impactos econômicos e sociais e entre outros.  

Em relação aos aspectos quantitativos e econômicos que o PMCMV favoreceu, Ronilk 

(2019), observa que o programa contribuiu no efeito econômico, principalmente para o setor 

da construção civil, bem como na articulação imobiliária de espaços antes com pouco dinâmica 

nesse setor. Portanto, o programa atou e favoreceu várias dinâmicas nas cidades brasileiras, 

tanto no âmbito social como ambiental, cultural, ambiental e econômico. 

 

3 TENDÊNCIAS E DINÂMICAS DO PMCMV NA CIDADE DE ALTOS 

 

O PMCMV estabeleceu-se na cidade de Altos a partir de 2009, onde, segundo Brasil 

(2021), financiou uma Unidade Habitacional (UH), mas foi a partir de 2010 que o programa 

mostrou força no financiamento de várias habitações na cidade por meio das três faixas de 

financiamento. 

Os conjuntos habitacionais construídos na cidade pelo Faixa 1 foram o Conjunto 

Habitacional São Luiz (312 UHs) e o Conjunto Prefeito Cézar Leal (339 UHs); o primeiro foi 

entregue no ano de 2016, já o segundo, no ano de 2019. Destaca-se que os critérios 

estabelecidos pelo programa foram: renda de até 1.800 reais, beneficiários do Bolsa Família, 

pessoas que residem em áreas de risco, com doenças crônicas e em situação de vulnerabilidade 

social (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009). 

Como o Gráfico 1 aponta, Altos obteve um total de 3.828 UHs construídas com 

financiamento do PMCMV tendo em vista o período de 2010 a 2020; sendo que houve 953 na 

Faixa 1, 2.861 na Faixa 2 e somente 14 na Faixa 3, ou seja, a maioria concentrou-se na Faixa 2 

do programa. Em relação à localização desse quantitativo, 3.545 foi na zona urbana e 283 na 

zona rural, o que denota expressividade de construções no urbano, onde perfaz 93% do total. 
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GRÁFICO 1 – Número de UHs do PMCMV em Altos (2010-2020) 

 
Fonte: Brasil (2021); Organização: Os Autores (2021). 

 

Em relação ao papel da Prefeitura de Altos, a mesma selecionou os beneficiados pela 

Faixa 1, que como foi colocado tinha critérios focados na população mais vulnerável 

economicamente, nas Faixas 2 e 3 foi possível constatar a pouca influência do Município na 

atuação do PMCMV na cidade. A Prefeitura recebe as propostas de loteamentos urbanos, com 

todas as informações legais, como a quantidade de lotes, e, posteriormente aprovados, dá-se 

início ao cadastro e registro de imóveis, sendo que as construtoras devem solicitar os alvarás 

de construção para executar as obras de cada unidade habitacional e, ao término, deve pedir o 

habite-se para cada habitação.  

Como constatado, Altos teve 3.828 entre 2010 a 2020, esse quantitativo colocou Altos 

em quarto lugar em recebimento do PMCMV na RIDE Grande Teresina e também em quarto 

lugar em nível no estado do Piauí. Essa expressão regional e estadual denota Altos como um 

local que foi alvo de intensa dinâmica habitacional do PMCMV, visto que a mesma está em nono 

lugar em população do Piauí, mas no quesito de UHs entregues pelo programa, fica à frente de 

outros municípios de maior população. 

Nessa perspectiva, a cidade de Altos, visto que mais de 93% da produção do PMCMV 

está na zona urbana do município, foi alvo de intensas ações na produção do espaço urbano, 

visto ação de diferentes agentes e da dinâmica habitacional propiciada por esta política pública 

habitacional.  
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A paisagem da cidade de Altos traz diversos exemplos dos impactos do programa por 

meio da construção de conjuntos habitacionais, residenciais e UHs, que acabam por influenciar 

em questões de comercialização de novos terrenos, aumento de comércios e equipamentos 

públicos, bem como a expansão urbana da cidade e o aumento dos negócios imobiliários e 

fundiários no geral. Como bem sinalizou Carlos (2018b), a habitação representa o lado mais 

visível da mercantilização das cidades, e da própria produção capitalista da cidade. 

Os dados de alvarás de construção de habitações, que são documentos obrigatórios para 

a realização da obra, revelam a intensidade de construção de novas moradias na cidade de 

Altos. Conforme o Gráfico 2 evidencia, no período de 2010 a 2020, Altos teve a emissão de 

4.279 alvarás, sendo maios no período de 2012 a 2018. 

 
GRÁFICO 2- Alvarás de construção de habitações em Altos (2010-2020) 

 
Fonte: Altos (2021). Organização: Os Autores (2021). 

 

A partir dos dados do Gráfico 2, que trouxe um total de 4.279 alvarás de construção de 

novas habitações em Altos no período de 2010 a 2020, e tendo em vista do total de UHs 

entregues pelo PMCMV de 3.828, tonar-se possível afirmar que 89% das novas habitações 

construídas em Altos foram financiados pelo PMCMV. Isto exemplifica a forma como o 

programa impactou na produção do espaço urbano de Altos, no período evidenciado. 

Depreende-se que esses expressivos alvarás de construção na cidade de Altos, deve-se 

tanto a possibilidade de financiamento pelo PMCMV, bem como outros fatores atrativos como 
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o preço da terra e, principalmente, a proximidade de Altos com a capital Teresina (39km), o que 

tem proporcionado um grande fluxo de pessoas de Teresina buscando Altos como novo local 

de moradia. 

A expansão da dinâmica imobiliária de Altos, contextualizada pelos dados referentes ao 

PMCMV, alvarás de construção e das empresas, repercute na paisagem urbana, onde o 

marketing em torno da questão habitacional pelos promotores imobiliários é visível nas ruas da 

cidade. A vontade de adquirir a casa própria é estimulada por toda a cidade através de 

outdoors, anúncios em carros de som e na rádio local (Figura 1). 

 
FIGURA 1 - Mosaico de fotografias de outdoors nas margens de rodovias em Altos 

 
Fonte: Altos (2021); Os Autores (2021). 

 

A partir da repercussão do PMCMV na cidade de Altos, onde teve a articulação de vários 

agentes produtores do espaço urbano, onde o Estado teve destaque por meio dessa política 

pública habitacional, tendo o aumento da ação dos promotores imobiliários desde a construção 

e comercialização das habitações, os proprietários imobiliários na venda de terrenos (CORREIA, 

1986). Uma das repercussões mais forte desse processo na cidade de Altos foi a expansão 

horizontal de seu perímetro urbano. 

Como aponta da Figura 2, tendo como referência os período de tempo (1990-2000; 

2000-2010; 2010-2020, o espaço de tempo em que houve maior avenço da macha urbana 
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ocorreu justamente no período estudado, ou seja, entre 2010 e 2020 que aparece no mapa em 

cor rosa. 

 
Figura 2- Mapa com a evolução da expansão urbana da cidade de Altos 

 
Fonte: IBGE (2020); Landsant 5 e 8; Pesquisa de Campo (2020;2021). Organização e Geoprocessamento: Os 

Autores (2021). 

 
A expansão evidenciada na Figura 2 também mostra que os conjuntos habitacionais e 

residenciais construídos nesse período, tendo 89% financiado pelo PMCMV, formam os vetores 

principais de expansão urbana da cidade entre o 2010 e 2020. Assim, coloca-se a forma como 

a política pública PMCMV atuou na produção do espaço urbano da cidade de Altos no período 

analisado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação do PMCMV, em seu período de vigência – 2009-2020, deu-se em várias 

realidades do país, por meio principalmente de sua produção habitacional nas cidades 

brasileiras.  Esse programa habitacional, por meio dos conjuntos habitacionais construídos 

influenciam e impactaram na produção do espaço urbano de várias cidades, ao dinamizar o 

mercado imobiliário e várias outras dinâmicas inerentes às cidades capitalistas. 
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Dessa forma, foi possível, a partir da discussão do artigo, conhecer um pouco da atuação 

do PMCMV na cidades de Altos, pois se revela a forma como o programa estabeleceu-se na 

referida cidade, ao financiar construções de novas habitações em três linhas, isto é, a Faixa 1, 2 

e 3, comportando 93% das UHs entregues no município. A atuação do poder público municipal 

foi mais passiva, ou seja, mais atrelada aos parâmetros técnicos, a exemplo da emissão de 

alvarás de construção e, no caso da Faixa 1, fazer a seleção dos beneficiados. 

A dinâmica imobiliária de Altos revelou-se por meio do quantitativo de emissão de 

Alvarás de Construção na cidade, onde se teve mais de 4 mil emissões no período estudado. 

Assim, a cidade de Altos colocou-se como importante foco de ações de diferentes agentes 

produtores do espaço urbano, reforçado pela sua posição no recebimento de UHs no Piauí, 

sendo a quarta colocada. A paisagem urbana da cidade mostra-se com várias modificações que 

são reforçadas pela expansão urbana recente da cidade, onde teve a maior expansão na última 

década (2010-2020). 

Destarte, reconhece-se que se precisa avançar mais em vários pontos da presente 

pesquisa, como olhar mais para o papel do poder público, sobre os elementos que além do 

PMCMV, tem dinamizado a produção da habitação na cidade de Altos, como os fluxos 

populacionais, mas entende que se trouxe elementos importantes para vislumbrar como a 

política pública habitacional, como no caso do PMCMV, pode influenciar em vários segmentos 

da realidade social. 
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