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1 INTRODUÇÃO

Para a implementação de políticas públicas, com leitura adequada de resultados e 
maior participação social, é imprescindível o uso de instrumentos confiáveis, capazes 
de promover uma visão territorial sobre os problemas sociais, com a identificação 
e a compreensão das desigualdades locais, que amparem as decisões, para que essas 
se traduzam em ações efetivas de combate às vulnerabilidades sociais. 

Nesse sentido, destacam-se o Índice de Desenvolvimento Humano Muni-
cipal (IDHM) e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). O segundo, de forma 
complementar ao primeiro, retrata e busca traduzir, por meio de um conjunto 
de indicadores, as condições menos favoráveis de inserção social das pessoas em 
termos de educação, trabalho e renda, moradia e infraestrutura urbana. A partir da 
associação entre o IDHM e o IVS, as áreas objeto de análise podem ser classificadas 
em níveis de prosperidade social, que foi conceituada como a ocorrência simultânea 
do alto desenvolvimento humano associado à baixa vulnerabilidade social. Nas 
porções do território onde essa combinação ocorre, pressupõe-se uma trajetória de 
desenvolvimento humano mais próspera e menos vulnerável (Ipea, 2015).

A partir desses dois indicadores, o objetivo deste texto é debater a problemática 
habitacional nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (RM de 
Porto Alegre)  e das regiões do orçamento participativo (ROPs) no município de 
Porto Alegre, com intuito de observar se as vulnerabilidades vêm sendo enfrentadas 
pelas políticas públicas implementadas na região, assim como o envolvimento das 
comunidades nesse processo.

O desenvolvimento urbano acelerado e o aumento significativo de ocupações ir-
regulares vêm ocorrendo nos grandes centros e arredores desde o século passado devido 
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aos atrativos urbanos propiciados, sobretudo por conta da oferta de serviços, indústria, 
comércio e tecnologias. Naquele período, a falta de políticas habitacionais voltadas 
à população mais carente e àquela vinda do interior contribuía para uma segregação 
socioespacial cada vez mais acentuada (Serpa, 2007). Na RM de Porto Alegre, assim 
como em outras RMs do Brasil, essa mesma tendência foi observada. Embora nas 
décadas de 1970 e 1980 muitas políticas habitacionais tenham sido empreendidas e a  
Constituição Federal (CF) brasileira de 1988 tenha instituído um capítulo destinado 
à política urbana, com destaque para a regularização fundiária e a função social da 
propriedade, a habitação para a população de baixa renda, até os anos 2000, vinha 
sendo realizada de forma difusa pelos governos locais, e os levantamentos estatís-
ticos constatavam um aumento significativo da população urbana, que não vinha 
sendo atendida pelas políticas habitacionais existentes (Holtz e Monteiro, 2008). 

Em função disso, no início dos anos 2000, o direito à moradia foi incluído na CF/1988  
(Emenda Constitucional – EC no 26/2000) e em 2001 a política urbana foi regu-
lamentada pelo Estatuto da Cidade, indicando o uso da propriedade urbana em 
prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental como principal instrumento 
de regularização fundiária (Holz e Monteiro, 2008). Com a regulamentação da 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), subsequentemente, foi 
criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), em 2005, 
com intuito de, a partir da instituição de uma Política Nacional de Habitação – 
PNH (aprovada em 2004), possibilitar a implementação de programas habitacionais 
voltados para a redução do deficit habitacional brasileiro. 

Na esteira desse intento, foram criados o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), em 2007, voltado para o investimento em infraestrutura urbana, e o 
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em 2009, voltado para a produção 
de moradias, em especial para a população de baixa renda. Esses dois programas 
vêm impulsionando de forma significativa a expansão de empreendimentos imo-
biliários e de obras públicas de infraestrutura urbana, que vêm transformando as 
principais RMs brasileiras.

A RM de Porto Alegre apresenta grandes desigualdades na constituição do 
espaço urbano, se constituindo de áreas urbanizadas consolidadas e áreas urba-
nas em processo de consolidação, ainda carentes de acesso aos serviços públicos, 
principalmente para a população de baixa renda. Dessa forma, a vulnerabilidade 
social pode ser relacionada às situações de pobreza, que provocam a exclusão da 
população dos serviços públicos e prejudica a garantia de direitos e cidadania, bem 
como pode ser compreendida pela análise das relações entre a disponibilidade de 
recursos materiais (ou simbólicos) e o acesso dos atores às oportunidades sociais, 
econômicas e culturais advindas do Estado, do mercado e da sociedade (Abramovay 
et al., 2002).
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De acordo com a análise do IDHM e IVS, baseada nas divisões intraurbanas, 
embora a RM de Porto Alegre apresente uma evolução em termos de prosperi-
dade social, muitas áreas ainda exibem carências que justificam a implementação 
de programas como o MCMV e o PAC. No campo da habitação, em 2010, as 
carências de moradia na RM eram estimadas em 125 mil, em torno de 9% dos 
domicílios, sendo que 80% do deficit habitacional era para as famílias com renda 
até 3 salários mínimos (SMs).

Alguns estudos sobre o MCMV vêm apontando uma tendência de localização 
periférica dos empreendimentos, em áreas carentes de infraestrutura e serviços, 
tanto no município núcleo das RMs estudadas quanto nos demais municípios, 
em função da elevação do custo dos terrenos centrais ao longo do tempo, assim 
como pela hipótese de uma desvinculação entre a produção de moradias e o deficit 
habitacional. No entanto, na RM de Porto Alegre, haveria uma melhor distribuição 
entre a oferta de unidades habitacionais e o deficit habitacional para a população 
de baixa renda, com a maior oferta nas áreas centrais ou do entorno imediato da 
metrópole (Lima Neto, Krause e Furtado, 2015).

No munícipio de Porto Alegre, núcleo da RM, pode ser percebida uma “ten-
dência de recentralização”, deflagrada por projetos e ações estratégicas promovidas 
pela prefeitura municipal, como a Revitalização do Centro Histórico, a Viva o Cen-
tro a Pé e a Caminho dos Antiquários. Ações estas que, pelos resultados positivos 
obtidos, têm influenciado outras regiões, como a Extremo Sul (pelos Caminhos 
Rurais) e a Entrada da Cidade, com a Revitalização do 4o Distrito, atingindo os 
bairros Navegantes, São Geraldo e Floresta. Contudo, não somente o centro da 
cidade tem apresentado modificações, mas também os bairros de classe média e 
alta, nos quais a mobilidade habitacional tem se evidenciado em um dado fluxo: 
há redução da população nas unidades de desenvolvimento humano (UDHs), 
que em 2000 detinham rendas mais altas, e aumento da população em UDHs de 
menor renda média per capita, em 2010, com esvaziamento dos locais mais nobres 
da cidade e aumento da população em locais de urbanização, com moradias de 
manutenção mais barata, menos valorizadas, intensificando-se assim a periferização 
e a aglomeração subnormal. 

Essas transformações urbanas não vêm ocorrendo somente por conta de 
novas obras, realizadas em grande parte pela função de sediar a Copa do Mundo 
de 2014. Na última década, foram realizados reassentamentos em Porto Alegre, 
como estas vilas: Tronco, Chocolatão, Nazaré e Dique, entre outras, que passaram 
a ocupar áreas de menor risco e com melhor infraestrutura, movimentos estes que 
ocorreram principalmente pelas parcerias municipal e federal de investimento em 
habitações de interesse social. Por sua vez, fatores econômicos têm incentivado 
o movimento habitacional pela procura de moradias em locais mais condizentes 
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com a situação financeira de uma expressiva parcela da população, ocorrendo, 
consequentemente, entre 2000 e 2010, a dispersão de rendas mais altas para UDHs 
mais distantes do centro. 

Com isso, se identifica, sobremaneira, a periferização enquanto processo de 
segregação residencial, que se poderia chamar de êxodo intraurbano das regiões 
mais ricas para as regiões mais pobres nas cidades. Frisadas as evidências desses 
processos no território em estudo, não se pretende aprofundar as causas deles, 
nem tecer parâmetros sobre como ocorre a concentração da pobreza, visto que a 
ênfase será quanto à localização de empreendimentos habitacionais estimulados 
pelas políticas públicas, sob a ótica do desenvolvimento e da vulnerabilidade. No 
entanto, contribui para a caracterização da RM de Porto Alegre a compreensão de 
que tais fatores comprometem o desenvolvimento humano local, desequilibrando 
comunidades, intensificando desigualdades intraurbanas e gerando diversos pro-
blemas socioambientais e de violência urbana.

Considerando-se que parte desses processos resulta em domicílios ocupados 
em áreas de risco ou aglomerados subnormais e em moradias precárias ocupadas 
por uma parcela expressiva da população e levando-se em conta que, mesmo com 
os reassentamentos realizados, a mobilidade habitacional e a vacância imobiliária de 
regiões mais nobres tendem a aumentar, tais elementos tornam-se relevantes nesta 
abordagem tanto em Porto Alegre, quanto na RM, sendo movimentos no campo 
da habitação e de infraestrutura que refletem transformações e influenciam a vida 
de muitas pessoas quando pensadas as questões da metropolização. Dessa maneira, 
no âmbito da temática habitação, serão abordados os movimentos do mercado 
imobiliário, passando-se pelos programas habitacionais e pelo envolvimento das 
comunidades com esta significativa problemática.

2  DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE SOCIAL NA RM DE 
PORTO ALEGRE

Em 2010, a RM de Porto Alegre alcançou um alto IDH (0,762), associado a um 
baixo IVS (0,270), que resultou em um nível de prosperidade social muito alto. A 
população urbana era de 4 milhões de habitantes (37,7% do total estadual), ainda 
que, no período 2000-2010, a taxa de crescimento populacional anual tenha se 
reduzido a menos da metade daquela registrada no período intercensitário anterior, 
seguindo a mesma tendência do Rio Grande do Sul, que passou de uma taxa de 
1,21%, entre 1991-2000, para 0,49% ao ano (a.a.), entre 2000 e 2010. O produto 
interno bruto (PIB) da RM de Porto Alegre, que em 2000 era de R$ 39 bilhões, 
foi para R$ 113 bilhões em 2010, mantendo-se em aproximadamente 45% do 
total do PIB estadual (tabela 1).
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TABELA 1 
Indicadores socioeconômicos da RM de Porto Alegre (2000-2010)

Indicador 2000 2010

Número de municípios 30 34¹

Área territorial 9.616,2 km² 10.346 km²

População urbana 3.607.087 habitantes 3.908.133 habitantes

População total 3.783.096 habitantes 4.032.062 habitantes

Proporção do total estadual (%) 37,10 37,70

Taxa de crescimento popula-
cional (%)

1,59 a.a. (1991-2000) 0,64 a.a. (2000-2010)

Densidade demográfica 366 hab./km² 390 hab./km²

Grau de urbanização (%) 95,30 97,00

PIB per capita R$ 10.299 R$ 28.152

PIB R$ 39 bilhões R$ 113 bilhões

Proporção do total estadual (%) 45,80 44,40

Fontes: IBGE (2000; 2010); Feedados. Acesso em: 5 dez. 2014. 
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Número de municípios em 2015.

Na análise das dimensões do IDHM metropolitano, o IDHM-L (0,855) 
foi o mais elevado, refletindo o aumento na expectativa de vida da população da 
RM, que, em 2000, era de 73,55 anos e subiu para 76,31 anos em 2010, ficando 
acima da média brasileira, que foi de 73,94 anos. O IDHM-E, com acréscimo 
de 23,85%, passou para faixa de desenvolvimento humano médio. A dimensão 
educação apresentou avanço em todos os componentes do subíndice, o maior deles 
no componente relacionado à frequência à escola das crianças de 5 a 6 anos de idade, 
que, de 52,90% em 2000, foi para 73,54% em 2010. O aumento no IDHM-R, 
que se manteve no nível de desenvolvimento humano alto, refletiu a ampliação 
na renda per capita média da RM, que cresceu 27,48%, passando de R$ 896,72, 
em 2000, para R$ 1.143,12 em 2010.

Em relação ao IVS, com um decréscimo de 0,085 no indicador, a RM saiu de 
um nível de vulnerabilidade social médio em 2000 para um nível baixo em 2010. A 
maior queda foi na dimensão renda e trabalho, com redução em todos os componen-
tes, sendo a maior delas no componente que se refere ao desemprego dos jovens, que 
era de 13,15% em 2000 e foi para 5,37% em 2010. Na dimensão capital humano, 
a redução mais significativa foi no percentual de crianças menores de 5 anos que não 
frequentavam a escola, que de 83,07% passou para 65,39% no período 2000-2010.  
No entanto, o componente relativo às mães chefes de família com baixa escolarida-
de e filhos menores de idade (até 15 anos) registrou um aumento de 2,68 pontos 
percentuais (p.p.) no período, alcançando 17% em 2010, seguindo a mesma 
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tendência do Brasil, que subiu de 14,66% para 17,23%. No Rio Grande do Sul, 
em 2010, o percentual foi de 15,75%, contra 11,98% em 2000.

A dimensão infraestrutura urbana registrou redução nos percentuais de pessoas 
que vivem em domicílios sem coleta de lixo – que caiu de 1,34% (2000) para 0,58% 
(2010) – e de abastecimento de água e esgoto inadequados – que caiu de 1,27% 
para 0,47% no mesmo período. Mesmo com a impossibilidade de ser analisada a 
evolução do componente relacionado à mobilidade da população em situação de 
vulnerabilidade,3 dada a inexistência de dados no Censo 2000, o IVS calculado 
para esse subíndice situou-se na faixa de alta vulnerabilidade social, registrando um 
índice de 0,788, sendo que, em 2010, 14,04% das pessoas ocupadas com renda 
domiciliar inferior a 0,5 SM (em torno de 86 mil pessoas) gastavam mais de uma 
hora até o trabalho.

TABELA 2
IDHM e subíndices, IVS e subíndices e classificação da prosperidade social na RM de 
Porto Alegre (2000-2010)

Dimensão

2000 2010 Δ 2000-2010

Índice Faixa Índice Faixa Valor
Proporção 

(%)

IDHM 0,685 Médio 0,762 Alto 0,077 11,24

IDHM Educação 0,524 Baixo 0,649 Médio 0,125 23,85

IDHM Longevidade 0,809 Muito alto 0,855 Muito alto 0,046 5,69

IDHM Renda 0,758 Alto 0,797 Alto 0,039 5,15

IVS 0,355 Médio 0,270 Baixo -0,085 -23,94

IVS Infraestrutura Urbana 0,333 Médio 0,322 Médio -0,011 -3,30

IVS Capital Humano 0,402 Alto 0,297 Baixo -0,105 -26,12

IVS Renda e Trabalho 0,331 Médio 0,190 Muito baixo -0,141 -42,60

Classificação da prosperidade social Médio Muito alto

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  O IDHM varia de 0 a 1, com os seguintes níveis: muito alto (0,8 - 1), alto (0,7 - 0,799), médio (0,6 - 0,699), baixo (0,5 - 

0,599) e muito baixo (0 - 0,499). O IVS varia de 0 a 1, com os seguintes níveis: muito baixo (0 - 0,2), baixo (0,201 - 0,3), 
médio (0,301 - 0,4), alto (0,401 - 0,5) e muito alto (0,5 - 1,0). 

3. Razão entre o número de pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade que vivem em domicílios com renda per 
capita inferior a 0,5 SM – referente a agosto de 2010 – e que gastam mais de uma hora com deslocamento até o local 
de trabalho e o total de pessoas ocupadas nessa faixa etária que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 
0,5 SM – referente a agosto de 2010 – e que retornam diariamente do trabalho multiplicado por cem.
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Conquanto os índices na média geral para a RM apresentem melhoras no 
período 2000-2010, com a análise das UDH4 pode-se observar a presença de dis-
paridades na área metropolitana. Quanto ao IDHM, mesmo que o índice da RM 
tenha registrado alto desenvolvimento em 2010, 39,8% das UDHs estavam na 
faixa de desenvolvimento humano médio e baixo. O mesmo ocorreu com o IVS: 
em 2010, a RM como um todo registrou um nível de vulnerabilidade social baixo, 
porém, 34,1% das UDHs ainda se encontravam em níveis médio e alto (tabela 3).

TABELA 3
Frequência das UDHs conforme níveis do IDHM e do IVS na RM de Porto Alegre  
(2000-2010)

Faixa

IDHM IVS

2000 2010 2000 2010

Número 
de UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Muito baixo 51 7,3 0 0,0 99 14,2 183 25,3

Baixo 235 33,8 28 3,9 96 13,8 293 40,6

Médio 213 30,6 259 35,9 237 34,1 204 28,3

Alto 98 14,1 235 32,5 170 24,4 42 5,8

Muito alto 99 14,2 200 27,7 94 13,5 0 0,0

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.

Em relação à prosperidade social,5 em que a RM atingiu uma classificação 
no nível muito alto em 2010, 29,1% das UDHs foram classificadas como áreas de 
média, baixa e muito baixa prosperidade social. Em 2000, as áreas de alta e muito 
alta prosperidade social estavam concentradas nos municípios do eixo principal da 
RM de Porto Alegre, e em 2010 ocorreu uma expansão dessas áreas ao norte e ao 
sudoeste da área metropolitana. Contudo, em 2010, áreas de baixa prosperidade 
social foram encontradas em Alvorada, Canoas, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre e 
Viamão (mapa 1).

4. A RM de Porto Alegre foi subdividida em 722 recortes intramunicipais.
5. A prosperidade social combina os níveis de desenvolvimento humano e vulnerabilidade social com a classificação: 

IDHM

Baixo/muito baixo Médio Alto/muito alto

IV
S

Baixo/muito baixo PS média PS alta PS muito alta

Médio PS baixa PS média PS alta

Alto/muito alto PS muito baixa PS baixa PS média
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MAPA 1
Prosperidade social na RM de Porto Alegre (2000-2010)
1A – 2000

1B – 2010

Fontes: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Quanto aos subíndices do IVS, em 2010, 40% das UDHs apresentaram níveis 
de vulnerabilidade social médio e alto na dimensão infraestrutura urbana. No IVS 
Capital Humano, 32,8% das UDHs tinham níveis de vulnerabilidade social alto 
e muito alto e 32,1% estavam na faixa média. Apenas no IVS Renda e Trabalho é 
que a maioria (90,9%) das UDHs estava nos níveis baixo e muito baixo (tabela 4).

TABELA 4
Frequência das UDHs conforme níveis do IVS nas dimensões infraestrutura urbana, 
capital humano, renda e trabalho na RM de Porto Alegre (2010)

  2010

Faixa

IVS Infraestrutura Urbana IVS Capital Humano IVS Renda e Trabalho

Número de 
UDHs

Proporção
(%) 

Número de 
UDHs UDHs

Proporção
(%)  

Número de 
UDHs UDHs

Proporção
(%)  

Muito baixo 318 44,0 155 21,5 366 50,7

Baixo 115 15,9 98 13,6 290 40,2

Médio 136 18,8 232 32,1 64 8,9

Alto 153 21,2 180 24,9 2 0,3

Muito alto 0 0,0 57 7,9 0 0,0

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.

A dimensão capital humano do IVS reflete aspectos quanto ao acesso à saúde e 
educação que permitem a inclusão social dos indivíduos. O IVS Renda e Trabalho busca 
refletir sobre fatores relacionados à insuficiência da renda presente6 e à possibilidade 
do fluxo de renda dos indivíduos ao longo do tempo. No entanto, o acesso à saúde, à 
educação e ao trabalho, em parte, é impactado pelas condições de infraestrutura urba-
na, que dizem respeito ao lugar de domicílio e podem influenciar tanto o bem-estar 
quanto a mobilidade das pessoas.

Na análise dos componentes do IVS Infraestrutura Urbana, considerando 
as UDHs em 2010, 54 delas7 registraram percentuais de pessoas em domicílios com 
serviços de água e esgotamento sanitário inadequados entre 3,61% a 9,53%, assim 
distribuídas: seis em Canoas, seis em Gravataí, seis em Viamão e 36 em Porto 
Alegre, onde residiam em torno de 159 mil pessoas, com aproximadamente 4,7% 
desse total vivendo em domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário 
inadequados (mapa 2).

Em relação aos moradores em domicílios sem serviços de coleta de lixo, 56 
UDHs registraram percentuais entre 2,63% a 7,36%, sendo três em Cachoeiri-
nha, cinco em Canoas, duas em Gravataí, 34 em Porto Alegre, duas em Santo 

6. Percentual de domicílios com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM.
7. O município de Araricá, com uma população de 3.996 habitantes e taxa de urbanização de 82,2%, não foi dividido 
em UDHs e registrou 3,63% de domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário inadequados em 2010.
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Antônio da Patrulha, quatro em Sapucaia do Sul e seis em Viamão, onde residiam 
aproximadamente 172 mil pessoas, das quais em torno de 6 mil sem serviços de 
coleta de lixo. 

Na UDH Guajuviras A, em Canoas, dos 14 mil residentes em 2010, 7,3% 
(em torno de mil pessoas) não tinha coleta de lixo em seus domicílios e aproximada-
mente 1,3 mil viviam em domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário 
inadequados. Essa UDH registrou em 2010 um IVS de 0,440 (alto) e um IDHM 
de 0,600 (médio), se caracterizando como uma área de baixa prosperidade social.

MAPA 2
Pessoas que vivem em domicílios urbanos sem serviço de coleta de lixo e com abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário inadequados na RM de Porto Alegre (2010)
(Em %)

2A –  Domicílios com abastecimento de água e esgoto inadequados
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2B – Domicílios sem coleta de lixo

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Quanto à mobilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, 21 UDHs 
registraram percentuais de pessoas que gastam mais de uma hora até o trabalho, 
entre 40,13% a 50%, entre elas, sete em Viamão, três em Gravataí, três em Alvo-
rada e oito em Porto Alegre. Com percentuais entre 20,91% e 34,42%, foram 74 
UDHs: quarenta em Porto Alegre, 21 em Viamão, treze em Alvorada, cinco em 
Gravataí e o restante em outros seis municípios metropolitanos (Canoas, Eldorado 
do Sul, Guaíba, São Leopoldo, Triunfo e Sapucaia do Sul). Nas UDHs Augusta, 
Castelo, Cocão e Vila Elza, em Viamão, Aparecida, em Alvorada e Sítio Paquetá/
Santo Antônio, em Gravataí, aproximadamente 5 mil pessoas consideradas em 
situação de vulnerabilidade gastavam mais de uma hora em deslocamento para 
o trabalho.

Ainda que a RM de Porto Alegre possa apresentar, no período 2000-2010, 
uma tendência de avanço no desenvolvimento humano, que, associado à redução 
da vulnerabilidade social, faz da região uma área de muito alta prosperidade social, 
faz-se necessário entender o grau de solidez e sustentabilidade dessas mudanças. A 
vulnerabilidade social, em certa medida, está relacionada à situação de grupos de 
indivíduos em função da desigualdade em fatores estruturais persistentes ao longo 
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do tempo. Entre esses fatores sistêmicos se sobressaem as carências de habitação e 
infraestrutura, que impactam especialmente a população de baixa renda. 

MAPA 3
Pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 0,5 SM e gastam 
mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que 
retornam diariamente do trabalho (2010)
(Em %)

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

3 MUDANÇAS URBANAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

A RM de Porto Alegre, desde a metade dos anos 2000, vem sendo transformada por 
uma significativa expansão nos empreendimentos imobiliários e nas obras públicas 
de infraestrutura urbana, impulsionados principalmente pelos programas MCMV 
e PAC. Esse processo, que, sobretudo, visa à melhoria nas condições de vida da po-
pulação de baixa renda, em parte, resultou de mudanças institucionais no cenário 
brasileiro, que propiciaram a retomada desses investimentos.
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3.1  A retomada dos investimentos em habitação e infraestrutura urbana  
no Brasil

No Brasil, desde 2005, o setor da construção civil passou a crescer significativa-
mente, principalmente na oferta de imóveis residenciais. Esse avanço está relacio-
nado a mudanças no quadro institucional brasileiro, marcado por um período de 
estabilidade macroeconômica, com aumento do emprego formal e crescimento 
da renda familiar, que permitiram maior previsibilidade aos investimentos imo-
biliários, com a redução dos riscos dos agentes financeiros, principalmente das 
entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
na contratação de crédito para construção, assim como na avalição da capacidade 
de pagamento dos mutuários.8 

Em outro aspecto, a maior oferta de crédito imobiliário,9 aliada à redução da 
taxa de juros nos financiamentos imobiliários, fez com que estes alcançassem as 
famílias que não tinham renda suficiente para acessar financiamentos, mediante 
o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI); no caso daquelas de menor renda, foram 
favorecidas por subsídios diretos para a aquisição de moradias, por meio dos pro-
gramas habitacionais. 

A habitação para pessoas de menor renda – que até então vinha sendo realizada de 
forma difusa pelos governos municipais – foi marcada por mudanças no marco legal, 
com a instituição do SNHIS e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS), bem como do seu respectivo Conselho Gestor (Lei no 11.124/2005), com 
intuito de, a partir da instituição de uma política nacional de habitação, possibilitar a 
implementação de programas habitacionais voltados para a redução do deficit habita-
cional brasileiro.10

Nesse sentido, em 2009, foi criado o PMCMV,11 que teve como objetivo oferecer 
mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais 
para as famílias com renda mensal bruta de até 10 SMs, divididas em três faixas de 
renda.12 A meta inicial (2009-2010) do programa foi a construção de 1 milhão de 
moradias para a população de baixa renda – sendo 40% para a faixa 1, com renda 

8. Ver Lei no 10.931/2004.
9. Ver Braga (2012).
10. Contudo, em muitos casos, ações locais específicas, ligadas a um planejamento municipal, podem ter, relativamente, 
uma maior efetividade, ou seja, maiores condições para atingir o público-alvo.
11. Medida Provisória no 459/2009, convertida na Lei no 11.977/2009, regulamentada pelo Decreto no 6.962/2009. 
Conforme a CBIC (2011), o MCMV teve base no Projeto Moradia Digna, desenvolvido em 2008 pela instituição. A 
campanha Moradia Digna, integrada por várias entidades – movimentos sociais pró-moradia, empresários, entidades 
de trabalhadores e patronais do setor imobiliário e construção civil –, teve como principal objetivo a redução do 
deficit habitacional no país, por meio, em especial, da garantia de recursos públicos, disposta na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) no 285-A/2008.
12. Em 2014, a faixa 1 era para famílias com renda mensal bruta de até R$ 1,6 mil; a faixa 2, para famílias com renda 
mensal bruta de até R$ 3.275; e a faixa 3, para famílias com renda mensal bruta acima de R$ 3.275 até R$ 5 mil. Em 
2015, as novas regras do programa incluíram uma nova faixa de renda, passando a faixa 1 para até R$ 1,8 mil; a faixa 
1,5, entre R$ 1,8 mil e R$ 2.350; a faixa 2, entre R$ 2.350 e R$ 3,6 mil; e a faixa 3, entre R$ 3,6 mil e R$ 6,5 mil.
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entre 1 e 3 SMs; 40% para a faixa 2, com renda entre 3 e 6 SMs; e 20% para a faixa 3, 
com renda entre 6 e 10 SMs – e a redução do deficit habitacional brasileiro em 14%. 

Conquanto o MCMV se apresente como um dos principais instrumentos 
da PNH13 para produção de moradias em maior escala – visando eliminar o 
deficit habitacional acumulado e atender à demanda futura por moradias –, na 
sua segunda fase (2011-2014), o programa foi articulado efetivamente ao Plano 
Nacional de Habitação (Planhab)14 e às ações do PAC.15 Com isso, o programa 
foi ampliado para a construção de mais 2 milhões de moradias, com uma maior 
abrangência na faixa 1, que passou a constituir 60% da meta de construção. No 
entanto, essa faixa tende a apresentar pouca atratividade para a contratação de 
empreendimentos, em parte devido à dificuldade das contrapartidas de estados 
e municípios, que devem ocorrer por meio da doação de terrenos e obras de 
infraestrutura (Cbic, 2011); e em parte por conta do menor retorno para as 
incorporadoras dos investimentos nesses empreendimentos. 

Apesar de o MCMV ser subsidiado com recursos do Orçamento Geral da 
União (OGU) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), as mu-
danças institucionais e as condições econômicas no período também permitiram 
um avanço nos financiamentos imobiliários concedidos com recursos do SBPE, 
que saíram de um montante de R$ 5 bilhões (2005) para aproximadamente  
R$ 112 bilhões (2014). Entre 2005 e 2014, os financiamentos do SBPE acumu-
laram R$ 530 bilhões, sendo em média 43% dos recursos para construção16 e 
57% para aquisição, com 1,4 milhão de unidades beneficiadas com recursos para 
construção e 2 milhões de unidades beneficiadas com recursos para aquisição no 
Brasil (Bacen, [s.d.]). No Rio Grande do Sul, os financiamentos imobiliários com 
recursos do SBPE passaram de R$ 340 milhões (2005) para R$ 7 bilhões (2014), 
acumulando no período R$ 31,3 bilhões, em torno de 6% do montante brasileiro, 
sendo em média 65% para aquisição e 35% para construção, com 234 mil unidades 
financiadas no período.

Quanto aos financiamentos com recursos do FGTS, entre 2005 e 2014, fo-
ram destinados R$ 227,8 bilhões para habitação popular no Brasil, com recursos 
para construção, ampliação e urbanização de lotes, de acordo com os programas 

13. A PNH, aprovada pelo Conselho das Cidades em 2004, faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(PNDU) formulada pelo Ministério das Cidades (MCidades).
14. O Plano Nacional de Habitação (PlanHab), construído a partir de 2008, representou a retomada do planejamento 
do setor habitacional em uma visão de longo prazo (horizonte até 2023), visando enfrentar o deficit habitacional 
acumulado e garantir a demanda habitacional futura, que representavam em torno de 31 milhões de novas moradias. 
Além da garantia de continuidade do MCMV e do PAC, o PlanHab também propôs estratégias e ações relacionadas à 
política urbana e fundiária.
15. Os investimentos em infraestrutura urbana, por meio do PAC, iniciados em 2007, foram estruturados em três eixos: 
infraestrutura social e urbana, infraestrutura logística e infraestrutura energética.
16. Imóveis residenciais e comerciais, incluindo construção, material de construção e reforma ou ampliação.
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voltados para habitação de interesse social.17 No mesmo período, também foram 
financiados com recursos do FGTS, R$ 31,2 bilhões em empreendimentos de sa-
neamento básico e R$ 24,6 bilhões em empreendimentos de infraestrutura urbana. 

Em 2014, no Rio Grande do Sul, os recursos do FGTS para o financiamento 
de habitação popular, incluindo os diferentes programas para habitação de interesse 
social, somaram R$ 3 bilhões (7% do montante no Brasil), beneficiando 34.603 
unidades. No mesmo ano, foram investidos R$ 859,6 milhões em infraestrutura 
urbana (transportes públicos) e R$ 309,9 milhões em saneamento básico. Grande 
parte desses investimentos foi voltada para a RM de Porto Alegre, que concentrava 
37,7% da população do estado em 2010 com as maiores carências de moradias e 
de infraestrutura urbana, em especial no município de Porto Alegre, onde viviam 
em torno de 1,5 milhão de pessoas.

Ainda que os investimentos públicos no setor habitacional estejam, em parte, 
relacionados às medidas para a alavancagem do setor da construção civil, visando 
dinamizar a economia do país, dados os efeitos multiplicadores sobre a renda e o 
emprego, bem como sobre o mercado imobiliário, cabe destacar que, para que esses 
programas cumpram seu objetivo de interesse social, eles devem estar articulados 
ao planejamento público, seguindo as diretrizes de uma política habitacional e de 
desenvolvimento urbano. Nesse sentido, por um lado, o dinamismo na economia 
resultante desses investimentos pode contribuir para o avanço no desenvolvimento 
humano, em termos da melhoria da dimensão renda; por outro lado, a redução da 
vulnerabilidade social só poderá ser percebida caso esses investimentos consigam 
refletir melhorias para as áreas carentes.

3.2 Políticas de habitação e situação habitacional na RM de Porto Alegre

Conforme a Pesquisa por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), na RM de Porto Alegre, em 2014, os domicílios 
somavam 1,53 milhão. Desses, 1.247 eram próprios; 207 mil, alugados; e 74 mil, 
cedidos. Entre 2005 e 2014, enquanto a população apresentou uma taxa geomé-
trica de crescimento de 0,6% ao ano (a.a.), os domicílios cresceram 1,7% a.a., o 
que sugere um avanço para cobertura do deficit de moradias. Nesse período, os 
domicílios próprios cresceram 2,0% a.a. e correspondiam, em média, a 80% do 
total de domicílios na RM. Os domicílios na RM de Porto Alegre correspondiam, 
aproximadamente, a 38% do total de domicílios do estado, que, no período 2005-
2014, aumentaram 22,5% (gráfico 1).

17. Programa de Apoio à Produção, nas seguintes modalidades: habitação/produção unidade habitacional e/ou lote 
urbanizado, habitação; Carta de Crédito – Associativa Cohab, na seguinte modalidade: produção de unidades habitacionais; 
Carta de Crédito – Associativa Entidades, na seguinte modalidade: habitação, produção de lotes urbanizados; Carta de 
Crédito – Individual, nas seguintes modalidades: aquisição de terreno e construção, cesta de material de construção, 
construção, imóvel novo e imóvel usado; Pró-Cotista, nas seguintes modalidades: aquisição de terreno e construção, 
construção e imóvel novo; Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e Operações Especiais de Habitação (Bacen, [s.d.]).
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GRÁFICO 1
Distribuição de domicílios por condição no domicílio na RM de Porto Alegre (2005-2014)
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Fontes: IBGE – Pnad (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2014) e IBGE – Censo (2010).
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.

Na análise do deficit habitacional,18 com base nas estimativas da Fundação 
João Pinheiro (FJP), entre 2007 e 2012, a RM de Porto Alegre registrou uma queda 
no deficit de unidades habitacionais, saindo de 127 mil unidades (2007) para 77 
mil unidades, estimadas em 2012, com uma redução de 39,5%. Na relação com 
os domicílios permanentes, o deficit passou de 9,5% (2007) para 5,3% do total de 
domicílios permanentes (2012). Entre os componentes do deficit, a maior queda 
(76,5%) foi nas habitações precárias, que passaram de um deficit de 43 mil unidades 
para 10 mil unidades. No entanto, o deficit de moradias por adensamento excessivo 
aumentou em 25,3% nesse mesmo período; e o ônus excessivo com aluguel em 
2012 passou a ser o componente com a maior participação: 43,8% do total do 
deficit de moradias na RM (gráfico 5).

18. O conceito de deficit habitacional adotado pela FJP diz respeito às deficiências do estoque de moradias, que inclui: 
aquelas sem condições de serem habitadas pela precariedade das construções e devem ser repostas; a necessidade de 
incremento do estoque em função da coabitação multifamiliar forçada; dos moradores de baixa renda com dificuldades 
de pagar aluguel, daqueles que vivem em moradias alugadas com grande densidade e dos que moram em imóveis e 
locais com fins não residenciais (FJP, 2015).
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GRÁFICO 2
Deficit habitacional e componentes na RM de Porto Alegre (2007-2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adens. excessivo 2.240 4.105 1.360 2.190 3.019 2.807

Ônus excessivo aluguel 41.232 35.798 41.730 38.760 35.789 33.895

Coabit. Familiar 40.787 29.186 40.589 35.398 30.206 30.390

Habitação precária 43.702 28.044 14.744 16.318 17.892 10.286

DéficitTotal RM 127.961 97.133 98.423 92.665 86.906 77.378
Fonte: FJP (2015). 
Elaboração das autoras. 
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.

Contudo, na distribuição do deficit habitacional por faixas de renda mensal 
familiar − embora no período entre 2007 e 2012 tenha ocorrido uma queda no 
deficit na faixa de renda até 3 SMs, com a carência de moradias reduzida pela meta-
de, de 112 mil (2007) para 57 mil (2012) −, essa faixa de renda ainda concentrava 
mais de 70% do deficit total em 2012 (tabela 5). 

TABELA 5
Distribuição do deficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar na 
RM de Porto Alegre (2007-2012)
(Em %)

Faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Até 3 SMs 88,3 83,0 87,7 80,5 73,2 73,9

Mais de 3 até 5 SMs 8,5 10,4 8,0 10,5 13,0 15,1

Mais de 5 até 10 SMs 3,2 5,7 3,0 7,1 11,1 8,9

Mais de 10 SMs - 1,0 1,3 2,0 2,7 2,1

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015).
Elaboração das autoras.
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.
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Uma das contradições em relação à existência de deficit habitacional no 
Brasil é o montante de domicílios vagos. Na RM de Porto Alegre, no período 
2007-2012, em média, os domicílios vagos eram de aproximadamente 130 mil 
imóveis, correspondendo a 10% dos domicílios particulares permanentes. Nesse 
mesmo período, a RM concentrava, em média, 34% dos domicílios vagos do es-
tado do Rio Grande do Sul. Em 2012, os domicílios vagos na RM eram 132 mil, 
enquanto o deficit habitacional estimado para RM era de 77 mil, o que, em uma 
visão de senso comum, poderia significar que esses imóveis vagos poderiam suprir 
as carências de habitação folgadamente. 

Entretanto, mesmo que exista essa crença, para uma real possibilidade de 
utilização dessa parcela de imóveis vagos para suprir carências de habitação, seria 
necessária a caracterização do perfil desses domicílios em termos de condições de 
habitação, preço, localização, entre outros aspectos (FJP, 2015). Parte desses do-
micílios vagos na data de referência das pesquisas também constituem os estoques 
de imóveis para compra, venda e locação, que variaram em função dos preços e 
especulação imobiliária, essa que, resumidamente, seria uma aposta na formação 
de estoques imobiliários, na expectativa de uma valorização futura nos preços dos 
imóveis e consequentemente maiores lucros futuros, desconsiderando os custos 
de manutenção dos imóveis vagos, assim como a função social da propriedade.

Em função do deficit habitacional no Rio Grande do Sul, em 1995, foi criado 
o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (Sehis), com o objetivo de 
viabilizar o acesso à habitação para a população de baixa renda. Esse sistema tinha 
como principal escopo articular a política estadual de habitação de interesse social 
com a PNH e, também, com o planejamento na esfera municipal, por meio da 
compatibilização dos planos ambientais e de saneamento e os planos diretores 
municipais. Nesse sentido, várias ações foram desenvolvidas no âmbito estadual.19 

Melchiors (2014), ao analisar a distribuição territorial dos empreendimentos 
do MCMV no município de Gravataí, concluiu que os vazios urbanos centrais 
tendiam a ser ocupados por empreendimentos para as faixas de renda mais eleva-
das, enquanto os empreendimentos para a faixa de menor renda eram inseridos 
de forma periférica e com número elevado de unidades por empreendimento. A 
autora também destacou que, dada a fraca atuação do Estado na gestão do uso do 
solo, a política pública de habitação de interesse social tendia a ser controlada pelo 
setor imobiliário.

19. Em 2011, foi criado o Banco de Terras Públicas, que se caracteriza como uma carteira de áreas de domínio do Estado 
passíveis de serem utilizadas para fins de habitação de interesse social, visando ao cumprimento da função social da 
propriedade. Em 2012, foi instituído o Programa Aluguel Social, que visa à transferência de recursos para famílias de 
baixa renda nos casos de necessidade de remoção, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determi-
nado. A partir de 2011, destacam-se o Programa de Produção de Lotes Urbanizados, o Programa Produção de Ações 
Habitacionais – Participação Popular e Cidadã (PPC) e a complementação da construção de unidades habitacionais do 
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social e do MCMV.
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Conforme o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União (2014), 
o MCMV vem alcançando as metas quantitativas de contratação, porém falta 
qualidade nas unidades habitacionais entregues. Na auditoria realizada nos empre-
endimentos voltados para a faixa 1, com a avaliação da qualidade das construções 
e da infraestrutura no entorno dos empreendimentos, foram encontrados defeitos 
na construção em 70% dos empreendimentos escolhidos para fiscalização. Entre os 
problemas na construção estava a desconformidade com as especificações mínimas 
do programa, sem observância das normas técnicas e do uso de materiais de baixa 
qualidade. Outro problema identificado foi a localização dos empreendimentos, 
cuja maioria estava situada em áreas periféricas, dentro de zonas urbanas não con-
solidadas e pouco conectadas à malha urbana, carentes de obras de infraestrutura 
viária, de equipamentos públicos e de acesso ao transporte público.

Outros dados do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a implementação 
do MCMV mostraram que entre 2009 e 2010 as contratações dos empreendimentos 
pelas construtoras apresentavam, em certa medida, alguma flexibilidade. O financia-
mento da obra era garantido pela promessa de comercialização mínima às pessoas 
físicas enquadráveis no programa, mas havia a possibilidade da comercialização, de 
forma residual, para pessoas físicas não enquadradas, que poderiam adquirir uni-
dades sem contar com os mesmos benefícios daquelas enquadradas no programa. 
Também não existia obrigatoriedade de fato na aquisição de unidades por pessoas 
com a renda familiar compatível com a faixa estipulada.20 Com isso, os relatórios 
de monitoramento do TCU apontavam um número significativo de unidades ha-
bitacionais contratadas por pessoas jurídicas, mas que não era acompanhado pela 
produção e conclusão efetiva das unidades, bem como pela aquisição por beneficiários 
enquadráveis no programa, assim como os beneficiários enquadráveis não vinham 
adquirindo, obrigatoriamente, unidades dentro das suas faixas de renda estipuladas. 

Destaca-se que, mesmo que as políticas habitacionais cumpram o objetivo de 
redução do deficit habitacional relacionado às moradias precárias, os efeitos dessas 
políticas no mercado imobiliário, no que se refere aos preços de imóveis e aluguéis, 
podem refletir negativamente nos demais componentes do deficit. Nessa lógica, 
na RM de Porto Alegre, houve uma redução significativa no número de moradias 
precárias, porém, por sua vez, houve um aumento do adensamento excessivo, e o 
deficit por ônus excessivo no aluguel, além de não ter tido uma redução significativa 
entre 2007 e 2012, passou a ser o componente de maior peso no deficit habitacional.

20. A aquisição de unidades por pessoas de renda abaixo da faixa de contratação estipulada era justificada pela CEF 
porque elas complementavam o financiamento com recursos próprios em caderneta de poupança. Os beneficiários 
do MCMV também poderiam adquirir financiamentos diretos da CEF por meio das cartas de crédito, utilizadas para 
comprar ou construir imóvel novo, produzido isoladamente, ou na requalificação de imóveis novos já existentes, em 
áreas consolidadas, que também eram computadas como unidades contratadas pelo programa.
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4  HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE SOCIAL 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

De acordo com a análise do IDHM e IVS, baseada nas divisões intraurbanas, embora 
a RM de Porto Alegre apresente uma evolução em termos de prosperidade social, 
muitas áreas ainda exibem carências que justificam a implementação de programas 
como o MCMV e o PAC nessa região. Nessa lógica, os índices se apresentam como 
balizadores para observação do direcionamento dos recursos públicos, permitindo 
verificar quais são as áreas socialmente vulneráveis e com baixo desenvolvimento 
humano, que deveriam ser objeto de políticas públicas nessa e em outras temá-
ticas, como transportes, segurança, saúde, entre outras. A vulnerabilidade social, 
além do aspecto socioeconômico, que indica situações de pobreza, também pode 
ser associada à exclusão da população em relação ao acesso as políticas públicas.

Assim, cabe analisar se, em termos espaciais, os investimentos habitacionais 
estão sendo ajustados para suprir as áreas mais carentes, promovendo melhoria nas 
condições de moradia e infraestrutura urbana para a população de baixa renda, o 
que, consequentemente, contribuiria para uma maior redução da vulnerabilidade 
social e para o avanço do desenvolvimento humano na RM. 

Krause, Lima Neto e Furtado (2015), embora tenham comprovado estatistica-
mente, por meio de medidas de associação, que há uma tendência de maior oferta 
de unidades habitacionais do MCMV na faixa 1 naqueles municípios brasileiros 
que apresentavam um maior deficit em 2000, destacaram que a disponibilidade de 
terrenos com preços compatíveis nos grandes centro21 compromete os empreendi-
mentos na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que tendem a 
ficar aquém das contratações do FGTS nos municípios núcleos das RMs. Contudo, 
a localização periférica dos empreendimentos não seria propriamente desfavorável, 
já que poderia repercutir em uma maior conurbação e valorização desses espaços 
e “aqueceria” o mercado imobiliário nesses municípios. Deste modo, os estudos 
sintetizados pelos autores demonstraram que, em geral, haveria uma tendência 
de localização periférica dos empreendimentos tanto no município núcleo das 
RMs estudadas quanto nos demais municípios. Contudo, estes empreendimentos 
seriam viabilizados por infraestruturas regionais de mobilidade, e a inserção dos 
empreendimentos em áreas precárias ensejaria a promoção do aprovisionamento 
de serviços essenciais.

21. Krause, Lima Neto e Furtado (2015) levantaram duas suposições para explicar a “má” inserção urbana dos empreen-
dimentos do MCMV em função da localização periférica e “mau” servida de infraestrutura e serviços, a qual compromete 
a mobilidade da população de baixa renda. A primeira se referia ao distanciamento, o qual estaria relacionado com a 
elevação do custo dos terrenos centrais ao longo do tempo, e a segunda seria o fato de a produção do MCMV estar 
espacialmente desvinculada do deficit habitacional. Para isso, realizaram o cruzamento entre a localização do deficit 
habitacional intraurbano metropolitano e a localização da oferta de habitação do MCMV para faixa 1.
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Conforme o indicador de aderência global (IA) – que mede as distâncias 
entre os empreendimentos do MCMV na faixa 1 e a área central do município 
núcleo, ponderadas pelo número de unidades e pelo quantitativo do deficit, a fim 
de verificar o grau de aderência entre produção de unidades e deficit –, a RM de 
Porto Alegre foi aquela que apresentou o melhor ajuste entre a oferta e o deficit 
entre as RMs estudadas. A distância média entre as unidades habitacionais (UHs) 
contratadas e o centro da metrópole ficou entre 8 km e 13,7 km, o que apontou 
uma melhor distribuição espacial da produção habitacional e do deficit, sendo 
observadas também ilhas de deficit habitacional em torno de 60 km da área central 
(Krause, Lima Neto e Furtado, 2015). 

4.1  Habitação, vulnerabilidade social e desenvolvimento humano nos 
municípios do entorno de Porto Alegre (município-núcleo)

Entre 2009 e 2014, todos os municípios da RM de Porto Alegre receberam 
contratações do MCMV, até mesmo aqueles cujo deficit habitacional urbano era 
mínimo, como o município de Glorinha, que ainda apresenta perfil rural em 2010. 
Contudo, 80,2% das unidades contratadas estavam localizadas em nove municípios 
metropolitanos (incluindo Porto Alegre, com 38,7% do total), que concentravam 
84,4% do deficit habitacional urbano em 2010.

Entre os municípios do entorno do município núcleo da RM de Porto Alegre, 
Canoas – aquele com o maior deficit de moradias, em que o deficit para renda até 
3 SMs correspondia a 55,5% do total – foi onde o número de moradias contra-
tadas superou em 30% o deficit total, porém a faixa 1 respondeu por 31,4% das 
moradias contratadas, ficando em um quantitativo abaixo do esperado para cobrir 
o deficit nessa faixa. Nos demais municípios, a mesma tendência foi observada, 
a maior parte das contratações ocorreu na faixa 2, mesmo com mais de 50% do 
deficit concentrado na faixa de menor renda. A exceção foi Viamão, que contratou 
49,2% em unidades para a faixa 1, apresentado 52% do deficit para a faixa de renda 
de até 3 SMs. Em Cachoeirinha, mesmo com 52,4% do deficit concentrado na 
faixa de renda de até 3 SMs, 85,2% das unidades contratadas pelo MCMV foram 
para a faixa 2, não tendo sido contratada nenhuma unidade para a faixa 1 entre 
2009 e 2014 (tabela 6).
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TABELA 6
Deficit habitacional urbano total, relativo e participação do deficit habitacional na 
faixa de 0 a 3 SMs na RM de Porto Alegre e municípios (2009-2014)

Municípios

Deficit habitacional  
urbano
(2010)

Deficit  
habitacional 

urbano  
relativo 
(2010)

Deficit 
habitacional 
urbano na 

faixa de renda 
de 0 a 3 SMs 

(2010)

Unidades contratadas no MCMV 
(2009-2014)

Total Total (%)

Unidade Proporção (%)
Total relati-

vo (%)
Total (%) UH RM (%) Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

RM de Porto Alegre 12.5176 100,0 10,0 57,4 106.775 100,0 29,3 51,6 19,1 

Porto Alegre 48.466 38,7 9,5 59,6 27.675 25,9 44,2 38,7 17,2 

Canoas 11.135 8,9 10,7 55,5 14.981 14,0 31,4 35,5 33,1 

Gravataí 7.740 6,2 9,9 53,4 10.508 9,8 20,2 63,2 16,6 

São Leopoldo 7.197 5,7 10,1 59,6 8.207 7,7 37,1 45,1 17,8 

Novo Hamburgo 7.013 5,6 8,8 59,0 4.542 4,3 23,7 46,3 30,1 

Viamão 6.665 5,3 9,5 52,0 2.526 2,4 49,2 46,5 4,3 

Alvorada 6.641 5,3 11,0 54,8 5.631 5,3 28,5 34,0 37,6 

Sapucaia do Sul 4.158 3,3 9,8 60,6 5.552 5,2 19,6 57,1 23,2 

Cachoeirinha 3.659 2,9 9,4 52,4 6.752 6,3 0,0 85,2 14,8 

Guaíba 3.015 2,4 9,9 53,7 827 0,8 0,8 94,6 4,6 

Fonte: Indicadores do governo federal (2015).
Elaboração das autoras.

Na comparação entre as contratações do MCMV e os dados do IVS e IDHM, 
observou-se que, entre os municípios com os maiores deficit habitacionais, para os 
quais foram direcionados os empreendimentos, estavam aqueles que apresentavam 
as maiores frequências de UDHs com baixa prosperidade social e possuíam a maior 
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM 
em 2010. Canoas, o município com maior deficit habitacional e número de UHs 
contratadas, teve 13,8% das UDHs classificadas como áreas de baixa prosperidade 
social, e 15,7% das pessoas tinham renda inferior a 0,5 SM. Contudo, os muni-
cípios com maior número de UDHs com baixa prosperidade e maior percentual 
de pessoas pobres eram Viamão, Guaíba e Alvorada (tabela 7). 
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TABELA 7
População total em domicílios particulares permanentes, proporção de pessoas em 
domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, com 
paredes inadequadas, sem energia elétrica, com renda domiciliar per capita igual ou 
inferior a 0,5 SM, frequência de UDHs baixa e muito baixa PS/total UDHs, renda per 
capita nos municípios selecionados na RM de Porto Alegre (2010)

Municípios

População 
total em 

domicílios 
particulares 
permanentes

Pessoas em 
domicílios com 
abastecimento 

de água e 
esgotamento 

sanitário 
inadequados  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

com paredes 
inadequadas  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

sem energia 
elétrica  

(%)

Proporção de 
pessoas com 

renda domiciliar 
per capita igual ou 
inferior a 0,5 SM

Renda  
per capita

(R$)

Frequência de 
UDHs baixa e 

muito baixa PS/
total de UDHs

Viamão 239.384 1,09 2,67 0,2 22,41 707,05 24,1

Guaíba 95.204 0,33 2,87 0,17 19,29 758,83 21,4

Alvorada 195.673 0,58 3,9 0,15 23,66 600,48 14,3

Canoas 323.827 0,78 3,46 0,07 15,72 952,13 13,8

Gravataí 255.660 1,35 3,26 0,23 18,01 737,29 10,9

Novo Hamburgo 238.940 0,33 2,26 0,08 14,58 1011,62 0

São Leopoldo 214.087 0,38 3,29 0,09 18,24 939,93 0

Sapucaia do Sul 130.957 0,41 2,5 0,2 18,29 733,28 0

Cachoeirinha 118.278 0,6 2,83 0,47 13,22 844,04 0

Fonte: Ipea (2015).

Destaca-se que os municípios com maiores deficit habitacionais eram 
aqueles que concentravam grande parte da população metropolitana. No 
cruzamento do IVS Infraestrutura Urbana com a proporção de pessoas com 
renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM, observou-se que al-
guns municípios mais afastados do núcleo metropolitano, com menor popu-
lação, também apresentavam concentração de pessoas de baixa renda, como  
Arroio dos Ratos, São Jerônimo e Capela de Santana, o que pode justificar contra-
tações de empreendimentos nesses municípios menores (gráfico 4). Observou-se 
também que os municípios de Viamão, Guaíba e Alvorada, além do maior percen-
tual de pessoas pobres, também registraram os maiores índices de vulnerabilidade 
social em relação à infraestrutura urbana em 2010 (gráficos 3).
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GRÁFICO 3
Contratações do MCMV¹ versus deficit habitacional (2010)

Fontes: Indicadores do governo federal (2015) e Ipea (2015).
Nota: ¹ Acumulado 2009-2014.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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GRÁFICO 4
IVS Infraestrutura Urbana versus proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
igual ou inferior a 0,5 SM (2010)

Fontes: Indicadores do governo federal (2015) e Ipea (2015).
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

No mapeamento22 dos empreendimentos, com base nos dados do MCMV até 
2013, observou-se que o maior número de empreendimentos estava concentrado 
no eixo principal da RM (rodovia BR-116). No geral, os empreendimentos que 
concentram maior número de unidades se encontravam em áreas de expansão ur-
bana, com a conexão à malha urbana ainda precária. As imagens de satélite revelam 
que, em muitos casos, há falta de pavimentação e conexão dos empreendimentos 
com a malha urbana consolidada, assim como também proximidade com áreas 
com acúmulo de lixo e sem saneamento básico (esgotos a céu aberto). Os empre-
endimentos na modalidade FAR estão localizados distantes das zonas centrais nos 
municípios, próximos ou em áreas de média e baixa prosperidade social, o que, por 
um lado, enseja o atendimento da população carente nessas áreas, mas, por outro, 
demonstra que os problemas de infraestrutura urbana podem persistir nessas áreas 
contíguas aos empreendimentos (mapa 4).

22.. Endereços georreferenciados com o auxílio das imagens de satélite do Google Earth.
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MAPA 4
Empreendimentos do MCMV nos municípios do entorno de Porto Alegre (2009-2013)

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Considerando somente os municípios do entorno do município núcleo da 
RM, até julho de 2013, havia 130 empreendimentos do MCMV, nas modalida-
des Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS), 
que atende as faixas 2 e 3 do programa; e FAR, que atende a faixa 1, distribuídos 
em vinte municípios metropolitanos. Os empreendimentos FAR, voltados para a 
faixa de menor renda, representavam apenas 23% do total de empreendimentos e 
estavam distribuídos em treze municípios. Os municípios de Sapiranga, Igrejinha e 
Santo Antônio da Patrulha receberam apenas empreendimentos FAR, que, embora 
tenham registrado baixos índices de IVS Infraestrutura Urbana, registram propor-
ções de pessoas com renda igual ou inferior a 0,5 SM, acima de 25% (gráfico 3). 
Nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Campo Bom, Nova Hartz, 
São Sebastião do Caí e Taquara, foram encontrados apenas empreendimentos na 
modalidade CCFGTS (tabela 8).

Canoas era o município com o maior número de empreendimentos (32), 
com uma média de 246 unidades por empreendimento e 140 unidades por bloco. 
Observa-se que a modalidade FAR tende a apresentar, em geral, um maior número 
de unidades por empreendimento (tabela 8).
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TABELA 8
Empreendimentos do MCMV nos municípios do entorno (2009-2013)

Municípios do entorno Número de 
empreendimentos

Unidades 
contratadas

Número 
de  

blocos

Unididades 
contratadas/

empreendimento

Unidades 
contratadas/

bloco

Unidades  
entregues  

(%)

Valor contratado 
médio/ 

unid. R$

Total empreendimentos 130 31.945 316 246 101 53,8 35,7 67.032,82

Empreendimentos FGTS 100 22.753 277 228 82 48,9 33,1 73.701,07

Empreendimentos FAR 30 9.192 39 306 236 59,2 42,2 50.526,87

Canoas 32 7.866 56 246 140 56,1 33,6 64.534,74

Empreendimentos FGTS 25 5.186 47 207 110 69,3 42,8 69.732,31

Empreendimentos FAR 7 2.680 9 383 298 30,6 15,7 54.477,05

São Leopoldo 19 4.025 25 212 161 65,0 49,5 65.208,51

Empreendimentos FGTS 12 1.988 16 166 124 58,1 31,4 81.283,34

Empreendimentos FAR 7 2.037 9 291 226 71,7 67,2 49.520,37

Novo Hamburgo 16 1.964 24 123 82 69,7 41,4 67.352,85

Empreendimentos FGTS 14 1.248 20 89 62 57,1 45,1 77.688,97

Empreendimentos FAR 2 716 4 358 179 91,6 34,9 49.336,83

Gravataí (FGTS) 14 3.569 29 255 123 33,1 23,3 60.233,84

Sapucaia do Sul 9 3.299 51 367 65 58,4 55,0 60.896,82

Empreendimentos FGTS 7 2.699 48 386 56 49,1 45,0 64.658,94

Empreendimentos FAR 2 600 3 300 200 100,0 100,0 43.973,59

Cachoeirinha (FGTS) 6 3.314 69 552 48 59,6 45,9 69.381,90

Esteio 6 1.924 17 321 113 64,0 38,9 58.921,89

Empreendimentos FGTS 3 972 13 324 75 65,7 16,2 69.459,93

Empreendimentos FAR 3 952 4 317 238 62,2 62,2 48.162,46

Viamão (FGTS) 5 346 9 69 38 48,0 36,4 91.733,63

Alvorada 5 3.136 13 627 241 30,0 0,9 95.046,85

Empreendimentos FGTS 4 2.636 12 659 220 1,2 1,2 104.539,81

Empreendimentos FAR 1 500 1 500 500 58,0 0,0 45.000,00

Demais municípios do 
entorno

18 2.502 23 139 109 54,8 35,8 59.956,28

Empreendimentos FGTS 10 795 14 80 57 44,2 30,4 78.615,22

Empreendimentos FAR 8 1.707 9 213 190 59,8 38,3 51.266,27

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação (SNH), do Ministério das Cidades (MCidades). Acesso em: jul. 2013. 
Elaboração das autoras.

Ressalva-se que essa análise ficou restrita aos empreendimentos do MCMV, 
não sendo registrados investimentos realizados pelas prefeituras em obras de 
urbanização, habitação e infraestrutura. Destaque-se também que, por hipótese, 
os empreendimentos em alguns municípios, como no caso de Canoas, podem 
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estar sendo direcionados a suprir demandas habitacionais de outros municípios, 
uma vez que os municípios de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, dada a 
concentração populacional e de atividades econômicas, podem ser considerados 
como novos núcleos metropolitanos, caracterizando a RM de Porto Alegre como 
uma metrópole policêntrica.

4.2  Habitação, vulnerabilidade e desenvolvimento humano no município de 
Porto Alegre

Porto Alegre foi dividida em dezessete regiões do orçamento participativo (ROPs), 
83 bairros, 335 UDHs e 2.344 setores censitários. Em 2010, conforme o censo 
do IBGE, o município possuía 1.409.351 habitantes, representando 13,2% da 
população do Rio Grande do Sul. Com área igual a 496,682 km², possuía densi-
dade populacional igual a 2.837,53 hab./km², contabilizando um total de 508.456 
domicílios particulares permanentes, distribuídos em 254.052 casas, 237.297 
apartamentos e 15.278 casas de vila ou em condomínios. Em 2010, a média de 
moradores por domicílio manteve a tendência observada em 2000 (passou de 2,75 
para 3,06), em torno de três moradores por domicílio. Contudo, quando comparadas 
com as dezessete ROPs da cidade, quatorze apresentam médias acima da média 
da cidade, o mesmo observado para 27 bairros da cidade, dois deles (Serraria e 
Chapéu do Sol) com uma tendência a quatro moradores por domicílio em média.

Entre 2000 e 2010, houve um aumento – tanto absoluto quanto relativo – 
dos aglomerados subnormais (AGSNs),23 passando de 37.480 (8,5% do total), em 
2000, para 55.994 (11,0% do total), em 2010. Das dezessete ROPs, nove tiveram 
percentuais acima dos 11,0% da cidade, sendo as regiões Nordeste (44,0%), Cru-
zeiro (37,5%) e Ilhas (35,9%) as com maior número de domicílios em AGSNs. 
Este quadro se altera quando observados os valores absolutos: a região Partenon, 
com 9.093 moradias precárias, lidera o ranking, seguida da Cruzeiro (7.813) e da 
Leste (7.530). As ROPs Centro (0,1%), Noroeste (3,2%) e Extremo Sul (3,2%) 
possuíam apenas 923 moradias em condições precárias (figura 1).

A proporção de desigualdade entre o maior e o menor valor, em 2010, foi 
de 440,30 vezes, e os bairros com maior concentração de domicílios em AGSNs 
foram Serraria (82,4% do total de domicílios), Bom Jesus (47,8%) e São José 
(47,2%), passando o fator de desigualdade para 55,28%.

23. Conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais, com urbanização fora dos padrões vigentes. Estes 
são os critérios de identificação: i) ocupação ilegal da terra (construção em terrenos de propriedade pública ou particular, 
no momento atual ou em período recente – título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e ii) pelo menos 
uma das seguintes características: urbanização fora dos padrões vigentes – vias de circulação estreitas e de alinhamento 
irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; ou precariedade de 
serviços públicos essenciais: energia elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto (IBGE, 2010).
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FIGURA 1
Aglomerados subnormais, domicílios em AGSN em valor absoluto e percentual sobre 
o total de domicílios, por ROP, em Porto Alegre (2010)

Fonte: IBGE – ObservaPoA, ROPs do ObservaPOA e AGSN do IBGE.
Elaboração das autoras. 
Obs.:  Valor absoluto é o número de domicílios em área de moradia precária. O número de domicílios da cidade é superior ao 

somatório dos valores apresentados pelas regiões, pela restrição de dados feita pelo IBGE.

Conforme os dados do Censo Anual do mercado imobiliário de Porto Ale-
gre (Sinduscon, 2015), os imóveis novos totalizaram 6.306 unidades, em 321 
empreendimentos de 179 empresas. A oferta destas novas unidades, quanto ao 
tipo de unidade, estava distribuída em 95,3% dos imóveis residenciais, com 5.596 
apartamentos (88,7%) e 342 casas (5,4%), bem como em imóveis comerciais, com 
297 unidades (4,7%).

Entre 2011 e 2015, os empreendimentos novos caíram -9,32% em Porto 
Alegre, reduzindo-se em 4,1% o número de imóveis novos em oferta. Os aparta-
mentos de dois dormitórios representaram a maior parte da oferta em 2015, sendo 
que, entre 2002 e 2008, a maioria era de três dormitórios, reflexo da estabilidade 
no crescimento populacional. Em 2015, entre as novas unidades em oferta, 65% 
estava em obras; 25%, na planta; e 10%, concluída, sendo que os recursos eram 
oriundos, em 40%, de autofinanciamento e 60%, do sistema financeiro. A faixa 
de valor mais ofertada ficou entre R$ 145 mil e R$ 210 mil, correspondendo a 
1.508 unidades, que representavam 25,8% do total da oferta. A oferta de imóveis 
novos em Porto Alegre estava concentrada em dez bairros (tabela 9). 
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TABELA 9
Unidades de imóveis novos nos bairros com maior oferta em Porto Alegre (2015)

Bairros do orçamento participativo Unidades
Total  
(%)

Sarandi 1.056 16,75

Cavalhada 647 10,26

Petrópolis 468 7,42

Menino Deus 332 5,26

Morro Santana 314 4,08

Partenon 222 3,52

Jardim Carvalho 175 2,78

Tristeza 152 2,41

Rubem Berta 142 2,25

Passo D’Areia 131 2,08

Fonte: Sinduscon (2015).
Elaboração das autoras.

O bairro Sarandi, pertencente à ROP Norte, recebeu mais imóveis novos, e 
contabilizava mais de 91 mil habitantes em 2010, sendo o bairro mais populoso 
da cidade (6,5% do total do município), em uma área de 28,76 km² e densidade 
demográfica de 3.177 hab./km². Em 2010, a taxa de analfabetismo era de 3,4% e 
o rendimento médio dos responsáveis por domicílio era de 2,64 SMs. Observa-se 
uma tendência de maior oferta de imóveis novos, dada a concentração da população 
nessa região, incluindo também outro dos grandes bairros da cidade, o Rubem 
Berta, contíguo do Sarandi. Além de configurar um direcionamento do comércio 
imobiliário para atender às classes C e D com maior ênfase.

Quanto ao número de empreendimentos por bairro, em torno de 128 em-
preendimentos, quase 40% do total, localizaram-se em bairros de renda mais alta, 
com maior densidade populacional, em que a renda média dos responsáveis por 
domicílios ultrapassava 10 SMs, sendo alguns destes: Moinhos de Vento, Rio Bran-
co, Auxiliadora, Tristeza, Menino Deus e Petrópolis. Este último, que encabeça a 
lista, por contabilizar sozinho 43 empreendimentos, concentrando 13,4% do total. 

A concentração de empreendimentos nesse único bairro pode estar relacionada 
a algumas características desse local, tão atraente a este ramo. O bairro Petrópolis 
pertence à ROP Centro e possui aproximadamente 38 mil habitantes, represen-
tando 2,7% da população do município. Com área de 3,39 km², representa 0,7% 
da área do município, ou seja, é um bairro pequeno diante dos demais, mas com 
uma alta densidade demográfica, com 11.255 hab./km². A taxa de analfabetismo 
é de 0,31% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 10,70 SMs, 
perfil bem diferente do Sarandi, visto anteriormente.
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Para mais bem percebermos todo esse movimento empresarial por espaços 
com maior facilidade de negociação, faz-se necessário um olhar mais minucioso 
sobre a ordem no ranking dos bairros, com a identificação de áreas e o cruzamento 
de outros indicadores que possibilitem traçar um perfil socioeconômico desses 
territórios. Neste caso específico, quanto ao rendimento maior que 10 SMs, chama 
a atenção para toda a cidade o fator de desigualdade24 entre os bairros que, em 
2000, foi de 75,41 vezes, passando para 610 vezes em 2010.

Ao serem identificadas as desigualdades de moradia das camadas de menor 
renda em Porto Alegre, no início desse tópico, e, na sequência, as diferenças quanto 
à renda, cabe traçar um breve olhar sobre as pessoas que habitam favelas e vilas 
da cidade. Com a ressalva de que há incidência de AGSN somente em 37 dos 83 
bairros da cidade, é possível localizar os pontos mais frágeis, onde se concentra a 
população destes 37 bairros, que em 2010 chegava a 192.843 habitantes, 13,7% 
do total da população, com aumento de 3,15 p.p. entre 2000 e 2010. 

Dentre esses 37 bairros, seis possuem densidade populacional mais alta, sendo 
eles, por ordem crescente do número de habitantes: Santa Teresa (ROP Cruzeiro), 
com 27.242 pessoas; seguido por Mário Quintana (ROP Nordeste), com 16.577 
residentes; Bom Jesus (ROP Leste) e São José (ROP Partenon), respectivamente, 
com 15.622 e 15.463 moradores; e Rubem Berta, um dos maiores bairros da ci-
dade, com 14.557 moradores em aglomerados subnormais. O bairro com maior 
percentual de pessoas em AGSN é o Serraria – apesar de residirem apenas 3.675 
pessoas –, com 81,75% das moradias em condições precárias, ou seja, praticamente 
todo o bairro em situação preocupante. 

Em 2010, esse bairro tinha 4,5 mil habitantes no total – 0,32% da popu-
lação do município –, área de 1,75 km² (0,37% da área do município) e densi-
dade demográfica de 2.572 hab./km². Nele são registradas as mais altas taxas de 
analfabetismo de Porto Alegre (8,3%), e entre os domicílios do bairro, 87,6% 
são do tipo casa e 12,2%, do tipo casa de condomínio. Seus habitantes vivem em 
áreas consideradas, pela Defesa Civil, como inadequadas e de risco, propensas a 
desabamentos e acidentes naturais. Nele, conforme levantamento realizado pelo 
Departamento Municipal de Habitação (Demhab) em 2008, localiza-se a Vila dos 
Sargentos, em que apenas 66,7% dos domicílios tinham iluminação pública no 
entorno em 2010, quando na cidade a média era de 93,8%. Era o terceiro bairro 
com menor percentual de pavimentação (32,6%), quando em Porto Alegre, 87,9% 
das ruas eram pavimentadas. Tinha 23,8% dos domicílios com esgoto a céu aberto 
no entorno, sendo o terceiro maior percentual; além disso, 12% dos domicílios 
tinham lixo acumulado no entorno, maior percentual da região Sul. Diante desse 

24. Esse fator significa a proporção entre o melhor e o pior valor dentro do ano entre os bairros.
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panorama, cabe destacar alguns programas de governo que vêm tentando minimizar 
tais problemas na área habitacional para as famílias de baixa renda.

4.2.1 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Habitação, em 2015, estava elaborando o Plano 
Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), instrumento de gestão pública 
para um desenvolvimento justo e igualitário da cidade, que prioriza soluções para 
famílias com renda de 0 a 3 SMs, tendo concluído o volume do diagnóstico em 
2009. O referido plano é requisito de adesão dos municípios ao Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS), em consonância com o Ministério das 
Cidades (MCidades) e com o PAC. 

Destacam-se dois pontos do PAC para Porto Alegre: i) elaboração do Plano 
Local de Habitação pelo Demhab – departamento responsável no município por 
esta ação –, já concluído, junto ao sistema de acompanhamento do PAC, uma vez 
que os investimentos incluídos eram de 2007 a 2010; e ii) a urbanização da Vila 
Nazaré em Porto Alegre, com o reassentamento de 1.223 famílias, com o primeiro 
lote de 364 casas construídas em dois loteamentos no mesmo bairro, com previsão 
de entrega ao final de 2015. 

A Vila Nazaré é um dos territórios priorizados pelo planejamento para cumprir 
o objetivo do programa, já que esta, conhecida também como Vila do Pepino, foi 
identificada pelo Demhab como uma ocupação, a qual, desde 1959, não possuía es-
goto. Além disso, diversos outros contingentes cercam o dia a dia dessa comunidade: 
por exemplo, o fato de, mesmo não sendo área de risco eminente, ser considerada 
como área de AGSN pelo IBGE, o que a faz necessitar de melhores condições de 
vida para população. No entanto, destaca-se que a Vila Nazaré foi incluída no PAC 
para viabilizar as obras de ampliação da pista do aeroporto da cidade.

Outro aspecto das regiões do orçamento participativo a ser considerado, no 
que se refere à urbanização e habitação, são as áreas de risco (figura 2A), identi-
ficadas principalmente nas ROPs Ilhas, Partenon, Glória, Leste, Eixo Baltazar e 
Norte, concentrando a maior preocupação por parte do governo e do Centro de 
Comando (Ceic) em diversos sentidos, conforme as ocorrências atendidas pela 
Defesa Civil da ordem de alagamentos, desmoronamentos, quedas de muros, de 
árvores, desabamentos, deslizamentos, entre outros sinistros. 

As vilas e as ocupações irregulares, que têm sido cadastradas pelo Demhab, 
na medida do possível, desde 2008, podem ser observadas na figura 2B. Essas 
ocupações, iniciadas nos anos 1930, estão concentradas, em grande parte, nos 
entornos das áreas de risco, anteriormente mencionadas, em que as invasões são 
frequentes. A comercialização informal com custo baixo e a entrada ilegal em áreas 
desocupadas, o fácil acesso e a dificuldade de fiscalização são alguns dos motivos 
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para as famílias sem condições para adquirir bens imóveis em locais mais respal-
dados de infraestrutura desconsiderarem as possibilidades de graves ocorrências e 
os riscos que esse tipo de habitação oferece.

Na figura 2C, observa-se a distribuição dos AGSNs, que somados demons-
tram que órgãos distintos, em diferentes temporalidades, com objetivos diferentes, 
identificaram problemas similares, portanto, respaldando que sejam priorizados e 
direcionados recursos para o atendimento destas localidades, inicialmente acerca 
de infraestrutura básica, urbanismo e habitação.

FIGURA 2
Áreas de risco em 2014, vilas e ocupações a partir de 2008 e aglomerados subnormais 
do IBGE em Porto Alegre (2010)

2A – Áreas de risco
2B – Vilas e ocupações  
irregulares

2C – Distribuição dos AGSNs

Fontes: Defesa Civil – Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic)/Prefeitura Municipal de Porto Alegre – 
PMPA (2014), Demhab/PMPA (desde 2008) e IBGE (2010).
Elaboração das autoras.

4.2.2 Programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre

O MCMV ocasionou a construção de empreendimentos habitacionais em diversas 
regiões de Porto Alegre. A população percebeu o aquecimento do mercado imobi-
liário local e um estímulo na atuação das empreiteiras por estarem mais envolvidas 
na política de habitação do país, com a produção de moradias destinadas princi-
palmente para a população de baixa renda.

Conforme o Demhab, os projetos realizados pelo governo federal em parceria 
com o município de Porto Alegre entre 2000 e 2014, mediante o MCMV, tota-
lizaram 1.948 UHs entregues para famílias com renda de até 3 SMs. Em 2015, 
estavam em construção 760 UHs no Residencial Jardim Belize e outras 352 no 
Residencial São Guilherme, ambos no Bairro Restinga. No processo de inscrição, 
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em 2009, em torno de 54 mil pessoas com renda familiar de até 3 SMs se ins-
creveram no programa. Em 2015, as inscrições para as pessoas de menor renda 
estavam fechadas, somente estavam sendo aceitas inscrições para famílias com renda 
a partir de 3 SMs, diretamente com as construtoras dos empreendimentos ou com 
as empresas intermediadoras dos imóveis. Segundo dados do MCidades, as ROPs 
mais contempladas pelo MCMV até 2013 eram Restinga e Eixo Baltazar, tendo 
sido entregues 1.468 e 1.230 unidades, respectivamente, de um total de 5.013 
unidades já entregues pelo programa. 

Em Porto Alegre, até 2013, 12.031 unidades haviam sido contratadas pelo 
MCMV, 6.240 concluídas e 5.013 já entregues. As cinco ROPs que mais receberam 
empreendimentos foram Restinga (39,8% do total), Eixo Baltazar (18,1%), Centro 
Sul (10,8%), Lomba do Pinheiro (9,6%) e Nordeste (4,8%), sendo que, nas regiões 
Humaitá/Navegantes, Noroeste, Cristal, Centro e Ilhas, nenhum empreendimento 
foi identificado. As demais regiões foram contempladas não na mesma proporção 
das primeiras, ficando duas ROPs com 3,6%, três com 2,1% e duas com apenas 
1,2% dos empreendimentos previstos do MCMV para Porto Alegre (tabela 10). 

TABELA 10
Distribuição do MCMV previsto por ROP de Porto Alegre (2013)

ROPs Unidades contratadas Unidades concluídas Unidades entregues Empreendimentos

Eixo Baltazar 2.459 1.389 1.230 15

Restinga 2.266 1.638 1.468 33

Nordeste 1.580 480 386 4

Lomba do Pinheiro 1.563 940 748 8

Centro Sul 1.544 832 525 9

Norte 800 240 197 2

Partenon 540 0 0 1

Sul 368 30 0 3

Glória 332 112 0 3

Extremo Sul 330 330 328 2

Leste 209 209 91 2

Cruzeiro 40 40 40 1

Total MCMV 12.031 6.240 5.013 83

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013. 
Elaboração das autoras.
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A figura 3 traz a distribuição espacial dos empreendimentos do MCMV no 
território de Porto Alegre.

FIGURA 3
Localização de todas as unidades contratadas e das que foram entregues pelo MCMV (2013)

3A – Unidades contratadas 3B – Unidades contratadas e unidades entregues

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.

No entanto, foi constatado o seguinte: cinco ROPs – Ilhas, Humaitá/Na-
vegantes, Cristal, Centro e Noroeste – não foram contempladas pelo MCMV e 
principalmente as duas primeiras precisariam, tanto ou mais, do que outras já 
contempladas. Assim, seria importante uma perspectiva de atendimento dessas 
regiões por parte desse programa, ou de outro programa similar, tendo em vista 
as complexas situações que uma parcela dos habitantes destes locais enfrentam.25 

O investimento realizado em habitação social pela Prefeitura de Porto Alegre, 
por meio do Demhab, seja em urbanização, seja em infraestrutura, oriundo de recursos 
disponibilizados pelo município e por cooperativas habitacionais tem aumentado em 
valores constantes, partindo de R$ 46,8 milhões, no período 1997-2000, para mais de  
R$ 53 milhões, no período 2005-2007; chegando, em 2013, a R$ 61 milhões.  
Contudo, o PMHIS aponta a relevância de se constituir um fundo municipal 

25. Ressaltamos que o Legislativo da cidade acompanha e se preocupa com tais questões, deixando algumas 
recomendações que dizem respeito ao MCMV ao Executivo municipal no mapa produzido pela Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre em dezembro de 2015 (Melchionna et al., 2015). 
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destinado à regularização e à produção de novas moradias, pois os recursos inves-
tidos não dão conta de sanar o deficit habitacional identificado pelo diagnóstico 
do plano. Caso o fundo local previsto entrasse em funcionamento aplicando o 
esperado na faixa 1 (40% ou 60%, dependendo da fase), os recursos provavelmente, 
num primeiro momento, não supririam 100% das necessidades, mas certamente 
atenderiam a uma parcela considerável das demandas existentes no âmbito da 
carência de moradias para as famílias de baixa renda.

O deficit habitacional do município de Porto Alegre, em 2008, era de 38.572 
UHs; e os custos estimados para saná-lo, considerando-se as hipóteses de constru-
ções horizontais, verticalizadas ou mistas, em vista das carências identificadas, eram 
em torno de R$ 2 bilhões. Partindo da hipótese de que seria mantida a média de 
investimentos anuais observada no período 2002-2007 (R$ 35 milhões), estima-se 
que seriam necessários 64 anos para a completa resolução do problema habitacional, 
segundo consta na caracterização habitacional do diagnóstico da cidade inserido 
no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015 (Porto Alegre, 2015).

Sob a ótica da participação popular quanto a toda essa problemática, per-
cebe-se que, diante das demandas apresentadas nos últimos anos via orçamento 
participativo,26 a temática habitação tem sido recorrentemente demandada. Nos 25 
anos de orçamento, do total de 8.458 demandas dos planos de investimento, 1.123 
(ou seja, 13,28% do total de demandas) foram encaminhadas para o Demhab, 
sendo 127 destas direcionadas à resolução de problemas de regularização fundiária 
em Porto Alegre. Das dezessete ROPs, somente três (Noroeste, Leste e Ilhas) não 
elegeram habitação como prioridade do plano de investimento em 2015 e 2016, 
como uma das três possibilidades de cada ciclo; e das quatorze regiões onde o tema 
apareceu, em onze ocupou o 1o lugar.

Isso equivale a dizer que, para a população integrante do orçamento participa-
tivo, em 82,35% das regiões, habitação foi uma das prioridades; e desse percentual, 
64,35% indica que o maior aporte de recursos deve ser em habitação para este 
biênio, evidenciando-se também as demandas ligadas à regularização fundiária. 

Na tentativa de atender, em parte, às expectativas da população sobre as 
condições habitacionais, o governo municipal tem realizado alguns movimentos 
importantes para trabalhar o tema na cidade: a reestruturação da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Urbano (SPM), tornando-se a nova Secretaria de Urbanismo 
(Smurb), em fase de reestruturação e que passou a ter um setor exclusivo para 
atender problemas de regularização fundiária, agilizando os processos e reduzindo 

26. Instrumento de participação democrática por meio do qual a população elege as demandas prioritárias de investi-
mento para o próximo período pelos planos de investimento anual; as demandas são encaminhadas nas áreas em que 
são votadas pelas comunidades (Porto Alegre, [s.d.]).
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a burocracia; e a adesão ao Programa Cidades Resilientes,27 que organiza a Rede 
de Resiliência de Porto Alegre, sensibilizando as comunidades dos problemas 
existentes e organizando a ação integrada entre sociedade civil, universidade e 
liderança comunitária para discutir sobre os pontos fortes e fracos de cada região. 
Em 2015, durante a rodada de intervenções comunitárias, identificou-se que as 
áreas-foco mais apontadas pelas lideranças referiam-se ao conjunto saúde/edu-
cação/segurança, seguido pelo apontamento das áreas de risco hidrológico, pela 
diversificação da economia e regularização fundiária – este último passando a ter, 
a partir daí, ações mais específicas junto ao programa, compondo então um grupo 
de trabalho específico, criado pelo governo com participação de outros agentes, 
como a organização não governamental (ONG) Centro de Inteligência Urbana 
de Porto Alegre, para articulação de estratégias que minimizem os problemas de 
áreas de risco, moradias em lugares impróprios e regularização fundiária na cidade.

Para que essa população conheça os indicadores que podem respaldar argumen-
tos para demandas propostas pelo orçamento participativo, precisam ter acesso a esses 
e fácil entendimento desses. Para tanto, o Observatório da Cidade de Porto Alegre, 
mantido pela prefeitura, possui ferramentas para análise de dados e mapas, oferecendo  
periodicamente oficinas e contínua formação aos servidores municipais e partici-
pantes do orçamento, como delegados e conselheiros. Neste processo, incorpora-
ram-se as plataformas do IDHM e do IVS, onde são apresentados os dados destes 
índices e contextualizadas as características de desenvolvimento, vulnerabilidade, 
prosperidade e desigualdade para cada região do orçamento participativo e da 
cidade com relação a outras capitais.

Porto Alegre se situa na faixa muito alto de desenvolvimento humano, pos-
sui um IDHM de 0,805, superior ao da RM de Porto Alegre (0,762), ao do Rio 
Grande do Sul (0,746) e ao do Brasil (0,727). Em 2000, o fator de desigualdade do 
IDHM entre as regiões era de 1,75, passando para 1,47 em 2010. O aumento da 
homogeneidade – identificado não somente pela comparação de indicadores, mas 
pela redução do fator de desigualdades do IDHM de 2000 para o de 2010 entre as 
regiões – tem sido cada vez mais perceptível. O IVS de Porto Alegre apresentou, 
em 2000, o valor de 0,324 e, em 2010, 0,249; isso significa que quanto menor o 
seu valor, menor grau de vulnerabilidade apresenta o território; assim, a variação de 
-0,075 no período foi positiva para a cidade. A dimensão de infraestrutura urbana, 
que compõe o IVS, relacionada às condições habitacionais, foi a que menos avançou 
em Porto Alegre, passando de 0,329 (2000) para 0,322 (2010), uma melhoria de 
2,1%. A partir do IDHM de 0,805 e do IVS de 0,249, em 2010, a classificação 
da prosperidade social para Porto Alegre ficou em muito alta.

27. Detalhado no relatório de avaliação preliminar de resiliência do programa Desafio Porto Alegre Resiliente, disponível 
em: <https://goo.gl/dk5fy9>. 
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Com o cruzamento dos dados do MCMV com esses dois índices, pode-se 
observar se os empreendimentos estariam atendendo às áreas mais precárias da 
cidade, apontando alguns possíveis ajustes a serem implementados nas próximas 
etapas do programa, bem como para o planejamento da cidade no âmbito habi-
tacional. O MCMV foi implantado contratando unidades em todas essas ROPs, 
com exceção da ROP Ilhas, que é a mais vulnerável em termos de condições ha-
bitacionais; há também outras regiões contempladas que não apresentam o grau 
de fragilidade dessas cinco, como é o caso da ROP Sul, que, apesar de possuir um 
dos três melhores IVS na cidade, obteve a contratação de 368 unidades (figura 4).

FIGURA 4
IDHM, IVS nas ROPs – Porto Alegre (2000-2010)

4A – IDHM¹ 4B – Média IVS²

Fontes: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015).  
Notas: ¹ Obtido pela média geométrica simples de três subíndices, referentes às dimensões longevidade (IDH longevidade), 
educação (IDH educação) e renda (IDH renda).

² Obtida pela média geométrica simples dos valores do IVS das UDHs que compõem as ROPs.
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Tanto no IDHM quanto no IVS, as cinco ROPs com menor desenvolvimento 
humano e maior vulnerabilidade, em ordem decrescente, são as mesmas: Extremo 
Sul, Restinga, Lomba do Pinheiro, Ilhas e Nordeste, todas situadas na periferia da 
cidade. A população, a renda média per capita e os indicadores de vulnerabilidade 
habitacional – como pessoas em domicílios sem energia elétrica, com paredes ina-
dequadas e com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados – em 
2010 são dados também relevantes para serem consultados (tabela 11). 
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TABELA 11
População total em domicílios particulares permanentes, pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, com paredes inadequadas, 
sem energia elétrica, IDHM e renda per capita nas ROPs de Porto Alegre (2010)

ROP

Pessoas em 
domicílios sem 
energia elétrica  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

com paredes 
inadequadas  

(%)

Pessoas em domicílios 
com abastecimento de 
água e esgotamento 

sanitário inadequados 
(%)

População total em 
domicílios particulares 

permanentes  
(2010)

IDHM  
(2010)

Renda per capita 
(2010)

Nordeste 0,05 6,32 0,65 37.013 0,638 469,88

Ilhas 0,67 18,3 4,98 8.311 0,659 642,58

Lomba do Pinheiro 0,38 3,82 1,1 61.967 0,683 590,83

Restinga 0,03 2,75 0,19 60.568 0,685 644,32

Extremo Sul 0,51 2,74 1,86 34.512 0,714 881,3

Norte 0,24 2,54 0,3 91.184 0,729 852,07

Glória 0 4,21 0,47 41.926 0,733 994,49

Cruzeiro 0,14 4,9 0,2 64.971 0,747 1139,73

Partenon 0 2,62 0,11 115.253 0,764 1127,81

Humaitá/Navegantes 0 7,66 0,73 43.484 0,765 1216,93

Leste 0,11 2,03 0,91 113.972 0,777 1409,81

Eixo Baltazar 0,05 2,08 0,05 100.057 0,779 1057,42

Centro Sul 0,08 2,75 0,13 109.653 0,797 1294,89

Cristal 0 4,36 0,42 27.513 0,809 1665,45

Sul 0 1,81 0,56 82.976 0,843 2127,79

Noroeste 0,07 1,39 0,17 129.906 0,89 2470,49

Centro 0,04 0,36 0,04 274.098 0,935 3646,91

Fonte: Ipea (2015).

Com o cruzamento dos AGSNs, vilas e áreas de risco, percebe-se que as 368 
unidades na ROP Sul ficaram distantes de pontos mais vulneráveis, como a Vila 
dos Sargentos ou do Beco do Adelar, que são AGSNs que possuem áreas de risco 
e estão cadastrados junto ao Demhab enquanto vilas (figura 5). 
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FIGURA 5
AGSN, vilas e áreas de risco na ROP Sul

Fonte: Google Earth. Acesso em: 11 maio 2016.

Portanto, vale atrelar a futuros estudos a origem dos ocupantes das unidades 
dos programas habitacionais, mapeando as trajetórias de modo a garantir que o fluxo 
do problema social que se deseja atingir realmente seja solucionado ou reduzido, 
pois se estas unidades não forem habitadas por famílias que realmente precisam 
e sejam oriundas destes locais mais fragilizados, os problemas de irregularidade 
fundiária continuarão a persistir e pouco será o avanço do objetivo primário de 
dirimir a vulnerabilidade habitacional. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstram os índices do IVS e IDHM, a RM de Porto Alegre, na 
última década, apresentou avanços significativos em termos de desenvolvimento 
humano e vulnerabilidade social, alcançando um patamar de prosperidade social 
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muito alta. Entretanto, a análise dos recortes intraurbanos, combinados com outros 
dados sobre infraestrutura urbana e habitação, revela que esse processo não ocor-
reu de forma igualitária e ainda persistem algumas áreas vulneráveis socialmente 
e de baixo desenvolvimento humano. Porto Alegre, assim como os municípios 
do entorno da RM, ainda possui inúmeros problemas de infraestrutura urbana, 
localizados sobretudo em áreas periféricas da RM e dos municípios. 

Em todo o país, um grande volume de investimentos em habitação e infraes-
trutura urbana vem sendo aplicado nos últimos cinco anos, parte desse montante 
direcionada para a área metropolitana de Porto Alegre. Contudo, a contraposição 
dos dados do MCMV, do deficit habitacional estimado para baixa renda e áreas 
de localização dos novos empreendimentos demonstra que o direcionamento 
desses recursos para resolução dos problemas das camadas de baixa renda ainda é 
insatisfatório, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade.

A provisão de habitações por si só não é capaz de promover melhorias perma-
nentes nas áreas carentes, por isso faz-se necessário que os investimentos públicos 
no setor habitacional sigam as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, articulada às políticas estaduais de habitação e ao planejamento municipal.
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