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Resumo 

O presente trabalho buscou identificar a 
produção do mais-valor urbano por meio da 
implementação de políticas públicas de acesso ao 
crédito imobiliário como incentivo à produção 
habitacional para as populações de baixa renda no 
Município de Ponta Grossa, examinando se estas 
políticas contribuíram para a formar vazios urbanos. 

Introdução  

O Município de Ponta Grossa, em consonância à 
tendência nacional de construção de habitações sociais 
para a redução dos déficits habitacionais e aquecimento 
da economia, executou – ou foi palco da execução – o 
programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – 
oferecendo acesso ao crédito imobiliário para às 
populações de baixa renda. Todavia, um dos efeitos do 
PMCMV foi a instalação dos conjuntos habitacionais nas 
áreas mais distantes dos centros de urbanização 
consolidada, fazendo surgir entre elas, vazios urbanos.  

Assim, a pesquisa se norteou pela seguinte 
questão: se estes vazios urbanos sofreram valorização 
com a instalação dos equipamentos sociais, e se esse 
mais-valor urbano foi capturado pelos proprietários 
destes imóveis e pelo mercado imobiliário formal? 

Material e Métodos 

O raciocínio empregado para o desenvolvimento 
da sobredita pesquisa foi o indutivo-interpretativo, por 
meio do qual se objetivou, a partir do estudo de caso 
proposto, extrair conclusões passiveis de generalização. 
Pelo exposto, tem-se que a técnica de pesquisa utilizada 
foi o estudo de caso. Adotaram-se procedimentos 
metodológicos como análise bibliográfica e coleta de 
dados que pudessem fornecer informações acerca da 
captura do mais-valor urbano pelos proprietários dos 
imóveis situados nos sobreditos vazios urbanos, os 
quais se originaram da construção de conjuntos 
habitacionais edificados nas franjas da cidade com 
recursos advindos das políticas de acesso ao crédito 
imobiliário para aquisição da casa própria.  

Resultados e Discussão 

A financeirização da produção habitacional para 
as populações de baixa renda, a partir das políticas 
públicas de acesso ao crédito imobiliário no Município de 
Ponta Grossa – PR, com especial foco no programa 
Minha Casa Minha Vida, atado ao protagonismo das 
construtoras na escolha dos locais de instalação das 
habitações, contribuiu para a expansão da zona urbana 

do Município, ao instalar os conjuntos habitacionais 
destinados às habitações de interesse social nas zonas 
periféricas da cidade. 

O Estado no intuito de reduzir os déficits 
habitacionais e aquecer e economia delegou a 
construção das habitações as construtoras, que 
buscaram os terrenos mais baratos para instalação dos 
condomínios, formando vazios urbanos entre as áreas 
centrais e os mencionados condomínios. Nos casos em 
que houve a expansão de algumas redes de 
infraestrutura, equipamentos e serviços da zona urbana 
consolidada aos mencionados conjuntos habitacionais, 
estas redes necessariamente passam por estes vazios 
urbanos, valorizando-os. Porém, os proprietários destes 
imóveis não contribuíram com a expansão destas redes, 
a qual foi custeada por meio de recursos públicos, já que 
a moradia para a população de baixa renda é 
subsidiada.  

Conclusão ou Conclusões 

Nos termos acima discutidos, tem-se que, como 
as redes de infraestruturas, equipamentos e serviços 
devem, necessariamente, passar pelos vazios urbanos, 
isto contribui para a formação de um mais-valor urbano 
que é capturado pelos proprietários dos imóveis situados 
nos vazios urbanos e pelo mercado imobiliário formal. 

Outros pontos relevantes foram também 
encontrados. O primeiro se refere ao fato de o 
estabelecimento dos conjuntos habitacionais nas zonas 
periféricas da cidade aumenta o custo de instalação e 
funcionamento das citadas redes, o que significa que os 
atores econômicos ligados à construção civil também se 
beneficiam com a instalação dos conjuntos habitacionais 
nas áreas periféricas. O segundo se refere à percepção 
de que não há articulação entre as políticas públicas 
federal e local, o que prejudica a justa distribuição dos 
custos da urbanização. 
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