
Política Habitacional

Habitação no contexto
metropolitano
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Pensar a habitação no contexto da Região
Metropolitana de Bolo Horizonte - RMF3H incita a
algumas questões que merecem destaque. Desde a
década de 70 o ritmo de crescimento demográfico
vem caindo na RMBH. embora essa população con-
tinue significativa no universo de Minas Gerais
(24,3%), evidenciando a contribuição da migração
na dinâmica demográfica metropolitana.
Internamente, os dados do Censo de 1980. 1991 e
2000 mostram urna redução gradativa da participação
de Belo Horizonte e Contagem e um
aumento dos demais municípios cio
Aglomerado Metropolitano, formado
por 11 dos 34 municípios da RMBFI,
territorialmente mais próximos da
Cidade de BI-1. Muitos deles destacam-
se por altas taxas de crescimento ao
longo da década de 90. Dentre aqueles
não incluídos no Aglomerado, a taxa
de crescimento média elevou-se a
3,28% no mesmo período.

Esse	crescimento	se	(la
principalmente por meio tia implan-
tação de loteamentos clandestinos,
desprovidos cio infra-estrutura mínima

	

e sem acesso adequado a serviços	Cerca de 2
	públicos básicos como saúde ou	de Minas Gi
	educação, representando aumento	sendo 30,9

significativo de demanda para a administração lo-
cal. Esses assentamentos tornaram-se a marca
registrada de algumas cidades da RMBH e constituem
solução para o problema de moradia de milhares de
Famílias cujos integrantes trabalham em Belo
1 lorizonte, que concentra as atividades econômicas
e as alternativas de emprego e geração de renda, mas
apresenta alto custo de aquisição ou aluguei de
imóvel residencial.

A migração de famílias pobres cio Belo Ilorizonte
para os municípios do Aglomerado, especialmente
aqueles localizados mais ao norte, representa uma
situação indesejável para esses municípios, que não
oferecem condições para atender a demanda sempre
crescente de infra-estrutura e serviços, mas também
para a Capital, que cada vez mais tem sobrecarregada
a sua estrutura de serviços públicos como transporte
coletivo, saúde e educação.

Da mesma forma, ou principalmente, a situação
é indesejável para as próprias famílias, que, além de
enfrentarem os l)I'ot)lernas decorrentes das
dificuldades econômicas e financeiras e da
precariedade cio condições de moradia, sofrem
também as agruras cotidianas dos longos
deslocamentos, que lhes consomem tempo, energia
e recursos.

"Outro desafio diz respeito aos
recursos financeiros a serem
destinados ao fomento do Fundo
Estadual de Habitação (FEH),
liberados a partir de uma política
habitacional metropolitana, que
certamente serão oriundos de
uma deliberação do Conselho
Estadual de Habitação."

do deficit habitacional quantitativo
rais concentram-se na área urbana da RMBI-l.
referentes à habitação precária
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No conjunto CDI-Jatobá foram acomodadas famílias	
-	----	:_

belo- horizonfloas que viviam em situação de risco.

A questão habitacional urbana é, sem dúvida, com
toda a complexidade dos elementos que a compõem,
uni dos maiores desafios a serem enfrentados pelas
diversas esferas de governo no Brasil. Esse problema
vem sendo abordado por dois lados: primeiro, o do
déficit quantitativo, que implica na demanda de
reposição OU ampliação do estoque de moradias
existente, principalmente através do financiamento
e da produção habitacional: segundo, o do déficit
qualitativo, que aponta a necessidade de se investir
na melhoria do estoque habitacional, principalmente
através de programas de urbanização e regularização
de favelas, loteanientos clandestinos e outros pontos
de ocupação.

Quase 25% do déficit quantitativo do Estado de
Minas Gerais estão concentrados na área urbana da
RMBH, chegando a 155.645 habitações. Este número
representa a demanda habitacional constituída em
função de problemas como coabitação familiar
(64,0%), ônus excessivo com aluguel (30,9%),
habitação precária e necessidade de reposição por
depreciação. A faixa de renda mensal familiar de até
cinco salários mínimos concentra 93,1% cio déficit
quantitativo na Região Metropolitana e a de até três
salários mínimos concentra 87,9%.

Para essas famílias que constituem quase a
totalidade do déficit quantitativo é praticamente
impossível acessar a moradia por meio cio mercado

convencional e a solução de seu problema
habitacional passa necessariamente pela concessão
do subsídio público.

Por outro lado, segundo o Censo 2000, há no
estado 508.604 domicílios urbanos vagos, cerca de
11% do total de domicílios urbanos particulares.
Grande parte (lesse estoque se encontra na RMBI-l:
170.479 urbanos e 8.455 na área rural. Entre outras
causas, esse dado indica a existência de processos
especu latórios.

A outra parcela das necessidades habitacionais
corresponde ao déficit habitacional qualitativo,
constituído por famílias cujo domicílio apresenta
algum dos seguintes problemas: carência de infra-
estrutura; adensamento interno excessivo:
inadequação fundiária urbana; domicílios de-
preciados; inexistência de unidade sanitária interna.
O déficit qualitativo também concentra-se na faixa
de até 5 salários mínimos de renda mensal familiar
e seu componente mais expressivo é o de carência
de infra-estrutura, que atinge 19,42% dos domicílios
urbanos duráveis na RMBI-l.

Quanto aos outros componentes do déficit
qualitativo, 77.882 domicílios urbanos duráveis da
RMBH são atingidos pelo adensamento interno
excessivo, 46.395 pela inadequação fundiária urbana,
21.447 pela depreciação e 23.200 pela inexistência
de unidade sanitária interna. =o
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Ha um deficit de 155.645 habitacoes na RMBH equivalentes a 25 do deficit habitacional de Minas Gei ais

Política Habitacional e a Gestão Metropolitana
O Estatuto da Cidade, em SOU Ari. 48, define que:
"( ... ) os organismos gestores das regiões

metropolitanas incluirão obrigatória e significativa
participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comu-
nidade".

Em consonância com o disposto na lei federal, a
estrutura de gestão metropolitana vem sendo
pensada, nos diversos processos participativos que
discutiram recentemente a questão, no sentido cio
favorecer a prática democrática. Tem sido etilalizada,
também, a importância de se proniover o
planejamento metropolitano a partir de urna
abordagem integrada .. fundamentada principalmente
nas diretrizes gerais para a política urbana.
estabelecidas no Estatuto da Cidade, além do aporte
sistemático de recursos do Estado e dos municípios
integrantes, de forma a viabilizar investimentos
necessários para o desenvolvimento de políticas
públicas.

A Emenda à Constituição Estadual n° 6512004
apresenta um sistema de gestão metropolitana que
contempla as diretrizes apontadas nessas discussões,
incluindo: a criação de um Fundo e um Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, responsável pela
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edição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
1)010 rernodelamento da Assembléia Metropolitana e a
instituição de uma agência cio desenvolvimento. de
caráter técnico e executivo.

No que diz respeito à gestão de uma política
habitacional metropolitana, as discussões têm
apontado para a criação de instâncias formais de
participação, tais como câmaras ou comissões
setoriais, sempre ligadas a conselhos que discutem
a questão urbana de forma geral. Além disso, tendo
como pano de fundo a preocupação de articular o
sistema metropolitano de habitação e o sistema
nacional de habitação, a ser criado através da
aprovação de projeto cio lei que tramita no
Congresso, existe proposta também de reativação do
Conselho Estadual dei labitação para funcionar como
elo entre as instâncias de participação federais.

Outro desafio diz respeito aos recursos
financeiros a serem destinados ao fomento do Fundo
Estadual de Habitação (F'Ell). liberados a partir uma
política habitacional metropolitana, que certamente
serão oriundos de urna deliberação cio Conselho
Estadual de Habitação. Para que isso seja possível, é
necessário garantir a destinação sistemática de
percentual do orçamento estadual para o FEH, in-
clusive para viabilizar algum nível de subsídio nos
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financiamentos para a população de baixa renda, além
de investimentos na captação de recursos externos.

A origem (lesses recursos tem sido lema de
discussões nos movimentos sociais e entidades
ligadas à questão nas últimas décadas. Algumas
alternativas apontadas devem ser consideradas como
possível fonte de recursos para o FEH: dotações
consignadas no orçamento estadual: parte dos
recursos da Loteria Mineira, ou concursos de
prognósticos de qualquer natureza: da arrecadação
(10 ICMS: recursos alocados pelos órgãos, fundos e
entidades Federais destinados a programas
habitacionais; aplicações financeiras dos recursos do
FEH; percentual do lucro líquido dos bancos,
públicos ou privados, nos municípios da RMRI 1 e
da verba destinada às subvenções sociais;
contribuições e doações de pessoas. entidades OU
organismos de cooperação, nacionais ou inter-
nacionais; operações de crédito realizadas com os
recursos do FEH: qualquer outra origem, desde que
não onerem o FEH: e, não menos imprescindíveis.
dotações orçamentárias específicas do Governo Fede-
ral.

Estas propostas colocam Minas Gerais na vanguarda
no que diz respeito ao tratamento das questões
metropolitanas mas não eliminam a necessidade de
uma política nacional para regiões e aglomerados
urbanos, sob coordenação do Ministério das Cidades.
Aqui, é necessário chamar a atenção não apenas para
o planejamento metropolitano envolvendo as questões
mencionadas, ruas, especialmente, para o processo de
desenvolvimento 00 seu mais amplo sentido:
aproveitamento de vocações setoriais de cada
município, consolidação das vantagens comparalivas
(Ia RMBI 1 em relação a Minas Gerais e ao Brasil, e, ao
mesmo tempo, seleção de alternativas que favoreçam a
efetivação concreta de crescente inclusão social,
possibilitando maior articulação entre a geração de
oportunidades de geração de renda e a viabilização do
acesso à moradia de forma a inibir a necessidade de
migração e de grandes deslocamentos no interior da
RM 13H.

Comissão Técnica da Secretaria Municipal
de Habitação de Belo Horizonte
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Segunda etapa do Conjunto Granja de Freitas: o residencial ia teve a sua terceira fase	É

	

corictuida em agosto de 2004 e abriga mais de mil famíhas	o
o
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