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A efetividade das políticas públicas de planejamento urbano na evolução urbana 

 – O BNH e o PMCMV: o que aprendemos com eles? 
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A presente pesquisa faz parte de uma pesquisa maior intitulada “A efetividade das 

políticas públicas de planejamento urbano na evolução urbana” que vem sendo 

desenvolvida desde 2009. Esta etapa da pesquisa tem como objetivo realizar uma 

avaliação crítico-comparativa acerca das localizações e da inserção urbana de duas 

políticas públicas habitacionais brasileiras destinadas à Habitação de Interesse Social 

(HIS): o Banco Nacional de Habitação (BNH, 1964-1986) e o Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV, 2009-). O trabalho tem como recorte temporal o período entre 

1964 e 2015, e desenvolve-se através de uma metodologia qualitativa, utilizando 

dados disponíveis no site da Prefeitura de Porto Alegre, para o PMCMV, destinados à 

F1 (0-3 SM); para a localização dos empreendimentos do BNH, utilizou-se referências 

bibliográficas e informações de construtoras que atuaram junto ao Banco.  

Sabendo que a malha urbana de Porto Alegre modificou-se consideravelmente desde 

os anos 1960 (inicio do BNH, 1964) foi necessário realizar um levantamento e uma 

atualização de mapas com a representação da malha urbana de Porto Alegre, que 

compreendessem o período 1960-1980, pois não havia mapas desse período, 

representando a malha urbana, digitalizados. A seguir estes foram digitalizados e 

compatibilizados e, no mapa resultante, foram localizados os empreendimentos do 

BNH do período, utilizando o QGis, software que trabalha com Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). Os empreendimentos do PMCMV foram também 

mapeados e georreferenciados.  

Com o material coletado, será possível avaliar a inserção urbana dos 

empreendimentos de ambas as políticas públicas citadas, nos diferentes períodos de 

desenvolvimento da cidade, bem como produzir mapas que representem a evolução 

da malha urbana de Porto Alegre desde os anos 1960 até os anos 2000. 


