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RESUMO

 O presente estudo possui como objetivo uma análise de espaços 

esquecidos da cidade: os vazios urbanos. Tentando compreendê-los em sua 

esfera política, econômica e social faremos algumas observações a cerca das 

mudanças estabelecidas nas ferramentas de planejamento urbano nas últimas 

décadas. 

 Desta forma, dividiremos o trabalho em dois capítulos principais: no 

primeiro faremos uma análise crítica da ascensão do discurso neoliberal nas 

ferramentas de planejamento urbano e gestão de cidades. 

 Para chegarmos até lá, veremos o que de fato é o neoliberalismo, 

localizando-o historicamente e contextualmente. Com o recorte apresentado, 

veremos de que maneira essa nova razão do mundo1 penetra na vivência 

do cotidiano e do coletivo, e de que maneira ela se instala em decisões de 

planejamento do território.  

 A partir de uma leitura crítica das Operações Urbanas Consorciadas 

(OUCs), uma das modalidades de parcerias público-privadas (PPPs) mais 

adotadas pelo governo brasileiro a partir dos anos 90, compreenderemos quais 

dinâmicas essas ferramentas solidificam e quais elas eliminam, entendendo a 

cidade em toda a sua diversidade e multiplicidade, levando em conta todos os 

atores (vivos e não-vivos) envolvidos no panorama. 

 Focaremos no caso de uma cidade brasileira em específico, Belo Horizonte,  

e veremos de que maneira a cidade é palco de conflito entre diversos agentes e 

como, dentro do contexto neoliberal, a cidade é sempre um palco de território 

em disputa2.

 Com o "chão comum" para uma discussão, construído neste primeiro 

capítulo, seguimos para o segundo capítulo deste trabalho, em que faremos 

uma leitura dos vazios urbanos em uma tentativa de entender o porquê da sua 

resiliência no território e quais são as condições da economia urbana para que 

eles possam existir. 

1 DARDOT, Pierre, LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a 

Sociedade Neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

2 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era 

das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

 The objective of the following study is to analise one of the (very often) 

forgotten spaces of the city: the urban voids. In an attempt to grasp them in 

their economic, political and social dimension we will make a brief analysis on 

the changes implemented on the urban design policies in the last few decades.

 In this way, we will divide this thesis in two main chapters: on the 

first one we will make a critical analysis on the ascencion of the neoliberal 

discourse in the tools of urban planning and city management.

 We will see what exactly is the neoliberalism ideology, allocating it 

historically and contextualy. With this frame we will see how this new way of 
the world1 penetrates our experience of the daily and community life and how 

it installs itself in urban planning decisions.

 After a critical reading of the Operações Urbanas Consorciadas, one of the 

main modalities of PPP adopted by the brazillian government since the 1990s, we 

will be able to comprehend which dynamics these tools solidifies and which they 

eliminate, understanting the urban landscape in all its diversity and multiplicity 

as well as with all its actors (living and non-living) involved in the process. 

 This work will focus on the case of a brazillian city, Belo Horizonte, and 

we will see how the city is a stage of conflict between many agents and how, 

in the neoliberal context, the city is always territory in contest2.

 With a "common ground" built in these first chapter we can follow with 

the second chapter, where we will analise the theme of the urban voids in an 

attempt to understand where does its resilience come from and what are the 

urban economic conditions for its development.

1 DARDOT, Pierre, LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a 

Sociedade Neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

2 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na 

era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

 Este trabalho debruça-se na cidade contemporânea neoliberal numa 

tentativa de compreender um elemento da paisagem urbana que, se não 

estivermos atentos, pode passar despercebido: os vazios urbanos. De forma a 

compreendermos quais são as dimensões políticias, econômicas e territoriais 

desses vazios, precisamos levar em conta dois axiomas acerca destes vazios 

(independente da forma espacial que possam assumir): 

1) estes estão inseridos materialmente no território, portanto estão atrelados ao 

valor do solo de uma propriedade; 

2) o valor do solo de uma propriedade está em constante flutuação, mediante os 

acontecimentos que ocorrem em si e ao seu redor. 

  

 A partir deste ponto de vista, podemos tentar compreender a existência 

desses vazios ao compreendermos a cidade como um todo: não um todo 
harmonioso, soma de todas as partes, mas antes disso um todo em conflito, não 

só soma, mas também subtração, multiplicação e divisão de todas as partes. 

 Iniciaremos nosso argumento alocando nos anos 70 um marco 

temporal de particular importância para se compreender a produção urbana 

contemporânea: marcada por múltiplas crises, vimos a destruição dos velhos 

valores e a consequente substituição destes pela criação de novas racionalidades 

e maneiras de encarar o mundo. 

 Com as  mudanças implementadas pelo thatcherismo no planejamento 

urbano britânico  partiremos para uma leitura mais sistemática do 

neoliberalismo como uma instituição (ou antes disso, uma série de instituições) 

que se espalhou para o resto do mundo, instaurando no indivíduo e na cidade a 

lógica da empresa e da competição e através dessa normatização permitir que 

o sistema capitalista encontre uma "válvula de escape" que dá resposta às suas 

crises e contradições internas. 

 Entendendo de que maneira a urbanização se torna importante nesses 

momentos de crise e levando em conta os dois postulados iniciais, podemos 

começar a compreender qual o papel dos vazios urbanos no território 

"comodificado". 
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 A lógica de destruição-criativa fica evidente na cidade capitalista quando 

os vazios urbanos, localizados em áreas onde o capital fixo1 está desvalorizado, 

são destruídos (fisicamente e simbolicamente) para dar espaço a novos usos, 

novos programas e muitas vezes, novas pessoas. 

 Os  processos que levam à formação dos vazios urbanos estão 

profundamente imbricados com os processos que aprofundam a crise do déficit 

habitacional e é importante compreender de que maneira um problema se 

relaciona com o outro. 

 No caso brasileiro esses processos de renovação do território se dão 

através das Operações Urbanas Consorciadas, uma modalide de parceria 

público-privada que se articula com as questões de planejamento do território 

urbano. 

 A partir de uma análise dos postulados iniciais destas operações 

e de análises críticas de aplicação das mesmas, debruçaremos sobre o caso 

particular de Belo Horizonte e proporemos uma leitura dos vazios urbanos no 

hipercentro da cidade, onde uma grande Operação Urbana Consorciada está 

em tramitação desde 2013. 

 É importante ressaltar que este trabalho foi escrito com um pé de cada 

lado do Atlântico: a pesquisa sobre vazios urbanos se iniciou através do grupo 

de pesquisa Indisciplinar2 na Escola de Arquitetura da Universidade Federal 

de Minas Gerais e agora se prolonga deste lado do oceano por se constatar que, 

apesar da distância da cidade natal de Belo Horizonte, o Porto também tem sido 

uma máquina de produzir e preencher vazios e uma nova abordagem sobre o 

tema pode se mostrar pertinente.

1 Também chamado de ativo fixo, é a parte não circulante do capital constante, 

e se refere ao capital físico que não é consumido durante um ciclo de produção. São 

os edifícios, máquinas, equipamento, ferramentas, etc. necessários na produção do 

capital. (SANDRONI, 2008.)

2 O grupo de pesquisa Indisciplinar está vinculado ao CNPQ (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), sediado na Escola de Arquitetura da 

UFMG, que tem suas ações focadas na produção contemporânea do espaço. Considerada 

a importância da produção biopolítica nas metrópoles e nos processos de globalização 

e os processos constitutivos do espaço social, toma-se o urbano em sua capacidade de 

engendrar singularidades e diferença.
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1. PLANEJAMENTO URBANO E O 
NEOLIBERALISMO

NOTA INTRODUTÓRIA

 No presente capítulo estudaremos de que maneira o neoliberalismo e a 

realidade da produção urbana se relacionam. Partindo da discussão levantada 

por Thornley em seu livro "Urban Planning Under Thatcherism" (THORNLEY, 

1991.) veremos que se num primeiro momento as decisões tomadas pela dama 
de ferro pareciam ações isoladas e limitadas ao Reino Unido, um estudo mais 

detalhado mostra que no neoliberalismo essas mesmas ações são sistematizadas 

de forma a inaugurar uma nova ideologia, não só nas esferas do urbanismo 

mas na sociedade como um todo. 

 Dessa forma, iremos levantar uma discussão acerca do tipo de sujeito 

que o neoliberalismo produz e quais são os reflexos das racionalidades da 

forma-empresa na cidade contemporânea. Dentro desse contexto geral, iremos 

partir para o Brasil, onde examinaremos a participação da iniciativa privada 

nas ferramentas de planejamento urbano a partir dos anos 90 e faremos uma 

análise crítica de algumas dessas operações. O objetivo das análise será de 

mostrar ao leitor quais são os agentes envolvidos nessas operações, quais 

as convergências e divergências de interesses envolvidas e por fim, quais as 

potencialidades e limitações do instrumento.
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Figura 1. O conjunto habitacional de Alice e Peter Smithson, 

muito apropriadamente batizado de Robin Hood Gardens, foi 

encomendado pelo Greater London Council (GLC), o principal 

corpo administrativo da cidade de 1965 a 1986. Este último 

foi abolido pela Margaret Thatcher sob a alegação de ser um 

concelho dispendioso e desnecessário.

O PLANEJAMENTO URBANO 
E O THATCHERISMO

 A cidade, antes de ser uma entidade absoluta que persiste através 

dos séculos, é uma construção social que é diariamente performada. Nesse 

sentido, podemos entender que a maneira como se enxerga e se vivencia a 

cidade também é algo subjetivo e construído a partir de experiências do 

cotidiano. Neste capítulo, veremos de que maneira a cidade do Welfare State1 
é sistematicamente desmontada para dar espaço às dinâmicas da cidade 

contemporânea neoliberal.

 Em seu livro “Urban Planning under Thatcherism”2, o autor Andy 

Thornley faz uma detalhada análise sobre as mudanças impostas no sistema 

de planejamento urbano inglês a partir da década de 80 com as mudanças 

prometidas por Tatcher em sua campanha. 

 Para dar início à empreitada proposta, o autor dedica os primeiros capítulos 

do livro à construção do Estado de Bem-Estar social na Inglaterra.  

 Entendido como um consenso necessário para a reconstrução do país no 

período do pós-guerra, o Welfare State foi apoiado por setores díspares entre 

si, e tinha como objetivo principal ser um agente regulador e distribuidor 

de riquezas (apesar da maneira exata da implantação do sistema ter sido, 

naturalmente, motivo de conflito entre as partes interessadas).   

 O que ficou entendido, genericamente, é que o Estado deveria ser um 

contrato estabelecido entre o governo e a sociedade civil, o que levava à 

um sentimento maior de coletivismo e desejo por equidade. O autor chega a 

sugerir que esse sentimento coletivista só foi possível devido aos resultados 

traumáticos da II Guerra Mundial, e que um de seus impactos foi o de consolidar 

1 Tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da 

promoção social e organizador da economia. Nesta orientação, o Estado é o agente 

regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país, em parceria 

com sindicatos e empresas privadas, em níveis diferentes de acordo com o país em 

questão. Cabe, ao Estado do bem-estar social, garantir serviços públicos e proteção à 

população.  

(SCHUMPETER, Joseph E. On the Concept of Social Value. in Quarterly Journal of 

Economics, volume 23, 1908-9. Pp. 213-232)

2 THORNLEY, Andy. Urban Planning under Thatcherism: The Challenge of the Market. 

Londres: Routledge, Chapman and Hall, 1991.
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a demanda pelos direitos sociais e políticos.

 Uma vez apresentadas as características do Estado de Bem-Estar Social, 

o autor passa a descrever o que foi o Thatcherismo e qual a sua nova abordagem 

para o cenário político inglês. Para descrever o pensamento de Sra. Tatcher, 

o autor o engendra em três correntes políticas: o liberalismo económico, o 

autoritarismo e o populismo. (THORNLEY, 1991, p. 35) 

 De acordo com o autor, essas três filosofias se apoiavam mutuamente 

para construir uma estratégia coerente de ataque ideológico ao papel do 

Estado a partir da II Guerra Mundial, que obteve grande suporte popular por 

estabelecer uma conexão entre a governabilidade e os sentimentos e medos 

populares. (ibid.)

 O Thatcherismo encarava problemas e experiências reais e vividas, 

contradições reais, e essa abordagem populista era feita a partir de um recorte 

a fim de convencer as massas da ineficiência do Estado em gerir o território, 

cuja composição é de uma complexidade, argumentam eles, que somente o 

mercado, livre e desregulado, teria capacidade de lidar.

 Um detalhado estudo dedicado a compreender se o Thatcherismo 

é somente um discurso ideológico ou se de fato estabeleceu condições e 

ferramentas concretas para o desenvolvimento da utopia da dama de ferro é 

desenvolvido no restante do livro. 

 Vemos que sim, ocorreram mudanças estruturais nas estratégias de 

planejamento urbano na Inglaterra, desfavorecendo as políticas e alianças 

locais e centralizando as decisões nas mãos do mercado e do estado, em 

processos feitos muitas vezes de portas fechadas à participação popular. 

 O autor descreve não só as mudanças feitas em procedimentos já 

existentes mas também a introdução de novas ferramentas de planejamento 

que seriam maneiras de contornar os planos urbanos em vigor, como 

competições arquitetônicas, as Ordens de Desenvolvimento Especial (Social 
Development Orders, ou SDO) e as Corporações de Desenvolvimento Urbano 

(Urban Development Corporations, ou UDC).

 A conclusão do livro se dá com as consequências das políticas de 

Thatcher no planejamento urbano: a centralização do poder e a diminuição da 

importância da democracia e da participação, reduzindo-as somente às eleições 

gerais e ao representativismo; o estado foi diminuído em algumas áreas, de 

acordo com o estabelecido pelo neoliberalismo, mas fortalecido em outras, 

como na lei e na ordem, reforçando os laços autoritários do Thatcherismo.

Figura 2. Projeto de reabilitação das Greenland 

Docks em Londres, feita nos anos 80. Foi 

controverso por centralizar as ferramentas de 

planjejamento urbano que até então eram 

administradas em nível municipal. A novidade 

está na entidade resposável pelo projeto, a 

London Docklands Development Corporation, 

cujo concelho administrativo é apontado 

pelo governo e são subordinados somente ao 

secretário de Estado, representando um ataque 

direto à democracia local e ao importante 

equilíbrio entre o governo local e o governo 

central.
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“There is no such thing as society. There are only 

individuals and their families.”   

 Margaret Thatcher

O THATCHERISMO DEPOIS 
DE THATCHER

  A máxima thatcheriana consegue resumir sucintamente o pensamento 

por trás das políticas instauradas pela dama de ferro, como apresentado nas 

páginas anteriores. Responsável pela introdução de políticas de estado mínimo 

e de privatizações em grande escala, Thatcher estava ciente de que para se 

alterar as dinâmicas de produção estabelecidas com o Estado de Bem Estar 

Social do pós-guerra, seria necessário o desenvolvimento de uma ideologia que 

atacasse as bases do Welfare State. 

 Sob o governo de Thatcher, a linguagem política se afastou do “bem 
público” para se aproximar da esfera da “escolha individual” e do “fardo do 
empreendedor”. (THORNLEY, 1991, pp. 2).

 Apesar de escrito em 1991, o livro de Andy Thornley descreve vários 

conflitos relevantes para se entender o contexto político e econômico da 

contemporaneidade, especialmente quando ampliamos o escopo da discussão 

para os ecos do thatcherismo pelo resto do mundo. 

 Os anos 1970 e 1980 foram marcados, no Ocidente, pelo triunfo de uma 

política qualificada, ao mesmo tempo, de “conservadora” e “neoliberal”. Os 

nomes de Ronald Reagan e Margaret Thatcher simbolizam esse rompimento 

com o “welfarismo” da social-democracia e a implementação de novas políticas 

que supostamente poderiam superar a inflação galopante, a queda dos lucros e 

a desaceleração do crescimento. (DARDOT & LAVAL, 2016). 

 Se para Thornley analisar o planejamento urbano dos anos 80 ele 

teve de descrever a hidra de uma cabeça do thatcherismo, para realizar a 

mesma empreitada hoje, teríamos de descrever a hidra de infinitas cabeças do 

neoliberalismo.

 A partir dos anos 1970 e no início dos anos 1980, o neoliberalismo foi 

interpretado, em geral, como se fosse ao mesmo tempo uma ideologia  e uma 

política económica diretamente inspirada nessa ideologia. O núcleo duro 

dessa ideologia seria constituído por uma identificação do mercado com uma 

realidade natural. Segundo essa ontologia naturalista, bastaria deixar essa 

realidade por sua própria conta para ela alcançar equilíbrio, estabilidade e 

crescimento. (ibid.). 

 No livro “A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a sociedade 
neoliberal”, os autores Pierre Dardot & Christian Laval propõem uma leitura 

do neoliberalismo não somente como um sistema econômico de produção mas 

também um sistema antropológico de produção.  

 

Figura 3. A nova obra de Thomas Heatherwick, o Vessel nos 

Hudson Yards de Nova York é a metáfora perfeita que ninguém 

pediu. Escadas que sobem sem dar a lugar nenhum, a 

subida pela intenção da subida, tal qual o capital se acumula 

unicamente pela intenção da acumulação. Não é por acaso 

que o novo bairro em que a obra está localizada esteja sendo 

cunhada na mídia americana como "the billionaire's fantasy 

city".
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 Através da expansão da racionalidade de mercado a todas formas de 

existência, a generalização da forma-empresa nos aproxima cada vez mais da 

utopia thatcherista. “O mercado é o método, o objetivo é mudar o coração e 
alma”, já dizia a primeira-ministra. Entretanto, o neoliberalismo está muito 

distante de se resumir somente a um ato de fé fanático na naturalidade do 

mercado. Num processo de destruição-criativa, o neoliberalismo não somente 

destrói regras, instituições e direitos, mas também produz certo tipos de 

relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. (ibid.)

 Fazer da norma da empresa a norma de tudo: é esse um dos postulados 

principais do neoliberalismo.  

 Dessa forma, o empreendedorismo é fardo tanto do indivíduo quanto 

da cidade. O sucesso dessa normatização pode ser visto de várias maneiras: 

"ora sob seu aspecto político (a conquista do poder pelas forças neoliberais 

como bancos, instituições financeiras e corporativas1), ora sob seu aspecto 

econômico (o rápido crescimento do capitalismo financeiro globalizado e o 

desemprego estrutural resultante das dinâmicas internas do capitalismo2), 

ora sob seu aspecto social (a individualização das relações sociais às expensas 

1 Instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 

impingem políticas de austeridade sobre os países

2 Desde o fim dos anos 70 que os grandes capitalistas se aperceberam que especular 

e financeirizar é mais lucrativo do que produzir. Aliados das novas tecnologias de 

comunicação que transformam o planeta numa "aldeia global" (MCLUHAN, 1962), o 

mercado financeiro se expandiu para todas as esferas da vida humana, numa resposta 

do capital às suas próprias contradições internas. A obra de Maurizio Lazzarato oferece 

valiosos caminhos para se compreender o homem endividado, subordinado ao império 

da dívida.

 

 

 “Em outras palavras, com o neoliberalismo, 
o que está em jogo é nada mais nada menos 
que a forma de nossa existência, isto é a forma 
como somos levados a nos comportar, a nos 
relacionar com os outros e com nós mesmos. 
O neoliberalismo define certa norma de vida 
nas sociedades ocidentais e, para além dela, 
em todas as sociedades que as seguem no 
caminho da “modernidade”. Essa norma impõe 
a cada um de nós que vivamos num universo de 
competição generalizada, intima os assalariados 
e as populações a entrar em luta econômica 
uns contra os outros, ordena as relações sociais 
segundo o modelo do mercado, obriga a justificar 
desigualdades cada vez mais profundas, muda 
até o indivíduo, que é instado a conceber a si 
mesmo e a comportar-se como uma empresa.” 

(DARDOT & LAVAL, 2016, p. 16)
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Figura 4. A obra BLUR, dos Diller & Scoffidio, "condensa 

declarações de ordem material, simbólica e cultural que nos 

remetem a uma condição contemporânea da "experiência 

espacial" (...) A arquitetura concreta (firmitas) passa a ocupar 

uma posição periférica em 'campo fusional' da arquitetura-

arte-paisagem-mídias digitas (...)", escrevem Ruy Sardinha 

e David Sperling sobre a construção-instalação. (ARANTES, 

2012, pp. 56) Não é curioso que a arquitetura caminhe para 

a sublimação, na mesma medida que também caminham 

construções e relações sociais que tínhamos como garantidas?

das solidariedades coletivas, a polarização entre ricos e pobres3), ora sob seu 

aspecto subjetivo (o surgimento de um novo sujeito, o desenvolvimento de 

novas patologias psíquicas)4."5 Todas essas são dimensões complementares da 

nova razão do mundo, como escreve a dupla francesa.

 De que maneira essa nova razão do mundo tem se relacionado com a 

realidade do planejamento urbano? 

 Para respondermos a essa questão temos de analisar o neoliberalismo 

além de sua dimensão estritamente económica (como fizeram certos 

especialistas que viram na crise dos subprimes de 2008 o início do fim deste 

sistema.) 

 A razão da resiliência do neoliberalismo, mesmo diante do falhanço das 

políticas de austeridade impostas ao redor do mundo, é que ele não é somente 

um sistema econômico, mas um sistema de produção de subjetividades que 

normatizam a concorrência e o empreendedorismo como única lógica possível. 

 As consequências dessa ideologia podem ser identificadas na maneira 

como o planejamento urbano foi facilmente cooptado pela iniciativa privada. 

A idéia de que a cidade deve ser gerida por uma empresa, sendo então os 

3 A concentração de riquezas e a desigualdade sócio-econômica são dinâmicas 

que tem se acentuado fortemente nas últimas décadas. A obra de Thomas Piketty, O 

Capital no século XXI, nos mostra de que maneira o capitalismo é estruturalmente 

concebido para facilitar o acúmulo de capital nas mãos de quem já possui o capital. A 

consequência dum "capitalismo rédea-solta", como o que acompanhamos hoje em dia, 

é um crescimento da desigualdade em índices semelhantes aos registrados no início 

do século passado, em que a concentração de riquezas nas mãos das elites européias 

galopava em ritmos incessantes até ter sido brutalmente interrompida pelas guerras 

mundias e a Grande Depressão. (PIKETTY, 2013, pp. 230)

4 A obra do autor sul-coreano Byung-chul Han trata de esmiuçar as consequências 

do que ele chamou de Sociedade do Desempenho, marcada pelas patologias que vemos 

surgir ao redor do mundo: depressão, burnout, déficit de atenção etc. É uma sociedade 

que se difere da Sociedade Disciplinar pois o controle não é mais exercido de fora 

para dentro através de instituições como a Igreja, o Exército, a Escola, a Fábrica, etc. 

mas sim de dentro para fora, através do discurso do desempenho, da produção e da 

maximização de si.

5 Referência extraída de "A Nova Razão do Mundo: Ensaios sobre a Sociedade 

Neoliberal" de Dardot & Laval com notas de rodapé acrescentadas pelo autor.
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empresários e os businessman os mais adequados para o exercício do poder, 

transformaram o solo urbano e os direitos que supostamente deveriam ser 

garantidos pelo Estado em verdadeiras commodities, que são comercializadas 

tal qual ações financeiras.  

 As próprias cidades entratram na lógica da competição e disputam 

entre si títulos e prêmios que garantem ainda mais investimentos, lançam-nas 

em circuitos mundiais de turismo e aprofundam um desenvolvimento urbano 

voltado para o espetáculo e a ocultação da desigualdade, em que a arquitetura 

(em especial, a Arquitetura com A maiúsculo6) se torna uma peça central no 

desenrolar desses processos. Sendo a arquitetura uma atividade material, o 

conflito entre o trabalho e capital está sempre presente e constantemente 

respondendo às alterações nos meios de produção. 

 O espetáculo dos renders, formas geométricas inconcebíveis algumas 

décadas atrás, a flexibilidade das plantas, dos espaços e das fachadas, são todas 

características de um novo ciclo na "produção arquitetônica que corresponde à 
nova etapa do capital: a subordinação do capital produtivo ao capital financeiro." 

(ARANTES, 2012, pp. 10)

6 Álvaro Siza em entrevista para Vladimir Belogolovsky, publicada em: https://

www.archdaily.com/803250/interview-with-alvaro-siza-beauty-is-the-peak-of-

functionality.



33

A L E G O R I A  N O  1 

P O É T I C A  D O 
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 Nas páginas anteriores vemos um apanhado 
de algumas das 1715 candidaturas para o concurso 
do projeto para a nova sede do museu Guggenheim 
em Helsinki. A construção do empreendimento foi  
recentemente rejeitado pelo Município, sob a alegação 
de restrição orçamentária. 
 Façamos um exercício mental para calcular 
o brutal desperdício de horas de trabalho de um 
profissional que poderia estar se dedicando a projetos 
que não fossem acabar numa fantasmagórica aparição 
em formas de renders. Considerando um número 
médio e bastante moderado de 5 pessoas trabalhando 
em cada proposta, vemos que o projeto envolveu o 
trabalho humano de 8.575 arquitetos. Continuaremos 
com mais algumas extrapolações (que podem ser até 
ingênuas, visto o panorama das condições de trabalho 
na arquitetura contemporânea) para vermos até onde 
podemos chegar com esse experimento matemático. 
Vamos considerar que cada um desses arquitetos 
trabalha oito horas por dia na proposta, com uma 
estimativa de três meses de dedicação exclusiva ao 
projeto. Isso nos dá 68.600 horas de trabalho total por 
dia, o que ao longo de noventa dias chega ao número 
de 6.174.000 de horas de trabalho (e em algum dos 
casos pode se levantar a questão se foram horas 
remuneradas ou não), ou para colocar numa escala  
mais compreensível, são mais de 700 anos de trabalho 
ininterruptos e cujo o valor do trabalho criado não se 
realizará no mundo material. 
 As competições arquitetônicas, como vimos, 
foram introduzidas como modus operandi da produção 
arquitetônica a partir dos anos 80  com a maior 
aproximação do mercado com o planejamento urbano 
sob a alegação de ser a única maneira possível de 
administrar os recursos numa sociedade extremamente 
complexa. Para um sistema que se preza pela sua 
eficiência, tantas centenas de anos para produzir 
algumas tantas imagens não me parece ser uma 
dinâmica tão racional quanto se faz parecer. Entretanto, 
temos nos concursos a lógica da competição aplicada 
na forma mais pura na produção contemporânea: 
acrobacias formais e retóricas para espetacularizar o 
objeto arquitetônico e fazer valer a renda da forma. (ver 
ARANTES, 2012)  
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 Numa breve introdução às mudanças implementadas por Margaret 

Thatcher no planejamento urbano a partir da década de 80, vimos que a 

crise econômica dos anos 70 coincide com o início do discurso de desmanche 

do Estado de Bem-Estar Social, assim como o de avanços tecnológicos que 

estabelecem um novo paradigma no sistema capitalista: a subordinação do 

capital produtivo ao capital financeiro, rentista e globalizado. 

 Entretanto, o neoliberalismo está longe de poder ser resumido num 

sistema econômico de privatização e livre-mercado. Mais do que isso, ele é um 

sistema também subjetivo de produção, normatizando as leis da concorrência 

e competição como única lógica de desenvolvimento possível e aplicando a 

forma da empresa em todas as esferas da vida individual. 

 O planejamento urbano logo sucumbiu às influências do mercado nas 

dinâmicas de desenvolvimento do solo, transformando a cidade num ativo 

financeiro a ser auferido pelos maiores licitantes em leilões mundiais.

 Nos capítulos seguintes faremos um desmonte das construções que se 

tem acerca das principais ferramentas urbanas que foram implementadas 

com a popularização das Parcerias Público-Privadas (PPPs). Focaremos no 

caso específico do contexto brasileiro, em que as primeiras operações urbanas 

consorciadas (OUCs), uma das principais modalidades de PPPs no país, foram 

realizadas nos anos 70. A partir de documentos legislativos, veremos a maneira 

como fora construído o discurso das PPPs, quais são seus objetivos e os meios 

para alcançá-los. Em seguida, faremos uma análise crítica de duas operações 

realizadas na cidade de Belo Horizonte.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
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1.1. OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

 No presente capítulo, veremos o que são as Operações Urbanas 

Consorciadas, quais são seus postulados iniciais e os instrumentos jurídicos 

do planejamento urbano que permitem o seu desenvolvimento. Será feita uma 

retrospectiva das condições que levaram à formulação das OUCs, para então 

podermos aprofundar o caso de algumas operações em específico em Belo 

Horizonte.

 Se a cidade é um produto social, para se compreender a produção urbana 

é preciso levar em conta os diversos interesses dos agentes que atuam sobre 

ela. Nesse sentido, as Operações Urbanas Consorciadas são um instrumento 

inédito por consolidarem a participação direta de interesses privados no 

planejamento urbano, e que juntamente do poder público, “têm por objetivo 
promover alterações estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental 
em áreas estratégicas da cidade.”1 

 A implementação das OUCs no Brasil teve forte influência da experiência 

das parcerias público-privadas (PPPs) nos Estados Unidos e na Europa a 

partir dos anos 70. Com a crise do welfare state, o poder público desfalecente,  

as inovações tecnológicas acelerando  os processos de globalização e do 

capitalismo financeirizado e o mercado demandando uma participação cada 

vez maior no planejamento urbano, as PPPs foram concebidas como uma 

maneira de retomar a acumulação e concentração de capital, dinâmica esta 

que foi freada durante os anos do Estado de Bem-Estar Social, e  alavancar o 

desenvolvimento do solo urbano, permitindo que o capital privado suprimisse 

o déficit dos investimentos públicos. 

 É assim que vemos a grande quantidade de projetos de renovação 

urbana que passaram a ocorrer a partir dos anos 80, especialmente aqueles 

que se propunham a reabilitar as ruínas do sistema fordista, que com seu 

fim deixou pra trás dezenas de fábricas, zonas portuárias e ferroviárias 

desativadas, muitas vezes no centro das cidades e munidas de grandes infra-

estruturas urbanas. 

 O sucesso de operações como as ocorridas em Berlim (com a 

revitalização da Postdamer Platz) ou em Bilbao (que auferiu à cidade um 

Guggenheim e a lançou no circuito mundial da cultura) não só reestruturou as 

1 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Operações Urbanas Consorciadas. Belo 

Horizonte, 26 fev. 2019. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/

planejamento-urbano/operacoes-urbanas/consorciadas. Acesso em: 26 jun. 2019.

Figura 5. As PPPs, sob o discurso de renovação e rehabilitação do 

território degradado, propõem mudanças estruturais em seus 

projetos. No caso do projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro, 

onde se construiu o Museu do Amanhã, do arquiteto Santiago 

Calatrava, essas mudanças estruturais são acompanhadas de 

exclusão social, violência policial e apagamento da memória 

negra.
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zonas abandonadas destas cidades, como também transformou-as em cartões-

postais, inserindo-as no mercado do marketing urbano e nos processos de 

espetacularização da cidade.

 No caso brasileiro, as Operações Urbanas Consorciadas foram 

consolidadas a partir de instâncias federais com a Constituição de 1988 e, 

posteriormente, pelo Estatuto da Cidade em 2001 (lei 10.257/01). 

 Entretanto, como um dos objetivos desta nova Constituição era a 

descentralização do poder e garantia de autonomia municipal, foi definido que 

as cidades seriam responsáveis por decidir os pormenores de cada operação 

em nível local, sendo então coordenada pela prefeitura2 e seguindo os objetivos 

da política urbana determinada pelo Plano Diretor (PD)3 (CHAGAS, 2013, pp. 

40). 

 Apesar de no Brasil a discussão acerca de instrumentos urbanos a favor 

de um desenvolvimento mais igualitário do espaço estar presente  desde, 

pelo menos, os anos 60, foi só com o processo de redemocratização e o fim 

da ditadura em 1985 que foi possível discutir de maneira adequada a questão 

urbana. 

 A Carta Magna de 1988, exigia não só um Plano Diretor para municípios 

com mais de 20 mil habitantes, como definia também o princípio da função 
social da propriedade, cujos princípios gerais podem ser encontrados no artigo 

182, verbis: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
 

2 A prefeitura é o órgão equivalente ao das Câmaras Municipais no contexto 

português, sendo o prefeito o presidente da Câmara,

3 O Plano Diretor é o instrumento básico da Política Urbana do município e define 

as normas fundamentais de ordenamento da cidade para o cumprimento da função 

social da propriedade. Contempla questões vinculadas à estrutura e desenvolvimento 

urbano, ao meio ambiente, à habitação social, ao patrimônio histórico e cultural, à 

mobilidade, bem como ao tratamento e relação dos espaços públicos e privados.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

 
 A fim de que esses postulados fossem colocados em prática era 

necessária a criação de uma lei federal responsável por regulamentar esses 

instrumentos constitucionais. 

 Apresentado como projeto de lei em 1989, o Estatuto da Cidade foi 

justificado como ferramenta para conter a indevida valorização imobiliária, 

além de prover habitação para classes mais baixas e distribuir de maneira 

mais efetiva os investimentos feitos na cidade. O projeto foi aprovado em 

2001, entretanto com alterações feitas em sua versão original para que se 

conciliasse o interesse daqueles a favor da reforma urbana de um lado, e do 

outro, o interesse do mercado imobiliário e da construção civil. 

 Um pormenor que vale a pena ser ressaltado é o fato de que, apesar 

da lei federal definir que uma “propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no plano diretor” (§2, art. 182, Constituição do Brasil), a entidade que decide 

qual a função social que a propriedade supostamente deveria estar cumprindo 

é o poder municipal. Dessa maneira, apesar desse pormenor objetivar uma 

descentralização do poder a fim de conferir mais autonomia ao município, 

é esse mesmo poder municipal que está mais vulnerável ao interesse e à 

influência de agentes políticos e econômicos locais, como relata Kapp:
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"Paradoxalmente, a mesma legislação federal que 
estabelece a função social da propriedade torna sua 

aplicação inteiramente dependente das instâncias 
legislativas e executivas municipais (e aos agentes 

privados capazes de influenciá-las localmente), dando-
lhes poder suficiente para procrastinar tal aplicação 

por mais algumas décadas "
(KAPP, 2012, p. 467, apud CHAGAS, 2013, pp. 47).

 As OUCs não são somente um instrumento de regulamentação urbana 

ou de angariação de fundos, mas sim uma ferramenta que visa mudanças 

estruturais no panorama urbano. Para serem implementadas precisam de ser 

aprovadas por leis municipais específicas, que além do plano urbanístico da 
operação, também devem conter a definição da área a ser atingida, o programa 
básico de ocupação da área, um programa de atendimento econômico e social 
para a população diretamente afetada pela operação, as finalidades da operação, 

um estudo prévio de impacto da vizinhança, uma contrapartida a ser exigida 

dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, assim como 

uma forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. (Lei nº 10.257/01, Art. 33)

 O programa básico de ocupação é o documento que determinará o 

potencial de transformação urbana da operação, devendo nele constar a proposta 

de ocupação da área, seja através de novos usos, atividades ou até mesmo um 

reparcelamento do território. Dentro da área delimitada pelo programa de 

ocupação, os parâmetros urbanos são flexibilizados, permitindo a modificação 

de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, 

bem como alterações das normas edilícias, considerando o impacto ambiental 

delas decorrente; assim como a regularização de construções, reformas ou 

ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente (CHAGAS, 2013, 

pp. 48).

 Essas medidas são as concessões que podem ser feitas pelo município 

ao negociar com os interesses privados, e são sua principal moeda de troca. 

(ibid.) Uma vez que o valor do solo está diretamente associado aos parâmetros 

urbanísticos ao qual a parcela está subjugada, a alteração desses parâmetros 

tem impactos imediatos no mercado imobiliário. 

 

Figura 6. Panfleto da tulipomania neerlandesa de 1637. A 

ilustração se refere à primeira bolha especulativa conhecida, 

em que a grande demanda pelas tulipas no mercado europeu 

geraram um verdadeiro frenesim especulativo. Os lucros com 

o negócio eram tão grandes que passaram a surgir contratos 

negociando os bulbos das flores mesmo antes das colheitas. 

O leilão dos Certificados de Potencial Adicional de Construção 

funciona de maneira semelhante, no sentido de que cria uma 

especulação em cima da construção do futuro solo urbano.
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 Nesse sentido, o valor da propriedade pode aumentar (se se aumenta o 

coeficiente de aproveitamento da parcela, por exemplo) sem seu proprietário 

ter mobilizado um cêntimo para tal. 

 Sendo assim, as Operações Urbanas Consorciadas prevêem em sua 

legislação a exigência do pagamento de contrapartidas, a serem estabelecidas 

pelo poder municipal, para que a mais-valia gerada pela operação seja 

justamente distribuída e não beneficie somente alguns agentes privados.

 Uma das características principais das OUCs e que a faz diferir de outros 

instrumentos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir4 é o fato de que 

o capital arrecadado através das contrapartidas pagas pelos beneficiários do 

processo deve ser aplicado exclusivamente na área delimitada pela OUC. 

 A justificativa para tal determinação é um melhor controle sobre 

a execução dos recursos financeiros, evitando que fossem desviados 

para outras finalidades, e também a ideia de que, com essa dinâmica, ao 

investir a contrapartida na própria área delimitada, a operação se tornaria 

autofinanciável. Dessa maneira, os agentes privados da área não somente se 

beneficiam da operação, mas como também a financiam. 

 Uma outra medida de financiamento, estipulada no artigo 34 do Estatuto 

da Cidade, estabelece que o Município pode emitir quantidade determinada de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), que serão alienados 

em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à 

própria operação, podendo ser livremente negociados, mas conversíveis em 

direito de construir unicamente na área objeto da operação. A intenção da 

criação dos CEPACs é a rápida angariação de recursos nos períodos iniciais da 

operação, evitando assim o comprometimento do orçamento municipal (ibid.).

 A legislação retro referida, para a formulação de uma OUC, exige 

que haja um programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação. A necessidade desse documento se deve 

ao fato de que normalmente as operações urbanas, sejam elas no Brasil ou 

internacionalmente, serem delimitadas em áreas consideradas “degradadas”. 

 No caso brasileiro, essas áreas degradadas normalmente se encontram 

4 Em cidades como Belo Horizonte, Natal e Curitiba os recursos arrecadados 

com a Outorga Onerosa são direcionados para o Fundo Municipal de Habitação o que 

confere ao instrumento maior potencial redistributivo (BRASIL, 2002)

providas de grande rede de infra-estruturas, ocupadas por uma população de 

baixa renda e que sofrem um processo contínuo de desinvestimento. Sendo 

assim, não é incomum  a necessidade de que essa população seja removida 

e realocada, e como a operação não permite a aplicação de recursos fora de 

sua área, é esse programa de atendimento econômico que trata da remoção e 

indenização da população expulsa.

 A última pauta das condições exigidas pelas OUCs diz respeito à forma 

de controle da operação, obrigatoriamente compartilhada com representação 

da sociedade civil, assim como a exigência de um estudo prévio de impacto de 

vizinhança. 

 Como dito anteriormente, essas duas pautas deveriam supostamente 

ampliar a participação civil durante o processo, entretanto, tal 

representatividade e o grau de participação está condicionado a uma série 

de outros fatores, como a constituição dos conselhos, assembleias e o jogo de 

forças políticas no âmbito municipal.
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COMO FUNCIONA UMA O.U.C.?

Figura 7.1. Através de uma Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada (MIP), o poder público e as entidades privadas 

delimitam quais áreas da cidade estarão sujeitas a uma 

Operação Urbana Consorciada. Essa delimitação estabelece um 

regime de tratamento exclusivo do solo urbano, uma vez que 

dentro da sua área serão feitas alterações e flexibilizações dos 

parâmetros que acarretarão num aumento do valor da renda 

fundiária. Sendo assim, essas delimitações são feitas em áreas 

que já são de interesse dos investidores privados e dificultam 

que as OUCs sejam operabilizadas por outras intenções que 

não o lucro.

Figura 7.2.  A fim de angariar recursos já na fase inicial das obras, 

são determinados os novos índices de potencial construtivo 

e de coeficientes de aproveitamento. Esses parâmetros 

determinarão os usos e a densidade futura da área quando 

as operações estiverem concluídas. Os potenciais adicionais 

de construção são leiloados no início das obras através dos 

títulos de CEPAC. Os títulos são transicionados livremente no 

mercado com a condição de que os recursos arrecadados 

sejam utilizados unicamente na zona delimitada. 
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Figura 7.3. As operações urbanas preveem em seu estatuto 

a cobrança de contrapartidas, em forma de obras a serem 

realizadas na zona delimitada pelos beneficiários privados da 

operação. As obras cobradas são normalmente projetos de 

arranjo do espaço público  e que acabam por valorizar ainda 

mais as zonas delimitadas pela OUC, propagando um regimie 

desigual do desenvolvimento urbano.
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OPERAÇÕES URBANAS EM 
BELO HORIZONTE

 Concebida no fim do século XIX para ser a nova capital do Estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte seria a construção de um símbolo que representaria a 

modernidade republicana que buscava se distanciar de seu passado colonial. 

Protegida pela Serra do Curral, o traçado do urbanista Aarão Reis para a cidade 

consistia num grande anel, a Avenida do Contorno, que seria atravessada por 

uma malha geométrica para receber o programa exigido por uma grande urbe. 

Do lado de fora da Avenida do Contorno, os quarteirões regulares de 100m de 

lado são substituídos por lotes maiores e de ruas mais irregulares que faziam 

parte da zona suburbana da cidade (figura 8). 

 Os bairros dentro da Avenida do Contorno foram destinados para os 

proprietários e os funcionários públicos, enquanto que os trabalhadores que 

construíram a cidade, sem moradia prevista pelo plano urbanístico, instalaram-

se fora da Zona Urbana, principalmente a norte desta. 

 Neste sentido, a história de Belo Horizonte é uma história de desigualdade 

espacial e os processos de periferização e exclusão social que vemos hoje, em 

que as áreas centrais da cidade são dominadas pelas elites e pelo mercado 

imobiliário, não são mais do que reflexos de uma estrutura que já se formava 

no início do século passado. Essa estrutura desigual se prolongou pelo resto 

do século, amparadas juridicamente (como mostra a lei n. 45 de 1948)1 e 

consolidadas por ferramentas de planejamento urbano, como a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (LUOS) de 1976.2

 Com os processos de redemocratização de 1988, a problemática urbana 

voltou à tona e em 1990 foi aprovada a Lei Orgânica de Belo Horizonte. Esta 

introduzia o preceito da participação popular na administração municipal, o 

que resultou numa participação direta da população na elaboração do Plano 

Diretor e da nova LUOS, ambos de 1996. Apesar desses instrumentos terem 

aberto as portas para a participação da sociedade civil no planejamento urbano, 

1 A Lei nº 45, de 1948, aprovou “construções proletárias econômicas, de um único 

pavimento e área máxima de 60m2 em pontos afastados da zona suburbana” (Lei nº 

45/48, Art. 1º)

2 A primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 2.662/76) aprovada em 1976, 

facilitou o desenvolvimento desigual de diferentes zonas da cidade. A distribuição de 

diferentes parâmetros de ocupação e potenciais construtivos resultou numa maior 

diferenciação espacial e consolidou a dinâmica imobiliária (MENDONÇA, 2006).

nota-se um desequilíbrio das forças políticas, que acabam por favorecer as 

classes dominantes. Essa questão fica evidente ao discutir o assunto da função 

social da propriedade. 

 Como dito anteriormente, o Estatuto da Cidade apregoava o cumprimento 

da função social da propriedade ao mesmo tempo que deixava a cargo do 

município a decisão do que exatamente é a função social da propriedade. 

 Em Belo Horizonte, o artigo segundo do Plano Diretor institui que “a 

política de desenvolvimento urbano tem por objetivo o ordenamento do 

Município e o cumprimento das funções sociais da propriedade, assegurando o 

bem-estar dos munícipes” (Lei nº 7.165/96, Art. 2º). 

 Mais adiante, no referente às funções sociais da propriedade, é dito que 

“para o cumprimento de sua função social, a propriedade deve atender aos 

critérios de ordenamento territorial e às diretrizes de desenvolvimento urbano 

desta Lei” (Lei nº 7.165/96, Art. 5º). 

 Assim, "as diretrizes de desenvolvimento urbano ficam condicionadas 
ao princípio da função social da propriedade, que por sua vez deve atender às 
diretrizes de desenvolvimento urbano, ou seja, a função social da propriedade 
segue indefinida tanto na lei federal quanto na municipal." (CHAGAS, 2013, pp. 

63).

 O Plano Diretor de 1996 também instituiu a possibilidade de realização 

das operações urbanas consorciadas que poderiam ser propostas tanto pelo 

poder Executivo quanto por qualquer cidadão. Foi definido que o instrumento 

poderia ser utilizado para intervenções como o tratamento de áreas públicas, 

aberturas de vias ou melhorias no sistema viário, implantação de programa 

de habitação de interesse social, implantação de equipamentos públicos, 

recuperação do patrimônio cultural, proteção ambiental e reurbanização e 

regularização de edifícios (Lei nº 7.165/96, Art. 66). 

 Como este PD foi implementado antes da promulgação do Estatuto da 

Cidade, que regulariza as condições para as OUCs, este não fazia exigência 

de um estudo prévio de impacto de vizinhança e nem contava com comitês 

de gestão popular das operações, reduzindo assim os canais de participação 

democrática no planejamento da cidade.

 Em 2010 foram promovidas alterações tanto no Plano Diretor quanto 

na LUOS de 1996. As operações urbanas passaram a ser diferenciadas entre 

Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e Operações Urbanas Simplificadas 

(OUS). A principal diferença é que "enquanto a OUS serve como um instrumento 
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de negociação entre um Estado e um único empreendedor, a OUC envolve um 
consórcio." (ibid.)

 Nas OUS, as contrapartidas exigidas devem ser pagas em dinheiro ou em 

forma de alguma obra de interesse público que pode ser utilizada em qualquer 

área da cidade, ao passo que as OUCs exigem que a contrapartida seja paga em 

dinheiro ou CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Contrução), recursos 

que só podem ser utilizados dentro do perímetro da operação. A elaboração 

das operações pode se dar de diversas formas, com o interesse pela operação 

podendo ser manifestado tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. 

 Entretanto, ao longo de todo o processo, a abertura à sociedade civil só 

ocorre em duas etapas: durante a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança, 

administrado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e durante 

a aprovação do Relatório de Avaliação do EIV (REIV), administrado pelo 

Conselho Municipal de Políticas Urbanas (COMPUR). 

 É importante ressaltar que essa representação não apresenta uma 

distribuição paritária do setor popular, uma vez que é composto por 8 

representantes da Administração Municipal, 2 representantes da Câmara 

Municipal e 6 representantes da sociedade civil (2 do setor técnico, 2 do setor 

empresarial e 2 do setor popular). (ibid.)

 Até 2012, foram aprovadas em Belo Horizonte 17 operações urbanas, 

sendo 13 sancionadas de acordo com o PD de 1996 e as quatro restantes de 

acordo com o PD de 2010. Nota-se que as operações urbanas aprovadas até 2010 

tinham um caráter mais pontual, não objetivando uma grande reestruturação 

urbana, diferentemente das OUCs aprovadas mais recentemente.  35% do total 

das operações se concentram dentro da Avenida do Contorno. (ibid.)

 Agora que já vimos quais são os preceitos jurídicos e legislativos das 

Operações Urbanas Consorciadas, podemos partir para uma análise crítica 

das operações de uma forma mais detalhada. Para tal, iremos analisar duas 

operações urbanas consorciadas, uma já concluída e de caráter mais pontual (a 

Operação Urbana do Parque Linear Bulevar Arrudas) e outra ainda em trâmite, 

que se iniciou com o anúncio do complexo Andradas e que se desenrolou até 

chegar à formulação da OUC Nova BH-ACLO, ambas em Belo Horizonte.

Figura 8. Traçado proposto por Aarão Reis para a cidade de Belo 

Horizonte  em 1895. Vê-se a clara influência do grid geométrico 

de Washington e Buenos Aires. A Avenida Do Contorno, é a via 

perimetral que primeiro delimita a desigualdade na cidade: na 

mancha dentro da Avenida, marcada em amarelo, foi prevista 

a instalação dos burocratas e administradores da cidade, 

enquanto que a força de trabalho mobilizada, sem habitação 

prevista no primeiro plano, ocupou a zona suburbana, do lado 

de fora da Avenida.
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Fonte: Fernanda Chagas (2013) com adaptações feitas pelo autor.

Figura 9. No mapa acima vemos as Operações Urbanas 
Consorciadas e Simplificadas de caráter pontual realizadas na 
mancha urbana de Belo Horizonte, assinladas pelos pins azuis 
até o momento do presente estudo. Nota-se a prevalecência 
por operações nas áreas dentro e imediatamente ao redor 
da Avenida do Contorno (mancha em vermelho). Como 
historicamente essa área já possui infra-estruturas urbanas 
consolidadas, a realização quase exclusiva de OUCs nessa 
região acaba por contribuir por um desenvolvimento desigual 
da metrópole. A mancha em amarelo representa as áreas que 
serão afetadas pela OUC Nova-BH, que possui um caráter mais 
estrutural. A sobreposição das duas manchas representa a zona 
estudada no levantamento cartográfico que será discutido nos 
capítulos a seguir.

OUCs e OUSs de 
caráter pontual.

Mancha da OUC 
ACLO

Mancha da Avenida 
do Contorno.

ELABORAÇÃO DE UMA OUC EM BELO HORIZONTE

Fonte: Fernanda Chagas (2013)

Figura 10. Diagrama do funcionamento da elaboração de uma 

OUC em Belo Horizonte.
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OPERAÇÃO  URBANA  
CONSORCIADA 
DO  PARQUE LINEAR 
BOULEVARD ARRUDAS

CASO DE ESTUDO _ No 1

GSPublisherVersion 0.80.100.100

área delimitada para a Operação Urbana do
Parque Linear do Vale do Arrudas

áreas classificadas como Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS)

escala 1:13.333
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Figura 11. Mapa da OUC Parque Linear Boulevard Arrudas.

Fonte: mapa feito pelo autor com base em material produzido por Fernanda Chagas (2013)



60 61

 A lei 9.568, sancionada em 2008, instituiu a Operação Urbana 

do Parque Linear Boulevard Arrudas, com o objetivo de viabilizar a 

implantação de um parque linear de acordo com os projetos elaborados 

pelo Poder Executivo. 

 Foi delimitado que a operação ocorreria nas margens de um 

trecho de cerca de 1,5 km do ribeirão Arrudas e suas vias adjacentes, 

abrangendo, em seus limites, somente um quarteirão, onde seria 

construído o Boulevard Shopping dois anos mais tarde. 

 É importante ressaltar que a área delimitada para a operação é 

limítrofe à três Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)1, a saber a Vila 

Dias, a Vila Ponta Porã, e os edifícios das Torres Gêmeas, construção de 

empreendimento imobiliário inacabada que foi ocupada por uma parcela 

da população nos últimos anos. 

 A consideração desse fato é um dos primeiros fatores que nos 

leva a perceber as deficiências desse instrumento de planejamento 

urbano: um dos postulados principais das OUCs é a valorização do solo 

urbano, e que quando concluídas, podem aumentar  não somente o valor 

das parcelas dentro da zona delimitada como também das suas áreas 

adjacentes. Sabemos também que todos os recursos e investimentos 

angariados devem ser aplicados unicamente na zona delimitada. Sendo 

1 No Brasil, Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), também chamadas de Áreas 

Especiais de Interesse Social (AEIS) são áreas demarcadas no território de uma cidade, para 

assentamentos habitacionais de população de baixa renda (existentes ou novos). No âmbito 

federal, as ZEIS são classificadas como “a parcela de área urbana instituída pelo plano 

diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de 

baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo.” (Lei 

13.465/2017, art. 18, §

assim, a delimitação elaborada nesse projeto reforça uma desigualdade 

sócio-espacial, "uma vez que exclui as ZEIS de receberem investimentos 

ao mesmo tempo que os concentra numa área imediatamente adjacente a 

elas, desconsiderando os impactos decorrentes." (CHAGAS, 2013, pp. 75)

 Podemos ver também as problemáticas das OUCs na própria zona 

delimitada para essa operação. Dado que engloba um espaço para somente 

um empreendimento, o caráter pontual dessa operação não permite a 

execução de equipamentos públicos de qualidade, limitando a aplicação 

dos recursos angariados somente ao entorno do centro comercial. 

 Poderíamos então nos perguntar se a operação proposta não foi 

somente uma ferramenta para criar no tecido urbano um momento de 

exceção na legislação urbanística a fim de viabilizar a construção do 

Shopping (ibid.), favorecendo somente às empresas responsáveis pelo 

investimento ou, se de fato, a criação deste parque linear poderia levar a 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e à valorização 

ambiental, como almeja os objetivos definidos pela OUC.

 O plano urbanístico proposto para a área determinava, além da 

desafetação e alienação de dois trechos de vias, a recuperação ambiental 

e tratamento paisagístico das margens do ribeirão Arrudas com a 

implantação do Parque Linear, assim como determinava também a 

promoção do desenvolvimento econômico da região adjacente ao Parque 

através da flexibilização dos parâmetros urbanísticos. 

 Dessa maneira, o coeficiente de aproveitamento das parcelas subiu 

de 1 para 2,7, além do aumento da área permeável do shopping Boulevard 
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para o limite de 60% (CHAGAS, 2013, pp.  76). Como contrapartida, 

os empreendedores pagariam ao poder público o valor referente 

à desapropriação da área desafetada e executaria as intervenções 

necessárias para a implementação do parque, conforme o projeto 

executivo, até o limite de R$5 milhões. (ibid.)

 Entretanto, até o momento, o parque não foi construído. Foi 

exigido pela BHTrans, órgão municipal de gestão de trânsito, que fosse 

realizada uma obra de compensação ambiental pelo impacto no sistema 

viário causado pelo centro comercial. 

 Essa compensação consistiu na criação de uma ciclovia e 

tratamento do espaço público nas áreas imediatamentes adjacentes ao 

estabelecimento, e não incluem espaços passíveis de serem apropriados 

pelos transeuntes, como zona de descanso, para além de que, os pontos 

de ônibus construídos sequer parecem atender a uma mínima qualidade 

ambiental. Assim, até o momento, vemos que além das exigências de 

contrapartidas não terem sido cumpridas, as obras demandadas pela 

BHTrans se limitaram a um projeto de embelezamento da área de acesso 

ao shopping e destinadas exclusivamente para quem transita pela área 

de automóvel. (op. cit.)

Figura 12. Uma década após o início da Operação 

Urbana Consorciada do Parque Linear Boulevard 

Arrudas as contrapartidas não foram totalmente 

concluídas, e se limitaram ao arranjo do espaço público 

nas margens limítrofes ao estabelecimento comercial, 

cuja construção só foi possível com a flexibilização do 

potencial construtivo implementado pela lei.



64 65

OPERAÇÃO  URBANA  
CONSORCIADA 
NOVA BH

CASO DE ESTUDO _ No 2

Figura 13. Imagens divulgadas pelo escritório do 

arquiteto Bernardo Farkasvolgyi para o complexo 

Arrudas. Sob o discurso de renovação do território 

e amparada por temas como a cultura, o lazer e o 

entretenimento, a cidade é construída de forma 

desigual, fornecendo o espetáculo a uns e a sarjeta a 

outros.
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 Em 2012, foi anunciado publicamente a construção de um mega-

empreendimento no bairro Santa Tereza. Apresentado como o maior 

edifício da América Latina, o Complexo Andradas consiste no projeto de 

uma torre de 85 andares próximo ao shopping Boulevard, já mencionado 

no tópico anterior. Além da torre de vidro de uso misto, o projeto conta 

com uma arena multiusos com capacidade para 40 mil pessoas, um cinema 

iMax, teatros, museus e uma pista de patinação de gelo. “Tudo ligado à 

cena cultural”, garante o arquiteto Bernardo Farkasvolgyi, diretor do 

escritório responsável pelo projeto.1

 Uma análise mais minuciosa do projeto nos mostra que o 

problema do mega empreendimento vai além de questões estéticas. Para 

a implantação prevista seria necessária a remoção da Vila Dias, uma das 

favelas do Bairro Santo Tereza e objeto de um Plano Global Específico 

(PGE)2. Aprovado pelo orçamento participativo, o PGE Vila Dias era 

vislumbrado como uma ferramenta para sanar os diversos problemas de 

1 TAKAHASHI, Paula. Grupo apresenta em BH o maior prédio da América 

Latina. Belo Horizonte, 18 jul. 2012. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/

economia/2012/07/18/internas_economia,306656/grupo-apresenta-em-bh-o-maior-predio-

da-america-latina.shtml. Acesso em: 1 jul. 2019.

2 Instrumento de planejamento que visa nortear as intervenções de reestruturação 

urbanística, ambiental e de desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos 

habitacionais populares. Ele consiste em um estudo aprofundado da realidade dessas 

áreas, considerando os aspectos urbanístico-ambientais, socioeconômicos e organizativos, 

e a situação jurídica do terreno. O objetivo principal do PGE é apontar os caminhos para a 

melhoria da qualidade de vida nesses locais e integrá-los ao conjunto da cidade. (Prefeitura 

de Belo Horizonte)

infra-estruturas urbanas e de saneamento básico da vila. (INDISCIPLINAR, 

2015)

 Sendo assim, foi com grande surpresa que os moradores da vila 

foram agraciados com as peças gráficas de apresentação do Complexo 

Andradas: ao mesmo tempo que discutiam com o poder público diretrizes 

específicas para o desenvolvimento da vila, as montagens feitas pelo 

escritório desconsideravam completamente a existência dos moradores 

da região. 

 O estudo realizado pelo grupo Indisciplinar1 junto às lideranças da 

comunidade descortinou o que havia por trás das imagens do arranha-

céu: uma Parceria Público-Privada (PPP), a ser efetivada nos moldes de 

uma Operação Urbana Consorciada que afetaria 10% do território da 

cidade: a OUC Nova-BH.

 Anunciada publicamente em outubro de 2013 pelo governo 

municipal, a OUC Nova-BH era peça fundamental para a realização do 

mega projeto, uma vez que para sua conclusão seria necessária uma 

profunda alteração nos parâmetros urbanísticos do bairro Santa Tereza, 

um bairro residencial de baixa densidade reconhecido e tombado pelo seu 

valor histórico excepcional na cidade. 

 A OUC Nova-BH foi concebida por agentes públicos municipais 

e empreiteiras interessadas na operação de portas fechadas, de forma a 

evitar a dissonância, questionamentos e críticas por parte do setor civil 

(mesmo que exista uma lei federal que exija a participação popular nas 

OUCs). 

 Diante das ilicitudes quanto à implementação da OUC, foi 

construída uma rede de resistência entre os moradores da área, agentes 

1 Disponível em: http://pub.indisciplinar.com/santa-tereza/. Acesso em: 1 jul. 2019.
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públicos e grupos de pesquisa universitário, o que culminou numa Ação 

Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para impedir o prefeito 

Márcio Lacerda de levar adiante a PPP prevista. Graças sobretudo à ação 

popular, articulada com os órgãos já mencionados, a OUC Nova-BH foi 

derrotada. 

 Foi realizado um acordo entre as partes envolvidas no qual a 

administração municipal assumiu diversas obrigações para contornar 

as irregularidades observadas e retomar a construção de uma OUC 

que foi reformulada, desta vez com participação popular, e renomeada 

como OUC ACLO (avenida Antônio Carlos, eixo Leste-Oeste), operação na 

qual o hipercentro de Belo Horizonte está incluído e para o qual prevê 

uma grande flexibilização de parâmetros urbanísticos e consequente 

valorização do solo urbano.

Figura 14. As Torres Gêmeas de Belo Horizonte são uma 
construção iniciada nos anos 80 e nunca finalizadas. 
Durante o tempo de abandono, foram ocupadas por 
cerca de 170 famílias em situação de vulnerabilidade. 
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Figuras 15, 16 e 17.  Dia de atividades contra remoções 
na Vila Dias com oficinas e debates. Práticas alternativas 
de cidadania e experiência da cidade.

Figura 18. As imagens divulgadas pela prefeitura 

transformam Belo Horizonte numa verdadeira Dubai 

tropical com mega edif ícios implantados por cima 

de bairros com comunidades já estabelecidas. Os 

moradores desses bairros souberam dos planos da 

prefeitura através da divulgação dessas imagens no 

jornal O Tempo. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

 Neste capítulo abordámos o que são as operações urbanas consorciadas e 

quais foram as condições e discussões acerca da produção urbana que levaram 

à sua formulação. 

 Vimos que são um instrumento que objetiva o desenvolvimento do solo 

urbano em busca de melhorias das condições sociais, económicas e ambientais 

através de uma parceria entre entidades públicas e privadas, amparadas por 

um arcabouço jurídico-político. 

 Tendo em vista a história da produção espacial brasileira, 

profundamente marcada pela desigualdade e periferização das classes mais 

baixas, a promulgação de instrumentos como o Estatuto da Cidade e a garantia 

constitucional pela função social da propriedade são marcos históricos na luta 

pelo desenvolvimento de uma cidade mais justa e igualitária. 

 Entretanto, é preciso fazer-se uma análise crítica desses instrumentos 

para que possamos perceber se o que é postulado pela lei é cumprido na prática.

 Assim, desde sua implementação, com as primeiras grandes OUCs 

realizadas em São Paulo, que as operações urbanas são apresentadas como uma 

“fórmula mágica” para viabilizar grandes projetos urbanos, tendo produzido 

um inusitado consenso entre setores da esquerda e da direita. (FIX, 2001, pp. 1) 

 Todavia é preciso reconhecer os limites dessa ferramenta, que podem 

ser encontrados nos seus postulados iniciais. Uma das principais críticas a ser 

feita a esse instrumento é o fato dos recursos arrecadados nas fases iniciais 

do processos deverem ser impreterivelmente aplicados na zona delimitada 

pela operação. Sabemos que a delimitação desta zona é feita entre agentes do 

poder público e investidores privados, nesse momento sem a participação da 

população. 

 Nesse sentido, é evidente que as zonas a serem escolhidas são aquelas que 

já são de interesse do mercado imobiliário e que permitiriam aos investidores 

privados reaverem o capital aplicado. (CHAGAS, op. cit, pp. 49)

 Sendo assim, um dos pontos principais das OUCs, que seria o de promover 

melhorias sociais na cidade, fica comprometido, uma vez que esse instrumento 

acaba por concentrar capital numa região que já é de interesse do mercado e 

impedindo que a mais-valia do solo urbano gerado por investimentos públicos 

seja redistribuído pelo restante da cidade. (ibid.) A maneira com que o poder 

público angaria recursos no início da operação, através da venda e alienação 

dos CEPACs, também é problemática, uma vez que criam uma desvinculação 

entre a compra de potencial construtivo e a posse do lote, o que gera “um novo 

tipo de especulação imobiliária, ‘financeirizada’” (FERREIRA; FIX, 2001). 

 Um agente que possuir o capital necessário no momento de lançamento 

dos CEPACs pode adquiri-los mesmo sem possuir uma propriedade na área, e 

aguardar a valorização do solo, que decorreria das operações urbanas, para 

vendê-los. (INDISCIPLINAR, 2015) 

 Como do ponto de vista de um empreendedor o objetivo é sempre lucrar 

com a operação, isso reduz a possibilidade de construção de programas menos 

lucrativos, mas igualmente necessários, como habitação de interesse social. 

 Uma das principais críticas feitas aos CEPACs (Certificados de Potencial 

Adicional Construtivo) é que eles acabam por institucionalizar a especulação 

imobiliária como elemento motivador da renovação urbana e “transformam 

um instrumento de captação de ganhos privados por parte do poder público, 

em captação de ganhos decorrentes da ação do poder público pelos privados” 

(DAVID, 2015, pp. 1410).

 Apesar de existirem na lei ferramentas para impedir a apropriação 

indevida da valorização do solo urbano, como a exigência do pagamento 

de contrapartida por parte dos beneficiados pela operação, elas podem ser 

perversamente subvertidas contra o poder público e a favor dos proprietários 

da zona delimitada. 

 As contrapartidas normalmente são pagas em forma de obras, 

comumente de arranjo do espaço público e que seriam benéficas pra todos, que 

devem ser realizadas dentro dos limites marcados. Entretanto, como podemos 

ver no caso da OUC Bulevar Arrudas, essas obras de contrapartida acabam por 

valorizar ainda mais os empreendimentos privados realizados.

 Em suma, podemos considerar as operações urbanas consorciadas como 

uma boa intenção na esfera teórica mas cuja aplicação acaba por ser cooptada 

por interesses privados e acaba instrumentalizando ferramentas importantes 

do planejamento urbano para fins nefastos de acumulação de capital. 

 Como escreve Fernanda Chagas, “as Operações Urbanas Consorciadas, 
ao determinarem uma área sujeita a parâmetros urbanísticos especiais, são 
apropriadas pela economia neoliberal para obtenção de lucros advindos da 
flexibilização das leis e dos investimentos públicos. Isso cria as bases para um 
processo de especulação imobiliária, gentrificação e transformação da cidade em 
uma mercadoria, em detrimento da diversidade e da espontaneidade inerentes 
ao urbano. Esse processo é especialmente perverso no Brasil, considerando 
a grande desigualdade socioespacial. Enquanto problemas estruturais como 
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acesso a moradia não forem resolvidos, as Operações Urbanas Consorciadas 
podem contribuir para o aumento da assimetria de poder.” (CHAGAS, 2013, pp. 

56)

 Vimos, até o presente momento deste estudo, o que é o neoliberalismo 

e quais são suas origens. Vimos também que mais que um sistema econômico, 

ele também sistematicamente produz um tipo de sujeito, autogovernado e 

empresa de si mesmo. 

 Nestas últimas páginas observamos de que maneira a lógica da 

concorrência e da acumulação se traduzem concretamente nas ferramentas de 

planejamento urbano. 

 Apesar de serem repletas de boas intenções na teoria, na prática 

acabam por serem cooptadas por interesses privados, transformando a cidade 

num território de produção sistemática de desigualdades, legitimadas pelas 

ferramentas de planejamento urbano.

 O que fica claro, até então, é que a cidade, mais do que um sujeito histórico 

neutro, é uma entidade composta por incontáveis atores, vivos e não-vivos, em 

constante conflito e mutação. Entender a cidade como território em disputa é o 

que nos levará à discussão das páginas a seguir, em que debateremos o tema 

do vazio urbano a partir desse ponto de vista. 
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1.2. O PROCESSO DE DESTRUIÇÃO-CRIATIVA DO 
URBANISMO NEOLIBERAL

 Entender a cidade como território em disputa é compreender que a 

produção do espaço urbano não ocorre de maneira alheia às formas de 

produções econômicas e políticas, mas sim estabelecendo um desenvolvimento 

dialético em que um se imbrica com os demais. 

 É assim que vemos como a produção do espaço urbano está tão submetida 

às crises e contradições da lógica capitalista quanto à bolsa de valores ou às 

esferas de decisões políticas. 

 De forma a prosseguirmos com o assunto dos vazios urbanos, precisamos 

compreender qual é essa lógica do capital e como a produção do espaço urbano 

se envolveu cada vez mais com essa dança frenética da acumulação a partir 

dos anos 70, altura que se revela um importante marco temporal no estudo 

da produção do espaço urbano por ser "um período de anos turbulentos" 

(HARVEY, 2006, pp. 10). 

 Como eventos desta crise generalizada podemos citar: o grande 

intervencionismo estatal que prevaleceu na maioria dos países capitalistas 

avançados no período do pós-guerra começou a se desfalecer; manter as 

altas taxas de crescimentos se provava um desafio cada vez mais difícil; a 

crise petrolífera de 1973 impingiu um limite ao crescimento e ao fluxo dos 

petrodólares americanos, os crashes nos mercados de propriedade atingiram 

o globo inteiro; a discipilinarização das economias nacionais através de 

institutos como o FMI, que apregoava a flexibilização e a austeridade como 

políticas a serem adotadas e os golpes neoliberais como o ocorrido no Chile 

(ibid.).

 O que é portanto uma crise de sobre acumulação de capital? Segundo 

Harvey, o capitalismo possui uma tendência inerente de produzir a mais do que 

consegue absorver, gerando um capital sobreacumulado ocioso que impede o 

funcionamento do sistema para realizar os valores produzidos (CANETTIERI, 

2017, pp. 467-485; HOLGERSEN, 2014.). 

 Nesse sentido surgem as crises, como estratégias e momentos de 

desvalorização e destruição dos excedentes de capital que não podem ser 

lucrativamente absorvidos (CANETTIERI, 2017, op. cit.). 
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com o poder público de forma a obter uma maior participação nos instrumentos 

de planejamento urbano.

 Sendo assim, a produção do solo urbano se vê também imersa em seus 

próprios mecanismos e contradições internos: o capital sobreacumulado é 

convertido em capital fixo no ambiente construído. Este capital fixo, entretanto, 

continua a circular como valor enquanto permanece materialmente confinado 

dentro dos limites do processo de produção. As estruturas do capital fixo 

transferem seu valor para os produtos, que no processo, também sofrem 

desvalorização. A desvalorização é condição natural dos edifícios, assim 

como o é a condição natural do capital em investir o capital sobreacomulado. 

(CANETTIERI, 2017, pp. 470) 

 Para Marx, o sistema conduz sua auto-preservação através desse 

violento processo de destruição do capital sobreacomulado, sendo essa mesma 

destruição o que mantém o sistema vivo (HOLGERSEN, 2014, pp. 695). 

 Essa dinâmica cheia de contradições é o que levou o economista Joseph 

Schumpter a cunhar o termo de destruição-criativa. "The process of Creative 
Destruction is the essential fact about capitalism." (SCHUMPTER, 1942, pp. 83), 

escreveu  o autor em seu livro Capitalism, Socialism and Democracy. Desde 

então, o termo (cujas idéias principais já estavam delineadas nos escritos de 

Marx) passou a ser adotado tanto por Schumpeterianos quanto por Marxistas, 

cada um dando mais ênfase no aspecto criativo ou destrutivo do conceito 

respectivamente (HOLGERSEN, op. cit.).

 É sob a luz da discussão do processo de destruição-criativa do 

capitalismo que podemos compreender o papel dos vazios urbanos na cidade 

contemporânea. 

 

Partiremos de dois pressupostos: 

1) o capitalismo como sistema busca a acumulação por acumulação e a produção 

pela produção; (HARVEY, 2006, pp. 28)

 2) os capitalistas como indivíduos são forçados a internalizar a busca pelo 

lucro como parte do seu ser subjetivo (ibid.). 

 David Harvey vai alocar nos processos de urbanização1 um importante 

mecanismo de escoamento desse capital sobreacumulado, pois é na produção 

do ambiente construído que esse "capital ocioso pode ser investido na produção 
com longos períodos de amortização e transformado em ativos através da 
evolução das instituições e das formas de propriedade" (CANETTIERI, 2017, pp. 

469). 

 A produção do ambiente construído pode, portanto, ser entendida como 

uma maneira de estabilizar, mesmo que momentaneamente, as contradições 

internas da economia capitalista. Simultaneamente, o investimento de capital 

sobreacumulado em capital fixo (edifícios, máquinas e equipamentos) para 

produção do ambiente construído tem sido a saída mais lucrativa para os 

capitalistas nos momentos das crises de sobreacomulação (ibid.).

 Seguindo com esse ponto de vista podemos enxergar como a "revolução 
neoliberal" (HALL, 2011) dos anos 1970 pode ser compreendida como uma forma 

de ação de classe por parte da classe capitalista para agir em conjunto de forma 

a contornar a queda tendencial das taxas de lucros e permitir o escoamento de 

capital sobreacomulado nas esferas de produção do espaço urbano. 

 Não é por acaso que as páginas que abriram essa dissertação trataram 

justamente do assunto de como o mercado passa a se articular cada vez mais 

1 Sérgio Ferro, ao realizar uma análise marxista sobre o canteiro de obras 

(FERRO, 2006), nos dá uma pista que poderia indicar as altas taxas de rentabilidade 

que a produção do ambiente urbano oferece: ao passo que outros setores da economia 

são mais facilmente automatizados, a construção civil apresenta uma certa resistência 

em adotar novas tecnologias pelo simples fato de que ainda é mais barato empregar a 

mão-de-obra humana do que introduzir novas tecnologias na produção. Essa é a razão 

pela qual apesar de hoje termos gruas e outras técnicas avançadas de construção, 

grande parte do trabalho no canteiro de obras é simplesmente a deslocação de 

massa no espaço (o pedreiro levar tal coisa de tal lugar para tal lugar, etc.), podendo 

portanto ser facilmente realizado por qualquer um. Além disso, vale a pena ressaltar 

que no cenário neoliberal a mão-de-obra fica cada vez mais barata, uma vez que as 

condições trabalhistas vão sendo flexibilizadas e a competição generalizada dificulta 

uma articulação de forma a encarar o problema. Não é à toa que os projetos de ponta 

da produção da arquitetura contemporânea, como os estádios do estúdio Zaha Hadid 

Architects para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, estejam envolvidos em escândalos 

sobre as péssimas condições de trabalho no país.
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 Continuando, o processo de destruição-criativa implica num período de 

investimento de capital sobreacumulado em capital fixo que em seguida será 

desvalorizado e destruído para dar espaço a mais uma nova rodada de criação 

e acumulação de capital. 

 É justamente nos períodos de desvalorização do capital fixo que surgem 

os vazios urbanos: uma vez que o capital desvalorizado deve dar espaço a 

uma nova etapa de acumulação, os vazios urbanos são maneiras de garantir 

a propriedade do terreno desvalorizado até que surja o momento oportuno de 

destruí-lo e ocupá-lo de uma nova maneira. 

 Neil Smith introduz em sua obra Towards a Theory of Gentrification  

(uma análise mais detalhada da obra se encontra no próximo capítulo) dois 

conceitos valiosos que ajudam a compreender os momentos de aparição 

e demolição dos vazios urbanos: a renda fundiária capitalizada (o retorno 

econômico atual oferecidos pelos direitos de uso do solo urbano que são 

capturados pelo seu proprietário, dado o seu uso atual) e a renda fundiária 
potencial (o retorno econômico máximo oferecidos pelos direitos de uso do solo 

urbano que podem ser capturados se a parcela for colocada em seu "melhor e 

mais alto" uso) (SMITH, 1979).

 Como vimos, a obsolescência do capital fixo não é somente inevitável 

como estrutural na produção urbana capitalista. A desvalorização desse capital 

fixo se cristaliza no espaço através dos vazios urbanos: a proliferação de zonas 

portuárias abandonadas com a desvalorização do capital fordista produtivo, 

centros comerciais e galerias de serviços vazios que perderam clientes com o 

aumento de vendas online, zonas centrais das cidades que se degradaram com 

os movimentos de suburbanização, etc. Todos esses espaços são expressões da 

renda fundiária capitalizada desvalorizada que em breve - com a aplicação do 

capital sobreacumulado - será colocada em seu "melhor e mais alto" uso e com 

isso a renda capitalizada atingirá seu potencial máximo.  

 A quantidade de mais-valia extraída no processo de destruição-criativa 

é então a diferença entre o valor da renda fundiária capitalizada e o valor da 

renda fundiária potencial. 

 Nesse sentido, podemos ver que tanto maior será o lucro do proprietário 

quanto maior for a diferença entre esses dois parâmetros, e para ampliar 

essa diferença, tudo será permitido: no caso belo horizontino, como vimos, 

ao mesmo tempo que o poder público estabelece reuniões de portas fechadas 

 Figura 19 . Podemos ver a frenética dança da destruição-- 

criatva no sistema capitalista a partir do incêndio da Igreja 

de Notre-Dame em Paris, no início de 2019. Mal começou 

a se propagar o fogo pela nave e a internet já estava repleta 

de propostas (e aqui a arquitetura transformada em fetiche 

da mercadoria e da imagem nos deu propostas que iam de 

abóbadas de vidro à transformar a cobertura da igreja numa 

piscina) para criar valor a partir do capital fixo desvalorizado.



82 83

do ciclo de reprodução do capital. 

 Os processos de destruição-criativa e de acumulação por despossessão 

são então duas faces da mesma moeda. Tendo em vista toda a discussão que já 

vimos até aqui sobre a maneira como a cidade foi comodificada e transformada 

em ativo financeiro com a implementação do neoliberalismo, podemos ver 

nas privatizações e na mercantilização urbana uma verdadeira pilhagem do 

comum, o que o autor Brett Chistopher chamará dos New Enclosures ao fazer 

uma análise do solo urbano na Grã-Bretanha neoliberal.  (CHRISTOPHERS, 

2019)

 Agora, de que maneira a OUC-ACLO se relaciona com os vazios urbanos 

e, consequentemente, com este trabalho?  

 Podemos observar no mapa da figura 9 que a mancha da OUC-ACLO 

se espalha pela cidade inteira, se diferindo das demais OUCs e OUSs que já 

ocorreram na cidade por assumir esse caráter de reformulação estrutural e de 

longo alcance, ao invés de uma intervenção pontual no território. 

 É de particular interesse para este trabalho a intersecção da mancha da 

OUC com a região do hipercentro de Belo Horizonte. E porque este interesse? 

Ora, a partir da discussão levantada nas últimas páginas, vemos que existe um 

grande interesse por parte do capital sobreacumulado em investir em áreas 

onde já existe um capital fixo desvalorizado. 

 Como grande parte das construções do centro de Belo Horizonte são 

datadas entre o início do século XX e meados da segunda metade do mesmo 

século, é justamente nessa região que existe uma grande quantidade de 

capital fixo desvalorizado, que se traduz no espaço através de edifícios que 

foram abandonados pelo seu grau de degradação impossibilitar um pleno uso 

da propriedade (é importante salientar também que a decadência do centro 

de Belo Horizonte está diretamente relacionado com a desvalorização das 

propriedades). 

 Sendo assim, temos como panorama inicial uma região central da 

cidade, repleta de acessos à infraestrutura urbana (metrô, BRT, etc.) e cujo 

número de prédios abandonados se prolifera ao mesmo tempo que a área 

passa a ser estigmatizada (pelas drogas, pela prostituição e pela violência). 

Todos esses fatores contribuem ainda mais para uma desvalorização do valor 

das propriedades no centro. E qual é a solução?  

 Uma das respostas encontradas foi a implementação da OUC Nova-BH 

com membros do setor privado (e neste momento existe uma delimitação de 

um conhecimento secreto sobre que zonas da cidade investir), a degradação 

do capital fixo faz diminuir o seu preço de venda, facilitando o monopólio 

dessas propriedades pelas entidades que já sabem de antemão onde ocorrerão 

as maximizações da renda fundiária potencial. 

 É assim que os vazios urbanos aparecem na paisagem urbana: 

como maneiras de garantir a propriedade do capital fixo nos períodos  de 

desvalorização do capital até que o momento de crise do capital sobreacumulado 

impinja sobre o território mais uma nova rodada de acumulação de capital. 

 No contexto das parcerias público-privadas é através das OUCs que 

esse capital sobreacumulado encontra espaço para se expandir, acumulando 

e destruindo vazios - fisicamente ou simbolicamente - e preenchendo-os com 

um valor que logo começa a se desvalorizar, recomeçando novamente o ciclo 

de reprodução do capital.

 Num sistema de produção capitalista, essa dinâmica significa não 

somente que o solo urbano se torna instrumento de acumulação de riquezas 

mas também que é o espaço onde se expressam as crises deste processo de 

acumulação por despossessão.
 A acumulação por despossesão é um conceito trabalhado por David 

Harvey ao longo de sua obra, construído a partir da leitura dos escritos de 

Karl Marx e Rosa Luxemburgo. De acordo com Marx, para que o capitalismo 

pudesse atingir as condições iniciais de seu desenvolvimento, era necessária a 

acumulação de um capital inicial que desse início ao processo de perpetuação 

do capital. "A história dessa expropriação não é assunto de conjectura: está 
escrita nos anais da humanidade a letras de sangue e de fogo indeléveis." 

(MARX, 1867, pp. 962) 

 A privatização dos cercamentos e das terras comuns,  o monopólio do 

uso da força por parte do Estado, a privatização e a construção de entidades 

que delimitam a propriedade privada, a comodificação da força de trabalho, 

a colonização, o imperialismo, a escravidão e a usura (CANETTIERI, op. cit.) 

são alguns capítulos destes anais escritos a sangue e ferro. Se Marx via a 

acumulação primitiva como algo próprio do proto-capitalismo dos séc. XV e 

XVI, Rosa Luxemburgo e David Harvey estenderão essa noção para a própria 

lógica interna do capital: as violências do processo de acumulação primitiva 

também ocorrem nos ciclos de acumulação futura, sendo uma parte integral 
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(agora repaginada como OUC ACLO), que articulada de portas fechadas com o 

mercado financeiro já demonstra o interesse do grupo em lucrar com aquela 

região em específico. 

 Vimos que uma das consequências da OUC é impingir ao território 

uma legislação exclusiva em relação ao restante da cidade, numa área que 

é determinada, novamente, pelo poder público em conjunto com o setor 

privado.  

 Essa legislação exclusiva, por permitir ao proprietário do terreno uma 

maior exploração do solo urbano, faz com que o valor da propriedade (no caso, 

o valor desses edifícios abandonados) seja valorizado assim que a OUC for 

aprovada. 

 Os investidores privados hão de comprar os CEPACs (como já explicado 

anteriormente) no início das operações, quando o valor destas ainda é baixo, 

e podem revendê-los à medida que as obras vão sendo concluídas. Nesse 

sentido, vemos que o Estado vende os direitos de exploração do uso do solo 

num momento inicial, quando estes valores ainda são baixos, e permite ao 

proprietário revendê-los à medida que as obras vão sendo concluídas e esse 

valor, consequentemente, aumenta. 

 Podemos ver aí uma transferência dos interesses públicos para os 

privados: as OUCs foram introduzidas sob a alegação de que o Estado sozinho 

não possui capacidade para construir o território. Para arrecadar dinheiro, o 

Estado vende o direito de uso do solo urbano num momento inicial das obras, 

em que esses direitos valem menos do que valerão quando as obras foram 

concluídas. Quando as obras, pagas pelo Estado, estiverem concluídas, os 

proprietários desses títulos de uso do solo podem vendê-las, agora com um 

valor maior do que quando as compraram.  É através desta dinâmica que 

podemos ver como a OUC é transformada num "instrumento de captação de 
ganhos privados por parte do poder público em captação de ganhos decorrentes 
da ação do poder público pelos privados". (DAVID, 2015, pp. 1416) e tendos os 

vazios urbanos como componente essencial neste processo.
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2.VAZIOS URBANOS
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Figura 20 . Os vazios urbanos podem assumir formas e funções 

diferentes mediante as intenções dos planejadores urbanos 

e as condições políticas sob as quais a urbe está submetida. 

Vemos que na Paris de Haussmann, no fim do séc. XIX, a 

abertura de grandes avenidas, isto é, grandes espaços vazios, 

cumpria uma função tanto de monumentalidade da paisagem 

urbana quanto de controle social, dificultando a construção de 

barricadas feitas pelos insurgentes revolucionários.
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Figura 21. Outra aplicação dos vazios no planejamento urbano: 

os espaços de afastamento entre um edif ício e outro tinham 

uma função fulcral para o desenvolvimento de uma plena 

higiene e condições salubres nos desenhos dos Falanstérios 

propostos por Charles Fourier no fim do séc. XIX.

NOTA INTRODUTÓRIA

 Como vimos, os vazios urbanos ocupam um papel central n0 processo 

de valorização e desvalorização do capital. Com este paradigma em vista 

iniciaremos a discussão deste capítulos, em que veremos o que são os vazios 

urbanos e através de um levantamento cartográfico, veremos de que maneira 

estão distribuídos espacialmente na região "hiper-central" de Belo Horizonte, 

região que tem sido sistematicamente abandonada nas últimas décadas ao 

mesmo tempo que é objeto de uma Operação Urbana Consorciada.

 Para explicitar a metodologia adotada na cartografia dos vazios é 

necessário primeiro introduzir ao leitor qual o recorte exato adotado para se 

tratar do assunto. 

 Sendo assim, será feita uma breve recapitulação acerca de estudos 

prévios sobre os vazios urbanos, realizando uma leitura crítica sobre os 

mesmos, para, a partir daí, termos uma base comum para avançarmos na 

discussão proposta. 

 Em seguida, apresentarei as metodologias adotadas na cartografia 

realizada, baseada no método proposto por Deleuze & Guattari nos Mil Platôs, 

que contrapõem certas contradições do método científico com as propostas do 

método cartográfico. 

 Depois de uma análise do processo apontado pela dupla francesa, veremos 

quais categorias de vazios urbanos foram consideradas no levantamento que 

realizamos em janeiro de 2019 para enfim, vermos de que maneira esses vazios 

estão distribuídos espacialmente na área escolhida para o mapeamento. 

 Uma vez apresentados os resultados gerais do levantamento, veremos 

um caso de estudo à cerca de um desses vazios, inserindo sua vacuidade no 

tempo e contextualizando-a com eventos importantes para a discussão.

 A partir daí, serão levantadas algumas hipóteses para a leitura desses 

vazios, assim como indagações acerca das forças por trás de seu surgimento 

e uma tentativa de explicar a razão da persistência e da resiliência dos vazios 

urbanos num contexto de comodificação totalizante do espaço.
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Figura 22 . O Parque Jardim América, na região oeste de Belo 

Horizonte, é emblemático na discussão dos vazios urbanos 

e retrata bem a ambiguidade pela qual o tema pode ser 

abordado: enquanto o mercado imobiliário encara a área como 

estoque imobiliário para a construção de torres residenciais 

de 40 andares, o lote é uma das últimas reservas florestais do 

bairro, e se tornou uma referência para os moradores que se 

articularam para impedir a construção dos condomínios.

O QUE SÃO OS VAZIOS 
URBANOS?

 Uma das principais coisas a se ter em mente ao falar de vazios urbanos 

é que enquanto que o termo urbano é mais ou menos preciso e um consenso 

acerca do seu significado já é algo quase dado, o termo vazio tem uma 

peculiaridade: “vazio” não é somente algo que denomina a ausência, mas é um 

significante cujo próprio significado está vazio, à espera de ser preenchido. 

 Nesse sentido, a afirmação “aquele lote/prédio/estacionamento está 

vazio” pode ser corroborada por uma pessoa e refutada pela outra sem nenhuma 

das duas estar certa ou errada. 

 Imaginemos uma situação mais prática: um lote entre as empenas de 

seus vizinhos, impossível de ser visto ou acessado pela rua, pertencente a um 

particular que não paga os impostos imobiliários há 10 anos e onde as ervas-

daninhas e o capim já colonizaram aquela terra esquecida. Para a população de 

rua e para um especulador, aquele lote está efetivamente vazio, à espera de ser 

preenchido com casas no caso de um e um alojamento local no caso de outro. 

Para um biólogo e para a população de um bairro carente de áreas verdes, 

esse vazio está preenchido de sistemas fulcrais para a respiração da cidade, 

além da potencialidade de um espaço público que possa fomentar dinâmicas 

alternativas para a comunidade. 

 Tendo em vista esses múltiplos critérios que se podem utilizar para 

afirmar que algo está vazio ou preenchido, é preciso deixar explícito qual o 

recorte do termo vazio utilizado nesta pesquisa.

 Uma tentativa de responder à pergunta que abre esta página, deve estar 

atenta não somente aos efeitos posteriores dos vazios na paisagem urbana 

(como fazem os estudos de Kevin Lynch e Solá-Morales sobre o assunto) mas 

também às causas que levam às condições de nascimento e manutenção desses 

vazios. 

 Para interpretar esse fenômeno o geógrafo Neil Smith, em seu artigo 

Towards a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not 
people (1979), oferece valiosas pistas. O autor analisa as dinâmicas de degradação 

deliberada e consequente renovação do território que atravessaram as regiões 

centrais das principais cidades norte-americanas a partir dos anos 70. 

 Apesar do conceito de gentrificação não ser exatamente inédito na 

altura, todas as abordagens até então entendiam o processo a partir de um 

viés de pura preferência econômica ou cultural, sempre sob o ponto de vista do 
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consumidor/gentrificador.

 A inovação no argumento de Smith é buscar uma teoria econômica da 

gentrificação.   

 “Explicar a gentrificação unicamente de acordo com as ações do 
gentrificador/consumidor” escreve o autor, “e ignorar o papel das empreiteiras, 
construtoras, senhorios, proprietários, o mercado imobiliário e agências 
governamentais é uma perspectiva excessivamente estreita. (...) A relação entre 
produção e consumo é uma relação simbiótica, entretanto é uma simbiose em 
que a produção é dominante”, conclui. (SMITH, 1979)

 As preferências do consumidor e os interesses específicos por 

determinadas parcelas do território assumem então uma dinâmica de demanda 

induzida. 

 O que leva um bairro a ser gentrificado é o que Smith chama de rent 
gap: a diferença entre o valor da renda sendo capitalizada pelo proprietário e 

o potencial total da renda que poderia estar sendo capitalizada. 

 No caso analisado pelo geógrafo, constatou-se que os centros das 

grandes metrópoles norte-americanas foram esvaziados com os processos de 

suburbanização e periferização de meados do século XX. Enquanto isso, os 

centros urbanos foram lentamente se degradando e perdendo valor de mercado 

(o gráfico da página 76 detalha melhor esse processo). 

 É nesse preciso momento que passam a surgir os vazios urbanos, 

"terrenos e edifícios vacantes que contrastam com o tecido urbano pelas 
condições de uso e ocupação e que não beneficiam a coletividade, isto é, não 
cumprem com a sua função social da propriedade" (BORDE, 2006). 

 Entretanto, se a degradação, a negligência e a obsolescência programada 

são os fatores constituintes para a formação dos vazios urbanos, a manutenção 

destes vazios em vazios resulta da especulação que se faz sobre o território. 

 No gráfico apresentado, vemos que quanto maior o rent gap, maior o 

valor que pode ser capitalizado pelo proprietário  em relação ao uso atual do 

solo urbano. 

 Nesse sentido, essa diferença pode ser incrementada não só pelo 

aumento da renda do solo induzido por grandes projetos urbanos, como as 

Operações Urbanas Consorciadas, mas também pela própria desvalorização das 

infra-estruturas já existentes, o que faz reduzir o preço atual do solo urbano e 

facilitam uma monopolização do território. 

 

Fonte: Planetary Rent Gaps. 
Slater et al.  2017 :120. Traduzido 

do inglês para português e 
reproduzido aqui com permissão 

dos autores. 
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PORQUE ESTUDAR OS 
VAZIOS URBANOS?

 A cidade não é um mero palco ou cenário de fundo onde a cidadania e 

a democracia são performances a serem realizadas. Num processo dialético 

em que um influencia o desenvolvimento do outro, o sujeito e a cidade estão 

profundamente imbricados entre si, num jogo dinâmico com infinitos outros 

atores envolvidos (vivos ou não-vivos) (LATOUR, 2005). Nesse sentido, fica 

evidente que a maneira com que um indivíduo experiencia a cidade influencia 

diretamente no exercício e na construção social da democracia e da cidadania. 

 No livro Insurgent Citizenship1 (HOLSTON, 2008), o autor James Holston 

procura entender de que maneira a cidadania no Brasil é construída de forma 

a favorecer a manutenção do status quo das classes dominantes. De acordo 

com o autor, o conceito de cidadania no Brasil é deliberadamente elaborado 

para funcionar como uma faca de dois gumes: ao mesmo tempo que legaliza 
privilégios, também legitima desigualdades. É uma faca resiliente que cortou 

por tempos coloniais, imperiais e republicanos, empunhada pela monarquia, 

pela ditadura e pela democracia (ibid.). 

 A trajetória histórica da cidadania brasileira, explica o autor, é uma 

combinação de duas considerações: a primeira consideração é a filiação 

formal à cidadania, baseada nos princípios de incorporação ao estado-nação, 

enquanto que a segunda consideração é a distribuição substantiva e efetiva dos 

direitos, significados, instituições e práticas que essa afiliação fornece aos ditos 

cidadãos. A combinação desses dois fatores produziu uma formulação singular, 

distinguindo o Brasil no cenário mundial durante o estágio de construção dos 

Estados-Nação nos séculos XVIII e XIX: a cidadania nacional brasileira foi 

desde o início universalmente inclusiva em afiliação e massivamente desigual 

em distribuição. Essa formulação de cidadania é, em resumo, um mecanismo 

para distribuir desigualdade. 

 "A formulação brasileira da cidadania é singular por uniformizar 
as diferenças sociais em favor de uma filiação nacional ao mesmo tempo 
que legaliza algumas dessas diferenças como base para uma distribuição 
diferenciada de direitos e privilégios entre seus cidadãos." (HOLSTON, 2008)

 Como exemplo concreto dessa dinâmica, Holston resgata os primeiros 

anos da República brasileira, no fim do século XIX, em que a educação não era 

um direito garantido na constituição ao mesmo tempo em que direitos políticos 

1 As notas extraídas do livro e presentes neste estudo são traduções livres 

feitas pelo autor.

 Através desta dinâmica, vemos mais uma maneira pela qual o termo 

vazio pode ser preenchido: o discurso de que o "centro" está abandonado e 

precisa ser reativado é muitas vezes utilizado pelo poder público e privado para 

justificar essas operações urbanas de revitalização. 

 Entretanto, esse discurso é um discurso apaziguante, que desconsidera 

o cotidiano já existente dos centros urbanos e seus moradores. O vazio na 

paisagem urbana então assume um caráter pejorativo e estigmatizado, como 

pontos que surgem na superfície e que podem contagiar os tecidos adjacentes.  

Dessa maneira, os vazios não só garantem a propriedade da parcela do solo 

urbano em períodos de acumulação de capital, mas como também exerce esse 

efeito ondulatório sobre o território, de diminuir o valor das infra-estruturas 

ao seu redor.

 Uma vez colocada a definição principal do que é considerado um vazio 

urbano neste trabalho (espaços de reserva de valor em períodos de acumulação 
de capital à espera do melhor momento para serem renovados) (CANETTIERI, 

2017), podemos partir para o capítulo seguinte, em que levantaremos uma 

discussão acerca da disputa espacial em Belo Horizonte e como os vazios podem 

ser encarados tanto como parte do problema quanto da solução.
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(como poder votar, por exemplo) eram distribuídos de acordo com seu nível 

escolar. Ao legalizar essas diferenças, a cidadania consolida suas desigualdades 

e as perpetua de outras maneiras em outras esferas da sociedade (HOLSTON, 

2008, pp. 7).

 A ambiguidade do conceito leva Holston a propor a existência de duas 

cidadanias co-existentes no cenário brasileiro: uma cidadania entranhada, 

com direitos garantidos e consolidados, e uma cidadania insurgente, em que a 

luta para conquista ou manutenção desses mesmos direitos é cotidianamente 

travada. 

 Vários recortes de cor, gênero, classe ou religião podem ser feitos para 

abordar essa dupla cidadania. O recorte proposto pelo autor dá especial ênfase 

aos processos de autoconstrução da periferia paulistana nos anos 70. A partir 

dessa década, a classe trabalhadora brasileira passou a articular uma diferente 

forma de cidadania, à medida que se mudaram para a cidade e construíram 

as periferias urbanas. Essa urbanização transformou de forma profunda essa 

classe vinda do mundo rural. Com a industrialização das grandes cidades, 

massas enormes de trabalhadores saíram do campo para serem a força de 

trabalho de uma sociedade urbana e de uma economia moderna fundada na 

desigualdade. Esses trabalhadores tiveram de construir suas próprias casas, se 

organizar para conquistar direitos básicos e lutar para manter suas casas em 

conflitos muitas vezes violentos pelo direito à terra.  

 Apesar de tudo, dentro de décadas, a classe trabalhadora urbanizou os 

seus bairros e melhorou de forma remarcável as suas próprias condições de 

vida. 

 A autoconstrução transformou as periferias em um espaço de 

alternativas futuras, um novo tipo de espaço simbólico e político dentro da 

geografia social brasileira. 

 As condições internas dessas “cidades ilegais” criaram residentes 

mobilizados em demandar cidadania plena na "cidade legal" que os expulsou, 

através da legalização de suas propriedades e da provisão de serviços públicos. 

 É sob essa luz que fica clara a importância da eleição de Luiz Inácio 

Lula da Silva em 2002: sendo ele uma figura importante da periferia paulista, 

metalúrgico e sem ensino superior, pela primeira vez na história do país 

poderiam ser implementadas medidas para reduzir o exercício desigual da 

cidadania (ibid.).

 Apesar do enfoque do sociólogo para elaborar o conceito dessa cidadania 

Figura 23 . Os movimentos de auto-construção foram uma das 

principais maneiras que uma grande parcela da população 

urbana brasileira dos anos 80/90, excluída da cidade formal que 

se alimenta da sua mão de obra, conquistou direitos básicos 

que supostamente deveriam ser garantidos pelo Estado. Na 

imagem, vemos a construção do COPROMO - Cooperativa Pró-

Moradia de Osasco, projeto organizado pelos arquitetos do 

grupo USINA.
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Figura 24. Apesar dos vazios urbanos se enquadrarem numa 

discussão acerca da paisagem urbana como um todo,  num 

período em que a cidade é território em disputa é preciso 

também reconhecer nesses vazios suas dimensões políticas, 

materiais e econômicas. A imagem acima retrata a região 

central de Belo Horizonte, onde foi realizado um levantamento 

dos vazios.

insurgente ser a periferia paulistana autoconstruída dos anos 70, vemos que o 

mesmo processo de luta pela garantia dos direitos é realidade de grande parte 

da população urbana contemporânea, e o número crescente de ocupações2 nos 

últimos anos é prova disso. 

 

2 Nos últimos anos, a Região Metropolitana de Belo Horizonte foi palco de 

diversas ocupações urbanas para fins de moradia em terrenos que estavam ociosos. 

A maioria dessas ocupações foi organizada por movimentos sociais, e mesmo as que 

se formaram por iniciativa dos moradores contam também, em diferentes momentos, 

com o apoio de movimentos e ativistas sociais. (CASTELO BRANCO, 2017, pp. 4)
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CIDADE EM DISPUTA: A 
OCUPAÇÃO IZIDORA

ALEGORIA_ No 2

Figura A.2.1. A ocupação Izidora é uma das maiores 

ocupações urbanas da América Latina e se localiza 

no vetor norte de Belo Horizonte, área de interesse 

de expansão do mercado imobiliário por ser uma 

das poucas zonas com estoque de terras na cidade. 

Ao todo, são  cerca de 10.000 famílias distribuídas em 

1.49km2. 
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 A região da Izidora, localizada no vetor norte da capital mineira, 

Belo Horizonte, é alvo de emblemática disputa entre a apropriação do 

território pelo Estado-Capital1, mediada pela lógica privatista, e outras 

formas de produção do espaço, realizadas por comunidades tradicionais 

ligadas ao quilombo2 remanescente na área e ocupações urbanas de 

moradia, cuja produção do espaço passa pela ordem do comum. 

 Mediante a perversão de diversos instrumentos de política urbana, 

evidencia-se claro patrocínio público para construção de um gueto de 

pobres na região, sem infraestrutura técnica e social adequada, financiado, 

principalmente, pelo Programa Minha Casa Minha Vida e a instalação de 

Vila de Passagem para abrigar famílias removidas pelas obras no Anel 

Rodoviário (INDISCIPLINAR, 2015).

 As três ocupações urbanas localizadas na Região da Izidora 

surgiram a partir das Jornadas de Junho de 2013 e ocuparam um terreno 

vazio no vetor norte. 

 Os ocupantes construíram suas casas de forma autônoma e 

começaram a produzir o espaço de forma totalmente distinta da lógica 

do Estado e do mercado imobiliário. Diferente de como normalmente 

acontecem ocupações de terrenos vazios, a ocupação da Região da Izidora 

foi espontânea, por pessoas que fugiam do alto preço dos aluguéis e de 

modos de vidas degradantes. 

1 Conceito apresentado no livro Cidade Estado Capital: reestruturação urbana e 
resistências em Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo e "que mostra como a associação 
cada vez maior entre Estado e setor privado tem provocado transformações no espaço 
urbano e em suas formas de governo, com enfraquecimento dos espaços democráticos 
de decisão. Segundo os organizadores do livro, nos últimos anos, diversas cidades vêm 
passando por processos intensos de reestruturação, envolvendo projetos de renovação 
urbana implementados através de Parcerias Público-Privadas (PPPs), que implicam 
também na instauração de novas formas de governança e regulação do território." 
(Observatório das Metrópoles, 2018.)
2 No passado, os quilombos constituiam os espaços de refúgio de africanos e 
afrodescentes escravizados e fugitivos.

 Os movimentos sociais populares chegaram depois, com intuito de 

construir uma rede de apoio em torno da luta das ocupações, se opondo ao 

modelo hegemônico de urbanização. Juntos, constituem, há mais de quatro 

anos, uma resistência à mercantilização da vida que acontece nas grandes 

cidades.

 Como se pretende ao longo do trabalho afirmar, abstratamente, 

que a produção socio-espacial da urbanização contemporânea é feita de 

forma desigual e exclusiva e que a cidade neoliberal é palco de conflito 

de interesses, podemos compreender a questão da Izidora como uma 

boa alegoria para representar, de forma concreta, quem são os atores 

envolvidos nesse processo. Sendo assim, temos de um lado uma população 

marginalizada, negra e com lideranças femininas que encontram no Estado, 

com seu monopólio do uso da força policial e a defesa da propriedade 

privada, uma contraposição para sua existência. 

 Em meados de 2015, num dos momentos mais críticos da ocupação, 

quando as famílias da região estavam sob ameaça de expulsão através do 

uso de força policial, construiu-se uma rede de apoio para a permanência 

das ocupações no local. Tal rede era composta pelos moradores da ocupação, 

assim como ativistas, universitários, artistas e advogados que faziam vigílias 

no local (uma coisa é o Estado utilizar de sua violência contra a população 

negra, algo que sempre existiu no contexto brasileiro; outra coisa é utilizar 

da mesma força contra as classes privilegiadas) afim de fazer pressão para 

uma saída mais democrática e baseada no diálogo. Sendo assim, através da 

pressão exercida por essa rede, conseguiu-se articular uma conversa entre 

representantes do poder público e os membros da ocupação de forma a 

encontrar outras alternativas para o problema. 

 Uma das falas dos representantes do poder público, num desses 

momentos de negociação com os moradores da Izidora e que dão origem à 

este trabalho é a afirmação, por parte deles, de que "não existem terrenos 
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vazios disponíveis no centro de Belo Horizonte". 

 Tal afirmação se mostra contraditória para qualquer um que ande 

pelo centro da cidade: a quantidade de edifícios vazios e abandonados é 

eminente, estando alguns deles neste estado por mais de uma década. 

 Tal contradição é ainda mais exacerbada quando somos inteirados 

dos planos do Estado para o centro de Belo Horizonte: em 2013, no Seminário 

Mineiro de Direito Urbanístico, organizado pelo Instituto Brasileiro de 

Estudos Imobiliários, o economista e Secretário Adjunto de Planejamento 

Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Faulhaber, afirmou: 

"Eu vim aqui para trazer uma boa notícia para o mercado imobiliário: 

vamos criar terrenos em Belo Horizonte". Essa fala foi a introdução para 

a apresentação da OUC Nova-BH (que até então não tinha tido nenhum 

tipo de participação popular em sua elaboração, numa clara transgressão 

aos postulados da Constituição e ao Estatuto da Cidade), pelo que esta 

OUC se mostrou a mais relevante para este estudo. Devido à resistência 

e às objeções à maneira como o projeto foi elaborado, a OUC Nova-BH foi 

desmantelada e logo em seguida foi transformada na OUC-ACLO, afim de 

contornar as irregularidades observadas.

 Foi essa divergência entre o discurso político do estado-empresa e 

a realidade prática do cotidiano que deu origem ao interesse pelo estudo 

dos vazios urbanos: ao mesmo tempo que o estado afirma dizer que não 

existem terrenos vazios disponíveis, qualquer flâneur que se aventure pelo 

centro da cidade verá dezenas de prédios abandonados (e disponíveis!), 

muitos deles pertencentes ao próprio Estado.

 Sendo assim, começamos a cartografar os vazios urbanos do centro 

de Belo Horizonte a fim de recolher material e dados para podermos dar 

início a uma discussão mais aprofundada do que seriam os vazios urbanos 

e de que maneira eles são instrumentalizados por parcelas específicas da 

população.

 Ferramentas do planejamento urbano como as Operações Urbanas

Consorciadas são construídas de maneira pretensamente neutra mas cuja 

prática acaba por ser operacionalizada através do processo de acumulação 

por despossessão e toda violência atrelada a ele: a expulsão de comunidades, 

a periferização e guetização do território e o aumento de desigualdades 

sociais. 

 As O.U.C.s são portanto um exemplo concreto da hipótese levantada 

pelo autor James Holsten (HOLSTEN, 2008) de que a cidadania no Brasil 

é construída para legalizar privilégios e legitimar desigualdades, como 

vimos anteriormente. No caso específico dessas operações, que apesar de 

serem preconizadas legalmente pelos objetivos a favor desenvolvimento 

urbanístico, valorização ambiental e melhorias sociais em área pré-

determinada, elas acabam sendo legitimadas através de um processo 

notoriamente excludente e a favor de interesses particulares.

 Nesse contexto, vemos os vazios urbanos como reflexos de uma 

cidade cujo território está em disputa. Ao mesmo tempo que o poder público 

afirma que as questões do déficit habitacional e das ocupações urbanas não 

podem ser sanados porque não existem terrenos disponíveis no centro da 

cidade, uma gigantesca Operação Urbana Consorciada se articula na região 

para mais uma rodada de circulação e acumulação de capital. 
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Figura A.2.2. Flyers produzidos a partir da 
cartografia da cultura das ocupações da 
Izidora no âmbito da disciplina Cartografias 
Emergentes, ofertada como optativa no 
curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Minas Gerais.

Figura A.2.3. Em junho de 2015, foi pedido 
pela prefeitura e autorizado pela justiça 
mineira a reintegração de posse do terreno 
ocupado pelos moradores da Izidora.
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Figura A.2.4. A universidade pública atuou 
então como um órgão auxiliador dos 
moradores, que estavam na eminência de 
um violento despejo policial.

Figura A.2.5. De forma a produzir conteúdos 
que pudessem gerar engajamento nas 
redes ao mesmo tempo que se demonstrava 
a ocupação e o preenchimento de afetos 
que aquelas famílias instalaram no terreno, 
realizamos uma série de flyers para serem 
divulgados, apresentando os moradores da 
ocupação e suas histórias.
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COMO ESTUDAR OS VAZIOS 
URBANOS?

 O método cartográfico proposto por Deleuze & Guattari nos Mil Platôs 
é um método de pesquisa, que no contexto das ciências sócio-humanas, visa 
estabelecer um contraponto ao método científico cartesiano-positivista, apoiado 
em conceitos binários de causa e efeito.  
 Para os autores, a cartografia é um dos princípios do rizoma e é uma 
ferramenta essencial para se compreender a produção de subjetividades. 
Entendido como mapa, o rizoma “é aberto, é conectável em todas as suas 
dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente” (Deleuze & Guattari, 2011, p. 30).
 O método cartográfico consiste, em suma, em acompanhar processos. 
Sua prática é orientada pelos processos e por uma dimensão interventiva, 
em contraposição às metas e objetivos apregoados pelo método científico 
tradicional. 
 É importante ressaltar que, se no método introduzido por Francis 
Bacon existe uma certa pretensão de neutralidade da pesquisa científica, em 
que supõe-se que o objeto de estudo e o sujeito estudante são duas esferas 
separadas que não exercem influência uma sobre a outra, o método proposto 
pelos filósofos franceses defende que pesquisar é intervir na realidade, e não 
somente representá-la. (SOUZA e FRANCISCO, 2017, pp.125)
 Entretanto essa intervenção não é feita de maneira unilateral: "ao 
mesmo tempo que o sujeito estudante influencia o objeto de estudo, o oposto 
também ocorre. Por ser interventiva, a perspectiva da cartografia supõe, 
inevitavelmente, o mergulho do pesquisador no campo onde acontecerá sua 
investigação. Este mergulho implica o cartógrafo nos movimentos das forças, 
das intensidades e dos afetos circulantes, de modo a compor, com sua presença 
e ações, o coletivo de forças como plano da experiência cartográfica (ESCÓSSIA 
& TEDESCO, 2012) que, em seus movimentos vai desenhando e fazendo emergir 
paisagens e mapas (formas e realidades), também em movimento (op. cit.). 
 Nessa medida, a pesquisa cartográfica acontece mediante o envolvimento 
implicado e reflexivo do pesquisador com tudo e com todos que participam da 
composição do campo. Presume-se, portanto, que não há qualquer pretensão 
à neutralidade. Pesquisador, objeto e pesquisados, encontram-se em um 
mesmo plano comum no qual estão implicados, inseparavelmente. (PASSOS & 
BENEVIDES DE BARROS, 2012)." (SOUZA E FRANCISCO, op. cit.)

Figura 25 e 26. Duas vistas dos vazios urbanos na rua Guaicurus. 

Os vazios não existem isolados no território, portanto dialogam 

com os edif ícios ao redor. O abandono, a degradação e a 

estigmatização acompanham os vazios, e como num efeito 

ondulatório, acabam por degradar o valor dos edif ícios 

adjacentes e fragilizar o território, facilitanto um monopólio do 

solo urbano.

Fonte: Google Street View.
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 O último levantamento de vazios urbanos que realizamos para este 

estudo foi feito durante a segunda semana de janeiro de 2019. Para realizar tal 

pesquisa, delimitámos, juntamente com a colega cartógrafa Marília Pimenta, 

do grupo de pesquisa Indisciplinar, a área a ser analisada: a região central de 

Belo Horizonte, mais especificamente os quarteirões circunscritos pela Avenida 

Afonso Pena, a Avenida dos Andradas e pelos Viadutos de Santa Tereza e os 

Viadutos Sarah Kubitschek. 

 Esse recorte não foi leviano, visto que é precisamente nessa área em 

que está prevista uma série de alterações e flexibilizações nos parâmetros 

urbanísticos da região, introduzidos pela OUC-ACLO. 

 Para contabilizar os vazios foi necessário a adoção de um recorte 

específico, esplanado nas páginas anteriores. 

 Também foram apontados na cartografia projetos recém-construídos ou 

com planos de construção na área que podem ser encarados como alavancas 

para os processos de gentrificação e exclusão social na região escolhida. 

 Para determinar se tal imóvel estava de fato vazio analisámos, não só, 

a condição física do edifício (o estado das esquadrias, se o edifício parecia ter 

sinais de uso, etc.), mas também perguntámos para os pedestres e comerciantes 

do local se eles possuíam alguma informação para contribuir. Além disso foram 

utilizadas ferramentas virtuais como o Google Maps e o Street View. 
 A interpretação dos vazios urbanos passou pela categorização de 

tipologias de vazios, com propriedades específicas de cada um. A construção 

dessas categorias objetiva identificar as propriedades que não estão a cumprir 

com a sua função social da propriedade e que estão à espreita da espoliação 

do território. As categorias levantadas são aquelas que representam uma 

reserva de valor no território que pode ser especulada para que sua renda seja 

capitalizada futuramente pelo seu proprietário, que no caso de Belo Horizonte, 

esse futuro tem seu horizonte com a conclusão das OUCs. 

 A seguir veremos as características individuais de cada vazio 

detalhadamente e então uma análise quantitativa dos dados mapeados.
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Estacionamentos: para se compreender os 

estacionamentos como vazios urbanos é 

preciso ver que além de serem um problema 

de mobilidade urbana de demanda 

induzida pelo transporte individual, os 

estacionamentos também correspondem 

a um investimento de baixo custo, baixa 

manutenção e bastante flexíveis. Nesse 

sentido, melhor do que especular com um 

lote vazio, a melhor opção é transformá-lo 

num estacionamento. Dessa forma, o lote 

se torna não somente um ativo líquido 

(sendo especulado financeiramente com 

os possíveis aumentos do valor máximo 

que a propriedade pode assumir, como 

é o caso dos lotes vazios, construções 

abandonadas e edifícios vacantes) mas 

também possui a particularidade de ser 

um ativo de produção, que garante um 

fluxo de capital, mesmo que bastante 

aquém do que poderá vir a ser, constante.

OS VAZIOS

Figura 27 . Além de representarem um problema relacionado 

à mobilidade urbana, os estacionamentos também são uma 

saída que o capital encontra para manter lotes vazios produtivos 

nos períodos de desvalorização do capital.
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Edíficios vazios: os edifícios vazios aqui 

considerados são divididos em edifícios 

totalmente vazios ou em sua maioria 

vazios. De acordo com a leitura de Neil 

Smith, podemos enxergar esses edifícios 

vazios como propriedades que com 

o passar do tempo, naturalmente se 

deterioraram e cujos custos de reforma 

acabam por ser maiores do que manter 

o imóvel subutilizado ou até mesmo 

completamente abandonados. O destino 

desses edifícios é permanecerem 

abandonados/subutilizados até que lhes 

sejam aplicados o investimento que 

capitalizará a diferença entre a renda 

cobrada atualmente e a renda potencial 

máxima.

OS VAZIOS

Figura 28 . Edif ício de catorze andares abandonado desde 

2004 no centro de Belo Horizonte. Construído no início dos 

anos 60, o edif ício está vazio devido à dificuldade em se 

encontrar locatários para os apartamentos. É um edif ício que 

está posicionado num ponto estratégico da cidade, bem-

servido de infra estruturas de mobilidade urbana.
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Edíficios à venda ou para alugar: são 

edifícios interiamente vazios à venda 

ou para aluguel. A particularidade de 

estarem comercialmente disponíveis para 

troca significa que os proprietários atuais 

não conseguem arcar com os custos de 

manutenção desses vazios, e portanto, 

irão abaixar o preço de venda da parcela 

até que consigam se livrar deste problema 

e concentrando o solo urbano nas mãos 

de poucos indivíduos que consigam arcar 

com os custos da parcela até que chegue o 

momento de capitalizar a renda potencial 

máxima.

OS VAZIOS

Figura 29. Edif ício de três pisos abandonado e à venda no 

centro de Belo Horizonte.
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Edíficios pertencentes à União: vários dos 

vazios urbanos existentes no centro de Belo 

Horizonte pertencem ao próprio Estado. 

Em tempos de neoliberalismo, todas as 

instituições podem ser privatizadas, 

incluindo estes vazios. Nesse sentido, 

achamos importante categorizá-los para 

que ficasse clara no mapa a distinção 

entre vazios pertencentes à União ou aos 

privados. É importante ressaltar que no 

grafismo do mapa, as manchas cinza escuro 

representam vazios urbanos pertencentes 

ao Estado enquanto que manchas cinza 

claro representam somente as parcelas do 

território que são de propriedade pública.

OS VAZIOS

Figura 30 . O complexo da antiga Escola de Engenharia da 

Universidade Federal de Minas Gerais representa um dos 

maiores vazios cartografados nesta pesquisa
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Lotes vazios: Os lotes vazios são parcelas 

do território urbano que não possuem 

nenhum tipo de edificação ou programa 

definido urbanisticamente, podendo ou 

não terem uso pela população redor. São 

considerados vazios urbanos pelo fato 

do valor da propriedade poder aumentar 

drasticamente sem nenhum investimento 

feito por parte do proprietário do 

lote. Neste sentido, são parcelas que 

estão à espera da próxima rodada de 

investimentos do capital para que seu uso 

atinja a renda potencial máxima.

OS VAZIOS

Figura 31 . Quatro dos cinco relatos de lotes vazios no centro 

de Belo Horizonte correspondem a esta gleba.
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Investimentos: essa categoria representa 

projetos de edifícios novos, reabilitações 

recém concluídas, assim como propostas 

previstas para a área. Apesar de não 

serem exatamente vazios urbanos, 

consideramos-la uma categoria essencial 

para cartografar o investimento de 

grandes capitais no território, podendo 

agir como alavancas de gentrificação 

na região. De acordo com a leitura de 

Neil Smith, são estes tipos de projetos 

que intensificam a renda potencial das 

propriedades, tanto o valor da própria 

propriedade quanto das propriedades ao 

redor.

OS VAZIOS

Figura 32 . Um dos projetos previstos para o centro de Belo 

Horizonte é a construção do novo Centro Administrativo da 

Prefeitura da Cidade, proposto pelo arquiteto Gustavo Penna. 

É particularmente interessante a contraposição que o novo 

projeto estabelece com o edif ício modernista da rodoviária: 

vemos aqui a cisão da arquitetura modernista, suas linhas 

racionais e a verdade construtiva aparente, com a arquitetura 

contemporânea, seus infinitos reflexos e ilusões e uma forma 

distorcida justificada mais pela retórica e a aparência final do 

que por uma execução honesta dos materiais,
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Mapa M2 _ Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte
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Mapa 3.9.2.3-b: Distribuição
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Execução: PBH/SMDE/SMAPU (Setembro/2015)

Projeção: UTM (SIRGAS 2000) - Fuso 23S

Fonte: PBH (2015) e Prodabel (2014, 2015)
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Mapa M3 _ Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

161.8

214.0

privado edificado somente no piso térreo. uma
casa com elementos do estilo eclético

funciona como um restaurante e
estacionamento no restante do lote,

com cobertura.

privado edificado somente no piso térreo. uma
casa abandonada com ornamentos
bem detalhados. o restante do lote

funciona como estacionamento, sem
cobertura

250.5 privado edificado somente no piso térreo. uma
padaria que também é um

estacionamento. os consumidores da
padaria e os motoristas compartilham

a mesma entrada, estacionamento
ocupando o restante do lote, com

cobertura.

387.7 privado estacionamento privado com entrada
no piso térreo do edifício elepebê, de

dois pavimentos.

461.5 privado estacionamento para motos privado
com entrada no piso térreo de um

hotel (mais de 8 pisos)

estacionamento para motos privado
com entrada no piso térreo de um

edifício de dois pisos

edifício de dois pavimentos,
totalmente convertido em

estacionamento.

duas parcelas geminadas com
platibandas ornamentadas,

convertidas em estacionamento no
piso térreo. com cobertura.

estacionamento no piso térreo de um
edifício de dois pavimentos, no estilo

art deco.

461.7 privado

462.0 privado

463.9 privado

466.4 privado

523.3 privado estacionamento no piso térreo e na
parcela livre adjacente de um edifício

de três pisos.

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

540.7

562.7

privado estacionamento somente no piso
térreo, coberturas eventuais.

privado estacionamento somente no piso
térreo de um edificio de três

pavimentos somente com as fachadas
da rua ativas.

privado estacionamento de dois pavimentos,
com cobertura.

595.1 privado estacionamento no piso térreo de um
edifício de 6 pavimentos.

611.8 privado estacionamento vinculado à comércio,
ocupando a parcela inteira com

exceção da área ocupada por uma
casa.

estacionamento no piso térreo de
uma parcela interamente ocupada por

ele.

edifício de dois pavimentos,
estacionamento no andar inferior e

hotel no andar superior.

estacionamento no piso térreo de
edifício de dois pavimentos.

estacionamento no piso térreo, sem
cobertura.

624.6 privado

630.9 privado

634.4 privado

924.4 privado

930,4 privado estacionamento no piso superior de
um edifício de dois pavimentos com

fachada de rua ativa.

EST. 11

EST. 12

EST. 13

EST. 14

EST. 15

EST. 16

EST. 17

EST. 18

EST. 19

EST. 20

EST. 1

EST. 2

EST. 3

EST. 4

EST. 5

EST. 6

EST. 7

EST. 8

EST. 9

EST. 10

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CH

CH

173.275 m2

101.091 m2

791.698 m2

1.003.997 m2

462.036 m2

562.672 m2

1.013.699 m2

1.591.500 m2

624.610 m2

466.409 m2

1.119.950 m2

1.094.588 m2

523.334 m2

634.512 m2

542.883 m2

2.271.002 m2

630.369 m2

1.218.042 m2

540.574 m2

1.545.803 m2

930.476 m2

463.978 m2 595.095 m2

461.553 m2

461.703 m2

1.850.710 m2

2.000.566 m2

924.627 m2

611.833 m2

1.117.787 m2

1.654.384 m2

1.345.202 m2

1.055.101 m2

1.123.723 m2

5.344.877 m2

1.373.846 m2

2.508.816 m2

3.158.065 m2

6.450.443 m2

5.918.094 m2

387.748 m2

250.532 m2

214.012 m2

161.473 m2

ESTACIONAMENTOS
belo horizonte, janeiro de 2019.

Para se compreender os estacionamentos como vazios urbanos é preciso ver que além de serem um problema de mobilidade urbana de demanda induzida pelo transporte
individual, os estacionamentos também correspondem a um investimento de baixo custo, baixa manutenção e bastante flexíveis. Nesse sentido, melhor do que especular
com um lote vazio, a melhor opção é transformá-lo num estacionamento. Dessa forma, o lote se torna não somente um ativo líquido (sendo especulado financeiramente
com os possíveis aumentos do valor máximo que a propriedade pode assumir, como é o caso dos lotes vazios, construções abandonadas e edifícios vacantes) mas também
possui a particularidade de ser um ativo de produção, que garante um fluxo de capital, mesmo que bastante aquém do que poderá vir a ser, constante.

escala 1/5.000

Mapa M6 _ Fonte: elaborado pelo autor.
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161.8

214.0

privado edificado somente no piso térreo. uma
casa com elementos do estilo eclético

funciona como um restaurante e
estacionamento no restante do lote,

com cobertura.

privado edificado somente no piso térreo. uma
casa abandonada com ornamentos
bem detalhados. o restante do lote

funciona como estacionamento, sem
cobertura

250.5 privado edificado somente no piso térreo. uma
padaria que também é um

estacionamento. os consumidores da
padaria e os motoristas compartilham

a mesma entrada, estacionamento
ocupando o restante do lote, com

cobertura.

387.7 privado estacionamento privado com entrada
no piso térreo do edifício elepebê, de

dois pavimentos.

461.5 privado estacionamento para motos privado
com entrada no piso térreo de um

hotel (mais de 8 pisos)

estacionamento para motos privado
com entrada no piso térreo de um

edifício de dois pisos

edifício de dois pavimentos,
totalmente convertido em

estacionamento.

duas parcelas geminadas com
platibandas ornamentadas,

convertidas em estacionamento no
piso térreo. com cobertura.

estacionamento no piso térreo de um
edifício de dois pavimentos, no estilo

art deco.

461.7 privado

462.0 privado

463.9 privado

466.4 privado

523.3 privado estacionamento no piso térreo e na
parcela livre adjacente de um edifício

de três pisos.

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

540.7

562.7

privado estacionamento somente no piso
térreo, coberturas eventuais.

privado estacionamento somente no piso
térreo de um edificio de três

pavimentos somente com as fachadas
da rua ativas.

privado estacionamento de dois pavimentos,
com cobertura.

595.1 privado estacionamento no piso térreo de um
edifício de 6 pavimentos.

611.8 privado estacionamento vinculado à comércio,
ocupando a parcela inteira com

exceção da área ocupada por uma
casa.

estacionamento no piso térreo de
uma parcela interamente ocupada por

ele.

edifício de dois pavimentos,
estacionamento no andar inferior e

hotel no andar superior.

estacionamento no piso térreo de
edifício de dois pavimentos.

estacionamento no piso térreo, sem
cobertura.

624.6 privado

630.9 privado

634.4 privado

924.4 privado

930,4 privado estacionamento no piso superior de
um edifício de dois pavimentos com

fachada de rua ativa.

EST. 11

EST. 12

EST. 13

EST. 14

EST. 15

EST. 16

EST. 17

EST. 18

EST. 19

EST. 20

EST. 1

EST. 2

EST. 3

EST. 4

EST. 5

EST. 6

EST. 7

EST. 8

EST. 9

EST. 10
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

1003,7 união construção recente de
estacionamento de 4 pavimentos para

o tribunal regional do trabalho.

privado estacionamento no piso térreo de um
edifício para aluguel (3 pavimentos)

1.117,7 privado estacionamento com eventuais toldos
no logradouro de um quarteirão.

1.123,3 privado estacionamento nos interiores de
quarteirão, com saídas para ruas

diferentes.

1.055,1

1033,7 privado estacionamento com cobertura no
piso térreo.

1.094,4 privado estacionamento no piso térreo de um
edifício de 2 pavimentos,

aparentemente vazio.

1.119,9 privado estacionamento numa parecela com
um edifício de três pavimentos.

1.345,4 privado estacionamento no térreo de edifício
de três pavimentos.

1.373,7 privado

estacionamento de cinco pavimentos
com comércio no térreo.

1.218.8 privado

estacionamento no térreo de edifício
de 4 pavimentos.

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

1.545,8 privado estacionamento no piso térreo de
edifício de 4 pavimentos, adjacente à
uma parcela destinada inteiramente

ao uso de estacionamento no piso
térreo.

privado estacionamento em piso térreo com
eventuais toldos.

1.654,4

1.591,6 privado estacionamento no piso térreo com
eventuais toldos.

privado estacionamento de seis pisos com
comércio no térreo.

1.850,7

privado estacionamento de seis pisos.2.000,5

privado estacionamento no piso térreo de
edifício de 8

pavimentos/estacionamento no piso
térreo sem cobertura

2.271,0

privado estacionamento de três pisos2.508.2

privado estacionamento de quatro pisos
associado ao shopping xavantes.

3.158,1

EST. 21

EST. 22

EST. 23

EST. 24

EST. 25

EST. 26

EST. 27

EST. 28

EST. 29

EST. 30

EST. 31

EST. 32

EST. 33

EST. 34

EST. 35

EST. 36

EST. 37

EST. 38

EST. 39

EST. 40
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

1003,7 união construção recente de
estacionamento de 4 pavimentos para

o tribunal regional do trabalho.

privado estacionamento no piso térreo de um
edifício para aluguel (3 pavimentos)

1.117,7 privado estacionamento com eventuais toldos
no logradouro de um quarteirão.

1.123,3 privado estacionamento nos interiores de
quarteirão, com saídas para ruas

diferentes.

1.055,1

1033,7 privado estacionamento com cobertura no
piso térreo.

1.094,4 privado estacionamento no piso térreo de um
edifício de 2 pavimentos,

aparentemente vazio.

1.119,9 privado estacionamento numa parecela com
um edifício de três pavimentos.

1.345,4 privado estacionamento no térreo de edifício
de três pavimentos.

1.373,7 privado

estacionamento de cinco pavimentos
com comércio no térreo.

1.218.8 privado

estacionamento no térreo de edifício
de 4 pavimentos.

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

1.545,8 privado estacionamento no piso térreo de
edifício de 4 pavimentos, adjacente à
uma parcela destinada inteiramente

ao uso de estacionamento no piso
térreo.

privado estacionamento em piso térreo com
eventuais toldos.

1.654,4

1.591,6 privado estacionamento no piso térreo com
eventuais toldos.

privado estacionamento de seis pisos com
comércio no térreo.

1.850,7

privado estacionamento de seis pisos.2.000,5

privado estacionamento no piso térreo de
edifício de 8

pavimentos/estacionamento no piso
térreo sem cobertura

2.271,0

privado estacionamento de três pisos2.508.2

privado estacionamento de quatro pisos
associado ao shopping xavantes.

3.158,1

EST. 21

EST. 22

EST. 23

EST. 24

EST. 25

EST. 26

EST. 27

EST. 28

EST. 29

EST. 30

EST. 31

EST. 32

EST. 33

EST. 34

EST. 35

EST. 36

EST. 37

EST. 38

EST. 39

EST. 40
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

5.344,9 privado estacionamento no piso térreo com
eventuais toldos.

5.918,1 privado estacionamento no piso térreo com
eventuais toldos.

6.450,4 privado estacionamento de 5 pisos associado
ao shopping oiapoque.

EST. 41

EST. 41

EST. 42
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109,3

233,8

edifício de um pavimento
abandonado, possível valor como

patrimôminio cultural.

privado edifício de 15 pavimentos vazio, com
loja ativa no térreo. uma pesquisa na

internet com o nome do edifício
indica que ele foi construído em 1968

e funcionou até 2004, quando foi
encerrado devido à degradação do

centro e a dificuldade de se encontrar
novos inquilinos.

258,3 privado edificação abandonada.

274,4 lote vazio e murado numa esquina. até
meados de 2016, a parcela possuía

uma torre de telecomunicações.

286,3 edifício de dois pavimentos
abandonado

edifício de dois pavimentos
abandonado.

edifício de dois pavimentos, com
comércio no térreo.

edifício de quatro pisos abandonado.

edifício de 15 pavimentos
abandonado.

311,3 privado

346,0 privado

387,9 privado

431,8 privado

463,1 união edifício de 9 pisos abandonado. antigo
prédio da junta comercial de belo

horizonte.

privado

privado

privado

V. 1

V. 2

V. 3

V. 4

V. 5

V. 6

V. 7

V. 8

V. 9

V. 10

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

464,4

470,2

edifício de cinco pavimentos
abandonado.

privado edifício de quatro pavimentos
abandonado.

472,9 privado edifício de cinco pavimentos
abandonado.

528,3 edifício de um piso abandonado.

536,9 edifício de 14 pavimentos
abandonados . abrigava a cemig.

edifício de cinco pavimentos
abandonado, com loja no térreo.

terreno murado com dois casebres.

edifício de três pavimentos sem uso,
recentemente restaurado, com algum
aparente valor de patrimonio cultural.

comércio no térreo.

edifício de dois pisos com comércio no
térreo. possível valor como patrimônio

cultural.

548,6 privado

580,1 privado

626,2 privado

633,9 privado

719,7 privado edifício de um pavimento cuja
cobertura integra o estacionamento

adjacente.

privado

privado

união

V. 11

V. 12

V. 13

V. 14

V. 15

V. 16

V. 17

V. 18

V. 19

V. 20
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CH

CH

173.275 m2

101.091 m2

791.698 m2

431.871 m2

463.390 m2

233.763 m2

580.377 m2

274.529 m2

3.922.641 m2

739.989 m2

1.083.001 m2

106.524 m2

719.742 m2

633.940 m2

346.007 m2

286.301 m2

311.137 m2

387.989 m2

258.464 m2

548.656 m2

626.197 m2
1.158.364 m2

536.596 m2

470.244 m2

472.082 m2464.545 m2
475.295 m2

528.275 m2

254.579 m2

736.762 m2

EDIFÍCIOS VAZIOS
belo horizonte, janeiro de 2019.

Os edifícios vazios aqui considerados são divididos em edifícios totalmente vazios ou em sua maioria vazios. De acordo com a leitura de Neil Smith, podemos enxergar esses
edifícios vazios como propriedades que com o passar do tempo, naturalmente se deterioraram e cujos custos de reforma acabam por ser mais maiores do que manter o
imóvel subutilizado ou até mesmo completamente abandonados. O destino desses edifícios é permanecerem abandonados/subutilizados até que lhes sejam aplicados o
investimento que capitalizará a diferença entre a renda cobrada atualmente e a renda potencial máxima.   

escala 1/5.000

Mapa M7 _ Fonte: elaborado pelo autor.
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

109,3

233,8

edifício de um pavimento
abandonado, possível valor como

patrimôminio cultural.

privado edifício de 15 pavimentos vazio, com
loja ativa no térreo. uma pesquisa na

internet com o nome do edifício
indica que ele foi construído em 1968

e funcionou até 2004, quando foi
encerrado devido à degradação do

centro e a dificuldade de se encontrar
novos inquilinos.

258,3 privado edificação abandonada.

274,4 lote vazio e murado numa esquina. até
meados de 2016, a parcela possuía

uma torre de telecomunicações.

286,3 edifício de dois pavimentos
abandonado

edifício de dois pavimentos
abandonado.

edifício de dois pavimentos, com
comércio no térreo.

edifício de quatro pisos abandonado.

edifício de 15 pavimentos
abandonado.

311,3 privado

346,0 privado

387,9 privado

431,8 privado

463,1 união edifício de 9 pisos abandonado. antigo
prédio da junta comercial de belo

horizonte.

privado

privado

privado

V. 1

V. 2

V. 3

V. 4

V. 5

V. 6

V. 7

V. 8

V. 9

V. 10

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

464,4

470,2

edifício de cinco pavimentos
abandonado.

privado edifício de quatro pavimentos
abandonado.

472,9 privado edifício de cinco pavimentos
abandonado.

528,3 edifício de um piso abandonado.

536,9 edifício de 14 pavimentos
abandonados . abrigava a cemig.

edifício de cinco pavimentos
abandonado, com loja no térreo.

terreno murado com dois casebres.

edifício de três pavimentos sem uso,
recentemente restaurado, com algum
aparente valor de patrimonio cultural.

comércio no térreo.

edifício de dois pisos com comércio no
térreo. possível valor como patrimônio

cultural.

548,6 privado

580,1 privado

626,2 privado

633,9 privado

719,7 privado edifício de um pavimento cuja
cobertura integra o estacionamento

adjacente.

privado

privado

união

V. 11

V. 12

V. 13

V. 14

V. 15

V. 16

V. 17

V. 18

V. 19

V. 20
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

736,6

739,9

edifício de quatro pavimentos
abandonado.

privado edifício de três pavimentos sem uso.

791,9 privado parcela com algumas edificações de
dois pisos com património histórico.

1.158,3 edifício de três pavimentos
abandonado, com comércio no piso

térreo.

privado

privado

1.083,0 privado parcela com algumas edificações de
um piso.

V. 21

V. 22

V. 23

V. 24

V. 25
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273,6

310,5

edifício de três pavimentos à venda.

privado edifício de dois pavimento à venda.

330,6 privado edifício de dez pavimentos à venda
com térreo parcialmente ativo com

comércio.

631,8 edifício de dois pisos à venda com
comércio ativo no térreo.

401,5 edifício de cinco pavimentos à venda
com uma oficina mecânica na

garagem.

edifício de três pavimentos
abandonado e à venda.

edifício de três pavimentos
abandonado para aluguel.

edifício de 13 pisos abandonado e
disponível para aluguel.

edifício de três pavimentos à venda,
com comércio ativo no térreo.

408,8 privado

425,5 privado

440,6 privado

450,3 privado

533,4 união edifício de três pavimentos à venda
com comércio ativo na rua.

privado

privado

privado

EAV. 1

EAV. 2

EAV. 3

EAV. 4

EAV. 5

EAV. 6

EAV. 7

EAV. 8

EAV. 9

EAV. 10

EAV. 11

EAV. 12

EAV. 13

EAV. 14

EAV. 15

EAV. 16

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

605,6

605,7

edifício de três pavimentos à venda.

privado parcela murada e sem construções, à
venda.

754,4 privado edifício de três piso para alugar.

794,9 edifício de um pavimento à venda.

1.261,5 edifício de cinco pisos à venda.

edifício de três pavimentos
abandonado e à venda.

1.995,8 privado

privado

privado

privado

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CH

CH

173.275 m2

101.091 m2

791.698 m2

1.167.618 m2

605.762 m2

273.587 m2

401.493 m2

754.345 m2

440.066 m2

581.592 m2

310.510 m2

330.516 m2

1.203.587 m2

361.873 m2

533.935 m2

794.921 m2

425.194 m2

450.375 m2

1.995.677 m2

408.851 m2

605.588 m2

EDIFÍCIOS À VENDA/PARA ALUGUEL
belo horizonte, janeiro de 2019.

São edifícios vacantes inteiros à venda ou para aluguel. A particularidade de estarem comercialmente disponíveis para troca significa que os proprietários atuais não
conseguem arcar com os custos de manutenção desses vazios, e portanto, irão abaixar o preço de venda da parcela até que consigam se livrar deste problema e
concentrando o solo urbano nas mãos de poucos indivíduos que consigam arcar com os custos da parcela até que chegue o momento de capitalizar a renda potencial
máxima.

escala 1/5.000

Mapa M8 _ Fonte: elaborado pelo autor.
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

273,6

310,5

edifício de três pavimentos à venda.

privado edifício de dois pavimento à venda.

330,6 privado edifício de dez pavimentos à venda
com térreo parcialmente ativo com

comércio.

631,8 edifício de dois pisos à venda com
comércio ativo no térreo.

401,5 edifício de cinco pavimentos à venda
com uma oficina mecânica na

garagem.

edifício de três pavimentos
abandonado e à venda.

edifício de três pavimentos
abandonado para aluguel.

edifício de 13 pisos abandonado e
disponível para aluguel.

edifício de três pavimentos à venda,
com comércio ativo no térreo.

408,8 privado

425,5 privado

440,6 privado

450,3 privado

533,4 união edifício de três pavimentos à venda
com comércio ativo na rua.

privado

privado

privado

EAV. 1

EAV. 2

EAV. 3

EAV. 4

EAV. 5

EAV. 6

EAV. 7

EAV. 8

EAV. 9

EAV. 10

EAV. 11

EAV. 12

EAV. 13

EAV. 14

EAV. 15

EAV. 16

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

605,6

605,7

edifício de três pavimentos à venda.

privado parcela murada e sem construções, à
venda.

754,4 privado edifício de três piso para alugar.

794,9 edifício de um pavimento à venda.

1.261,5 edifício de cinco pisos à venda.

edifício de três pavimentos
abandonado e à venda.

1.995,8 privado

privado

privado

privado
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606,9

630,0

edifício de três pisos vazio. abrigava a
receita estadual de minas gerais.

edifício de três pavimentos
abandonado. fazia parte do complexo

da escola de engenharia da UFMG,
antes dela se mudar para o campus.
abrigava o restaurante universitário e

diretório acadêmico.

649,0 edifício de 4 pisos de 1934, em art
déco e tombado como patrimônio

histórico.

724,0 edifício de 7 pisos que abrigava o
banco do brasil, até ser encerrado pelo

governo Temer em 2017,

1.155,3 edifício de 16 pisos. abriga a
previdência social no térreo.

parcela parcialmente ocupada por
construção de três pisos, estando o

restante desbandado.

edifício tombado de três pavimentos
utilizado para fins

culturais/educacionais pela UFMG.

pavilhões do complexo da faculdade
de engenharia da UFMG.

edifício de três pisos que abriga o
centro de atendimento presencial da

prefeitura.

1.178,0

1.179,9

2.122,2 união

2.369,9 união

533,4 união edifício de três pavimentos à venda
com comércio ativo na rua.

união

união

união

união

união

união

união

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

edifício da rede ferroviária, abriga usos
institucionais de cultural e educação.

7.069,9 complexo da faculdade de engenharia
da UFMG.

parcela que abrigra o tribunal de
justiça e a ROTAM, unidades

operacionais da polícia militar.

19.990,9

união

união

união

4.169,8U. 1

U. 2

U. 3

U. 4

U. 5

U. 6

U. 7

U. 8

U. 9

U. 10

U. 11

U. 12

U. 13
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CH

173.275 m2

101.091 m2

791.698 m2

7.069.599 m2

2.122.253 m2

630.016 m2

574.000 m2

606.937 m2

1.178.742 m2

649.022 m2

724.059 m2

1.155.381 m2

1.779.138 m2

2.369.759 m2

4.169.874 m2

19.990.534 m2

14.384.428 m2

EDIFÍCIOS PERTENCENTES À UNIÃO
belo horizonte, janeiro de 2019.

Vários dos vazios urbanos existentes no centro de Belo Horizonte pertencem ao próprio Estado. Nesse sentido, achamos importante categorizá-los para que ficasse clara no
mapa a distinção entre vazios pertencentes à União ou aos privados. É importante ressaltar que no grafismo do mapa, as manchas cinza escuro representam vazios urbanos
pertencentes ao Estado enquanto que manchas cinza claro representam somente as parcelas do território que são de propriedade pública.

escala 1/5.000

Mapa M9 _ Fonte: elaborado pelo autor.
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

606,9

630,0

edifício de três pisos vazio. abrigava a
receita estadual de minas gerais.

edifício de três pavimentos
abandonado. fazia parte do complexo

da escola de engenharia da UFMG,
antes dela se mudar para o campus.
abrigava o restaurante universitário e

diretório acadêmico.

649,0 edifício de 4 pisos de 1934, em art
déco e tombado como patrimônio

histórico.

724,0 edifício de 7 pisos que abrigava o
banco do brasil, até ser encerrado pelo

governo Temer em 2017,

1.155,3 edifício de 16 pisos. abriga a
previdência social no térreo.

parcela parcialmente ocupada por
construção de três pisos, estando o

restante desbandado.

edifício tombado de três pavimentos
utilizado para fins

culturais/educacionais pela UFMG.

pavilhões do complexo da faculdade
de engenharia da UFMG.

edifício de três pisos que abriga o
centro de atendimento presencial da

prefeitura.

1.178,0

1.179,9

2.122,2 união

2.369,9 união

533,4 união edifício de três pavimentos à venda
com comércio ativo na rua.

união

união

união

união

união

união

união

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

edifício da rede ferroviária, abriga usos
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da UFMG.
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274,4 lote vazio e murado. até meados de
2016, a parcela possuía uma torre de

telecomunicações.

privado

ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

740,1 parcela debandada com declive
acidentado.

privado

846,5 parcela debandada com declive
acidentado.

privado

916,9 parcela debandada com declive
acidentado.

privado

964,17 parcela debandada com declive
acidentado.

privado

LV. 1

LV. 2

LV. 3

LV. 4

LV. 5
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CH

CH

852.339 m2

LOTES VAZIOS
belo horizonte, janeiro de 2019.

Os lotes vazios são parcelas do território urbano que não possuem nenhum tipo de edificação ou programa definido urbanisticamente, podendo ou não terem uso pela
população ao redor. São considerados vazios urbanos pelo fato do valor da propriedade poder aumentar drasticamente sem nenhum investimento por parte do proprietário
do lote. Nesse sentido, são parcelas que estão à espera da próxima rodada de investimentos do capital para que seu uso atinja a renda potencial máxima.

escala 1/5.000

964.179 m2

846.455 m2

740.090 m2
916.879 m2

274.529 m2

Mapa M10_ Fonte: elaborado pelo autor.
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ÁREA (m2) SITUAÇÃO FUNDIÁRIA* OBSERVAÇÕES

217,6

574.3

privado edifício de 15 andares, em vias de ser
concluído, a ser utilizado como hotel.

privado edifício tombado e reabilitado como
centro cultural, pertencente ao SESC.

2.127,3 privado edifício comercial de 20 andares.

3.090,5 privado grande igreja evangélica
recentemente construída

proposta para novo centro
administrativo da prefeitura de belo

horizonte, grande projeto urbano que
integrará o centro da cidade com a

lagoinha.

35.286,9 União

INV. 1

INV. 2

INV. 3

INV. 4

INV. 5
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852.339 m2

574.000 m2

2.127.944 m2

217.569 m2

3.090.514 m2

56.457.299 m2

574.000 m2

2.127.944 m2

217.569 m2

3.090.514 m2

35.286.915 m2

EMPREENDIMENTOS
belo horizonte, janeiro de 2019.

Essa categoria representa projetos de edifícios novos, reabilitações recentemente concluídas e propostas previstas para a área. Apesar de não serem vazios urbanos,
consideramos-la uma categoria essencial para cartografar o investimento de grandes capitais no território, podendo agir como alavancas de gentrificação na região. De acordo
com a leitura de Smith, são esses tipos de projetos que intensificam ao máximo a renda potencial da propriedade.

escala 1/5.000

Mapa M11_ Fonte: elaborado pelo autor.
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ANÁLISE DOS DADOS

 Entre os dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2019, foram coletados 111 relatos 

de vazios urbanos, divididos de acordo com as categorias observadas 

anteriormente. Desses 108 relatos, 41 correspondem aos estacionamentos, 27 

aos edifícios vazios,  18 aos vazios à venda, 17 aos edifícios pertencentes à 

União, 5 aos edifícios novos e prospecção de futuros projetos e 5 à lotes vazios.

 De forma a melhor compreender como estas propriedades terão seu valor 

alterado com a introdução da Operação Urbana Consorciado Antonio Carlos/

Leste-Oeste (OUC ACLO) podemos extrapolar alguns dos dados fornecidos pela 

Prefeitura de Belo Horizonte através do seu Estudo de Viabilidade realizado no 

âmbito desta operação. 

 Entendendo que os dados referentes às alterações nos parâmetros 

do Coeficiente de Aproveitamento (CA)1 são de suma importância para este 

trabalho pelo fato de serem uma maneira objetiva de se verificar as alterações 

do valor das propriedades, podemos analisar o mapa dos vazios urbanos (M1) 

sob à luz dos mapas realizados pela Prefeitura (M2 e M3). 

 Assim, chegamos aos mapas que designam o CA atual dos vazios urbanos 

levantados (M4) e ao CA proposto pela OUC para os mesmos terrenos (M5).

 A valorização dos vazios urbanos introduzida pela OUC ACLO fica evidente 

com essa comparação. No levantamento cartográfico realizado constatou-se 

que grande parte dos vazios observados na área delimitada se concentram 

entre a Avenida dos Andradas e a Avenida Afonso Pena (referenciadas no 

mapa M1).

 Este resultado não era de todo inesperado já que esta é uma região 

da cidade que concentra grandes empreendimentos realizados nas últimas 

décadas.

 Diante da discussão sobre o processo de destruição-criativa do 

capitalismo, podemos considerar que com o tempo esses empreendimentos 

se tornam capital fixo em desvalorização.  Neste sentido podemos encará-los 

como futuros espaços de reprodução e ampliação do capital.

 Observando os mapas M4 e M5, que se referem ao CA atual e ao CA 

1 O Coeficiente de Aproveitamento é um número designado aos zoneamentos 

estabelecidos pelos Planos Diretores de cada município. Este número, quando 

multiplicado pela área do terreno, indica qual a área máxima possível de ser construída 

no local. É portanto, uma grandeza ligada diretamento no valor de renda fundiária de 

uma propriedade e mudanças neste parâmetro implicam uma mudança deste valor. 

proposto para a região, fica evidente que existe uma proposta que designa o 

CA máximo, de 6, para toda as parcelas entre a Avenida Afonso Pena e Avenida 

dos Andradas (como supracitado, onde cartografamos a maior parte dos vazios 

urbanos). 

 Além disso, a OUC também pretende estabelecer uma grande mudança 

na paisagem  à margem do ribeirão Arrudas: vê-se que os relatos das 

parcelas entre o ribeirão e a linha de trem (EST.41, U.13 e U.14), além de serem 

desproporcionalmente grandes em relação aos demais, também passarão de 

uma situação de um CA quase nulo para uma de CA entre 4-6. 

 Pode-se também perceber que na região à direita da linha de ferro, já 

no bairro Floresta, as mudanças são menos ambiciosas. Além de uma notável 

baixa densidade nos relatos dos vazios, vemos que não serão propostas grandes 

alterações nos CAs da área, com exceção dos únicos relatos de lotes vazios que 

encontramos ao cartografar o bairro. 

 A valorização do território  pode ser espacialmente visualizada se 

designarmos uma determinada altura aos CAs e a partir de uma proporção 

original elaborar uma "paisagem de dados". É assim que chegamos à isométrica 

apresentada: uma representação abstrata em que os volumes não representam 

a altura das propriedades /empreendimentos em si, mas sim as mudanças nos 

CAs que serão introduzidas pela OUC nestas mesmas parcelas.

 Foi possível também construir um "corte-gráfico" através do cruzamento 

dos dados. Podemos ver no fichamento invidividual de cada uma das categorias 

dos vazios urbanos um gráfico que representa, em ordem decrescente, o 

Coeficiente de Aproveitamento atual das propriedades e as respectivas 

mudanças propostas pela OUC ACLO. 

 Este cruzamento nos ajuda a revelar quais destes vazios poderiam 

possuir o maior "rent gap"(SMITH, op. cit.) 

 Como os CAs são determinantes no valor de uma propriedade, um grande  

aumento na diferença2 deste número num mesmo terreno significa um grande 

ganho para seu proprietário: podemos ver em algum dos casos apresentados 

um crescimento de mais de 1000% neste valor! (EST.41, U.13 e U.14) 

 Alguns dos vazios, apesar de aparecerem no mapa M1, ficaram de fora 

2 Não foram notados quaisquer relatos em que o CA atual diminuiu em relação 

ao CA proposto, portanto esse aumento da diferença sempre se refere num aumento 

positivo do CA atual.
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desta "análise volumétrica" por não constar nos mapas da prefeitura, por 

razões desconhecidas, o CA referente à estas propriedades.  

 A partir destas infomações podemos fazer algumas inferências sobre 

estes vazios. 

 Na cartografia realizada pudemos levantar somente 5 cinco relatos de 

lotes vazios no centro de Belo-Horizonte (LV1-LV5). 

 O menor deles, o LV1, até há pouco tempo comportava apenas uma 

antena de telecomunicações. Entretanto, à altura do levantamento, esta já 

havia sido desmantelada.

 Os outros 4 relatos (LV2-LV5) de lotes vazios se referem a um terreno 

com um grande declive e de parcelas longas porém estreitas. Uma hipótese 

que poderia ser levantada para explicar a baixa quantidade de relatos de lotes 

vazios na cartografia é que, do ponto de vista do proprietário, um lote vazio 

significa um ativo em valorização mas ocioso3. Neste sentido, vemos que um 

"melhor e mais alto uso" (SMITH, 1979) para um lote sem construções e baixo 

Coeficiente de Aproveitamento4 é investir num programa que forneça um 

fluxo de capital estável ao mesmo tempo que demande pouca infra-estrutura. 

A resposta que o mercado encontrou para essa questão, como fica evidente no 

levantamento realizado, foi a construção de estacionamentos (mapas M1 e M6)   

uma vez que são um investimento barato, rápido, e com demanda constante. 

 Apesar de não auferirem muitos ganhos, os estacionamentos são uma 

boa estratégia de manutenção da propriedade dos vazios durante o período de 

desvalorização de capital fixo. Consequentemente, vemos o reflexo disso no 

território: os estacionamentos correspondem a quase 40% dos relatos.  

 Apesar de nem todos os estacionamentos na região corresponderem a um 

investimento de baixo custo (visto que alguns dos relatos são de estacionamentos 

grandes, com diversos pisos e atrelados a estabelecimentos comerciais), vemos 

que, em sua maioria, os estacionamentos podem ser facilmente convertidos 

em outro empreendimento, possuindo uma grande liquidez na capacidade de 

3 Entendendo que o solo urbano como mercadoria é uma mercadoria espacial, 

podemos compreender os lotes vazios como um ativo financeiro (SMITH, 1979; 

CANETTIERI, 2017) que, independentemente dos empreendimentos construídos 

realizados, possuem um valor intrínseco ao seu terreno e que este reage aos estímulos 

ao seu redor. 

escoamento do capital. 

 O cruzamento dos dados dos CAs parecem corroborar esta tese, uma vez 

que fica explícito a grande diferença entre o CA atual e o CA proposto na vasta 

maioria dos casos reportados, como visto no fichamento dos Estacionamentos.

 Os edifícios vazios, por sua vez, foram dividos entre aqueles que estão à 

venda/disponível para aluguel e os que não estão à venda. 

 Esta divisão merece certo destaque se levarmos em conta que existe um 

custo de manutenção para se manter um vazio vazio. Uma série de impostos 

que evitam o mau uso do solo urbano estão previstos na lei e poderiam ser 

aplicados nestes imóveis. Deste modo, os pequenos proprietários que não 

conseguem arcar com os custos e os impostos de manutenção do vazio, nem 

encontrar locatários para alugar, passam a transacionar o imóvel no mercado 

com preços cada vez mais baixos. 

 Através desta dinâmica, fica fácil ver como grandes grupos de 

empreiteiras e grupos imobiliários podem monopolizar esses vazios em 

períodos de acumulação do capital, uma vez que são esses mesmos grupos 

que possuem os recursos necessários para arcar com as despesas do imóvel 

subutilizado.

 Observamos que existem 7 vazios urbanos de grande dimensão 

pertecentes à União no centro de Belo-Horizonte (U.1 - U.7). Em tempos de 

estado-empresa, parece-nos apropriado assinalar essas ocorrências, uma vez 

que estes são grandes vazios urbanos que podem eventualmente ser utilizados 

como moedas de troca em negociações com o setor privado (e neste sentido, 

o Estado também pode ser um agente especulador e no caso da prefeitura de 

Belo-Horizonte, podemos argumentar, muitas vezes higienista5 6 7). 

 Cerca de metade destes relatos (U.2, U.8 e U.12) correspondem às antigas 

instalações universitárias federais que existiram ali até o início dos anos 2000, 

quando se mudaram para o campus universitário na Pampulha. 

 Tendo em vista que existe uma vontade do poder público em concentrar 

5 REVISTA FORUM. Entidades temem intensificação de políticas higienistas com 

a copa das confederações. Disponível em https://bit.ly/2kUF8i2

6 ESTADO DE MINAS. PBH Instala Pedras Sob Viadutos Para Evitar Fogueiras. 

Disponível em https://bit.ly/2LbVDiP

7 AGENCIA BRASIL. Sociedade civil denuncia higienização em Belo Horizonte 

para grandes eventos. Disponível em https://bit.ly/2kRUW5h
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os centros administrativos da prefeitura no centro da cidade (como podemos 

ver no caso do relato  INV.5 e do relato U.2 - ver analogia número 3), esta 

ambição só se realizará quando o ambiente estiver propício para transformar 

a região num centro financeiro, comercial e burocrático. Assim sendo, podemos 

também nos indagar sobre os ganhos que a OUC representaria para a classe 

administrativa da cidade.

 Por fim, temos os últimos 5 relatos (INV.1 - INV.5) que representam os 

investimentos que injetam ou injetarão o capital no território, dando enfim 

início à etapa do preenchimento dos vazios. 

 Dentre desses relatos destacamos o projeto de arquitetura para a nova 

Câmara Municipal no terreno da Rodoviária (relato INV.5), vencedor de um 

concurso realizado pela Prefeitura8 e projetado pelo escritório Gustavo Penna 

Arquitetos, assim como os hotéis Golden Tulip e Tiradentes (INV. 3 e INV.1). 

 Estes dois últimos investimentos foram incentivados pela Prefeitura 

com a condição de que ficassem prontos até a altura da Copa do Mundo de 

2014, entretanto tal prazo não foi cumprido e a dívida milionária estipulada no 

contrato foi rescindida pela prefeitura em 2016.9 

 Em suma, podemos observar a partir do cruzamento dos dados que 

existe uma grande concentração de vazios urbanos justamente nas manchas 

que vão obter o maior Coeficiente de Aproveitamento com a implementação da 

OUC. 

 Essa diferença entre o CA atual e o CA proposto é a moeda de troca do 

Estado para realizar a operação: no início do processo, para angariar fundos, o 

Estado há de vender esses CAs "a mais" através da venda dos títulos de CEPAC 

(Certificados de Potencial Adicional de Construção). 

 De acordo com Mariana Fix e João Whitaker, no artigo "A Urbanização 
e o Falso Milagre dos CEPACs"10 (FIX & WHITAKER, 2001) um dos principais 

problemas dos CEPACs é a "a desvinculação que o título cria entre a compra 
do potencial construtivo e a posse do lote. Como qualquer um pode comprar 

8 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Concurso Centro Administrativo. 

Disponível em https://bit.ly/2mqMASG

9 R7. Prefeitura de BH perdoa dívida milionária de hotéis que não ficaram prontos 

para a Copa. Disponível em https://bit.ly/2mqayNT

10 FIX & WHITAKER. A Urbanização e o Falso Milagre dos CEPACs. Disponível em 

https://bit.ly/2ksKGjR

o título, tendo ou não lote na região, e o seu valor -como com qualquer título 
financeiro- pode variar, gera-se um novo tipo de especulação imobiliária, 
"financeirizada"  e então "institucionaliza-se a especulação imobiliária como 
elemento motivador da renovação urbanística da cidade. A conformação de 
seu desenho não se dá em função de ação planejada e de prioridades urbanas 
estabelecidas a partir da demanda participativa da população (sobretudo 
dos 70% excluídos [do acesso ao mercado]), mas se subordina ao interesse do 
mercado, que justificará ou não as operações." (ibid.)

 Através dessa desvinculação entre o potencial construtivo de uma 

proriedade e a sua respectiva posse, as CEPACs permitem a especulação uma 

vez que esses títulos podem ser comprados por baixos valores no começo da 

operação e serem revendidos à medida que os projetos vão sendo realizado e 

os títulos, consequentemente, valorizados.  

 Os vazios urbanos, portanto, devem ser vistos como espaços que 

permitem uma garantia da posse da propriedade que será valorizada com a 

conclusão das obras, no momento em que colocá-la em seu "melhor e mais alto 
uso" (SMITH, 1979) se torna um investimento menos arriscado.

 Devemos nos atentar ao fato de que apesar de muitas especulações 

terem sido feitas neste trabalho acerca dos proprietários destes vazios, provar 

que esses terrenos estão sendo objeto de um monopólio territorial seria uma 

tarefa de particular dificuldade, considerando a distância entre o investigador 

e o objeto de estudo.   

 Contudo, preferimos nos focar sobre a criação do valor do solo urbano, 

em especial o solo urbano já construído, entendendo que este se difere de um 

solo urbano que será construído, justamente pela existência de um capital 

fixo desvalorizado (que podem se traduzir no espaço como vazios urbanos) 

e que como vimos, são parte essencial do processo de destruição-criativa do 

capitalismo.
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GENEALOGIA DO VAZIO 
NO EDIFÍCIO CÁSSIO 
PINTO

ALEGORIA_ No 3
 De forma a melhor compreendermos as dinâmicas dos vazios, podemos 

demonstrar o caso do relato U.2. Esse edif ício é de particular relevância pois demonstra 

os vários processos do território até se transformar num vazio. 

 Partindo de sua inauguração nos anos 60 como parte do complexo da Escola 

de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, quando o Centro estava em 

seu "auge", vemos o seu período de abandono e consequente reutilização através de 

processos que abrem portas para outras discussões sobre como produzir a cidade e 

como lidar com os vazios urbanos.
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Figura A.3.1. O vazio que dá origem a este caso de 

estudo está localizado na esquina da Rua Guaicurus 

com Espírito Santo. No mapa temos o vazio em questão 

assinalado de amarelo. Ele possui uma particularidade 

por estar atrelado a um vazio ainda maior: o complexo 

da Escola de Engenharia da UFMG, assinalado no 

mapa em vermelho.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CH

CH

173.275 m2

101.091 m2

791.698 m2

7.069.599 m2

2.122.253 m2

630.016 m2

574.000 m2

606.937 m2

1.178.742 m2

649.022 m2

724.059 m2

1.155.381 m2

1.779.138 m2

2.369.759 m2

4.169.874 m2

19.990.534 m2

14.384.428 m2

EDIFÍCIOS PERTENCENTES À UNIÃO
belo horizonte, janeiro de 2019.

Vários dos vazios urbanos existentes no centro de Belo Horizonte pertencem ao próprio Estado. Nesse sentido, achamos importante categorizá-los para que ficasse clara no
mapa a distinção entre vazios pertencentes à União ou aos privados. É importante ressaltar que no grafismo do mapa, as manchas cinza escuro representam vazios urbanos
pertencentes ao Estado enquanto que manchas cinza claro representam somente as parcelas do território que são de propriedade pública.

escala 1/5.000

1950-1960

Figura A.3.2. O edif ício Cássio Pinto é um edif ício 

modernista de três pavimentos no centro da cidade de 

Belo Horizonte. Foi concluído no fim da década de 50 

do século passado e por quase cinquenta anos serviu 

como restaurante e diretório acadêmico da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais.

Fonte: desenho do autor
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Figura A.3.3. Com a mudança das instalações da Escola de 

Engenharia para o Campus da Pampulha, em 2010, o edif ício 

passou a ser objeto de um processo de degradação que 

acompanhou as mudanças das dinâmicas sociais do centro 

da cidade: com o esvaziamento progressivo da região, a rua 

Guaicurus passou a ser marcada pelo tráfico de drogas, a violência 

e a prostituição. Todos esses são fatores que contribuem para a 

diminuição do valor da propriedade do terreno, que agora assume 

a dimensão de vazio urbano e passa a ser instrumentalizado 

como veículo de especulação imobiliária.

2000-2010

Fonte: desenho do autor

Figura A.3.4. No dia 8 de março de 2016, o edif ício 

abandonado ganha uma nova vida: um grupo de 

mulheres sem-abrigo do centro de Belo Horizonte 

ocupam-no e transformam o espaço na Casa de 

Referência da Mulher Tina Martins, oferecendo abrigo 

para vítimas de violência doméstica, abuso sexual 

e outros casos de vulnerabilidade. O movimento se 

apropriou do edif ício sob a alegação deste não estar 

cumprindo com sua função social da propriedade. 

Podemos ver neste processo uma maneira alternativa 

de ocupar os vazios urbanos.

2016

Fonte: desenho do autor
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Fonte: desenho do autor

 Figura A.3.5 Entretanto, como o terreno está localizado no setor 

9 da O.U.C. António-Carlos / Leste-Oeste, que prevê grande flexibilização 

dos parâmetros de potencial construtivo da região, vemos que existe um 

interesse do mercado imobiliário em se apropriar desta propriedade, 

uma vez que representa um capital fixo desvalorizado numa zona que 

há de ser valorizada através da operação. Sendo assim, foi reclamada a 

reintegração de posse do edif ício, a ocupação foi transferida para outro 

local e o espaço foi vedado, impedindo qualquer tipo de comunicação 

com o restante da cidade e cumprindo o seu papel de vazio urbano como 

garantia de propriedade no processo de acumulação.

2019

Figura A.3.6 Qual é o futuro que aguarda o edif ício Cássio Pinto? Sabemos 

que em 2015 foi aprovada a construção da nova sede do Fórum de Justiça 

do Trabalho no local, entretanto, até que tal obra se mostre rentável para os 

investidores, é preciso que o espaço do centro seja transformado pela Operação 

Urbana Consorciada em trânmite. Quando estas estiverem concluídas, o 

investimento a ser feito já se mostra mais rentável. O capital sobreacumulado 

já pode investir no capital fixo desvalorizado e nesse processo, o vazio se 

torna algo novo. Nesse processo de destruição-criativa, destrói-se toda a 

potência de uma cidade alternativa que o vazio poderia assumir e se criam 

novos programas, vivências e cotidianos que caminham juntos em direção à 

próxima crise.

20??

Fonte: desenho especulativo do autor
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

 Vimos até agora que a cidade é um palco de conflitos de interesses de 
diversos agentes que atuam sobre ela. As ferramentas de planejamento urbano 
passaram a ser cooptadas pela iniciativa privada a partir dos anos 70 com a 
implementação do neoliberalismo, ainda que certas concessões sejam feitas 
ao interesse público para manter a ilusão da democracia (o grande sucesso do 
neoliberalismo, escreve Wendy Brown, é conseguir esvaziar a democracia de 
sua substância sem a extinguir formalmente (DARDOT & LAVAL, 2016). 
 Ao analisarmos de que forma essas ferramentas do planejamento 
urbano neoliberal têm administrado Belo Horizonte, vemos as contradições do 
poder público em, por um lado, afirmar que não existem terrenos vazios para 
a construção de habitação de interesse social no centro da cidade, ao mesmo 
tempo que está sendo tramitada uma operação urbana na mesma região. A 
partir dessa ambiguidade no tratamento da disponibilidade do território, nos 
propusemos a responder à pergunta: o que exatamente é um vazio urbano, 
dentro do contexto da cidade neoliberal e da comodificação do solo urbano? 
Tendo como base estudos das dinâmicas de valorização da renda fundiária e 
as discussões a cerca dos processos de destruição-criativa e acumulação por 
despossessão inerentes ao sistema capitalista, levantamos algumas categorias 
do que são considerados, objetivamente, vazios urbanos para este estudo 
e a partir dessas categorias fizemos um levantamento cartográfico para 
percebermos a distribuição desses vazios no recorte de uma área da operação 
urbana planejada para a cidade. 
 Com esses dados e a discussão anterior em vista, poderíamos levantar 
a hipótese de que os vazios urbanos, na maneira como os compreendemos, 
não são anomalias na paisagem urbana mas elementos constituintes da sua 
formação. Fica evidente que os vazios urbanos não são apenas fantasmagóricas 
aparições no território, mas sim formas espaciais que são cuidadosamente 
administradas a fim de possibilitar  a maior extração possível de mais-valia 
do solo urbano. Eles correspondem, em via de regra, às estruturas espaciais 
que surgem na dinâmica de destruição-criativa do território, sendo peças 
essenciais no processo de acumulação e reprodução do capital. (CANETTIERI, 
2017. Op. cit.) 
 A partir da teoria das dinâmicas de desenvolvimento do solo urbano 
proposta por Neil Smith podemos perceber o papel dos vazios urbanos no 
processo de renovação do território: apesar do surgimento de edifícios vazios, 
lotes e construções abandonadas serem algo "natural" e esperado, devido 
à degradação inevitável do imóvel e ao surgimento de novas tecnologias 
que reduzem o custo de produção do edificado, o que vemos num cenário 

do planejamento urbano neoliberal é que esses vazios são delicadamente 
administrados para que possam rentabilizar ao seu proprietário a maior 
quantidade possível de mais-valia do solo urbano que poderá ser extraída da 
parcela. De que maneira essa mais-valia é extraída? De acordo com Smith, é 
quando surge um investimento de capital capaz de compensar a diferença 
entre o valor atual da propriedade e o valor que poderá ser rentabilizado com 
os investimentos feitos. Tanto maior é a mais-valia extraída quanto maior for a 
diferença entre esses dois parâmetros. No caso de Belo Horizonte, podemos ver 
como a produção do território é feita de ampliar e capitalizar ao máximo essa 
diferença: ao mesmo tempo que se tramita uma Operação Urbana Consorciada 
que exclui a participação popular e que elevará imensamente o valor das 
propriedades no centro, os vazios urbanos se propagam e degradam a paisagem 
à volta de si, diminuindo o valor das parcelas e das propriedades e facilitando o 
monopólio do território por empreiteiras, construtoras e grupos imobiliários.
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3. CONCLUSÕES FINAIS?

 Neste trabalho tentámos abordar a discussão dos vazios urbanos a 

partir de sua dimensão econômica, política e territorial. Para tal, iniciámos 

nossas divagações com as mudanças implementadas por Margaret Thatcher 

nas dinâmicas do planejamento urbano do Reino Unido a partir dos anos 80, 

quando a primeira-ministra ascendeu ao poder com um discurso populista, que 

atacava as frágeis bases do Estado de Bem-Estar Social. A ideologia thatcherista 

atomiza a sociedade e a limita ao indivíduo e sua família, assim como ao cargo 

empreendedor que este deve assumir para prover. 

 Os impactos dessa ideologia foram logo sentidos nos concelhos de 

planejamento urbano: se até então existia um exercício de uma democracia local 

e uma participação popular através de assembleias municipais, o thatcherismo 
reforçou o centralismo do poder estatal ao mesmo tempo que abria as portas 

para a iniciativa privada, o que minava as possibilidades da produção de uma 

cidade que não seja voltada para o lucro e gerida como um negócio.

 Aprofundando o debate, mostrámos  que longe de serem medidas 

econômicas isoladas, as atitudes de políticos como Thatcher e Reagan 

correspondem a uma nova etapa do capitalismo mundial: o neoliberalismo, uma 

instituição que deve ser compreendida não só em seus aspectos econômicos 

e políticos (ataque à intervenção estatal, desregularização e privatização) 

mas também em suas dimensões culturais e subjetivas. Que tipo de sujeito o 

neoliberalismo constrói?  

 A partir das leituras de Dardot & Laval, percebeu-se que a principal 

explicação para a resiliência do neoliberalismo, mesmo diante de tantas crises 

e falhanços , é o fato de que esse sistema produz e normativa a competição e 

o empreendedorismo como as únicas relações sociais possíveis, tanto entre 

indivíduos quanto entre aglomerações, como vimos nos casos das cidades 

que se confrontam em ringues mundiais em busca de investimentos e títulos. 

Seguindo a lógica do Estado-Empresa1 e procurando entender de que forma o 

neoliberalismo se propagou nas dinâmicas de desenvolvimento do território 

urbano, partimos para o Brasil, onde vimos o que são as Operações Urbanas 

1 Como vimos nas páginas iniciais deste trabalho, o neoliberalismo impinge a 

todos a se portar como uma empresa. No caso do Estado não poderia ser diferente e 

os limites entre o poder público e o poder privado são cada vez mais turvos.

Consorciadas (OUCs), uma das principais modalidades de parcerias público-

privadas (PPPs) adotadas em território brasileiro. Este tipo de instrumento foi 

inédito na medida que formaliza a participação do mercado e da iniciativa 

privada na produção do solo urbano e buscámos entender de que maneira as 

OUCs se estabeleceram juridicamente e quais são os seus preceitos iniciais. Uma 

vez apresentada a ferramenta, partimos para a aplicação de OUCs específicas 

na minha cidade natal, Belo Horizonte.

 A partir de uma leitura crítica dos processos analisados, concluímos que 

apesar da ferramenta buscar melhorias sociais e garantir uma redistribuição 

de ganhos pela cidade, o que acontece na prática é uma instrumentalização da 

ferramenta para transformá-la numa verdadeira máquina de dinheiro para os 

investidores. Com todo esse cenário apresentado procurámos mostrar de que 

maneira a cidade neoliberal é sempre território em disputa, e no caso de Belo 

Horizonte é uma disputa entre a iniciativa privada e grupos de cidadãos que 

estão sempre a lutar por seus direitos. Mesmo com o grave déficit habitacional 

da cidade, as medidas propostas não são suficientes para lidar com o problema, 

e muitas vezes acabam por ser catalisadoras de questões ainda mais profundas.

 De forma a compreender melhor o que é a produção urbana 

contemporânea e quais são as contradições inerentes a ela propomos uma 

leitura sobre os vazios urbanos na metrópole atual. O recorte dos vazios é 

só um dos muitos que poderia ser feito para explicar as multiplicidades das 

metrópoles contemporâneas. Mas porquê exatamente os vazios? Acredito que 

Solà-Morales já trilhou parte do caminho desta resposta quando escreveu seus 

pensamentos acerca da etimologia da palavra vazio. 

 De acordo com o arquiteto (SOLÀ-MORALES & FRACALOSSI, 2012), o 

vazio possui duas raízes latinas -vacuus e vagus- que dão à palavra seu caráter 

ambíguo. A primeira raíz remete ao vácuo, ao desocupado, ao mesmo tempo 

que também significa livre e disponível. A segunda raíz, por sua vez, remete 

ao indeterminado e ao impreciso. Parece ser, justamente na intersecção dessas 

duas raízes, que está o interesse pelos vazios urbanos: são espaços desertos, 

disponíveis e cujo futuro é indeterminado, são espaços e palavras que ainda 

não encontraram seu significado e portanto possuem essa potência única de 

poderem ser tudo. 

 No caso brasileiro, vimos que a experiência de cidade de um indivíduo 

está diretamente ligada também à sua experiência de cidadania e garantia 
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de direitos básicos. Neste sentido, os vazios urbanos podem e poderiam ser 

ocupados de forma a garantir um exercício mais efetivo no cenário democrático, 

fazendo uma cidade mais justa e com pleno gozo de direitos, como vemos em 

algumas ocupações em edifícios abandonados no centro de Belo Horizonte .

 Entretanto, não é coincidência que os edifícios em que essas ocupações se 

instalaram tenham sido cartografadas no levantamento dos vazios urbanos que 

vimos algumas página atrás. Mais do que tudo, isso retrata o que Solà-Morales 

já havia dito sobre o tema: o vazio é ambíguo e indeterminado, um borrão de 

futuro que pode ser preenchido de diversas maneiras. Ao longo dessas páginas 

nos concentramos em entender de que forma os vazios são preenchidos num 

modelo de cidade neoliberal em busca da acumulação do capital. Entretanto, 

uma outra tese poderia ainda ser escrita sobre essa dimensão alternativa de 
preenchimento dos vazios que as experiências das ocupações nos relatam, uma 

dimensão voltada para o comum e para um exercício insurgente da democracia.

 É necessário, entretanto, reconhecer os limites deste trabalho: apesar de 

fazer repetidamente indagações à cerca dos proprietários e da monopolização 

desses vazios urbanos, este ponto é particularmente difícil de comprovar nos 

escopos deste trabalho, uma vez que não é possível analisar daqui de Portugal 

a certidão dominial dos imóveis estudados e descobrir portanto a quem estes 

pertencem. 

 Neste sentido, o trabalho se propôs mais a desenvolver um modelo 

teórico da formação dos vazios urbanos, tendo em vista toda a discussão e 

argumentos levantados ao longo do trabalho, entendendo que uma pesquisa 

para comprovação dessa teoria é tão importante quanto extensiva. 

 Merece, também, destacar que como a OUC  ACLO em questão ainda está 

em andamento e sofrendo mudanças com a aprovação de novos Planos Diretores, 

ainda não estamos na fase em que esses vazios urbanos são transformados em 

outros usos (como é o caso do Porto em que algumas obras de valorização do 

solo urbano já foram concluídas e partes outrora abandonadas da cidade já 

seguem com um novo perfil socioeconômico de moradores - ou melhor dizendo, 

não-moradores). 

 Antes disso, podemos entender esse período como um período de 

incubação dos vazios urbanos. Neste sentido, entra a vitalidade do método 

cartográfico: mais importante do que estabelecer uma visão totalizadora e 

fechada da realidade é acompanhar os processos aos quais esta realidade está 

subjugada, e é este o objetivo deste trabalho.

 A linguagem é este processo violento de designar um significado 

às palavras e com este ato podá-las de todas as outras idéias que poderiam 

assumir. Com os vazios urbanos algo semelhante acontece: enquanto não são 

nada, podem ser tudo. Fica a questão: como podemos preenchê-los? 

 Se uma imagem vale mais do que mil palavras, termino este trabalho 

com algumas fotografias de momentos de ocupações de alguns dos vazios 

citados neste trabalho, momentos que representaram uma janela para outras 

maneiras de ver a cidade.
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Figura 33 . Ocupação Tina Martins, do Coletivo Feminista Olga 

Benário  (2016)

Figura 34 . Ocupação Vincentão, organizada pelo movimento 

das Brigadas Populares.  (2018) 
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Figura 35 . Ocupação Carolina Maria de Jesus, organizada pelo 

Movimento de Lutas nos Bairros, VIlas e Favelas - MLB (2018) 

Figura 36 . Ocupação cultural numa das ruas que delimitam 

o  Parque Jardim América, organizado pelo movimento 

Parque Jardim América. (2015) 
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la Commune de Paris de 1871. 1871. Disponível em https://bit.ly/2pdHoCY

FIG. 21 Archivo Histórico Provincial de Cadiz - AHPCA. 1884. Disponível em https://bit.ly/2m6XpJx

FIG. 22 Imagem reproduzida pelo autor a partir de imagem de satélite do Google Maps.

FIG. 23 USINA. Entre o Projeto e o Canteiro. Disponível em https://bit.ly/35AZwHN

FIG. 24 Imagem trabalhada pelo autor a partir de imagem do Google Street View.

FIG. A.2.1 Imagem reproduzida pelo autor a partir de imagem de satélite do Google Maps.

FIG. A.2.2. - A.2.5. Imagens realizadas por estudantes da displina Cartografias Emergentes

FIG. 25 - 31 Imagens reproduzidas pelo autor a partir de imagens do Google Street View
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FIG. A.3.1 - A.3.5 Desenhos realizados pelo autor.
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FIG. 33 Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Disponível em https://bit.ly/2mwKVLb

FIG. 34 Ocupação Vicente Gonçalves. Disponível em shorturl.at/gkAOZ
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CRÉDITOS CARTOGRÁFICOS

MAPA M.1 Realizado pelo autor
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MAPA M.4 Realizado pelo autor

MAPA M.5 Realizado pelo autor

MAPA M.6 Realizado pelo autor

MAPA M.7 Realizado pelo autor

MAPA M.8 Realizado pelo autor

MAPA M.9 Realizado pelo autor

MAPA M.10 Realizado pelo autor

MAPA M.11 Realizado pelo autor
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