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RESUMO 

 

A cidade constitui-se um campo de diversas disputas, na qual a pressão exercida sobre a 

procura e oferta de terras dotadas de serviços, a partir do processo de urbanização, resulta na 

intensificação da segregação socioespacial, ao serem gerados incrementos significativos nos 

valores da terra urbana. A procura por espaços bem localizados, isto é, com boa infraestrutura 

e acesso a serviços, incentiva proprietários de terrenos ainda não ocupados a estocar esses 

bens imóveis na expectativa de aumentar futuramente o seu valor de mercado, processo 

comumente conhecido como especulação imobiliária. A permanência desses imóveis 

inutilizados, denominados de vazios urbanos, compromete a função social da propriedade e da 

cidade. No entanto, existem já instrumentos legais a serviço do poder público, capazes de 

coibir tal prática. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo no tempo, 

previsto pela Constituição Federal de 1988, é um desses exemplos. A cidade de Montes 

Claros – MG partilha dessa realidade, ao possuir grandes vazios distribuídos pela sua malha 

urbana. Ao observar tal situação, tem-se como objetivo da presente discussão dissertativa 

analisar a especulação imobiliária, a partir da identificação de grandes vazios urbanos, e as 

ações do poder público municipal relativas a esse processo especulativo. Para alcançar tal 

objetivo, buscou-se subsidiar teoricamente a discussão, a partir de literatura sobre o processo 

de urbanização, apropriação e produção do espaço urbano pela lógica do capital, bem como 

sobre medidas legislativas usadas, no Brasil, para coibir a especulação imobiliária. Num 

segundo momento, procede-se à caracterização da cidade de Montes Claros-MG, atenta ao 

seu processo de expansão do perímetro urbano desde 1970, a partir de dados do município 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e mapeamento dos 

grandes vazios urbanos, desde a década de 2000 a 2018, usando imagens de satélite de alta 

resolução espacial. Por fim, foi realizada a análise do Plano Diretor Municipal da cidade em 

estudo, análise de dados referentes à arrecadação municipal de imóveis não edificados e 

análise de estudos de caso referentes a outras cidades que aplicam o IPTU progressivo, de 

forma a compreender as vantagens e desvantagens da aplicação desse imposto para limitar o 

processo de especulação imobiliária. Foi possível perceber o papel essencial do poder público 

para o efetivo cumprimento da função social da cidade, com o auxílio de instrumentos 

urbanísticos, capazes de inibir a permanência dos vazios urbanos, na busca de garantir o 

direito à cidade a todos e um desenvolvimento urbano socialmente justo. 

 

 

Palavras-Chave: Vazios Urbanos. Especulação Imobiliária. IPTU Progressivo no Tempo. 

Montes Claros – MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The city is a field of several disputes, in which the pressure exerted on the demand and supply 

of services land, starting from the urbanization process, results in the intensification of the 

socio-spatial segregation when significant increases in the values of the earth are generated 

urban. The search for well-located spaces, that is, with good infrastructure and access to 

services, encourages owners of land not yet occupied to stock these real estates in the 

expectation of increasing in the future market value, a process commonly known as real estate 

speculation. The permanence of these unoccupied properties, called vacant land, compromises 

the social function of property and the city. However, there are already legal instruments at 

the service of the public power, capable of curbing such practice. The progressive Urban Land 

and Territorial Tax – IPTU in time, foreseen by the Federal Constitution of 1988, is one of 

these examples. The city of Montes Claros - MG shares this reality, having large voids 

distributed through its urban network. In observing such situation, the objective of this 

dissertation is to analyze real estate speculation, based on the identification of large vacant 

land, and the actions of the municipal public authority regarding this speculative process. To 

achieve this objective, we sought to theoretically subsidize the discussion, based on literature 

on the process of urbanization, appropriation and production of urban space by the logic of 

capital, as well as legislative measures used in Brazil to curb real estate speculation. In a 

second moment, the city of Montes Claros-MG is studied, attentive to its urban expansion 

process since 1970, based on data from the municipality provided by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics - d IBGE and mapping of large vacant land, from the decade 2000 to 

2018, using satellite images of high spatial resolution. Finally, an analysis was made of the 

Municipal Master Plan of the city under study, analysis of data related to municipal collection 

of undeveloped buildings and analysis of case studies referring to other cities that apply the 

progressive IPTU, in order to understand the advantages and disadvantages of applying this 

tax to limit the process of real estate speculation. It was possible to perceive the essential role 

of the public power for the effective fulfillment of the social function of the city, with the aid 

of urbanistic tools, capable of inhibiting the permanence of the vacant land, in the search to 

guarantee the right to the city to all and a socially urban development fair. 

 

 

Keywords:  Vacant Land. Real estate speculation. Progressive IPTU in Time. Montes Claros 

- MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Fluxograma Metodológico do Trabalho ................................................................ 46 
 

Figura 2 – Imagens de algumas favelas ao norte de Montes Claros ....................................... 51 

 

Figura 3 – Comércio no Bairro Major Prates .......................................................................... 53 
 

Figura 4 – Situação do Vazio Urbano no Bairro Canelas II .................................................... 68 
 

Figura 5 – Situação do Vazio Urbano no Residencial dos Parques ........................................ 70 
 

Figura 6 – Situação do Vazio Urbano no bairro Alcides Rabelo ............................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1 - Expansão da Mancha Urbana de Montes Claros ...................................................... 49 
 

Mapa 2 – Condomínios Residenciais no Bairro Ibituruna....................................................... 54 

 

Mapa 3 – Vazios Urbanos de Montes Claros em 2000 ........................................................... 57 
 

Mapa 4 – Análise de Vazios Urbanos no Bairro Jaraguá de Montes Claros em 2000 ............ 58 
 

Mapa 5 – Perímetro Urbano de Montes Claros em 2005, 2010 e 2014................................... 59 
 

Mapa 6 – Vazios Urbanos de 2000 em 2014 ........................................................................... 61 

 

Mapa 7 – Vazios Urbanos de 2014 .......................................................................................... 63 
 

Mapa 8 – Vazios Urbanos de 2018 .......................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Evolução da População de Montes Claros de 1950 – 2010 .................................... 48 

 

Tabela 2 – Ocupação dos Vazios Urbanos de 2000 – 2014 ..................................................... 62 

 

Tabela 3 – Vazios Urbanos em 2014 ........................................................................................ 65 

 

Tabela 4 – Vazios Urbanos em 2018 ........................................................................................ 65 

 

Tabela 5 – Municípios com Plano Diretor e Lei Específica de PEUC Segundo Classes de 

Tamanho da População ............................................................................................................. 80 

 

Tabela 6 – Municípios Selecionados: Tipologia, População e Legislação ............................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BNH – Banco Nacional da Habitação 

 

CA – Coeficiente de Aproveitamento 

 

CNH – Case New Holland 

 

COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental 

 

EIA/Rima – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano do Município 

 

INCOOP – Instituto Nacional de Cooperativismo 

 

IPRO – Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo 

 

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

 

MG – Minas Gerais 

 

MUNIC – Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

 

PEUC – Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios 

 

PIB – Produto Interno Bruto 

 

PLC – Projeto de Lei Complementar 

 

PND – Plano Nacional de Desenvolvimento 

 

PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

 

SMUL – Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

 

ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 14 

 

[Parte 1] REFERENCIAL TEÓRICO 

1 URBANIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO DESIGUAL DO SOLO URBANO ........................... 18 

1.1 Processo de Urbanização  ................................................................................................... 19 

1.2 Produção do Espaço Urbano pela Lógica do Capital ......................................................... 27 

1.3 Em Busca do Desenvolvimento Urbano Autêntico  ........................................................... 33 

1.3.1 IPTU Progressivo no Tempo: vantagens e desafios  ....................................................... 38 

 

[Parte 2] MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Procedimentos Metodológicos  .......................................................................................... 44 

2.2 Expansão Urbana de Montes Claros  .................................................................................. 47 

2.3 Vazios Urbanos de Montes Claros ..................................................................................... 56 

 

[Parte 3] RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise do Plano Diretor de Montes Claros ....................................................................... 73 

3.2 Análise da arrecadação municipal em imóveis não edificados em Montes Claros ............ 76 

3.3 Aplicação do IPTU progressivo no tempo ......................................................................... 79 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................................. 87 

 

REFERÊNCIAS  ...................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço urbano, a partir do processo industrialização, tornou-se objeto constante de 

estudo para pesquisadores urbanistas, na busca de compreender sua dinâmica e assim, melhor 

propor soluções para os denominados „problemas urbanos‟. Com o crescimento acelerado das 

cidades, através do surgimento de indústrias e a migração de grande parte da população rural 

para estes centros, o espaço urbano é ocupado por diferentes grupos sociais. E, dessa mistura, 

com crenças, valores e dimensões simbólicas distintos em relação à cidade, ocorre a disputa 

de interesses dos agentes produtores desse espaço, que passa a ser visto como cenário e objeto 

de lutas sociais, na busca do direito “à cidade e à cidadania plena e igual para todos” 

(FERRARI, 2009. p. 21). 

No Brasil, com a industrialização substitutiva de importações, a partir de 1930, aconteceu 

o deslocamento, segundo Oliven (2010, p. 61), da economia brasileira de “um eixo agrário 

para um eixo industrial”, o que gerou grande atração para a massa rural, que migra para a 

cidade e constitui um reservatório de mão de obra, ou como conhecido pela expressão de 

Marx, um exército industrial de reserva. 

O crescimento da população urbana pressiona a oferta de terras dotadas de serviços, que 

resultam em incrementos significativos nos valores da terra, o que intensifica a segregação, ao 

incentivar a especulação. Em decorrência desse aumento dos valores da terra, surge o 

interesse de se estocar os bens imóveis, com a expectativa de um aumento em seu valor de 

mercado (SMOLKA, 2014). 

A disputa de territórios, bem como os jogos de interesses e os conflitos urbanos afetam o 

bem estar da cidade e sua função social. Realidade que leva os pesquisadores e gestores a 

buscarem medidas e soluções que amenizem essas dificuldades e promovam o bem coletivo. 

Desse modo, por possuir, a cidade de Montes Claros, como local de naturalidade e crescer 

ouvindo diferentes tipos de percepções e reclamações em relação aos seus problemas urbanos, 

surge a angústia de, como urbanista, pesquisar sobre a real situação da cidade e quais medidas 

são cabíveis ao poder local que beneficiem a população.  

A curiosidade em relação ao assunto se intensificou ao observar, na cidade, a construção 

de moradias do „Programa Minha Casa, Minha Vida‟, em áreas afastadas do centro urbano, 

ausentes de infraestruturas como escolas públicas, unidades básicas de saúde próximas, ou um 

comércio na região. Ao relacionar essa realidade precária com o que se observava em áreas 

mais estruturadas da cidade, percebeu-se aí a presença de grandes vazios urbanos 
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permanentemente inutilizados no tempo, enquanto famílias necessitadas eram e continuam 

sendo alocadas à periferia. Nessa dinâmica, o que já era carente, intensifica-se.  

O estudo do tema justifica-se pela necessidade de pensar o uso do solo urbano como 

planejamento urbano moderno e zoneamento, no objetivo de melhoria no ordenamento da 

cidade, sem que exista privilégio a determinadas classes sociais e interesses individuais, tal 

como destacado por Leite (2011). O autor aponta que relacionado a esse objetivo de 

minimizar a apropriação desigual do solo, encontra-se a Lei de Zoneamento estabelecida no 

Artigo 30 da Constituição Federal e prevista para promover o pleno desenvolvimento das 

„funções sociais da cidade‟.  

Além do zoneamento, a expansão da cidade, com a valorização da terra, a partir do 

impacto no mercado imobiliário pela expansão da cidade, torna necessário o controle público 

na “distribuição dos benefícios e dos custos envolvidos neste processo” (SANTOS, 2014). 

Desse modo, a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano – 10.257 de 2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade, estabelece o princípio da „função social da propriedade‟, com o 

pressuposto de que a cidade é um bem coletivo e que as propriedades devem cumprir essa 

função, no que diz respeito à apropriação e ao uso do solo. 

O princípio da função social condiciona o proprietário particular de atender seus próprios 

interesses de modo incompatível com os interesses coletivos (SANTOS, 2014). Para isso, faz-

se necessária a definição de critérios específicos que levem em consideração a subutilização 

de imóveis, buscando limitar a especulação imobiliária que ocorre mediante a retenção desses 

bens – edificados ou não – para valorização futura. 

O cumprimento da função social da propriedade ocorre quando esta atende aos parâmetros 

legais de ocupação do solo definidos na legislação municipal ou quando sua não utilização 

estiver justificada no objetivo de preservação de áreas ambientalmente sensíveis. 

Para isso, o Estatuto da Cidade deixa a cargo do Plano Diretor Municipal a definição da 

função social da propriedade e da cidade. Desse modo, é ele quem institui os instrumentos 

urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. 

Desses instrumentos urbanísticos, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, 

progressivo no tempo, é aplicado junto ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios 

e à desapropriação, criados no intuito de se coibir a especulação imobiliária. 

Diante desses apontamentos, foram levantadas a seguintes questões: I- Como se deu o 

processo de expansão do perímetro urbano de Montes Claros? II- Como ocorre a especulação 

imobiliária em Montes Claros? III- Quais os grandes vazios urbanos de Montes Claros? IV- 
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Quais os instrumentos capazes de coibir a especulação imobiliária aplicáveis em Montes 

Claros? 

Para responder a essas questões, o presente trabalho tem por objetivo analisar a 

especulação imobiliária por meio da identificação de grandes vazios urbanos, e as ações do 

poder público municipal, relativas a esse processo especulativo. Tem como objetivos 

específicos discutir o processo de urbanização em Montes Claros e suas consequências; 

analisar a legislação urbana, sua regulamentação e aplicação pelo poder público em Montes 

Claros; discutir o Plano Diretor de Montes Claros; identificar os grandes vazios urbanos de 

Montes Claros; e, verificar a viabilidade do IPTU progressivo no tempo para a cidade de 

Montes Claros, para minimizar a especulação imobiliária. 

Diante desses objetivos, o presente trabalho se justifica pela contribuição social e 

profissional em fornecer embasamentos para melhor análise da viabilidade de aplicação de 

instrumentos para coibir a especulação imobiliária e se cumprir a função social da cidade. 

A dissertação é estruturada em três capítulos, ordenados de forma que o Capítulo I 

introduz o tema, por meio de pesquisa bibliográfica, explorando o processo de urbanização no 

Brasil, no Norte de Minas e em Montes Claros; apresenta uma abordagem conceitual sobre 

segregação residencial, especulação imobiliária e vazios urbanos; e identifica legislação e 

instrumentos existentes para ordenar o crescimento urbano e coibir a especulação. 

O Capítulo II consiste na explicação mais detalhada dos procedimentos metodológicos 

utilizados para desenvolvimento da pesquisa; na análise de dados sobre o município de 

Montes Claros, presentes no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– IBGE; na 

identificação e análise sobre o traçado dos grandes vazios urbanos presentes na cidade, por 

meio de pesquisa bibliográfica, dados quantitativos e produção de mapas. 

O Capítulo III corresponde aos resultados que procuram responder à viabilidade ou 

inviabilidade de aplicação do IPTU progressivo no tempo em Montes Claros. Foram obtidos 

através da análise do Plano Diretor da cidade e coleta de dados junto à prefeitura sobre a 

arrecadação municipal anual em imóveis não edificados. São apresentadas ainda, neste 

capítulo, as vantagens e desvantagens da aplicação do IPTU progressivo no tempo, através de 

estudos de casos de outras cidades que o aplicam. 

Com os dados obtidos através da pesquisa bibliográfica e a partir das imagens de satélite, 

mapas e tabelas que subsidiaram as análises propostas, pretende-se contribuir para a 

construção de instrumentos mais eficientes no diagnóstico de situações de especulação 

imobiliária, na cidade de Montes Claros e as possíveis medidas a serem aplicadas pela gestão 

pública para coibir e corrigir esse processo. Por essa razão, os resultados obtidos serão 
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disponibilizados à gestão municipal, como meio de amparo às futuras propostas sobre a 

aplicação do IPTU progressivo na cidade. 
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1. URBANIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO DESIGUAL DO SOLO URBANO 

O processo de urbanização, enquanto fenômeno crescente e excludente, que consiste no 

aumento da população residente em área urbana superior a população de área rural, 

caracteriza a atual dinâmica urbana, na qual conflitos territoriais e jogos de interesses baseiam 

as relações em sociedade, num ciclo que gera continuamente a desigualdade socioespacial.  

Com uma grande concentração de pessoas exercendo diferentes atividades, o solo urbano 

passa a ser disputado por inúmeros usos, e essa disputa se pauta pelas „regras do jogo 

capitalista‟ ao proporcionar renda (SINGER, 2017). Nesse sentido, as cidades e seus conflitos 

têm sido objeto de estudo em todo o mundo. No caso do Brasil, a maioria dos estudos tem 

dado centralidade às grandes cidades, o que deixa escassas as análises sobre cidades médias, 

que possuem relevância por sua atração populacional decorrente do crescimento econômico e 

da desconcentração industrial da metrópole. 

O aumento acelerado da população residente em área urbana desencadeia problemas 

sociais, ambientais e econômicos que contribuem na redução da qualidade de vida. Por essa 

razão, tornam-se necessários estudos voltados às cidades médias que sirvam de subsídios na 

elaboração de um planejamento urbano capaz de contribuir para a qualidade de vida. 

A partir do que foi até aqui apontado, é possível perceber a existência de conflitos e 

problemas urbanos, em relação à apropriação da terra. Vale ressaltar que não se minoram aqui 

os conflitos rurais, pois eles existem e devem ser trabalhados na busca de melhor 

compreendê-los e de medidas para sua resolutividade. Além disso, sabe-se que o urbano e 

rural estão completamente integrados, numa relação de interdependência. Mas, o objeto de 

estudo principal deste trabalho é a cidade, resultado concreto do processo de urbanização. 

 Para que se possa entender a cidade, suas relações e dinamismo, é necessário voltar um 

„pouco‟ no tempo e reconstruir sua trajetória. Pois se trata, a cidade, de um resultado 

cumulativo das transformações sociais ocorridas ao longo da história (SPÓSITO, 1997). 

Anterior a esse regresso temporal, é ainda necessário esclarecer os conceitos de „cidade‟ e 

„processo de urbanização‟ presentes no trabalho. Entende-se por cidade, conforme Souza 

(2003), local de mercado
1
 e de localidade central

2
. O processo de urbanização, por sua vez, 

está relacionado à migração da população da área rural, ou de outras áreas urbanas, para 

                                                           
1
 Marcelo Lopes de Souza apoia seu conceito em Max Weber, sobre a natureza das cidades, e reforça que nem 

todo “local de mercado” é uma cidade, mas toda cidade é um “local de mercado”, pelo seu intercâmbio regular 

de mercadorias. 

 
2
 A “localidade central” utilizada por Souza (2003) é baseada em Walter Christaller, ao afirmar ser toda cidade, 

do ponto de vista geoeconômico, uma localidade central, de nível maior ou menor de acordo com sua 

centralidade. 
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determinada área urbana, de modo que a quantidade de indivíduos residentes nesta área 

urbana ultrapassa a da área rural do município em questão. 

Voltando-se à compreensão do processo de formação das cidades, Mumford (1998) afirma 

que, para se identificar a cidade, é preciso „seguir a trilha para trás‟, ou seja, conhecer seus 

componentes originários. O roteiro de Mumford (1998) inicia-se no período paleolítico, a fim 

de mostrar os elementos fundamentais para o surgimento das cidades, como a fixação do 

homem à terra pela agricultura e criação de animais, e a organização social mais complexa. 

Nesse sentido, o traçado histórico do presente trabalho busca compreender o processo de 

urbanização e a transformação da terra em mercadoria. 

Portanto, faz-se necessário compreender, em contexto mundial os impactos da Revolução 

Industrial na cidade e, em nível nacional, o processo de urbanização no Brasil, no Norte de 

Minas Gerais e em Montes Claros. 

 

1.1. Processo de Urbanização 

A migração das pessoas do campo para a cidade foi intensificada no final do século XVIII 

e início do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, e, pelo seu ritmo muito 

apressado, não salvaguardou o bem-estar da comunidade. Refere-se, portanto, ao 

adensamento do espaço urbano, ocorrido de maneira brusca, o que levou a condições de 

moradias insalubres e com intensa segregação (MONTE-MÓR, 2006). 

A provocação dessa expansão urbana provém da crise que sucedia a transformação da 

sociedade burguesa capitalista, em que a classe trabalhadora foi levada ao centro do poder. 

Segundo Polanyi (2000), essa mudança na economia alterou também o modo de vida da 

sociedade, no qual os homens são triturados e transformados em massa pelo „moinho 

satânico‟, com início nos cercamentos, no século XV, chamados de revolução dos ricos contra 

os pobres, com a valorização da terra e criação de carneiro para produção de lã. 

Ao se intensificar a produção industrial, a partir do capital acumulado e do 

desenvolvimento técnico-científico, tem-se a denominada Revolução Industrial, responsável 

pela acentuação da urbanização, no que diz respeito ao aumento da população residente na 

cidade em relação à população total. Esse crescimento urbano não aconteceu da mesma forma 

e intensidade em todo o território europeu. De acordo com Spósito (1997), a Inglaterra 

ganhou destaque nesse processo, como primeiro lugar de desenvolvimento pleno do 

capitalismo. 
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Os avanços promovidos pelo movimento capitalista são muito bem colocados por Maria 

Encarnação Spósito (1997), mas, é através de Karl Polanyi (2000), que se adquire uma visão 

mais humana e social em relação aos impactos do surgimento do capitalismo na população. 

O autor aponta o comércio marítimo como a fonte de um movimento que afetou toda a 

Inglaterra, o que gerou uma devastação sem precedentes nas moradias do „povo comum‟. A 

aglomeração de trabalhadores nos novos locais de desolação, as chamadas cidades industriais, 

conduziu à desumanização da gente do campo em habitantes de favelas. As famílias, 

conforme descrito pelo autor, são colocadas no caminho da perdição, onde rapidamente 

desaparecem das grandes áreas do país “sob montes da escória e refugos vomitados pelos 

moinhos satânicos” (POLANYI, 2000. p. 58). As condições sociais da Revolução Industrial 

foram retratadas por diversos escritores, segundo Polanyi, seguindo essa mesma linha de 

indignação, como um abismo de degradação humana. 

Os autores descrevem grandes transformações nesse período, que implicam em mudanças 

econômicas, sociais, políticas e estruturais, no que diz respeito à cidade, que sofre mudanças 

em seu papel, pela ampliação de mercado, com aumento de produção e criação de hierarquias 

urbanas. A cidade passou ainda por transformações físicas em nível de estruturação de seu 

espaço interno, decorrentes do rápido crescimento populacional. 

Esse aumento do número de habitantes não foi acompanhado, em mesma proporção, pelo 

aumento do perímetro urbano. As cidades possuíam crescimento em nível de área restrito 

pelas muralhas e, além disso, as distâncias eram percorridas a pé, o que limitava essa 

expansão. Contava-se ainda com a restrição do acesso a uma parcela de espaço, mediante 

compra ou aluguel devido à transformação da terra em mercadoria pelo modo de produção 

capitalista. Esses fatores trouxeram como consequência um adensamento habitacional muito 

grande (SPÓSITO, 1997). 

A partir desse adensamento, e com pouca infraestrutura, há a intensificação dos chamados 

„problemas urbanos‟, que levaram ao esvaziamento das áreas centrais pelas famílias de classes 

elevadas deslocando-se para áreas periféricas. Assim, suas antigas moradias foram ocupadas 

por trabalhadores pobres e recém-migradas do campo, construindo ainda, nos pátios e jardins 

dessas residências. Spósito (1997) descreve uma desordem na paisagem e na malha urbana, 

com o abandono do controle público sobre o espaço construído, sem fiscalização nem 

regulamentação da forma como a cidade estava sendo produzida. Ao invés disso, o próprio 

Estado passou a ser um especulador, ao vender terrenos públicos à classe dominante, que 

realizou seus investimentos imobiliários. 
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A cidade e sua divisão de bairros eram determinadas pelo interesse da lucratividade, 

denominada por Benevolo (1997) de „cidade liberal‟, com a sobreposição de iniciativas 

públicas e privadas sem regulamentação e coordenação. Tornaram-se lugares inabitáveis, 

estruturalmente desordenados, de ruas muito estreitas, insuficientes para sua demanda de 

circulação de veículos e pessoas, bem como para o escoamento do esgoto, criação de porcos, 

e ainda local de brincadeiras das crianças. 

A situação em que se encontravam essas cidades, sem coleta de lixo ou rede de esgoto e 

moradias apertadas, é relacionada por Spósito ao referencial ideológico do Liberalismo, com 

princípios de conduta de livre concorrência e iniciativa privada sem intervenção do poder 

público, na busca da reprodução do capital a todo custo: “estes problemas não eram, portanto, 

da cidade, eram do próprio modo de produção e se manifestavam na cidade” (SPÓSITO, 

1997, p. 58). 

A condição sanitária, ou melhor, a falta dela, levou ao alastramento da cólera pela Europa, 

na década de 1830, com a falta de água limpa e a poluição atingindo os bairros ricos, houve 

uma série de sindicâncias sobre as condições de vida nessas cidades, na década seguinte. 

Somado a isso, o fim dos regimes liberais e a não intervenção do Estado, levaram à aprovação 

de leis sanitárias na segunda metade do século XIX, com a implantação de rede de água e 

esgoto e melhorias nas ruas e praças. 

O poder público passou a administrar os espaços públicos, com o planejamento e 

execução de obras e o desenvolvimento de redes de transporte coletivo, “cujo primeiro 

veículo foi o bonde a cavalos” (SPÓSITO, 1997, p. 60), que permitiu o deslocamento de 

distâncias maiores na cidade. A partir dessas medidas, havia a possibilidade de se reorganizar 

as cidades, com um novo meio de vida, bem como novos meios de locomoção. As 

intervenções abordavam mudanças na infraestrutura sanitária, no sistema viário e no desenho 

do perímetro urbano. 

Monte-Mór (2006) relata existir nessas mudanças urbanas correntes variadas, desde a 

vertente progressista, culturalista até a naturalista, com o intuito de se ordenar o espaço. 

Desses melhoramentos, os casos que se destacam e geram maior influência no ocidente foram 

o de Barcelona – modelo que se destacou pela infraestrutura sanitária, sistema viário e 

quarteirões integrados ao espaço urbano a partir de praças internas – e o caso de Paris – com a 

abertura de grandes avenidas, implementação de infraestrutura e parques. Ambos os projetos, 

assim como outros realizados naquele período, possuíam, conforme o autor, o caráter 

higienista de abrir as cidades muradas, com a ampliação e redefinição de seus limites através 

de planos para ordenar, sanear e embelezar a cidade. 
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Para atingir tais objetivos, as reformas urbanísticas demoliram as moradias precárias da 

população de baixa renda, expulsando-a das áreas centrais da cidade, de modo a deixar 

acessível a essas pessoas apenas as áreas periféricas. 

Harvey (2008) destaca, em relação às melhorias feitas em Paris, não se tratar apenas de 

transformações de infraestrutura urbana, mas uma mudança também no modo de vida. Foi 

através dessa reforma que a capital francesa passou a ser conhecida como „cidade das luzes‟, 

com seu grande centro de consumo e turismo. Cafés, lojas de departamento, exposições e 

indústria da moda transformaram o modo de vida das pessoas no intuito de absorverem os 

excedentes através do consumismo.   

Diante desse interesse comum de se „ordenar o espaço‟, formaram-se, como citado 

anteriormente, diversas correntes que influenciaram o Brasil e o mundo. Entretanto, a corrente 

denominada „progressista ou racionalista‟ possui predominância nas melhorias e 

planejamentos feitos no país. Nomes como Walter Gropius, Tony Garnier e Gerrit Rietveld, 

geraram grandes influências sobre o urbanismo brasileiro. Mas foi Le Corbusier que 

comandou essa vertente no país (MONTE-MÓR, 2007). 

A corrente de pensamento surgida no século XX nos países desenvolvidos, que já 

predominava, segundo o autor, sobre os arquitetos e engenheiros no Brasil, ganha importância 

estratégica espacial a partir dos anos 1930, com o esforço de industrialização. Desse modo, os 

novos projetos seguem os conceitos modernos de racionalidade espacial, com o zoneamento – 

e a criação de verdadeiras cidades industriais, dentro da cidade –, demarcação de cinturões 

verdes de proteção ambiental, hierarquização de espaços habitacionais e demais elementos 

característicos da vertente progressista. 

Encontramo-nos, neste momento, em plena década de 1930, no Brasil. No entanto, como 

se tratou do processo de urbanização mundo afora, é necessário fazer esse „percurso para 

trás‟, na busca de compreensão sobre o surgimento das cidades brasileiras.  

Entre o descobrimento e a Independência do Brasil, apesar de existirem grandes feitos, 

houve o surgimento apenas de algumas cidades importantes e outros povoados. Mas foi a 

partir da segunda metade do século XIX, na busca da „modernização capitalista‟, que o Brasil 

adotou uma série de medidas, no intuito de mudar a fisionomia do país rumo ao que se 

considerava modernidade.  

No ano 1850 foi promulgada a Lei de Terras e aprovado o primeiro Código Comercial. 

Essas alterações geram uma liberação de capitais, pelo término da importação de escravos, 

que deu origem a uma intensa atividade de negócio e especulação, com o surgimento de 
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bancos, indústrias, dentre outras transformações, na tentativa de se criar um mercado de 

trabalho, de terras e de recursos disponíveis (FAUSTO, 1996). 

Apesar desses avanços consideráveis no meio urbano, a maioria da população ainda 

residia no campo. Os grandes fazendeiros e produtores possuíam residências na cidade, mas 

ocupavam-nas apenas em dias de missa e de festas. A transição da predominância de 

população rural para urbana necessitou ainda de outros episódios na história do Brasil. E foi 

em 1888, com a emergência da mão de obra livre, decorrente da abolição da escravatura, que 

o processo de urbanização e industrialização teve seu início definido, sob o lema positivista de 

„ordem e progresso‟. Porém, a abolição da mão de obra escrava e a proclamação da 

República, em 1889, não foram suficientes para a superação da hegemonia agrário-

exportadora.  

Segundo Maricato (2003), foi só no século XX, após a revolução de 1930, que esse 

processo de urbanização ganhou intensidade. Alterações no país decorrentes da modernização 

e transição para a era industrial colocaram as cidades brasileiras no caminho para o avanço em 

relação ao campo do Brasil arcaico. 

A eficiência, ciência e técnica começam então a substituir, sob a hegemonia da burguesia, 

os conceitos de melhoramento e embelezamento nos planos de obras urbanas. O discurso é de 

que a cidade da produção precisa ser eficaz. No entanto, intervenções sociais focadas nos 

problemas gerados pelo acelerado processo de urbanização, viam-se limitadas pela maior 

atenção do poder público às obras viárias, vinculadas à lógica do capital imobiliário. Ainda 

assim, segundo Maricato (2000), os planos urbanísticos sugeriam preocupação com os 

problemas sociais, escondendo a direção realmente tomada pelas obras e pelos investimentos. 

Tal conduziu ao agravamento dos problemas urbanos, que ganhavam novas dimensões.  

Assumindo denominações diversas, como Plano Diretor, Planejamento Integrado, Plano 

Municipal de Desenvolvimento, Plano Urbanístico Básico, entre outros, estes planos não eram 

implantados, a exemplo daqueles fortemente detalhados produzidos nos anos 1960, que 

continham diretrizes e recomendações para diversos níveis de governo. Dentre estes, um 

elaborado por um escritório grego liderado pelo urbanista Dioxiadis, para o Rio de Janeiro, 

redigido e impresso em inglês na cidade de Atenas e entregue ao governador. Outro, 

denominado de Plano Urbanístico Básico de São Paulo – PUB (1969), elaborado por um 

consórcio de escritórios brasileiros e norte-americanos. Com 3.500 páginas guardadas nas 

gavetas da Secretaria Municipal de Planejamento, onde ali permaneceram (MARICATO, 

2000). 
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A atividade de planejamento urbano no Brasil desenvolveu-se fortemente durante o 

regime militar, com diretrizes dadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – 

PNDU, prevista no Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, elaborado para o governo do 

General Ernesto Geisel, em 1973. Desse modo, o país possuía um sistema e diretrizes de 

planejamento que, segundo Maricato (2000), vigoraram até 1980, e proporcionaram a criação 

de uma quantidade inédita de Planos Diretores nesse período. Nessa época surgiram inúmeros 

escritórios de planejamento e consultorias, que, abarcados pela convicção positivista, 

tomaram o planejamento como solução para os problemas urbanos decorrentes do 

crescimento descontrolado (MARICATO, 2000). 

Tais questões, acerca da velocidade acelerada do processo de urbanização e do 

desequilíbrio do sistema urbano com a metropolização prematura, são abordadas no segundo 

PND, onde, de acordo com Steinberger e Bruna (2001), foi definido o objetivo de promover 

uma melhor estruturação do sistema urbano, na busca de maior eficácia das funções da 

cidade, com a elevação dos padrões de urbanização e de qualidade de vida. Procurou-se 

através da implantação de regiões metropolitanas; da identificação das funções a serem 

cumpridas pelas metrópoles nacionais e regionais; e da definição de polos secundários 

(STEINBERGER; BRUNA, 2001). 

A partir dessas estratégias, percebe-se o quanto os centros de porte médio foram 

considerados numa escala funcional urbana indispensável para apoiar a desconcentração e a 

interiorização. Com a escolha de centros específicos para cumprir essas funções na política de 

ordenamento territorial, foi possível propiciar a criação de novos pontos de desenvolvimento 

do território nacional, estimular a desconcentração de atividades econômicas e de população, 

criar novas oportunidades de emprego e reduzir as disparidades inter-regionais e interpessoais 

de renda (STEINBERGER; BRUNA, 2001). 

Desse modo, através do PND II, com sua política urbana nacional de ordenamento 

territorial, surge a discussão das „cidades médias‟. Como solução de novos polos de 

desenvolvimento em regiões periféricas, as cidades médias eram fortalecidas com expansão 

de sua capacidade produtiva e seu mercado regional, reduzindo o fluxo migratório para as 

regiões metropolitanas e redistribuindo a renda intraurbana, com preparação da administração 

local para o crescimento físico-territorial e seu autogerenciamento (PEREIRA, 2007). 

A região norte-mineira recebe uma importância nesse tipo de estímulo econômico por 

receber correntes migratórias oriundas de áridas regiões rurais do noroeste mineiro e estados 

do nordeste com destino ao sudeste do país. Muitas dessas pessoas, que possuíam São Paulo 

como destino, acabavam por se estabelecer na região, com destaque na cidade de Montes 
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Claros, onde passam a ser “instituídos enquanto um problema social que necessitava ser 

urgentemente solucionado, e [...] a justificar auxílios estatais à região” (CARDOSO JÚNIOR, 

2008, p. 57). 

O processo de ocupação no Norte de Minas Gerais possui, como um dos fatores 

principais, a instalação da ferrovia em Montes Claros e Pirapora, o que contribuiu para o 

intercâmbio entre os municípios da região e viabilizou a comercialização de produtos. Foi, a 

partir desse momento, que a cidade de Montes Claros consolidou a alcançar a posição de 

centro econômico e político regional (FRANÇA; SOARES, 2007). 

As autoras apontam ainda, como outro marco, a projeção da região norte-mineira à área de 

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, pelo Estado e a 

União, por meio de auxílio a incentivos fiscais e financeiros. Tal deu-se pela instalação de 

indústrias na região, tendo como sede a cidade de Montes Claros, ao desfrutar de uma posição 

geográfica com características favoráveis à convergência de produtos e pessoas, que se 

deslocavam no eixo sudeste-nordeste em ambas as direções, e por reunir as principais 

condições para abrigar tal atividade (FRANÇA; SOARES, 2007).  

Sua localização privilegiada, somada ao clima subúmido, haviam sido, já em 1707, fatores 

essenciais que despertaram em Antônio Gonçalves Figueira, membro da bandeira de Matias 

Cardoso, o interesse pela região, na qual acabou por fundar a fazenda de Montes Claros 

(LEITE, 2006). 

No ano de 1768 a fazenda foi vendida ao Alferes José Lopes de Carvalho que, no ano 

seguinte, construiu a capela Nossa Senhora da Conceição e São José. Após a construção da 

capela, deu-se início ao povoamento da área, com a construção de casas domingueiras dos 

fazendeiros vizinhos por desejarem rezar aos domingos e encontrar-se com os amigos e 

compadres. Novos forasteiros também se instalaram na região, que passou a ser chamada de 

Arraial das Formigas, e prosperava rápido, pela comunicação com outros centros comerciais 

(VIANNA, 2007). 

Desse modo, a história da cidade de Montes Claros foi dividida em três fases principais 

que marcam seu desenvolvimento econômico e crescimento urbano. A primeira etapa abrange 

seu surgimento, descrito acima, e prolonga-se até à construção da ferrovia, em 1º de setembro 

de 1926, o que gerou um grande impulso na cidade. A partir dessa segunda fase, Montes 

Claros destacou-se, passando a funcionar como centro da região, e estendeu-se até a 

instalação da SUDENE, na década de 1960 que, conforme Barbosa, de início não atraiu o 

interesse dos mineiros, mas, posteriormente, transformou Montes Claros no pólo de 

convergência de todos os municípios do Norte de Minas Gerais (FRANÇA; SOARES, 2007). 
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O aumento populacional trouxe à cidade a necessidade de construção de novos bairros 

residenciais, como o conjunto habitacional no bairro Morada do Parque, construído em 1981, 

a partir do sistema INCOOP – Sistema de Cooperativa Habitacional financiada pelo Banco 

Nacional de Habitação – BNH. Desse modo, com o intenso processo de urbanização e a 

consequente expansão territorial, houve um aumento na periferia da cidade. Essa ampliação 

da malha urbana sucedeu sem obediência a um planejamento efetivo, o que levou a um tecido 

urbano fragmentado (LEITE; PEREIRA, 2005). Essa análise do aumento do número de 

habitantes, bem como o crescimento do perímetro urbano, é desenvolvida na segunda parte da 

dissertação, com a caracterização da cidade. 

O destaque industrial na cidade de Montes Claros prosseguiu até o final dos anos de 1980. 

No entanto, segundo França e Soares (2007), a partir da década seguinte, houve uma 

regressão expressiva de investimentos nesse setor, o que ocasionou o fechamento de muitas 

indústrias, por falência ou pela migração para outras cidades. Na busca de ocupação para a 

mão de obra desempregada, para a utilização da estrutura urbana existente e para atrair 

investimentos, a cidade tornou o setor serviço o principal componente do PIB municipal. 

Mas, apesar das estratégias de controle do crescimento populacional das metrópoles, as 

medidas do PND não foram suficientes para solucionar os problemas urbanos, além de torná-

los, em grau de intensidade diferente, comuns e evidentes também nas cidades médias. 

Segundo Souza (2003), existe dois grandes conjuntos de problemas urbanos: „pobreza‟ e 

„segregação residencial‟, dos quais derivam outras adversidades, como a degradação 

ambiental – pela interação entre problemas sociais e impactos ambientais – e as dificuldades 

vinculadas ao sistema de tráfego. 

 A pobreza não consiste em um problema especificamente urbano, mas, ao ocorrer de 

maneira intraurbana, assume peculiaridades pelas formas de expressão espacial 

características, com as favelas, periferias pobres – e por suas estratégias de sobrevivência 

legais e ilegais –, comércio ambulante e tráfico de drogas. 

A segregação residencial, por sua vez, é um fenômeno urbano produto da cidade. Ao 

mesmo tempo em que ela deriva de desigualdades, a segregação retroalimenta desigualdades. 

Retroalimentação esta positiva, ou seja, intensifica-as ao condicionar a perpetuação de 

preconceitos, com intolerância e conflitos. Por falta de convivência e pela aplicação distinta 

dos investimentos de infraestrutura na cidade, há a permanência e a acentuação desses 

estigmas (SOUZA, 2003). 

Esses problemas descritos ocorrem pela produção do espaço urbano pela lógica do capital, 

tema abordado no tópico seguinte. 
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1.2.  Produção do Espaço Urbano pela Lógica do Capital 

A pobreza e a segregação, como abordado anteriormente, relacionam-se ao valor da terra, 

atribuído pela localização e potencialidade de uso do imóvel. Desse modo, a dinâmica de 

produção da cidade define condições desiguais de acesso a seus espaços, bens e serviços. 

O conceito de „Espaço Urbano‟, trabalhado nesse tópico, consiste na dimensão física da 

cidade, que serve de suporte para o desenvolvimento das atividades humanas, suas relações e 

manifestações. Este espaço é produzido pelas intervenções de diferentes agentes, que 

materializam a forma física da cidade, e estão associadas à forma de organização da 

sociedade, em suas relações econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Nesse sentido, Pagani, Alves e Cordeiro (2015) apontam como a questão da habitação é 

uma expressão das contradições inerentes à relação capital e trabalho, intrínsecas ao modo de 

produção capitalista. Segundo os autores, é por ser esta “mediatizada pela mercantilização da 

terra urbana e sua consequente utilização com fins especulativos e imobiliários que, a partir de 

uma determinada estrutura de distribuição de riqueza, estabelecerá os padrões de consumo 

habitacional” (PAGANI; ALVES; CORDEIRO, 2015, p. 180). 

Portanto, a existência e eficiência de equipamentos, infraestrutura e serviços urbanos, 

estabelecem condições para a distribuição das classes sociais pela cidade. Essa „organização‟ 

direciona para áreas de ausência ou insuficiência dessa infraestrutura, a população de baixa 

renda, o que acarreta situações de maiores deslocamentos, menores oportunidades de trabalho 

e lazer. 

A „segregação socioespacial‟, para Souza (2003), consiste no resultado de vários fatores, 

com destaque para o racismo e para a disparidade espacial. Desse modo, superar ou reduzir a 

segregação requer a superação ou redução desses fatores de desigualdade. A segregação 

socioespacial está diretamente ligada à especulação imobiliária e é condicionante no processo 

de expansão urbana. 

O espaço de uma cidade abrange um conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 

si, definindo áreas e zoneamentos de acordo com a atividade. Desse modo, ocorre a 

organização do espaço urbano, que resulta como espaço fragmentado, e simultaneamente 

articulado, uma vez que suas partes mantêm relações espaciais umas com as outras, “ainda 

que de intensidade muito variável” (FERRARI, 2009, p. 21). 

Além de fragmentada, articulada, e condicionante social, a cidade também é apontada por 

Corrêa (2000) como o lugar de vivência e reprodução das diversas classes sociais. Para o 

autor, o espaço urbano passa a assumir uma dimensão simbólica, variada de acordo com o 
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grupo social. Entretanto a fragmentação desigual do espaço leva a conflitos sociais. Dessa 

maneira o espaço urbano passa a ser visto como cenário e objeto de lutas sociais, na busca do 

direito “à cidade e à cidadania plena e igual para todos” (FERRARI, 2009. p. 21). 

O espaço urbano capitalista, descrito acima, é um produto social, que resulta de ações 

acumuladas através do tempo, produzidas por agentes produtores e consumidores do espaço. 

São estes, os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Os proprietários fundiários podem, portanto, exercer pressão junto ao Estado, 

especialmente na instância municipal, com o objetivo de interferir no processo de definição de 

leis de zoneamento urbano e de uso do solo. Pressão essa que ocorre de maneira não 

uniforme, beneficiando apenas alguns dos proprietários fundiários. Desse modo, os mais 

poderosos poderão lucrar com a valorização de suas terras através de investimentos públicos 

em infraestrutura, especialmente viária (CORRÊA, 2000).  

A fragmentação do espaço urbano está diretamente ligada ao processo de segregação, que 

possui como expressão espacial a „área natural‟, definida como área geográfica caracterizada 

pela individualidade física e cultural, resultante do processo de competição impessoal que 

gera os espaços de dominação dos diferentes grupos sociais. A partir desse conceito de áreas 

naturais surge, desprendendo das „raízes naturalistas‟, o conceito de áreas sociais, é definido 

como áreas destacadas pela tendência à uniformidade da população em relação à sua condição 

socioeconômica, urbanização e etnia. A uniformidade dessas características origina áreas 

sociais, bairros homogêneos segregados (CORRÊA, 2000). 

A tendência a uma organização espacial em áreas de forte homogeneidade social interna é 

o processo para a segregação residencial, que consiste em uma expressão espacial das classes 

sociais. A separação de localidade das habitações possui um diferencial em termos de 

conforto e qualidade, o que reflete um diferencial no preço da terra, com variações em função 

da acessibilidade e das amenidades. 

No entender de Villaça (2011), a segregação socioespacial evidencia as desigualdades 

existentes na sociedade a partir das diferenças entre os espaços urbanos da população de 

classe alta para a população de classe baixa. Diferenciação essa, decorrente da distribuição 

desigual das vantagens e desvantagens produzidas no espaço. 

Dessa maneira, a classe dominante possui uma posição marcante, por selecionar para si as 

melhores áreas, excluindo-se do restante da população, chamada essa medida de auto 

segregação. A expressão desta segregação da classe dominante é a existência de bairros 
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suntuosos e, mais recentemente, de condomínios exclusivos, murados com próprio sistema de 

vigilância e áreas de lazer (CORRÊA, 2000). 

Diante dessa realidade, é possível perceber que, de fato, a condição social diferenciada de 

alta renda, permite a esse grupo custear as áreas ocupadas por suas residências, devido ao alto 

valor do solo pela localização privilegiada e dotada de infraestrutura. A liberdade da classe 

dominante de escolher essa localização para adquirir sua residência consiste, como já 

mencionada, na auto segregação. Mas existe também a segregação imposta, representada por 

aqueles com pequenas ou nulas opções de como e onde morar (CORRÊA, 2000). 

A reprodução das relações sociais de produção, como papel mais importante que a 

organização espacial na cidade é destinada a cumprir, é aplicada por meio das áreas sociais 

segregadas. Diante disso, a segregação residencial é considerada um meio de reprodução 

social, o que torna o espaço social um elemento condicionador sobre a sociedade. Com esse 

pensamento, enquanto o lugar de trabalho – fábricas, escritórios, etc. – constituem-se no local 

de produção, o local de reprodução é constituído pelas residências e bairros, definidos como 

unidades territoriais e sociais. Nesse sentido, a segregação residencial deixa de significar 

apenas um meio de privilégios para a classe dominante e passa a ser também um meio de 

controle e reprodução social para o futuro, através da especulação imobiliária. 

De acordo com o que foi apresentado até aqui, a segregação socioespacial, com territórios 

distintos de sociabilidade para os diferentes segmentos das classes sociais é promovida pela 

lógica capitalista que transforma a terra urbana em mercadoria. Desse modo, o processo de 

especulação imobiliária leva a uma valorização desigual do solo e, consequentemente, dos 

espaços urbanos, pois a classe que domina economicamente também domina política e 

ideologicamente (PAGANI; ALVES; CORDEIRO, 2015). 

A especulação ocorre quando o proprietário deixa o imóvel inutilizado ou subutilizado à 

espera de sua valorização para então comercializá-lo, por venda ou aluguel, a um preço mais 

elevado que o original.  Essa valorização ocorre, em grande parte, através de investimentos 

públicos, com a melhoria da infraestrutura local ou instalação de equipamentos públicos. São 

os casos de construção de avenidas, praças, parques, melhoria da iluminação pública, enfim, 

investimentos públicos que tornam certa região enriquecida. 

Para Santos (2005), a especulação é derivante da conjugação de dois movimentos 

convergentes: a sobreposição de um „sítio social‟ ao „sítio natural‟ somada à disputa por dada 

localização entre pessoas ou atividades. Deriva a especulação imobiliária desse processo, por 

ao alimentar-se da dinâmica que inclui expectativas. Há, com isso, a criação de sítios sociais, 

com a transformação seletiva dos lugares, de modo a aperfeiçoá-los às exigências funcionais 
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da sociedade urbana. Dessa forma, surgem localidades mais acessíveis, outras mais atrativas e 

outras mais valorizadas. 

A transformação seletiva dos lugares pela especulação imobiliária ocorre com as 

melhorias de locais devidamente selecionados pelos agentes, com apropriação privada dos 

lucros provenientes dessas melhorias. Todavia, os custos para essa transformação são 

distribuídos coletivamente, ou seja, todos pagam e alguns lucram. As pressões exercidas pelos 

proprietários fundiários junto ao Estado, em sua instância municipal, interferem no processo 

de definição das leis de uso e ocupação do solo e de zoneamento urbano, de modo que, terras 

daqueles com maior poder de influência sejam valorizadas através de investimentos públicos 

em infraestrutura. 

Saboya (2008) aponta outra forma de valorização do imóvel, a partir de sua localização ao 

ser comparada ao resto das áreas disponíveis no mercado, mediante o acréscimo de novas 

áreas de qualidade e localização inferior. Dessa maneira, o preço do imóvel de determinadas 

regiões é elevado sem que haja modificação na infraestrutura ao entorno. Apenas a criação de 

loteamentos em localizações piores, normalmente às margens do perímetro urbano, isolados e 

em condições precárias de infraestrutura, é capaz de gerar essa inflação do preço dos imóveis. 

Essa manobra especulativa pode relacionar-se a outras maneiras de valorização da terra 

urbana. A primeira está associada ao abastecimento de infraestrutura para as novas periferias, 

o que, normalmente, necessita passar pelos vazios urbanos, valorizando-os ainda mais. 

Saboya (2008) aponta ainda que o deslocamento da população de baixa renda, empurrada para 

essas áreas afastadas do centro urbano, é bastante oneroso para esses moradores, uma vez que, 

além da distância, é constante a necessidade de acessar os serviços não existentes na região 

em que habitam. 

A segunda valorização exercida pelo surgimento de novas áreas urbanas ocorre, 

usualmente, pela integração de terras anteriormente pertencentes à área rural, devido ao 

aumento do perímetro urbano. Apenas pela transformação do imóvel rural em urbano, este 

sofre grande valorização, despertando o interesse de se aumentar os limites da cidade, mesmo 

sem ocupar devidamente os vazios urbanos ainda existentes em seu interior. 

 “As cidades são grandes porque há a especulação de terras e vice-versa; há especulação 

porque há vazios e vice-versa; porque há vazios, as cidades são grandes” (SANTOS, 2005, 

p.96). Essa frase de Milton Santos resume a lógica de interdependência que se busca mostrar 

no presente trabalho. A partir da urbanização, ocorre uma forte pressão pela oferta de terras 

dotadas de serviços, o que resulta em incrementos significativos nos valores das terras, os 

quais são distribuídos de forma desigual entre os proprietários fundiários e outros agentes 
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envolvidos (SMOLKA, 2014). Em decorrência desse aumento dos valores da terra, surge o 

interesse de se estocar os bens imóveis, com a expectativa de um aumento em seu valor de 

mercado, prática que é conhecida como especulação imobiliária.  

Ao se estocar a terra, a cidade fica entremeada de vazios. No entanto, a demanda por 

espaço é constante, o que leva à expansão precoce do perímetro urbano, surgindo assim, 

novos espaços disponíveis e acessíveis para ocupação, sem infraestrutura adequada, o que 

alimenta a especulação dos vazios urbanos localizados em lugares dotados de serviço. 

 O círculo vicioso descrito mostra como o espaço urbano é um produto social, 

constantemente disputado por diferentes agentes sociais, em que o mercado atua como um dos 

principais mecanismos causadores de seus problemas, de modo a reproduzir as contradições 

intrínsecas ao sistema econômico, que se materializam no processo de segregação 

socioespacial (PAGANI; ALVES; CORDEIRO, 2015). 

A terra é, portanto, estocada, por suas peculiaridades: quando dotada de infraestrutura; 

com localização privilegiada – proximidade ao centro urbano; vista privilegiada; ou conforto 

em função de acessibilidade e amenidade. Por outra forma, há vazios urbanos em situação de 

espera por tal melhoria do espaço público ao seu entorno, o que incrementará o valor do 

imóvel. 

O espaço urbano possui valor ao consistir em fruto do trabalho social na „produção de 

algo socialmente útil‟ (VILLAÇA, 2001, p. 72). Valor este dado a partir dos produtos em 

forma de edificação, ruas, praças e infraestrutura, bem como na localização desses produtos 

no espaço.  

Seguindo essa linha, Harvey (1980) chama atenção na importância que a terra urbana 

(solo) ganha como meio de acesso à cidade e seus serviços. Desse modo, o solo pode ser 

entendido como uma mercadoria no sistema capitalista, com valor de uso e de troca. 

Por essa razão, Pagani, Alves e Cordeiro (2015) defendem a importância de regularização 

do uso do solo, por parte do Estado, a fim de garantir a prevalência do interesse público, com 

a apropriação coletiva dessas melhorias, não permitindo, assim, a existência de vazios urbanos 

à espera de especulação.  

Desse modo, têm-se, como um dos produtos do processo de urbanização, os vazios 

urbanos. Mas, afinal, o que torna determinado imóvel um vazio urbano? 

Ao se analisar etimologicamente a palavra vazio, Viana (2014) aponta que esta possui sua 

origem no latim, do termo vagus, com significação de ocioso, desocupado, abandonado, 

despovoado, desabitado, devoluto, vacante. 
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Conforme pesquisado por Viana (2014), a terminologia „vazio urbano‟ ganhou 

importância no século XIX, em função do crescimento do espaço urbano. Seus primeiros 

estudos ocorreram nas décadas de 1970 e 1980 na França e na Inglaterra, respectivamente, em 

função das ferrovias desativadas e edifícios abandonados, com a redução do setor industrial. 

Para esses estudos, portanto, os vazios urbanos estavam relacionados também às instalações 

desprovidas de ocupação. 

Solà-Morales (2002, apud MARTINS, 2016) aborda a expressão francesa terrain vague, 

proposta como uma das cinco categorias problematizadas na cidade contemporânea.  

Segundo o autor, a expressão carrega uma série de interpretações e significados, devido à 

impossibilidade de tradução da expressão em uma única palavra. O termo terrain possui 

caráter mais urbano em relação à palavra land, pois representa uma extensão de solo 

edificável de limites precisos na cidade. Já o termo vague é derivado de vacuus, vacant, 

vacum e, em inglês, assimila-se a empty, unoccupied, assim como também free, available, 

unengaged. O autor aponta existir ainda, como já citado por Viana (2014), a derivação do 

latim vagus ou que aproxima-se do inglês no sentido indeterminate, imprecise, blurred, 

uncertain. 

Viana (2014) classifica o vazio urbano como um espaço em área urbanizada que se 

encontra sem ocupação e/ou uso, o que possui uma conotação negativa pela sua 

improdutividade no meio intraurbano. O autor continua a colocar a palavra „vazio‟ em 

denominação de lacunas formadas ao longo do processo de expansão da cidade, com 

característica principal a inobservância da contiguidade, ou seja, o desenho do perímetro 

urbano é composto por vácuos territoriais. 

Os vazios urbanos são capazes de acentuar as desigualdades, pois, segundo Viana (2014), 

impossibilita o acesso da parcela da população que se encontra segregada da centralidade aos 

serviços básicos, como saúde e educação e aos equipamentos urbanos. Isso ocorre pelo 

interesse dos agentes urbanos que procuram obter lucros com a especulação imobiliária. 

Diante dessa realidade, faz-se a seguinte indagação: o que pode ser feito para combater ou 

minimizar a especulação imobiliária que usa os vazios urbanos e, consequentemente, gera 

conflitos sociais urbanos? Questões estas que buscarão ser respondidas no tópico seguinte. 
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1.3.Em Busca do Desenvolvimento Urbano Autêntico 

O presente tópico traz o que foi feito em medida legislativa de melhorar a qualidade de 

vida da população e elevar o nível de justiça social, a partir da Reforma Urbana. Para isso, é 

analisada a emenda da reforma urbana na Constituição Federal de 1988, a criação do Estatuto 

da Cidade e a função do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo no tempo. 

Souza (2003) trabalha com o conceito da reforma urbana, sua história e seus 

protagonistas. De início, o autor menciona as „Reformas Urbanísticas‟, a fim de demonstrar a 

diferença desta para a „Reforma Urbana‟. Souza chama essa manobra de „contra-exemplo‟, no 

qual ele cita a Reforma Passos, que se trata do conjunto de obras de remodelação e 

embelezamento realizadas no Rio de Janeiro, para adaptar a cidade às exigências de uma 

economia urbana capitalista, como capital da república brasileira. A reforma realizada possuiu 

três grandes objetivos: econômico, político e ideológico-simbólico, todos voltados na intenção 

de se modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Para isso via-se necessário „limpar‟ a área 

central dos cortiços, embelezando a cidade que receberia os prédios para abrigar o poder 

político, deixando para trás a velha cidade colonial. 

Ao ser expulsa de suas habitações, parte dessa população mudou-se para a periferia 

enquanto outra parte subiu o morro, formando favelas. 

Ao fornecer esse „contra-exemplo‟, o autor consegue demonstrar como a „Reforma 

Passos‟ ocorreu de maneira autoritária, com a meta de se modernizar a cidade e não de deixá-

la mais justa. Esse fundo autoritário e conservador da reforma em questão “representa, no 

fundo, o inverso do espírito da reforma urbana” (SOUZA, 2003, p. 112). 

A Reforma Urbana em questão não está circunscrita à remodelação do espaço físico e sim 

à reforma social estrutural, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e 

elevar o nível de justiça social. Enquanto a Reforma Urbanística costuma atrelar-se ao 

desenvolvimento urbano, a Reforma Urbana busca o desenvolvimento urbano autêntico. Para 

explicar esse conceito, o autor afirma que, apesar do desenvolvimento social abranger 

dimensões da economia, política e cultura, fica esquecida a dimensão espacial da sociedade, 

isto é, o „espaço social‟
3
. As organizações e formas espaciais são reflexos do tipo de 

sociedade que as produziu, que, uma vez produzidas, influenciam os processos sociais 

subsequentes. 

                                                           
3
 O espaço social, para Souza (2003), é a natureza transformada pelas relações sociais. E, ao mesmo tempo em 

que o espaço social é produto das relações sociais, ele é condicionante dessas mesmas relações. 
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O termo desenvolvimento aqui trabalhado vai em conformidade com o que aponta Souza 

(2003), como um „processo de mudança para melhor‟
4
. Para isso, o desenvolvimento 

socioespacial, mencionado pelo autor, trata da „transformação das relações sociais e do espaço 

social‟ simultaneamente. A partir desses pressupostos, o „desenvolvimento urbano autêntico‟ 

ao qual o autor se refere, trata de um desenvolvimento socioespacial na e da cidade, isto é, 

não se refere aqui a uma simples expansão do tecido urbano e sua crescente complexidade, 

mas sim da conquista por uma melhor qualidade de vida e por uma justiça social. 

Demarcado o objetivo da Reforma Urbana, são desenvolvidos os objetivos específicos 

para alcançar uma melhor qualidade de vida da população e um nível de justiça social 

elevado. O primeiro objetivo específico é o de coibir a especulação imobiliária, seguido de 

reduzir o nível de disparidade sócio-econômico-espacial intraurbano e, por fim, democratizar 

o mais possível o planejamento e gestão do espaço urbano. 

A Reforma Urbana nasce no pré-64 junto com as reformas de base no Brasil – reforma 

educacional, reforma na saúde, reforma agrária e reforma política – mas, por causa do país 

não ser predominantemente urbano nessa época, essa reforma não possui uma base popular. O 

objetivo central da reforma foi a democratização do acesso a terra urbanizada (MARICATO, 

2017). 

Nesse sentido, os objetivos de melhorar a qualidade de vida da população e elevar o nível 

de justiça social, não são alcançados, uma vez que, ao excluir o cidadão de menor poder 

aquisitivo das regiões onde se concentram o emprego, os serviços e toda a infraestrutura, 

empurrando-o para regiões não urbanizadas, ou seja, áreas carentes de equipamentos de saúde 

e educação, não se cumpre a justiça social de democratização desse acesso à terra urbana. 

O regime militar de 1964 interferiu nos debates da Reforma Urbana, sendo retomados a 

partir dos anos 1980, com a abertura lenta e gradual do regime, através da construção de um 

conjunto estruturado de ideias a respeito da natureza e dos meios de promoção da reforma 

urbana.  

Técnicos e acadêmicos da área de planejamento urbano começaram a dedicar maior 

atenção à política urbana, a partir de meados da década de 1960, em que trabalhos seminais, 

como os de Modesto (1965), Wilheim (1967 e 1969), Costa (1969 e 1972), Tolosa (1972, 

1973 e 1977) e Barat (1973 e 1976), citados por Steinberger e Bruna (2001), entre outros, 

advogavam a necessidade de uma política urbana nacional. Esses trabalhos relacionavam boa 

                                                           
4
 Marcelo Lopes de Souza reforça que, ao tratar do termo desenvolvimento, não ignora as críticas ao chamado 

“mito do desenvolvimento”, com a ideologia capitalista do desenvolvimento. Mas, considera o autor que, a 

palavra desenvolvimento é “suficientemente plástica, capaz de ser moldada, conceitualmente, de forma 

alternativa à sua captura pela ideologia capitalista” (SOUZA, 2003, p. 100). 
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parte das dificuldades de implantação das experiências de planejamento urbano que vinham 

ocorrendo no país, à elaboração de planos diretores municipais, devido à ausência dessa 

política, entendida como um referencial maior, capaz de nortear as ações urbanas, até então 

pontuais. 

Após o regime militar, fez-se necessária a elaboração de uma nova constituição para o 

país, possibilitando à sociedade civil desenvolver propostas legislativas, denominadas de 

„emendas populares‟, e as apresentasse diretamente ao Congresso (SOUZA, 2003). 

Uma das “emendas populares” apresentadas foi a da Reforma Urbana, com vinte artigos 

que abrangiam vários temas importantes. No princípio, a luta do movimento da reforma 

urbana tinha um caráter local, como a reivindicação por moradia, mas, com o fim do regime 

militar, passou a incorporar a ideia de cidade, a cidade de todos; a casa além da casa; a casa 

com asfalto, com serviços públicos, com escola, com transporte, com direito a uma vida social 

(SAULE JÚNIOR, 2009). Ao decorrer da tramitação, a emenda foi incorporada à 

Constituição no capítulo sobre política urbana em apenas dois artigos, o 182º e o 183º. 

O artigo 182º repassa ao município o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, exigindo elaboração do Plano Diretor às cidades com mais de vinte 

mil habitantes. Fornece ainda, ao município o direito de exigir do proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, a promoção do seu adequado aproveitamento.  

O artigo 183º, por sua vez, trata da usucapião, ou seja, da regularização fundiária à pessoa 

que não possua imóvel urbano ou rural, e que reside, informalmente, em área urbana de até 

duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos interruptos e sem oposição do 

proprietário. 

A Constituição Federal, desse modo, busca promover, através dos planos diretores 

municipais, a reforma urbana „mediante a previsão de instrumentos e mecanismos capazes de 

contribuir para o atingimento dos objetivos da reforma‟. A regulamentação desses dois artigos 

da Constituição ocorre por meio da Lei Federal de Desenvolvimento Urbano – 10.257, 

conhecida como Estatuto da Cidade, aprovada em 2001 (SOUZA, 2003). 

O Estatuto da Cidade preserva o caráter municipalista da Constituição Federal e dá 

centralidade ao Plano Diretor enquanto forma de instrumento básico de política urbana e de 

gestão democrática. Desse modo, apesar do Estatuto da Cidade manter a divisão de 

competências entre os três níveis de governo, são concentradas na esfera municipal as 

atribuições de legislar em matéria urbana. Isso direciona o tratamento e a proposição de 

soluções das questões urbanas nos limites do território municipal, uma vez que compete aos 

poderes executivo e legislativo essa função. Os problemas urbanos que extrapolam os limites 
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de municípios, configurando as áreas metropolitanas e as aglomerações urbanas, são tratados 

pelos níveis estadual e federal. 

A obrigatoriedade do Plano Diretor às cidades com mais de vinte mil habitantes, 

estabelecida pela Constituição Federal de 1988, é ampliada pelo Estatuto da Cidade e passa a 

ser exigida também aos municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, às áreas de especial interesse turístico e às áreas de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

Em relação à propriedade privada, o Estatuto da Cidade estabelece, assim como tratado na 

Constituição Federal, o cumprimento da função social da propriedade urbana. Para isso, é 

necessário que esta atenda às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades quanto à qualidade de vida e à 

justiça social. Fica a cargo do Plano Diretor a definição da função social da propriedade e da 

cidade, ou seja, é ele quem institui os instrumentos reguladores de parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios; o IPTU progressivo no tempo; a desapropriação com pagamento 

em títulos da dívida pública; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; 

operações urbanas consorciadas; e transferência do direito de construir.
 
Portanto, com esses 

instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, apesar da inviolabilidade da 

propriedade privada não ser ferida, é possível atribuir-lhe função social (CARVALHO, 2001). 

Dentre os instrumentos citados acima, o Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsórios – PEUC, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação são aplicados 

sucessivamente. Compete ao município sua efetivação, com a delimitação, por meio do Plano 

Diretor, de áreas urbanas onde os instrumentos serão aplicados, a fim de induzir 

aproveitamento adequado da propriedade imobiliária urbana. Em complemento ao Plano 

Diretor, é elaborada uma Lei Municipal específica que fixa prazos e condições de 

implementação da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel urbano.  

Instrumentos semelhantes ao PEUC foram, anteriormente, introduzidos no urbanismo 

europeu. Na Itália, a legislação de 1942 exigia dos proprietários a construção em prazo 

definido pela administração municipal, sob pena de desapropriação do imóvel. Na França, o 

instrumento de edificação compulsória foi implementado na década de 1950. Na Alemanha, 

foi a partir de 1960 que se adotou um mecanismo obrigando à construção dentro de um prazo 

de três anos para os proprietários de terrenos qualificados como edificáveis, sob pena de 

compra especial do imóvel pelo poder público. O Ministério da Justiça (2015) destaca, porém, 

que dessas aplicações, a legislação espanhola foi a que mais influenciou na inclusão desses 

instrumentos na legislação brasileira. Na Espanha, a lei de ordenamento do solo urbano, 
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datada de 1956, obrigou aos proprietários a construção de acordo com os prazos previstos em 

seus planos ou projetos de urbanização, de modo que o imóvel poderia ser vendido 

forçadamente ou desapropriado pelo interesse público em descumprimento dos prazos. 

Atualmente, esse instrumento é mantido na lei de solo espanhola, com desapropriação ou 

submissão forçada à venda por descumprimento da função social. Desse modo, apesar de 

possuir distinção quanto aos procedimentos, o fundamento de submeter o direito da 

propriedade ao interesse coletivo é semelhante ao do PEUC (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2015). 

Ao propor o PEUC, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação, a Emenda Popular 

da Reforma Urbana trazia, em sua redação original, a aplicação destes instrumentos de forma 

independente. No entanto, a aplicação sucessiva acabou prevalecendo ao final do processo 

constituinte, na redação do Art. 182º, parágrafo 4º, da Constituição Federal, relegando a 

utilização autônoma de cada instrumento, conforme estratégias do município. 

Apesar disso, o Ministério da Justiça (2015) revela como a previsão constitucional desses 

instrumentos modificou a forma em que a propriedade privada é tratada pelo sistema jurídico, 

de modo a buscar efetivação da função social dos imóveis urbanos, permitindo a intervenção 

do Poder Público. 

A relevância desses instrumentos ocorre com a valorização da terra, a partir do impacto no 

mercado imobiliário pela expansão da cidade. Isto torna necessário o controle público na 

“distribuição dos benefícios e dos custos envolvidos neste processo” (SANTOS, 2014, p. 

105). Desse modo, o princípio da função social da propriedade é estabelecido com o 

pressuposto de que a cidade é um bem coletivo e que as propriedades devem cumprir essa 

função, no que diz respeito à apropriação e ao uso do solo. 

O princípio da função social caracteriza-se, desse modo, como uma condição do 

proprietário particular de atender seus interesses em compatibilidade com os interesses 

coletivos (SANTOS, 2014). Para isso, faz-se necessária a definição de critérios específicos, 

levando em consideração a subutilização de imóveis, para se limitar a especulação 

imobiliária, que ocorre mediante a retenção desses bens – edificados ou não – para 

valorização futura. 

O Plano Diretor é responsável, ainda, por outros meios que coordenem desenvolvimento 

urbano, expansão urbana e gestão da cidade. Com peças orçamentárias, o perfeito pode 

permitir a viabilidade financeira do Plano Diretor. Assim, o Estatuto da Cidade estabelece que 

o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar as 

diretrizes e prioridades contidas no Plano Diretor. Este deve, ainda, buscar articular diferentes 
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instrumentos de planejamento para viabilizar uma política urbana, que deverá valer-se de 

instrumentos que se estabelecem no âmbito dos planos nacionais, regionais e estaduais. No 

âmbito municipal, além do Plano Diretor e das peças orçamentárias, os instrumentos que 

podem ser utilizados para a política urbana incluem aqueles de natureza ambiental, de 

parcelamento, uso e ocupação do solo setoriais e de desenvolvimento social e econômico. 

(CARVALHO, 2001). 

O Estatuto da Cidade reforça, para Carvalho (2001), a natureza democrática da política, ao 

estabelecer que os poderes legislativo e executivo devem garantir a promoção de audiências 

públicas e debates, com a participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade, no processo de elaboração do Plano Diretor e na 

fiscalização de sua implementação. Além de publicidade dos documentos e informações 

produzidos e seu livre acesso a qualquer interessado. 

Portanto, o Estatuto da Cidade, de acordo com o autor, consiste em instrumento de 

regulamentação dos artigos 182º e 183º da Constituição Federal, com referências, institutos 

jurídicos e políticos básicos de intervenção urbana, que se realizam no exercício do processo 

de planejamento. Em outras palavras, a tendência do Estatuto da Cidade está na 

implementação simultânea de „política e plano diretor‟, que configuram o processo de 

planejamento urbano, “no qual o Plano Diretor afigura-se como um momento específico que 

procurará conter, instrumentalizando-as, as diretrizes da política de desenvolvimento e 

expansão urbana” (CARVALHO, 2001, p. 132). 

Viana (2014) critica a maneira como a política brasileira trata essa produção capitalista do 

espaço urbano ao afirmar não deter, o Governo Federal, política pública alguma que incentive 

acabar com a realidade dos vazios urbanos nas cidades, pois, as únicas ferramentas 

disponíveis para coibir a especulação imobiliária ficam a cargo dos municípios, que são mais 

suscetíveis a pressões políticas locais. Este é um dos fatores que torna o IPTU um instrumento 

negligenciado por parte de algumas prefeituras municipais. 

 

1.3.1. IPTU Progressivo no Tempo: vantagens e desafios 

Uma dessas ferramentas disponíveis ao município é o IPTU progressivo no tempo e, para 

melhor compreender esse instrumento, faz-se necessário conhecer sobre o imposto, seu 

surgimento, sua função e progressividade. 

O primeiro imposto sobre a propriedade imobiliária no Brasil foi criado, segundo Reis 

(2016), em 1808 e incidia sobre as construções. A tributação dos imóveis rurais e urbanos 
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pelos Estados foi autorizada pela Constituição Federal de 1891, em seu Artigo 9º. No entanto, 

no que se refere à tributação de imóveis urbanos, tal competência foi transferida aos 

municípios pela Constituição Federal de 1937. O Código Tributário Nacional, instituído no 

regime militar, definiu o IPTU como meio de obtenção de receita tributária importante para os 

municípios. Em 1988, a Constituição Federal ampliou as funções desse imposto, atribuindo-

lhe objetivos extrafiscais, como o de instrumento auxiliar no planejamento urbano e o de 

cobrança progressiva. 

Nesse sentido, o artigo 156º da Constituição Federal atribuiu a competência de instituição, 

cobrança e fiscalização do IPTU aos municípios. Em que, no §1º, o artigo dispõe a 

possibilidade de progressividade do IPTU, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar 

o cumprimento da função social da propriedade (VIANA, 2014).  

Ao considerar, o IPTU, uma das alternativas mais importantes para o financiamento das 

despesas dos municípios, Reis (2016) listou as múltiplas finalidades desse imposto que serve 

tanto como fonte de arrecadação, como instrumento para regular o uso e a ocupação de solos 

urbanos. 

A primeira finalidade listada pelo autor consiste em impedir a retenção especulativa de 

terrenos urbanos. Pode ainda ser utilizado para diminuir o valor dos terrenos, uma vez que os 

proprietários têm utilizado do poder de determinar os preços dos imóveis, atribuindo-lhes 

valores superiores ao que deveria prevalecer. 

O autor aponta ainda o fato desse imposto incidir sobre um bem de elevado valor 

econômico para as famílias; permitir a captura de „mais-valias‟ geradas pelos investimentos 

públicos, determinantes para a valorização dos imóveis; e direcionar os recursos para as 

regiões da cidade que carecem de tais investimentos. 

A quarta função desse imposto consiste em ser fonte de receita previsível e estável para o 

financiamento das despesas municipais, principalmente para infraestrutura urbana, 

equipamentos e serviços públicos. Em quinto, o autor destaca o fato do imposto poder ser 

progressivo, de modo a incidir sobre o patrimônio das pessoas mais ricas, que utilizam de 

artifícios para fugir da tributação sobre a renda. E, por fim, o imposto possui um papel 

simbólico no processo de descentralização fiscal (REIS, 2016). 

Diante dessas funções, Reis (2016) considera a importância do imposto como fonte de 

receita para os municípios e como instrumento de política urbana, pela possibilidade de 

promover a função social da propriedade com o uso racional do solo ao conter especulação 

imobiliária. 
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Há, porém, dificuldades adicionadas por Reis (2016) à arrecadação do IPTU pela 

condição de tributo direto do imposto. Por exemplo, o contribuinte sente-se na necessidade de 

comparar o que foi pago aos benefícios recebidos, por meio de melhorias municipais, 

principalmente nas proximidades do seu imóvel.  

Para Viana (2014), é justamente pelo fato do IPTU causar esses desgastes políticos, que os 

chefes dos executivos locais hesitam em cobrá-lo, a fim de manter sua proximidade com a 

comunidade, bem como seus votos. O autor defende, porém, a importância didática de se 

viabilizar a cobrança do IPTU, principalmente o progressivo, pela possibilidade de tornar as 

cidades menos dependentes dos repasses constitucionais obrigatórios do Estado e da União. 

Outro ponto defendido pelo autor está na uniformidade do tecido urbano, de modo a 

conformar o crescimento ordenado e equânime (VIANA, 2014). 

Em relação ao princípio da progressividade, este permite também a redistribuição, ao 

onerar as propriedades mais valorizadas e destinação da arrecadação a investimentos em áreas 

prioritárias da cidade, com a provisão de melhorias de infraestrutura, saneamentos e 

equipamentos urbanos. Para isso, o princípio recomenda que propriedades melhor localizadas 

e que usufruem de infraestrutura básica bem desenvolvida, sofram maior incidência do IPTU. 

Ao mencionar a progressividade, faz-se necessário conhecer as formas de aplicá-las ao 

IPTU, uma vez que sua aplicação se diferencia em fatores quantitativos e temporais, 

subdividindo-se em progressividade fiscal e a extrafiscal. 

A progressividade fiscal do IPTU está relacionada com o „fator quantitativo‟ do valor 

venal do imóvel tributado, ou seja, o aumento da alíquota ocorre na medida em que ocorre o 

aumento no valor venal do imóvel, podendo ainda possuir alíquotas diferentes de acordo 

com a localização e o uso desse imóvel. A progressividade extrafiscal, por sua vez, relaciona-

se com o „fator temporal‟ segundo a progressão da alíquota no tempo e necessita de uma lei 

municipal específica para instituí-la (LOPES, 2011). 

Feitos os devidos esclarecimentos sobre o surgimento do IPTU, e sua progressividade, 

passar-se-á ao objeto desse tópico: o IPTU progressivo no tempo, previsto no artigo 182º da 

Constituição Federal e regulamentado no artigo 7º do Estatuto da Cidade. 

Conforme o estatuto da cidade, este instrumento funciona em sequência específica, com 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e a desapropriação com pagamento em 

títulos. Segundo Ferreira (2003), trata-se de um conjunto de instrumentos que visa atingir 

diretamente as propriedades urbanas que não cumprem a sua função social.  

A delimitação das áreas onde se aplica o PEUC é feita pelo Plano Diretor, baseado nos 

objetivos estratégicos para o desenvolvimento urbano e nas diretrizes de ordenamento do 
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território, com sua projeção espacial, que decidem quais são as áreas passíveis de aplicação do 

instrumento. 

Nesse sentido, o Ministério da Justiça (2015) chama a atenção para cuidados a serem 

tomados em relação à aplicação do PEUC em áreas urbanas não consolidadas, pelos 

consequentes gastos municipais com implantação de infraestrutura e, ainda, pelo risco de 

incentivo à expansão urbana. 

Desse modo, têm-se, como exemplo de delimitação do PEUC, as áreas centrais que 

possuem imóveis não utilizados ou subutilizados; as Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS); as áreas carentes de renovação urbana, como antigas áreas industriais abandonadas; e 

áreas de fácil mobilidade urbana, próximas a eixos de transporte coletivo, que podem ser 

adensadas. Cabe ressaltar ainda que, conforme o Estatuto da Cidade, no inciso I do artigo 42º, 

o PEUC deve ser aplicado „onde houver disponibilidade de infraestrutura e demanda para 

utilização‟. 

A identificação do imóvel ocioso é feita de maneira que permita enquadrar o imóvel em 

uma das três situações mencionadas na Lei Federal. A primeira trata-se do imóvel não 

edificado, com o Coeficiente de Aproveitamento – CA igual a zero, obrigando o proprietário a 

edificar ou parcelar; a segunda consiste no imóvel subutilizado, com CA inferior ao mínimo 

estabelecido por lei, com a obrigação de parcelar ou edificar; a terceira situação refere-se aos 

imóveis não utilizados, que consistem em edifícios ou imóveis desocupados, de modo que o 

proprietário possui a obrigação de utilizar o imóvel. 

Desse modo, ao se identificar o vazio urbano, comprovadamente ocioso, o município 

exige de seu proprietário o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, com 

estabelecimento de um prazo para seu cumprimento. Em caso de venda, a obrigação passa 

para o novo proprietário. 

Com o descumprimento das condições e dos prazos de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, o município procede com a aplicação do IPTU progressivo no 

tempo. Trata-se da aplicação de alíquotas progressivas sobre a base do valor normal do IPTU. 

Essas aplicações têm progressão anual, com o prazo de cinco anos consecutivos. Durante esse 

período, o proprietário deve cumprir a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios.  

O IPTU progressivo no tempo possui, conforme aponta Souza e Pires (2015), natureza de 

caráter extrafiscal, por não ser instrumento arrecadatório e sim instrumento sancionatório para 

aplicação da função social da propriedade. Portanto, esse instrumento é aplicado mais pelo 

caráter de sanção do que de arrecadação. Todavia, a geração desses recursos adicionais deve 
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buscar ser aplicada em áreas carentes de infraestrutura e equipamentos públicos denominadas 

de Áreas de Investimentos Públicos Prioritários. 

Para Ferreira (2003), embora o IPTU progressivo possua um efeito potencialmente 

promissor, há certa dificuldade em dar a este instrumento um caráter de „política urbana‟ de 

reversão da especulação imobiliária, bem como de instrumento efetivo de arrecadação. Para o 

autor, este instrumento deve ser considerado uma ação punitiva do Estado, que pode 

eventualmente conseguir conter tais processos especulativos.  

Ferreira (2003) faz essas considerações pelo fato dos procedimentos estabelecidos por 

esse instrumento serem longos e pontuais, com autuações e resoluções caso a caso, o que 

depende de uma gestão pública eficaz para a realização do levantamento dos casos que são 

passíveis de aplicação. 

Para Silva (2017), é notório o desafio dessa política urbana que visa adequar a propriedade 

urbana à sua função social e garantir o direito à cidade e à propriedade. E isso deve motivar o 

gestor público a fazer uso desse instrumento, a fim de atingir os objetivos traçados no Plano 

Diretor da cidade, de modo a tornar onerosa, ao proprietário, a manutenção do imóvel inútil 

no espaço urbano e permitir que haja uma ocupação racional e coordenada das áreas urbanas 

que já contam com infraestrutura. 

O município deve, portanto, em seu Plano Diretor, determinar as áreas do perímetro 

urbano ou de expansão urbana sujeitas à implantação do IPTU progressivo no tempo, definir 

os critérios referentes à subutilização ou não utilização do imóvel, para que a propriedade 

privada se adeque a atender os interesses da coletividade, e garantir o cumprimento da 

função social da propriedade urbana (SILVA, 2017). 

Cabe, portanto, à lei municipal, apontar os critérios de cumprimento da função social da 

propriedade, cujo conceito pode variar de acordo com o município. Pode haver, ainda, 

variação quanto à subutilização do imóvel dentro do perímetro urbano, conforme sua zona 

de localização, de modo que em determinada zona de uso ele é classificado como 

subutilizado e, em outra, ele não recebe essa classificação. 

O município, de acordo com Ribeiro (2007), ao utilizar da função extrafiscal do 

imposto, atribui a este instrumento não apenas finalidade para cobertura de suas despesas de 

administração, mas também de intervenção na vida social, exercendo uma pressão sobre os 

cidadãos, a fim de orientar e organizar a ocupação e expansão urbana.  

Voltando-se à sequência de aplicação dos instrumentos, decorridos os cinco anos de 

cobrança de IPTU Progressivo, sem o cumprimento da obrigação de parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios pelo proprietário, o município poderá proceder à desapropriação 
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do imóvel, como solução extrema, com pagamento em títulos da dívida pública, resgatados no 

prazo de até dez anos, em prestações anuais iguais e sucessivas, com juros de seis por cento 

ao ano. O valor do imóvel, para essa desapropriação, é calculado pelo valor de base de cálculo 

do IPTU, descontando o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder 

Público na área do imóvel e sem computar expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 

Entretanto, essa etapa encontra-se impossibilitada de aplicação há mais de 20 anos
5
, 

devido à impossibilidade da emissão de títulos da dívida pública. Desse modo, o município 

mantém a cobrança de alíquota máxima do IPTU progressivo no tempo, até que se cumpra a 

obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o Estatuto da Cidade, parágrafo 2º do 

artigo 7º (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). 

Diante das análises aqui realizadas, percebe-se como funciona a especulação imobiliária, 

através do crescimento urbano, da permanência de vazios urbanos, e da correlação entre si. 

Portanto, uma gestão urbana que coíba a especulação urbana de forma eficiente, faz-se 

necessária na busca de justiça social. 

A cidade de Montes Claros, objeto estudado da pesquisa, compartilha dessa mesma 

realidade, em que, segundo Leite e Pereira (2005), o Plano Diretor e a legislação municipal 

não estabelecem medidas para conter essa concentração de terra urbana, com o crescimento 

urbano condicionado aos interesses econômicos dos especuladores imobiliários, com 

estratégias que contribuem para a expansão horizontal da cidade, sem que terrenos vazios 

dotados de infraestrutura sejam esgotados. 

A partir desses apontamentos, faz-se necessário maior aprofundamento de análise da 

situação urbana de Montes Claros, sobre sua expansão e seus vazios urbanos, abordados no 

capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, estabeleceu que, até 31 de dezembro de 1999, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente emitiriam títulos da dívida pública no montante necessário 

ao refinanciamento do principal (Art. 5º). No âmbito do Senado Federal, a matéria foi regulada pelas Resoluções 

do Senado Federal nº 69, de 14 de dezembro de 1995 (revogada), 78, de 1º de julho de 1998 (revogada) e 43, de 

21 de dezembro de2001 (em vigor), nas quais a proibição de emissão dos títulos foi sendo mantida 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p.19). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Procedimentos Metodológicos 

Por possuir diferentes atividades, a pesquisa foi dividida em três etapas. Assim, a primeira 

etapa, que consiste no capítulo anterior, trata-se do referencial teórico, em que foi feita uma 

revisão bibliográfica, utilizando obras de pesquisadores urbanistas para subsidiar a discussão 

sobre o processo de urbanização, apropriação e produção do espaço urbano pela lógica do 

capital, bem como as medidas legislativas no Brasil para coibir a especulação imobiliária. 

Dentre os autores utilizados, destacam-se como base da discussão Corrêa (2000), Ferrari 

(2009), Maricato (2000, 2003), Monte-Mór (2006, 2007), Santos (2005), Souza (2003) e 

Spósito (1997). A partir das considerações feitas nessa etapa, foram apresentados elementos 

sobre a apropriação desigual do solo urbano, bem como a produção desse solo pela lógica do 

capital, que servem de embasamento para analisar a expansão do perímetro urbano de Montes 

Claros e seus vazios urbanos, presentes na etapa seguinte. 

A segunda etapa da pesquisa, portanto, consiste na aproximação ao objeto de estudo, com 

a caracterização da cidade de Montes Claros. Para isso, foi desenvolvida uma breve 

contextualização histórica sobre a expansão do perímetro urbano da cidade, com a 

contribuição das obras de França (2007), Leite (2006), Leite e Pereira (2005) e Pereira (2007). 

Nessa etapa do trabalho, utilizou-se também de dados do município de Montes Claros 

fornecidos pelo IBGE para melhor compreensão de sua expansão territorial urbana. Finaliza 

com o monitoramento temporal dos grandes vazios urbanos, por imagens de satélite de alta 

resolução espacial. 

Neste trabalho foi usada a tecnologia do sensoriamento remoto, notadamente imagens de 

satélite de alta resolução espacial, por se tratar de estudo intraurbano. O sensoriamento remoto 

é responsável pela obtenção da imagem de um território, por meio da radiação 

eletromagnética gerada pelo sol, terra ou por fontes artificiais emitidas por determinados 

objetos – vegetação, edificações, etc. – que compõem esse território que são captadas por 

sensores presentes em satélites ou em aviões. Os satélites escolhidos, dos quais se utilizou as 

imagens para este trabalho, são Ikonos, de 2000 e Worldview, de 2014. 

Lançado no dia 24 de setembro de 1999, o Ikonos é operado pela empresa Norte-

Americana Space Imaging que detém os direitos de comercialização em nível mundial. Com a 

capacidade de gerar imagens de satélite em até 1 metro de resolução espacial no modo 

pancromático, o Ikonos é indispensável para a análise do trabalho, tratando-se do primeiro 

satélite de finalidade civil com essa resolução (LEITE, 2011). Desse modo, a imagem desse 



45 

 

satélite aqui trabalhada é datada do ano de 2000, por ser a figura mais antiga com melhor 

resolução necessária para análise do uso e ocupação do solo, no que diz respeito aos vazios 

urbanos na cidade de Montes Claros. 

O satélite WorldView 2 foi lançado em 8 de outubro de 2009 e fornece comercialmente 

imagens com 50cm de resolução espacial no modo pancromático e 2 metros de resolução 

espacial no modo multiespectral. O desenvolvimento do mapa no ano de 2014 justifica-se por 

se referir ao perímetro urbano oficial utilizado atualmente.  

Essas imagens foram processadas no software ArcGIS, onde foi possível desenvolver o 

trabalho de cruzamento de dados, por exemplo, entre limites geográficos e construção de 

novas áreas – polígonos –, resultando em novas informações e diferentes mapas, para análise 

da evolução dos vazios urbanos de Montes Claros, dos anos de 2000, 2014 e 2018, a escolha 

dessas datas não foi aleatória e é melhor explicada na apresentação dos mapas. 

Para o ano 2018 foi usada a imagem do Word View, disponível no Google Earth, a partir 

da qual foi possível identificar a área urbana com detalhamento e mapear os vazios urbanos. 

Diante desses recursos instrumentais, obtiveram-se mapas que permitem uma análise dos 

espaços desocupados na cidade, ao longo do tempo, e dos quais se extraiu a quantificação da 

área total desses vazios urbanos. 

Para delimitação da amostra, foram considerados os grandes vazios urbanos, ou seja, 

glebas de terra que necessitam de parcelamento do solo, por meio de loteamentos, com 

aberturas de vias. Desse modo, o menor vazio demarcado em 2000 possui 30.000 m². Além 

disso, foram respeitados os limites de hidrografias, praças e parques – ainda que sem total 

urbanização. 

Com estes dados, foram realizadas visitas de campo em alguns dos vazios demarcados em 

2000, no intuito de representar as diferentes situações desses vazios após 18 anos. A seleção 

foi feita buscando áreas adensadas, e aptas para ocupação dos vazios urbanos. Assim, foram 

selecionados três casos, o primeiro trata-se de um vazio que passou, praticamente, a ser todo 

ocupado. O segundo caso consiste naquele que se encontra em fase de ocupação, ou seja, 

loteado e com as primeiras edificações. A terceira situação trata-se do imóvel que permanece 

desocupado.  

Durante as visitas, foram realizadas entrevistas não estruturadas junto aos moradores, a 

respeito dos vazios urbanos em questão. Posterior às respostas e queixas obtidas em relação 

aos vazios visitados, foi realizada uma pesquisa em jornais de notícias no intuito de confirmar 

algumas situações descritas e buscar posicionamento da administração municipal aos casos 

relatados. 
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Por fim, a terceira etapa da pesquisa, trata-se dos resultados, com análise do Plano Diretor 

Municipal da cidade em estudo, na busca de compreender como a legislação municipal 

trabalha a função social da propriedade e de quais mecanismos se utiliza para cultivá-la. 

Nesta etapa foram ainda recolhidos dados quantitativos referentes à arrecadação municipal 

de imóveis não edificados, por meio de entrevista semiestruturada à prefeitura, de modo que o 

informante pudesse discorrer sobre o tema. 

A divisão das etapas ocorreu de maneira que organizasse o desenvolvimento do trabalho, 

conforme o fluxograma da figura 1. 

Este apresenta a divisão das etapas de trabalho de maneira que os tópicos presentes em 

cada capítulo são repartidos e isolados. Isso ocorre para demonstrar a linha de pensamento 

seguida e os elementos estudados para desenvolvimento da dissertação. Portanto, vale 

ressaltar que, ao trazer essas informações por escrito, os tópicos são diluídos para melhor 

coesão do texto. 

 

Figura 1 – Fluxograma Metodológico do Trabalho 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 
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2.2. Expansão Urbana de Montes Claros 

Com área municipal de 3.568 km², Montes Claros situa-se no Norte do Estado de Minas 

Gerais, especificamente na latitude de 16º 43' 41" e 17º 08' 41" e longitude de 43º 51' 54" e 

44º 13' 1". Sua localização está entre os principais entroncamentos rodoviários do país, no 

encontro entre três rodovias federais, BR 135, 251 e 365, e três estaduais, MG 308, 122 e 657, 

que contornam o perímetro urbano.  

A cidade de Montes Claros, classificada como cidade média (PEREIRA, 2007), exerce 

uma forte centralidade na região norte-mineira, o que se reflete no índice de desenvolvimento 

humano do município – IDHM, de 0,77, valor superior ao estado de Minas Gerais que é de 

0,73 e ao do Brasil, com 0,69. Índice este composto por três dimensões básicas: renda, 

educação e saúde. Para isso, a medida é feita a partir de dados de educação, expectativa de 

vida ao nascer e PIB per capita. No município, esses dados consistem em 98,4% de taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos, colocando Montes Claros em 1.440º lugar no país e 238º no 

estado. A mortalidade infantil coloca o município em 3.278º lugar no país e 448º no estado, 

com 9,85 óbitos por 1000 nascidos vivos. Já a economia, de R$21.943,89 de PIB per capita, 

classifica-o em 1.871º no país e 180º no estado, com destaque na prestação de serviços. 

Em sequência aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

população do município, conforme Censo de 2010, era de 361.915 habitantes e estimada, para 

2018, em 404.804.  

Por abranger a população de área rural e urbana, os dados da área urbana consistem, 

ainda, na soma da população na sede do município e nas sedes de distritos, portanto, faz-se 

necessário separar essas categorias. 

Dessa maneira, a população de Montes Claros resultava, em 2010, da soma de 17.488 

habitantes na área rural e 344.427 habitantes na área urbana, sendo que 338.381 residiam na 

sede do município, ou seja, cerca de 94% da população municipal residia na cidade. 

A expansão territorial da cidade de Montes Claros – MG foi estudada por Leite e Pereira, 

em 2005, relacionando-a aos espaços de pobreza presentes na cidade. Essa análise é possível a 

partir da segregação residencial e da especulação imobiliária, trabalhados no capítulo anterior. 

Além dos autores mencionados, o presente tópico possui como referência França (2007), 

Brandão e Silva (2016). 

O espaço onde a expansão territorial ocorre é produzido através de relações históricas e 

socialmente estabelecidas entre sociedade e natureza. Desse modo, as características do 

espaço urbano são determinadas pelos diferentes usos do solo justapostos entre si, ou seja, a 
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forma de crescimento da cidade e o direcionamento dessa expansão são definidos de acordo 

com os interesses dos agentes responsáveis pela produção do espaço urbano. 

A expansão do perímetro urbano da cidade de Montes Claros ocorreu de maneira 

espontânea, na qual se desenvolveu a partir de uma fazenda, com crescimento em patamares 

descontínuos e um padrão disperso e predominantemente horizontalizado. Desse modo, até 

por volta de 1970, essa ocupação se restringia à área central e bairros adjacentes.  Mas, a 

partir dessa data, a área urbana sofre alterações significativas. 

Conforme apresentado na Tabela 1, desenvolvida a partir dos dados demográficos do 

IBGE, em que, ao separar essa população total em residentes de área urbana e rural, e 

compará-la aos outros censos do município, é possível analisar melhor o processo de 

expansão do perímetro urbano. 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a população urbana aumentou 111%, decorrente da sua 

posição geográfica, que proporcionava grande fluxo de produtos e pessoas migrantes do 

noroeste mineiro e estados do nordeste, com destino ao sudeste do país. Essa velocidade de 

aumento na população urbana continua em 1960, mas a quantidade de habitantes na área rural 

ainda sobressai à área urbana. 

A ocupação por parte da população em área urbana ultrapassa a da área rural, em Montes 

Claros, a partir da década de 1970, com um salto de 42% para 73% da população total. Os 

dados são reflexos do processo de industrialização da cidade com a inclusão da região norte-

mineira na área de atuação da SUDENE, pós década de 1960, com a escolha da cidade como 

sede da instalação das indústrias (FRANÇA, 2007). 

 

Tabela 1 – Evolução da População de Montes Claros de 1950 – 2010 

ANO POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL TOTAL 

1950 20.370 71.736 92.106 

1960 43.097 59.020 102.117 

1970 85.154 31.332 116.486 

1980 155.483 22.075 177.558 

1990 250.573 30.969 281.542 

2000 289.183 17.764 306.947 

2010 344.427 17.488 361.915 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 

Org: FERNANDES, J. M., 2018 

 

Leite e Pereira (2005) destacam que o processo de ocupação não ocorreu de forma 

homogênea. As zonas norte, leste e sul tiveram uma expansão mais intensa do que a zona 
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oeste, que é ocupada por uma população de maior renda, o que levou ao surgimento de muitas 

áreas caracterizadas como vazios urbanos. Como abordado anteriormente, a expansão da área 

urbana intensificou-se com a implantação do Distrito Industrial, conduzindo ao surgimento de 

novos bairros e algumas favelas na região norte, onde este se localiza.  

A partir dessas considerações a respeito da evolução da população de Montes Claros, faz-

se importante discutir os reflexos dessa ocupação na expansão do espaço urbano, em relação 

às direções tomadas pela expansão da mancha urbana desde 1970 a 2014. Em 1970 dá-se, 

enfim, a superação do número da população urbana sobre a rural e, em 2014 é registrado o 

último perímetro urbano oficial. 

Mapa 1 - Expansão da Mancha Urbana de Montes Claros 

 

Fonte: PEREIRA et al, 2017 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 

 

O mapa 1 foi desenvolvido a partir de Pereira et al (2017), com as manchas referentes a 

ocupação urbana de Montes Claros ao longo dos anos. Posteriormente, foi feita a 
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sobreposição dessas imagens, resultando na última figura, que possibilita melhor a 

compreensão da expansão urbana, ou seja, o que se ocupou em cada década. 

A primeira década do mapa trata-se de 1970, representada pela cor laranja na 

sobreposição. Nessa época, a região central da cidade consistia na área mais desenvolvida da 

cidade, com uma organização complexa onde coexistiam os usos residencial e comercial, 

abrangendo oito bairros: São José, São João, Morrinhos, Vila Guilhermina, Sumaré, Santa 

Rita, Lourdes e Francisco Pérez (LEITE, 2006)
6
. 

A região centro-oeste foi a que menos sofreu alterações ao passar das décadas. 

Considerada uma zona de classe média alta e dotada de boa infraestrutura, compreendia os 

bairros Todos os Santos, São Luís, Melo e Santa Maria, habitados principalmente por 

fazendeiros, médicos, advogados, engenheiros e políticos. 

A década de 1970, como mencionado anteriormente, foi de grande relevância na história 

de Montes Claros, pelo processo de industrialização da cidade. Destaca-se o maior 

crescimento na região norte, por ser local de instalação do Distrito Industrial. Anterior a essas 

mudanças, a região possuía dois bairros bastante populosos: Renascença e Santos Reis, mas 

após a implantação das indústrias, oito novos bairros surgiram: Jardim Eldorado, Santa 

Eugênia, Vila Antônio Narciso, Vila Atlântida, Esplanada do Aeroporto, Vila Ipê, Alice Maia 

e Vila Regina. Além de quatro favelas: São Vicente, Vila São Francisco de Assis, Vila 

Atlântica e Vila Alice. 

A implantação do Distrito Industrial determina o crescimento dessa região pelo interesse 

da população imigrante em instalar-se próximo às indústrias, na esperança por emprego sem 

necessidade de maiores gastos com deslocamento. Brandão e Silva (2016) apontam uma 

tendência desse modo de ocupação nos países em fase de industrialização, com a 

multiplicação rápida dos bairros no entorno dos distritos industriais, na esperança desses 

habitantes em aumentar suas chances de emprego. 

A região sul, por sua vez, pouco desenvolveu no início da década em questão, com a 

“conservação de áreas que já tinham certa infraestrutura, como foi o caso do bairro Santo 

Expedito, após o qual, em direção sul, existiam amplos vazios urbanos e apenas algumas 

casas nos bairros Major Prates e Maracanã” (LEITE, 2006, p. 88). 

                                                           
6
 Em sua dissertação de mestrado, Leite (2006), faz uma divisão da cidade de Montes Claros em seis grandes 

regiões: centro, centro-oeste, norte, sul, leste e oeste, com objetivo de melhorar a análise do processo de 

ocupação e crescimento horizontal da cidade, baseando na localização geográfica e no processo histórico de 

desenvolvimento. 
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No mesmo sentido, a região leste e oeste tiveram um processo de ocupação pouco 

significante na década de 1970, com os bairros Delfino Magalhães e Jardim Palmeiras na 

região leste, e Vila Oliveira, Vila Mauricéia e Jardim Panorama na região oeste. 

O final da década de 1970 e toda a década de 1980 foram marcadas por um intenso 

processo de ocupação e expansão. Nesse sentido, a autora França (2007), aponta que o 

processo de crescimento da cidade foi viabilizado por fatores políticos, econômicos e 

demográficos. E entre 1980 e 1990, é possível visualizar uma expansão mais intensa no 

sentido norte, leste e sul. Pereira (2007) aponta a década de 1980, representada pela cor 

amarela no mapa de sobreposição, como marco da urbanização montesclarense por atrair 

vários investimentos no setor produtivo, o que gerou um aumento de 95.090 habitantes na 

área urbana, para a década seguinte. 

A intensidade da migração para Montes Claros foi acompanhada da formação de novas 

áreas ilegais, com maior concentração nas periferias norte e sul da cidade, surgidas a partir do 

processo de industrialização, de modo que, entre as décadas de 1970 e 1990, registra-se o 

surgimento das seguintes favelas: São Vicente, Vila São Francisco de Assis, Vila Atlântica e 

Vila Alice em 1970, Cidade Industrial, Castelo Branco em 1980 e Nova Morada e Vilage do 

Lago em 1990. 

 

Figura 2 – Imagens de algumas favelas ao norte de Montes Claros 

 

Fonte: Google Street View 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 
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Diante da situação precária ao nível de saneamento e equipamentos urbanos básicos, e 

pela grande quantidade de ocupações irregulares, a região norte passou por um importante 

processo de expansão de infraestrutura urbana, a partir da implementação do Projeto Cidade 

de Porte Médio. Este buscava garantir à população de baixa renda melhor qualidade de vida, 

com acesso à casa própria, aos serviços urbanos e de saneamento básico e a legalização de 

posse de terra, para aqueles que residiam em áreas invadidas. 

Na outra extremidade do município, a proximidade com a BR 135 e BR 365, é 

considerada a principal causa da expansão da zona sul, ao ligarem Montes Claros a 

importantes cidades como “Claros dos Porções, Bocaiúva, Coração de Jesus e Jequitaí, além 

de alguns lugarejos como São João da Vereda, Canto do Engenho, Santa Bárbara e Claraval” 

(LEITE, 2006, p. 88). 

O aumento de ocupações ilegais nessa região da cidade destaca-se com a formação de oito 

favelas: Barão de Mauá em 1970, Ciro dos Anjos, Rua Vinte, Rua da Prata, Vila Itatiaia e 

Vila Telma em 1980 e Chiquinho Guimarães e Vila Campos em 1990. 

Em vista desse adensamento, a região sul foi também beneficiada pelo Projeto Cidade de 

Porte Médio, com melhorias em sua infraestrutura em posto de saúde, praças e pavimentação 

de ruas. Tais mudanças valorizaram a região, que tem se desenvolvido com comércio 

diversificado, contribuindo para o processo de descentralização da cidade
7
. 

O bairro de maior destaque nessa região, em questão de comércio e prestação de serviços, 

é o Major Prates, que possui limites com os bairros Augusta Mota, Morada do Parque, 

Morada do Sol, São Geraldo, Vargem Grande e Canelas. Distante cerca de 4 km da área 

central da cidade, o bairro possui um sistema viário articulado, com concentração de comércio 

nas principais avenidas de acesso ao subcentro: as avenidas Francisco Gaetani e Castelar 

Prates. 

 

                                                           
7
 A descentralização associa-se ao crescimento populacional e espacial da cidade. Trata-se de uma medida 

espontânea ou planejada, com objetivo de diminuir a centralização. Desse modo, os núcleos secundários de 

atividades comerciais economizam transporte e tempo (Corrêa, 1997). 
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Figura 3 – Comércio no Bairro Major Prates 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 

 

A ocupação da região leste intensificou-se na década de 1980, com o surgimento do bairro 

Independência, por absorver grande parte da população de baixa renda. E, nas décadas 

seguintes, 1990 e 2000, tornou-se “a área de maior crescimento da cidade, habitada, 

principalmente, por uma população de baixa renda com baixos indicadores de infraestrutura” 

(LEITE, 2006, p. 91). 

Durante esse período, a região central converte-se em espaço estritamente comercial, que 

levou à transformação das áreas que cercam o centro comercial da cidade em áreas do mesmo 

tipo de uso, tornando-se a região de maior adensamento de Montes Claros. 

Já a região oeste, que pouco cresceu na década de 1970, tem, em 1980 o surgimento do 

bairro Ibituruna, de classe média alta, com grande dimensão e dispondo de boa infraestrutura. 

Ao direcionar a população de alta renda da cidade para essa região, dá-se o processo que 



54 

 

Corrêa (2000) denomina de auto segregação, mediante seleção de área para residências, pela 

localização privilegiada. Nesse sentido, a região em questão está localizada em uma área de 

relevo característico, com grande beleza natural pela Serra do Mel e Serra do Ibituruna, que 

contribuem ainda para a amenidade em relação às outras regiões da cidade. Além do bairro 

como um todo possuir essa característica de auto segregação, nele se encontram sete 

condomínios residenciais. Todos estes murados, com portaria e vigilância permanente, que 

demonstram, ainda mais, o interesse dessa parte da população em se auto segregar. 

 

Mapa 2 – Condomínios Residenciais no Bairro Ibituruna 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 
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Esses fatores de localização privilegiada e potencialidade de empreendimentos 

residenciais despertam o interesse de se estocar terra nessa região, dada a sua peculiaridade e 

valorização. Deriva daí, o comportamento de conservação de terrenos vazios nestas áreas 

dotadas de infraestrutura. 

As décadas de 1990 e 2000, representadas no mapa 1 pela sobreposição das cores roxa e 

rosa, respectivamente, tiveram, em relação à expansão da malha urbana, um crescimento mais 

contido do que a década de 1980, possuindo, como mencionado anteriormente, a região leste 

como área de maior crescimento. 

Por sua vez, as mudanças ocorridas para o ano de 2014 serão trabalhadas na sequência, a 

partir da análise dos vazios urbanos. 

Como até aqui analisado, a industrialização alterou a organização espacial da cidade, que 

sofreu um intenso processo de urbanização decorrente dos fluxos migratórios de outras 

cidades e áreas rurais. Isso acarretou na expansão territorial urbana e o surgimento de 

problemas socioambientais, comuns em outras cidades, como a degradação ambiental, 

violência, favelização, falta de infraestrutura e serviços urbanos, entre outros.  

A partir desse crescimento, as atividades terciárias da cidade se dinamizaram para atender 

às necessidades da cidade e da região. O crescimento desse setor foi de extrema importância, 

pois, no final do século XX, com a extinção da SUDENE, o setor industrial deixou de atrair 

grandes investimentos e gerar empregos. “Indústrias sucateadas, galpões vazios e máquinas 

desativadas caracterizam áreas do distrito industrial da cidade. Apesar disso, tal atividade 

ainda representa grande contribuição para a economia local” (PEREIRA, 2007, p. 136). 

Com a diminuição do setor secundário, Montes Claros passa então a destacar-se como 

centro comercial e de prestação de serviços, com ênfase nas áreas da saúde e do ensino, 

forçando o deslocamento de um grande fluxo de pessoas à procura destes serviços. No caso 

dos estudantes, esse deslocamento ocorre diariamente - com média de 43 ônibus. Em outros 

casos, há a preferência em se estabelecer moradia fixa durante o período escolar universitário, 

com a chance da permanência após a conclusão do curso, na procura de emprego. 

Esse aumento da população urbana, com a migração de pessoas dessa região na busca de 

oportunidades em relação a empregos e melhor qualidade de vida, acarreta uma demanda de 

habitação, numa cidade caracterizada pelos mesmos problemas socioambientais e de 

valorização da terra urbana descritos por Santos (2005). Desse modo, ao falar de expansão 

urbana, deve-se levar em consideração o papel que os vazios urbanos mantidos pela 

especulação imobiliária desempenha enquanto fator ordenador do crescimento do perímetro 

urbano. 
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A especulação imobiliária em Montes Claros é praticada pelas famílias tradicionais e por 

empresas imobiliárias, consideradas latifundiários urbanos. Esse tipo de atividade ocorre por 

não serem estabelecidas, pelo Plano Diretor ou por legislação municipal, medidas para conter 

a concentração de terra urbana, o que traz uma série de problemas socioambientais, “pois a 

população pobre da cidade não tem acesso a determinadas regiões que são destinadas aos 

ricos, forçando a população de baixa renda a se fixar nas áreas sem infraestrutura, 

desencadeando a degradação ambiental” (LEITE; PEREIRA, 2005, p. 7479). 

Portanto, o interesse dos especuladores imobiliários condiciona o crescimento urbano de 

Montes Claros, e suas estratégias contribuem para a expansão horizontal da cidade, sem a 

devida ocupação dos vazios urbanos, localizados em áreas de ocupação mais antigas, dotadas 

de infraestrutura.  

É da permanência desses vazios que surge o questionamento principal da pesquisa. No 

entanto, o caminho assumido pelo trabalho restringiu-se à indicação dos vazios e das formas 

da administração municipal exigir o cumprimento de suas funções sociais. Com a 

identificação dos proprietários desses vazios percebeu-se um processo complexo e de risco, 

pois a maioria pertence a proprietários fundiários poderosos que exercem pressões junto ao 

Estado, em busca de interesses próprios. 

Portanto, para melhor analisar os vazios urbanos, foi realizada a demarcação e 

monitoramento temporal desses vazios a partir de imagens de satélite de alta resolução 

geométrica, análise permitida por meio das geotecnologias. 

 

2.3.Vazios Urbanos de Montes Claros 

Deve-se ressaltar que a apresentação dos vazios urbanos, usando mapas trata-se de uma 

realidade aproximada, ou seja, procurou-se contornar os limites desses grandes vazios, 

respeitando as distâncias de calçadas e limites de muros vizinhos. Por tratar-se de uma análise 

por imagem de satélite, a demarcação desses limites possui, em alguns casos, o erro 

cartográfico do mapeamento que, entretanto, está dentro do padrão aceito pela escala 

cartográfica. A presença de vegetação densa ou de alguma nuvem no momento de captura da 

imagem são alguns dos fatores que impedem a demarcação exata. Outra dificuldade está na 

sobreposição dos vetores desenvolvidos na imagem do Ikonos 2000 para a do WorldView 2, 

uma vez que houve um pequeno deslocamento em relação à imagem, precisando remodelar o 

vetor, assim como a demarcação do perímetro urbano. Portanto, não foi possível fazer a 

demarcação exata dos limites dos vazios urbanos, e o valor quantitativo que se obteve consiste 
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em um dado aproximado, mas com uma precisão aceitável para a proposta deste trabalho que 

é analisar espacialmente os vazios urbanos na cidade de Montes Claros. 

O mapa 3 demarca os vazios urbanos da cidade no ano 2000 e foi feito no programa 

ArcGIS, pois permite uma aproximação dos pontos a serem demarcados, sem perder a 

qualidade da imagem. Dessa maneira, foram considerados os grandes vazios, ou seja, glebas 

de terra que necessitam de parcelamento do solo. 

Mapa 3 – Vazios Urbanos de Montes Claros em 2000 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 

 

Com a marcação do perímetro urbano na cor magenta, demarcou-se em cor amarela os 

grandes vazios urbanos da cidade, no ano em questão. Dessa maneira, o mapa permite uma 

leitura sobre a disposição dessas áreas no perímetro urbano. 

Com o perímetro urbano de 101 km², foram demarcados 77 grandes vazios urbanos em 

2000, com o menor vazio possuindo 0,03 km² e o maior possuindo 4,22 km². A somatória 
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total desses vazios foi de, aproximadamente, 42,8 km². O que corresponde a 42,3% da área 

urbana. 

A maior parte dessas áreas está localizada na periferia da cidade, com maior concentração 

na área norte, o que mostra ser consequência do baixo interesse imobiliário dessa região. 

Percebe-se também que, há bairros nessas regiões com ocupação
8
 em seu centro e 

contornados de vazios, como o caso do Jaraguá. 

 

Mapa 4 – Análise de Vazios Urbanos no Bairro Jaraguá de Montes Claros em 2000 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 

 

Esse tipo de ocupação causa uma segregação espacial dos moradores em relação às 

demais áreas ocupadas. Ou seja, para levar a infraestrutura – saneamento básico, iluminação e 

transporte públicos – para essa área ocupada no interior do bairro é necessário atravessar as 

demais áreas, que se encontram desocupadas, o que gera maiores gastos pela distância a ser 

percorrida com esses serviços, além de deixar uma área dotada de infraestrutura desocupada. 

As praças e parques sem total urbanização não foram considerados como vazios urbanos.  

                                                           
8
 A palavra ocupação será utilizada ao longo das análises dos mapas, significando „preenchimento dos vazios 

urbanos‟. 
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As demais análises propostas pelo trabalho requerem o conhecimento sobre o crescimento 

do perímetro urbano, ao longo do período estudado, conforme registrado no mapa 5, para bem 

entender o que ocorreu com esses vazios e perceber a forma como a cidade se expandiu. 

 

Mapa 5 – Perímetro Urbano de Montes Claros em 2005, 2010 e 2014 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 
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O mapa 5 é resultado da sobreposição dos perímetros urbanos de Montes Claros, de 2005 

a 2014. A partir dessa composição é possível perceber o formato da expansão do perímetro 

urbano nesses nove anos. Para desenvolvimento do mapa, utilizou-se a demarcação do 

perímetro urbano de 2005, registro mais antigo disponível em laboratório, que corresponde à 

ocupação urbana de 2000; do perímetro urbano de 2010, por se tratar de uma expansão 

significante; e do perímetro urbano de 2014, que consiste no perímetro oficial atual de Montes 

Claros. 

Já a imagem de satélite utilizada no mapa, pertence ao WorldView 2, datada de 2014. E foi 

com essa imagem que os demais mapas de 2014 foram desenvolvidos. 

Em relação à expansão do perímetro urbano, do ano de 2005 para 2010, o perímetro 

urbano de Montes Claros cresceu 39,50 km², passando de 101 para 140 km², o que 

corresponde a um crescimento de 39,1%, com maior parte dessa ampliação localizada na 

região sul da cidade. Esse fator proporcionou o surgimento do conjunto habitacional São 

Geraldo, implantado a 3 km do trevo de entrada da cidade, distante de qualquer infraestrutura 

em prestação de serviço, como saúde e educação.  

Nos quatro anos seguintes o traçado manteve-se praticamente o mesmo, com acréscimo 

apenas de 3,8 km² ao norte da cidade. Aprovada por unanimidade em reunião ordinária, 

realizada em dezembro de 2012, a ampliação do perímetro urbano conforme a Lei nº 

138/2012, refere-se à área destinada à implantação do Distrito Industrial II, no intuito de 

sediar uma unidade da Case New Holland – CNH
9
, em área de 700 mil metros quadrados, 

intuito esse documentado pelo protocolo de intenções entre o governo do Estado e a 

companhia, em Turim, Itália, no ano de 2012. Mas essa implantação permanece parada. 

Segundo a empresa, em 2014, o projeto encontrava-se em readequação e elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental – EIA/Rima, para 

obtenção de licenças de operação junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam 

(LISBOA, 2015). 

Com a expansão do perímetro urbano, entre os anos de 2000 e 2014, houve o surgimento 

de novos vazios urbanos sem a devida ocupação daqueles já existentes, conforme 

representado nos Mapas 6 e 7. 

                                                           
9
 Vice-líder mundial no segmento de máquinas pesadas, a Case New Holland - CNH, que pertencente ao Grupo 

Fiat, contava com investimentos da ordem de US$ 600 milhões e, a expectativa, era gerar cerca de 2.700 

empregos em Montes Claros, com início de suas atividades em 2015 (ATTILIO JÚNIOR, 2013). 
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Mapa 6 – Vazios Urbanos de 2000 em 2014 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 
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O Mapa 6 possibilita observar os vazios urbanos ocupados entre 2000 e 2014. Com a 

sobreposição das demarcações elaboradas no mapeamento dos vazios urbanos (Mapa 3), na 

imagem do satélite WorldView 2, é possível fazer a aproximação da imagem para analisar 

quais vazios permaneceram em 2014. 

A partir dessa sobreposição, surge, em cor roxa, a marcação das áreas edificadas dentro 

dos vazios, anteriormente demarcados em cor amarela, do Mapa 3. Desse modo, percebe-se 

que alguns dos grandes vazios foram fragmentados pela sua ocupação parcial. De grandes 

vazios, gerou-se um conjunto de novos vazios, dimensionalmente distintos.   

Com a demarcação foi possível chegar à área e à porcentagem aproximadas do que foi 

ocupado de 2000 até 2014, registrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Ocupação dos Vazios Urbanos de 2000 – 2014 

 GRANDES VAZIOS 

URBANOS DE 2000 

OCUPAÇÃO DOS VAZIOS  

URBANOS ATÉ 2014 

TOTAL RESTANTE DE VAZIOS  

URBANOS DE 2000 EM 2014 

Área (km²) 42,8 6,4 36,4 

Fonte: FERNANDES, J. M., 2019 

 

Portanto, conforme a tabela 2, de 42,8 km² de vazios demarcados no ano de 2000, 

aproximadamente 6,4 km² foram ocupados até o ano de 2014, o que corresponde a 15% do 

valor anterior. Dessa maneira, houve a permanência de 36,4 km² de vazios urbanos até 2014. 

Percebe-se portanto que, no período de 14 anos, os vazios da cidade de Montes Claros 

passaram por pouca modificação diante do crescimento populacional de 55.244 habitantes na 

área urbana, conforme os censos de 2000 e 2010 do IBGE.  

Mas, a permanência de tais vazios não impediu o crescimento do perímetro urbano, como 

visto no Mapa 5. Nessa conformidade, houve o acréscimo de grandes vazios urbanos 

mediante a expansão desse perímetro, entre 2000 e 2014, conforme mostra o Mapa 7. 
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Mapa 7 – Vazios Urbanos de 2014 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2018 
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O Mapa 7 foi desenvolvido em decorrência dos demais mapas, ou seja, a partir dos vazios 

urbanos de 2000 (Mapa 3), são percebidos aqueles que permaneceram até 2014 (Mapa 6), 

representados na cor amarela. 

Foi, então, trabalhado na imagem de satélite, o perímetro urbano de 2005 juntamente com 

o de 2014, através da demarcação dos vazios urbanos que surgiram em decorrência da 

expansão desse perímetro. Ou seja, foi destacado o que há de vazio urbano na faixa de 

expansão entre os perímetros de 2005 e 2014, representado na cor magenta. Com esses dados 

consegue-se retratar o quão surgiu de novas áreas urbanas, que já sofreram uma valorização 

apenas pela mudança de categoria de rural para urbano, enquanto áreas mais centrais e 

dotadas de infraestruturas continuam inutilizadas.  

A não demarcação da área a sudoeste justifica-se pela identificação da Serra do Sapucaia 

como área de preservação ambiental. Vale ressaltar que, por meio da expansão do perímetro 

urbano de 2010, surgiu um movimento da sociedade civil para proteção ambiental dessa área, 

pelo risco de serem aprovados novos loteamentos na parte alta da serra. Como abordado no 

jornal „O Norte de Minas‟, em entrevista a ambientalistas à frente do movimento, a possível 

ocupação surgiu a partir das Leis Municipais nº 4.198 de 2009 – de Uso e Ocupação do Solo, 

e nº 4.243 de 2010, que permitem o crescimento urbano para a parte alta da serra. Tal 

disposição coloca em risco parte da bacia hidrográfica do rio Vieiras e outras sub-bacias, além 

de ameaçar áreas de preservação permanente, bem como a fauna e flora (NUNES, 2011). 

Em 29 de dezembro de 2016, o decreto Nº 3467 de tombamento da Serra do Mel, que 

passou a chamar-se Serra dos Montes Claros, foi assinado pelo ex-prefeito José Vicente 

Medeiros. O tombamento abrange 2.600 hectares e impede qualquer construção ou ação que 

possa criar impacto ambiental e social na área de preservação. Porém, segundo o jornal 

„Grande Minas‟ (2016), as comunidades que ali já se instalaram não serão desalojadas. 

Em números, o aumento do perímetro urbano entre 2005 e 2014 foi de 43,3 km², com o 

surgimento de 14 novos grandes vazios urbanos, principalmente nos sentidos norte e sul da 

cidade, de modo que o menor vazio possui 0,017 km² e o maior possui 7,9 km². Somando-se 

esta área total desocupada, tem-se, em crescimento de vazios urbanos, aproximadamente 33,2 

km². Através desses resultados foi produzida a Tabela 3, que possui os vazios urbanos de 

2000 que permaneceram até 2014, e os novos vazios de 2014 que surgiram mediante aumento 

do perímetro urbano. 
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Tabela 3 – Vazios Urbanos em 2014 

 VAZIOS URBANOS  

DE 2000 EM 2014 

NOVOS VAZIOS  

URBANOS EM 2014 

TOTAL DE VAZIOS  

URBANOS EM 2014 

Área (km²) 36,4 33,2 69,6 

Fonte: FERNANDES, J. M., 2019 

 

Conforme apresentado na Tabela 3, a somatória dos vazios permanentes de 2000 com os 

novos vazios de 2014, mediante a expansão do perímetro urbano, resultou num aumento de 

91%. Entretanto, vale ressaltar que esses valores agregam terrenos que não são passíveis de 

ocupação, pois ainda que parques e praças não sejam contabilizados e as margens de 

hidrografias sejam respeitadas, persistem áreas, tais como as margens das rodovias, 

impossíveis de calcular com exatidão. Contudo, da mesma maneira que existem áreas 

demarcadas que não podem ser ocupadas, há, também, aqueles vazios menores que não foram 

demarcados e que possuem a mesma característica de reservas de valor, encontrando-se 

estocados há muito tempo, sem cumprir sua função social. Além de estarem localizados em 

regiões ainda mais centrais. 

As ocupações realizadas entre os anos de 2014 e 2018, percebidas mediante imagem do 

Google Earth, originam o Mapa 8, onde são demarcadas a cor roxa. Permaneceram, em 

amarelo, os vazios urbanos de 2000 que não foram ocupados até 2018 e, em magenta, os 

vazios urbanos que surgiram em 2014, mediante a expansão do perímetro urbano e continuam 

desocupados até 2018. 

A partir da construção dos polígonos, foi elaborada a Tabela 4, para atualização dos 

valores de vazios presentes em 2018. Os valores apresentam uma pequena redução na área 

dos vazios urbanos, com ocupação de 5,5% dos vazios de 2000, totalizando 2 Km², com 

fragmentação de alguns dos grandes vazios urbanos, e 3% dos novos vazios de 2014, com 

preenchimento de 1 Km². Assim, foram ocupados 3 Km² do total de vazios presentes em 

2014, que corresponde a 4,3%. 

 

Tabela 4 – Vazios Urbanos em 2018 

 VAZIOS URBANOS  

DE 2000 EM 2018 

VAZIOS URBANOS  

DE 2014 EM 2018 

NOVOS VAZIOS URBANOS  

EM 2018 

TOTAL DE VAZIOS  

URBANOS EM 2018 

Área (km²) 34,4 32,2 0,5 67,1 

Fonte: FERNANDES, J. M., 2019 
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Mapa 8 – Vazios Urbanos de 2018 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 
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Parte dessa ocupação ocorre mediante o surgimento de condomínios residenciais, dois 

deles consistindo nas maiores manchas de ocupação, representadas a cor roxa no mapa. O 

primeiro, Gran Royalle Pirâmide, localiza-se no sul da cidade, próximo ao bairro São Geraldo 

II. O segundo trata-se do Pampulha Tênis Residence, localizado no bairro Jaraguá. Ambos os 

empreendimentos encontram-se em fase inicial de ocupação, mas por serem loteados e as 

edificações se espalharem pelo condomínio, transformaram o grande vazio urbano e deram 

início ao cumprimento da função social dos imóveis. 

Entretanto, ainda que mantido o perímetro urbano de 2014 como perímetro oficial, novas 

edificações surgiram às margens desse limite, com destaque na implantação dos conjuntos 

habitacionais Vitória – I e II, construídos após o Distrito Industrial, ao norte da cidade e 

servidos, ao entorno, com elementos urbanos como iluminação pública, asfaltamento, 

saneamento básico, entre outros. 

Além de se localizarem fora do perímetro urbano, os conjuntos foram implantados 

próximo de indústrias, de modo que, além de realizarem longos deslocamentos para 

consumirem qualquer tipo de serviço – de saúde, comercial, etc. – a população dessas 

localidades lida ainda, diariamente, com o trânsito de veículos de grande porte das fábricas e 

com a poluição industrial daí derivada. 

Decorrente a essa ocupação, juntamente com outras a leste e ao sul da cidade, surgiram 

outros vazios urbanos, conforme apresentado na tabela 4 e representado na cor laranja no 

mapa, que somam 0,5 km² e aumenta o total de vazios urbanos, em 2018, para 67,1 Km². 

Após a produção e análise desses dados através dos mapas, fez-se necessário a realização 

de visitas de campo em alguns dos vazios demarcados em 2000, no intuito de representar as 

diferentes situações desses vazios após 18 anos. Portanto, foram selecionados três casos. O 

primeiro trata-se de um vazio que passou, praticamente, a ser todo ocupado. O segundo caso 

consiste naquele que se encontra em fase de ocupação, ou seja, loteado com as primeiras 

edificações. A terceira situação trata-se de um imóvel que permanece desocupado. Nesse 

caso, procurou selecionar-se aquele que está localizado em área de total infraestrutura, que 

comprove a prática de reserva de terra para construção de um grande empreendimento ou, 

apenas, à espera de possível valorização futura. 

Uma área que passou por expressiva ocupação encontra-se na região centro sul, próxima à 

rodoviária. Trata-se do bairro Canelas II, que possui prevalência de uso residencial por 

população de classe média baixa, com ocupação de 79,1% da área do vazio existente em 

2000. 
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Figura 4 – Situação do Vazio Urbano no Bairro Canelas II 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 

 

De acordo com a reportagem do jornal „O Norte de Minas‟, a população desse bairro tem 

sofrido pela pouca iluminação pública, pela falta de asfaltamento em algumas ruas e por 

problemas de alagamentos (COSTA, 2018), infraestrutura essa que deveria ser promovida 

durante o loteamento. A prestação de serviços e outros equipamentos, como saúde e 

educação, já eram oferecidos na região, devido à presença de outros loteamentos mais antigos, 

como Vargem Grande II e Cidade Nova. 

Os alagamentos queixados pelos moradores ocorrem pelo fato da área em questão estar 

localizada em uma área baixa da cidade, que possui características de acumulação de águas 
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pluviais, em períodos de chuvas mais intensos, com transbordamento do Córrego Vargem 

Grande. Justamente por tais características, essa localidade fazia parte do projeto do ex-

prefeito Antônio Rebello, mandatos de 1966-1970 e 1977-1982, para construção de lagoas 

artificiais, no intuito de amenizar o clima quente do sertão. A partir desse projeto, foram 

construídas as lagoas do Parque Municipal Milton Prates e do Interlagos. Enquanto a área em 

questão foi loteada e vendida, sem a devida estrutura de drenagem de água. 

Com a demarcação de 0,2 km² em 2000, essa região foi ocupada em 77,66% da área até ao 

ano 2014, e 1,44% de 2014 até 2018. Desse modo, houve o desmembramento do grande vazio 

inicial, restando, atualmente, pequenos e médios vazios, que somam 0,16 km² e que, pelo 

ritmo do processo de ocupação do bairro, em breve cumprirão sua função social. Contudo, 

esses valores referentes às áreas ocupadas não se tratam apenas de edificações, ou seja, pelo 

parcelamento do vazio urbano, devem ser consideradas também as áreas de arruamento e 

afastamentos de calçadas. 

Essa ocupação, porém, não foi realizada promovendo total infraestrutura. Além dos 

elementos de iluminação, asfaltamento e saneamento, o bairro conta ainda com uma área de 

preservação destinada à implantação de um parque, em total abandono, segundo os 

moradores.  

Diante dessa situação, empresários dos bairros Canelas II e São Judas, reuniram-se com 

vereadores e com o prefeito em exercício Humberto Souto, em maio de 2018, com objetivo de 

promover a criação do parque, na justificativa de oferecer uma área para lazer e garantir a 

preservação da área verde ameaçada pelo vandalismo. Devido à situação econômica do 

município, o prefeito acertou, com os demais membros da reunião, a elaboração de um projeto 

de parceria público-privada para a construção do parque com o apoio dos empresários da 

região (MORAES, 2018). 

A situação descrita explicita os problemas urbanos decorrentes do crescimento 

desordenado da cidade. Com um número elevado de novas e antigas áreas necessitadas de 

infraestrutura, a administração municipal não consegue atender a todos com a qualidade 

devida. 

O segundo caso é relativo ao vazio urbano em processo de ocupação, localizado no 

loteamento Residencial dos Parques, entre o bairro Morada do Sol e o Parque Municipal 

Milton Prates. Este possuía, em 2014, parte do arruamento concluído e em processo de 

construção, o Condomínio Saint Michel. Atualmente, o condomínio possui 20 blocos, área 

recreativa com quadras e piscina, 6 blocos em construção e, no restante do loteamento, dois 

prédios e residências, algumas em fase de construção e outras já habitadas.  
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A área em questão possuía em 2000, 0,32 Km². Desse valor foi ocupado até o ano de 

2018, 0,07 Km², o que corresponde a 21,88%. A maior parte desse valor pertence ao 

Condomínio Saint Michel, com 0,05 Km². 

 

Figura 5 – Situação do Vazio Urbano no Residencial dos Parques 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 

 

O loteamento possui ainda 0,25 km² desocupados, que totalizam 78,12% do vazio urbano 

demarcado em 2000. Mas, pela infraestrutura, com asfaltamento, iluminação pública, bem 

como pela proximidade de áreas com prestação de serviços, em destaque para o bairro Major 

Prates, o parcelamento do vazio urbano encontra-se apto para cumprir sua função social. 
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O terceiro caso ocupado buscou um vazio urbano que sofreu pouca ocupação ao longo dos 

18 anos analisados, permanecendo praticamente intacto. Para essa escolha, foi levada em 

consideração a questão de bem feitorias, ou seja, uma localidade dotada de infraestrutura e 

pronta para ocupação. Assume tais características o vazio urbano localizado próximo à lagoa 

do bairro Interlagos, entre os bairros Alcides Rabelo e Planalto. Este ocupa apenas 20,89% 

dos vazios urbanos existentes em 2000. 

 

Figura 6 – Situação do Vazio Urbano no bairro Alcides Rabelo 

 

Org.: FERNANDES, J. M., 2019 

 

A área em questão possui algumas edificações que surgiram, em sua maioria, entre os 

anos 2000 e 2014, como o loteamento Raul Lourenço, que dividiu o espaço em dois grandes 
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vazios. Mas essas ocupações somam, aproximadamente, 0,11 Km² de uma área que possuía, 

no ano 2000, em torno de 0,54 Km². 

A permanência desse vazio urbano ocorre pelo interesse de se estocar a terra, à espera de 

um grande empreendimento. Como a construção de um Shopping Center no local, assunto 

que, segundo os moradores do local, foi levantado há alguns anos. 

Situado entre as importantes avenidas Governador Magalhães Pinto e Osmane Barbosa, o 

vazio urbano possui ainda proximidade com a Lagoa, aeroporto, parque de exposições e 

grandes faculdades, fatores que valorizam e potencializam o imóvel para empreendimentos no 

local. 

A partir das análises da expansão do perímetro urbano de Montes Claros e dos grandes 

vazios urbanos, percebe-se que, conforme abordado por Leite e Pereira (2005), essa expansão 

territorial, nos anos de 1980 e 1990, explicita um contraste social pelas áreas de maior 

crescimento na cidade, a leste e oeste. A área leste é uma das áreas mais populosas da cidade, 

pela ocupação da classe social de menor poder aquisitivo, com lotes pequenos e deficiência 

em infraestrutura urbana. A região oeste, por sua vez, é dotada de boa infraestrutura, com 

valor do solo urbano elevado e, consequentemente, habitada pela classe média alta, o que 

reflete a desigualdade social na estruturação físico-territorial do espaço urbano. Já nas 

expansões de 2010 e 2014, as áreas de maior crescimento respondem à mesma lógica de 

oposição espacial, mas desta vez nos sentidos norte e sul. 

Diante dessa realidade, é possível constatar a existência de grandes vazios na cidade de 

Montes Claros, alguns já ocupados ao longo do período estudado, como o caso do bairro 

Canelas II, e outros em fase de ocupação, como o loteamento Residencial dos Parques. No 

entanto, muitos ainda permanecem inutilizados por anos, ao mesmo tempo em que surgem 

ocupações distantes do centro urbano.  

A permanência dessas extensas áreas desocupadas é percebida como fator de especulação 

imobiliária, levando a questionar sobre a atuação da administração municipal no sentido de 

minimizar tal situação. Para isso, analisou-se o Plano Diretor de Montes Claros de 2001 e 

revisto em 2016, na busca dos instrumentos que coíbem a especulação imobiliária. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise do Plano Diretor de Montes Claros 

O Plano Diretor de Montes Claros passou por uma revisão no ano de 2016. E, em seu 

primeiro capítulo, nomeado de „Princípios Fundamentais‟, traz seus objetivos para o 

Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município. Para isso, a lei conceitua, em 

seu segundo parágrafo do Artigo 2º, a Política de Desenvolvimento Urbano como conjunto de 

planos e ações, com objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, de 

modo a assegurar o uso socialmente justo, ecologicamente equilibrado e diversificado de seu 

território, de forma a garantir o bem-estar e a qualidade de vida de seus moradores. 

Diante desse exposto, a lei classifica o Plano Diretor como „instrumento básico‟ da 

Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Montes Claros – MG, no 

qual orienta o planejamento urbano municipal. 

Os objetivos dessa política de desenvolvimento são apresentados no Artigo 5º, onde são 

tratados os assuntos de uso do solo, habitação e expansão urbana. O primeiro objetivo da 

Política de Desenvolvimento, Ordenamento Territorial Integrado e Sustentável do Município 

de Montes Claros é de „ordenar o pleno desenvolvimento do município no plano social, 

adequando a ocupação e o uso do solo urbano à função social da propriedade‟; o quinto 

objetivo é de „acesso à moradia, mediante a oferta disciplinada do solo‟; e o sétimo item traz o 

objetivo de „desenvolver e institucionalizar as políticas de ordenamento do espaço urbano, dos 

processos de adensamento e expansão urbana, de forma a orientar a melhor distribuição dos 

recursos públicos, maximizar a utilização da infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos‟. 

O 6º Artigo do Plano Diretor é responsável pela definição da „Função Social da 

Propriedade‟, de modo que esta, pública ou privada, cumpre a sua função social ao garantir à 

população:  

 

I – O acesso à propriedade imobiliária e à moradia; II – O acesso aos serviços 

públicos essenciais e aos equipamentos urbanos e comunitários; [...] Parágrafo 

Único – São premissas para o cumprimento da função social da propriedade: I – O 

atendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça 

social e ao desenvolvimento das atividades econômicas; II – O aproveitamento 

adequado e racional do solo, compatíveis com a infraestrutura e a disponibilidade de 

serviços públicos; III – A qualidade ambiental do território municipal; IV – O 

equilíbrio entre a ocupação urbana e a densidade populacional 

 

Os artigos seguintes tratam do „Desenvolvimento Urbano‟. Para tal, a lei aborda a 

„Organização Territorial‟, em que, o artigo 9º, em seu quinto inciso, menciona como diretriz 

da política de desenvolvimento e ordenamento territorial integrado e sustentável do município 
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de Montes Claros, definir os indicadores da função social da propriedade urbana. Para isso, é 

necessário apontar „os meios e as áreas para intervenção, com vistas à justa distribuição dos 

ônus e benefícios, decorrentes das obras de infraestrutura e serviços urbanos e a recuperação, 

para a coletividade, da valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público‟.  

O quinto capítulo do Plano Diretor está responsável pelo „macrozoneamento‟, que observa 

o adensamento das áreas urbanas já ocupadas e consolidadas, na busca de melhoria da 

infraestrutura e dos serviços já implantados, bem como a correção de situações urbanísticas 

existentes e indesejáveis, tendo por base quatro tipos de áreas. Dessas, o segundo tipo consiste 

na „Área de Urbanização Prioritária I‟, destinada à ocupação e ao adensamento urbano 

imediato, incluindo os vazios urbanos, como objeto preferencial dos investimentos públicos e 

aplicação de instrumentos constitucionais e objeto de lei municipal específica, no que diz 

respeito à edificação ou à utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado. 

A área de urbanização prioritária I traz um dos „instrumentos territoriais da política 

urbana‟, responsável por identificar o de „parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios‟. Os demais instrumentos são trazidos no capítulo seguinte. Desse modo, o 

sexto capítulo divide os instrumentos em tópicos: Planejamento Municipal; Institutos 

Jurídicos e Políticos – em que, dos vários instrumentos mencionados, tem-se a 

desapropriação; instrumentos urbanísticos de caráter especial – essa subdivisão traz os 

seguintes instrumentos capazes de coibir a especulação: parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; e, usucapião especial de imóvel urbano. 

O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios funciona, como trabalhado 

anteriormente, em sequência. Ao identificar-se o vazio urbano, comprovadamente ocioso, o 

município exige de seu proprietário o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, e, 

em caso de descumprimento desses primeiros requisitos, é aplicado o IPTU progressivo no 

tempo. Após cinco anos de cobrança desse imposto, na permanência do descumprimento dos 

primeiros requisitos, ocorre a desapropriação.  

A atualização do Plano Diretor de Montes Claros não especifica critérios para aplicação 

do IPTU progressivo no tempo, desse modo, entende-se que o IPTU progressivo no tempo 

pode ser aplicado a qualquer imóvel comprovadamente ocioso. 

A usucapião especial de imóvel urbano ocorre de maneira independente desses 

instrumentos e segue o que foi definido no artigo 183 da Constituição Federal, já mencionada 

neste trabalho. Vale ressaltar que o processo de regularização de propriedade através da 

usucapião passou por alterações no Código de Processo Civil, pela lei 13.465 de julho/2017, 
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que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos 

concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da 

Amazônia Legal e institui, ainda, mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos 

de alienação de imóveis da União. A principal mudança refere-se, segundo Oliveira (2018), à 

interpretação do silêncio de qualquer dos possíveis prejudicados, ou seja, o proprietário e 

outros „titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 

matrícula dos imóveis confinantes‟. Desse modo, a não resposta às notificações por parte dos 

titulares de direitos reais sobre o imóvel objeto da usucapião extrajudicial será interpretada 

como concordância do procedimento e não mais como discordância. 

Essa alteração ocorre nos casos em que a planta ou a matrícula do imóvel não tiverem a 

assinatura do titular de direito e, portanto, ele será notificado para manifestar consentimento 

expresso. A partir da nova previsão, o registrador deverá, segundo Oliveira (2018), certificar o 

fato e promover a notificação por edital mediante publicação, em jornal de grande circulação 

ou por meio eletrônico, interpretando a ausência de resposta como concordância. Ou seja, se 

depois de citado, o dono da terra não se manifestar, seu silêncio será considerado 

concordância e o imóvel ficará liberado para receber nova matrícula. 

Feita a devida consideração, ao verificar o Plano Diretor da cidade de Montes Claros, foi 

possível analisar quais instrumentos capazes de coibir a especulação imobiliária e reduzir o 

nível de disparidade socioeconômica no espaço intraurbano, presentes na lei federal 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade – foram aplicados no Plano Diretor em questão. A partir 

dessa análise, constata-se que, apesar de citar os instrumentos, o atual Plano Diretor não se 

aprofunda destes, com diretrizes para melhor aproveitamento dos mecanismos de coibição da 

especulação imobiliária, como a destinação das áreas desapropriadas para habitação popular, 

quando se tratarem de áreas bem localizadas quanto à infraestrutura e acesso aos serviços 

urbanos (saúde, educação, lazer, etc.). 

Diante do que foi estudado e analisado, faz-se importante trazer as contribuições de Souza 

(2003), em que o autor alega a necessidade do município munir-se de instrumentos adequados 

para contribuir com o desenvolvimento urbano autêntico. Mas, o autor afirma não adiantar o 

Plano Diretor possuir uma boa quantidade de instrumentos sem a existência de condições 

políticas, sociopolíticas e político-culturais para que estes sejam bem aplicados. Em um país 

onde certas leis „pegam‟ e outras „não pegam‟, conquistar marcos legais adequados é uma 

tarefa importante a ser perseguida. A aplicação adequada desses mecanismos é necessária 

para a garantia da melhoria da qualidade de vida da população e elevação do nível de justiça 

social. 
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Nesse sentido, o tópico seguinte trata sobre os dados referentes à arrecadação do IPTU dos 

vazios urbanos em Montes Claros e sobre os mecanismos aplicados pela prefeitura para coibir 

a especulação imobiliária. 

 

3.2. Análise da arrecadação municipal em imóveis não edificados em Montes 

Claros 

A análise do Plano Diretor e dos vazios urbanos de Montes Claros serviu de embasamento 

à coleta de dados, junto da prefeitura, sobre arrecadação municipal anual em imóveis não 

edificados e sobre a forma como a prefeitura tem buscado conter a formação de estoque 

desses imóveis. 

A coleta de dados foi realizada, primeiramente, por meio de entrevista à prefeitura. 

Tratou-se de uma entrevista semiestruturada
10

, de modo que o informante pudesse discorrer 

sobre o tema. 

Questionado se a prefeitura tem noção da especulação imobiliária em Montes Claros, o 

entrevistado afirmou positivamente, alegando ter, a prefeitura, no ano 2013, elevado os 

valores de metro quadrado dos vazios urbanos, na planta de valores para cobrança de IPTU, 

chegando a dez mil por cento de aumento em alguns casos. Aumento esse decorrente a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar – PLC 05/2013, divulgado em vários canais de 

notícias, de modo que, em entrevista ao jornal „Estado de Minas‟, o ex-prefeito, Ruy Muniz, 

afirmou ser, o aumento do valor venal dos vazios urbanos para efeito de cobrança do IPTU, 

importante para gerar melhorias e mais receita para o município e servir de estímulo ao 

loteamento. 

Conforme o entrevistado, a lei complementar 42/2013 calculou a alíquota conforme o uso 

da zona em que o imóvel se localiza. Variando de 0,5% para uso residencial, 1% para uso 

comercial e variação também conforme o tamanho do terreno, chegando a 3% de alíquota 

máxima. 

A lei em questão listou 19 imóveis, distribuídos em diferentes bairros da cidade. Mas, ao 

analisar a descrição da localização desses vazios urbanos, percebe-se uma constante de 

expressões como “frente com avenida” ou “entre avenida”, o que aponta tratar-se de imóveis 

em locais de acesso privilegiado e dotados de infraestrutura, chamados, pelo entrevistado, de 

                                                           
10

 “O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal [...] fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não 

ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista” (QUARESMA, 2005, p. 75). 
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benfeitorias e aptos ao uso. Ou seja, estocados para fim de especulação imobiliária. Segundo o 

entrevistado, estes imóveis situados em locais que possuem todas as benfeitorias, têm, no 

preço do IPTU, a cobrança da „alíquota cheia‟, os 3%. 

Ao tratar desses números, foi questionada a quantidade de imóveis não edificados. Em 

resposta, o entrevistado alegou que o município possui em torno de 60.000 imóveis, o que 

corresponde em média a 30% da arrecadação do IPTU
11

. 

Desse valor, questionou-se quanto equivale a grandes vazios urbanos, mas a prefeitura não 

possui essa quantidade. De acordo o entrevistado, apesar de existirem ainda grandes 

propriedades, consideradas de chácaras, com uma casa e o restante da área sem edificação, 

passam a possuir características urbanas como instalação de água e luz, o que retira desses 

imóveis a classificação de „vazio urbano‟. 

Mas, conforme citado no tópico de IPTU progressivo, essa classificação poderia ser 

alterada mediante a identificação de imóvel ocioso, em que este se enquadrava na situação de 

imóvel subutilizado, com CA inferior ao mínimo que seria estabelecido por lei municipal, 

permitindo a aplicação do PEUC, com a obrigação de parcelar ou edificar. 

Por mencionar o PEUC, foi questionado ao entrevistado se a prefeitura considera a 

aplicação do IPTU progressivo no tempo uma opção para reduzir a quantidade de vazios 

urbanos. O entrevistado afirmou que sim, e alegou possuir, a prefeitura, um vínculo com o 

Tribunal de Justiça, que permite protestar o contribuinte com a inscrição da dívida ativa e, 

consequentemente, a cobrança judicial, ou seja, a execução fiscal, em que o bem fica 

indisponível como garantia da dívida ou bloqueio da conta. São medidas à disposição da 

prefeitura para aplicar o IPTU progressivo do tempo. 

Conforme apontado pelo entrevistado, a prefeitura tem se preocupado mais com o fundo 

social dos empreendimentos de loteamento em vez de cobrar o IPTU progressivo no tempo, 

implantar infraestruturas como creche, postos de saúde ou outros beneficiamentos para a 

região de construção do loteamento. 

Desse modo, é oferecido um incentivo de 100% de isenção do IPTU nos dois primeiros 

anos de loteamento, 80% no terceiro ano, 60% no quarto ano, no quinto ano 40% e 20% no 

sexto ano, enquanto o imóvel estiver em nome do loteador.  

De acordo com o entrevistado, é exigido do loteador, um orçamento dos custos da 

infraestrutura pela planilha de custos municipal, feito junto à prefeitura e deixando de 

                                                           
11

 A arrecadação do IPTU progressivo, apesar de se tratar de um imposto livre, possui, conforme o entrevistado, 

obrigações em seus gastos, de modo que 40% do que foi arrecadado é destinado para índices institucionais 

aplicados na saúde e educação, normalmente 15% para a saúde e 25% para a educação. 
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hipoteca a quantidade de lotes equivalentes ao valor do orçamento. Negociação essa 

registrada em cartório, que impede a venda desses lotes que passam a ser posse do município. 

Após a instalação de toda a infraestrutura, é feita uma inspeção por parte da prefeitura e 

liberação dos imóveis remanescentes ao loteador, para venda. 

A administração municipal garante, portanto, que a infraestrutura das novas áreas loteadas 

seja feita por parte do empreendedor, sem que estes ônus sejam destinados à prefeitura. 

Como é possível perceber, a principal estratégia da administração municipal para coibir a 

especulação imobiliária é incentivar o loteamento, de modo que, como alegado pelo 

entrevistado, o aumento da oferta de imóveis reduz o valor do bem para o comprador. 

Embora o entrevistado apresente esse mecanismo como eficiente, o processo de incentivo 

adotado pela prefeitura não pressiona o proprietário do imóvel a destinar uso ao bem. Dessa 

maneira, além do imóvel continuar ocioso e sem cumprir sua função social pelo tempo que o 

proprietário desejar, quando este possuir interesse de loteá-lo, haverá, como vantagem, a 

isenção do IPTU por dois anos e desconto nos demais quatro anos consecutivos. 

Ao final da entrevista, perguntou-se ao entrevistado quem seriam os grandes latifundiários 

de Montes Claros. Em resposta, o mesmo alegou tratar-se dos empresários privilegiados que 

receberam heranças ou compraram imóveis, no intuito de especulação, dada a potencialidade 

do município como pólo regional. 

A prefeitura apresenta uma preocupação em não aceitar, novamente, que os proprietários 

fundiários e os promotores imobiliários realizem manobras que prejudiquem a função social 

da propriedade. Segundo o entrevistado, houve uma mudança na cobrança da implantação da 

infraestrutura por parte do loteador, como nos casos de transformação dos vazios urbanos em 

empreendimentos de conjuntos habitacionais pelo „Programa Minha Casa Minha Vida‟.  

O caso em que o entrevistado se refere consiste nas exigências presentes no anexo IV da 

portaria nº 518, de 8 de novembro de 2013. Esta exige a garantia de áreas para implantação de 

equipamentos públicos necessários para o atendimento da demanda gerada pelo 

empreendimento, a partir de 500 unidades habitacionais. Nesse sentido, a prefeitura tem 

ficado atenta para não autorizar manobras por parte de agentes que manifestem intenção de 

fugir das obrigações de custear espaço coberto para uso comunitário, espaço descoberto para 

lazer e recreação infantil, além de quadra de esportes, no caso de empreendimento sob a 

forma de condomínio. Ou no caso de empreendimentos que não estejam sob a forma de 

condomínio, a obrigação de custear espaço descoberto para lazer e recreação infantil bem 
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como quadra de esportes, por conta de uma única unidade habitacional
12

. E reconhece, 

também, a necessidade de rever o cadastramento imobiliário, a fim de se cumprir a função 

social da propriedade e evitar as construções irregulares nos vazios urbanos. 

Em relação à informação sobre a arrecadação municipal do IPTU no ano 2018, foi 

necessária a solicitação direta à Secretaria de Finanças, uma vez que a área do portal 

transparência no site da prefeitura encontra-se em manutenção. Conforme os dados 

fornecidos, a arrecadação predial, em 2018, foi de R$ 26.063.839,47, com inadimplência de 

53,37%. A arrecadação territorial, por sua vez, foi de R$ 5.017.080,44, com 79% de 

inadimplência, ou seja, trata-se de 21% de arrecadação. 

Percebe-se a partir desses números, que a inadimplência dos imóveis desocupados é 

consideravelmente maior que os imóveis ocupados; boa parte do não pagamento do IPTU 

ocorre pela emissão das guias desses imóveis, que necessitam ser retiradas na prefeitura; e, 

conforme a Secretaria de Finanças, existem proprietários de imóveis não edificados que 

sequer residem em Montes Claros. 

Parte da inadimplência ocorre também por questão cultural, mediante associação da 

arrecadação do imposto aos investimentos na infraestrutura urbana. Desse modo, alguns 

moradores alegam não pagarem o IPTU por não verem melhorias na cidade. Além disso, a 

inadimplência é reforçada pela falta de sanções àqueles que devem o IPTU. 

Esses números em inadimplência reforçam a importância de se melhorar o sistema de 

fiscalização e cobrança, principalmente ao se tratar de imóveis desocupados que, além de não 

cumprirem sua função social, não contribuem com o desenvolvimento municipal. 

 

3.3. Aplicação do IPTU progressivo no tempo 

Apresentada, até aqui, a presença de grandes vazios urbanos, em Montes Claros, e a 

recomendação da Constituição Federal (1988), com diretrizes do Estatuto da Cidade, de se 

utilizarem os instrumentos de PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação para fazer 

cumprir a função social da propriedade urbana, faz-se necessário analisar o funcionamento 

destes instrumentos na prática. Para isso, é questionado: quais cidades aplicam esses 

instrumentos? E quais têm sido os resultados? Nesse sentido, o Ministério da Justiça 

                                                           
12

 Legalmente o governo obriga o empreendedor a construir esses equipamentos quando o empreendimento 

possui 500 unidades. Em Montes Claros foram construídos conjuntos habitacionais de 499 casas. 
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investigou a regulamentação e a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo, bem 

como os desafios para seu monitoramento, em estudo datado de 2015. 

Para estudar os municípios que aplicam os instrumentos do PEUC e do IPTU progressivo 

no tempo, utilizaram-se dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(IBGE/MUNIC, 2012) que, periodicamente, efetua um levantamento sobre estrutura, 

dinâmica e funcionamento das instituições públicas municipais. A partir dos dados, 

identificaram-se 286 municípios, com população acima de 100 mil habitantes, com Plano 

Diretor. Desses, 91 municípios, portanto, 32% detêm lei específica para aplicar o PEUC. 

 

Tabela 5 – Municípios com Plano Diretor e Lei Específica de PEUC segundo Classes de 

Tamanho da População 

 

CLASSES DE TAMANHO DA 

POPULAÇÃO 

QUANTIDADE 

DE 

MUNICÍPIOS 

% EM 

RELAÇÃO 

AO TOTAL 

MUNICÍPIOS 

COM PLANO 

DIRETOR 

% MUNICÍPIOS COM 

LEI ESPECÍFICA 

DE PEUC 

% 

A B B/A C C/B 

Classe 1: Até 5.000 habitantes 1.298 23% 328 25% 61 19% 

Classe 2: De 5.001 a 10.000 

habitantes 

1.210 22% 352 29% 61 17% 

Classe 3: De 10.001 a 20.000 

habitantes 

1.388 25% 474 34% 107 23% 

Classe 4: De 20.001 a 50.000 

habitantes 

1.054 19% 900 85% 128 14% 

Classe 5: De 50.001 a 100.000 

habitantes 

327 6% 318 97% 73 23% 

Classe 6: De 100.001 a 500.000 

habitantes 

250 4% 248 99% 74 30% 

Classe 7: Mais de 500.000 

habitantes 

38 1% 38 100% 17 45% 

TOTAL 5.565 100% 2.658 48% 521 20% 

Fonte: Ministério da Justiça, 2015. 

 

Em seguida, selecionaram-se aqueles municípios que possuíam uma legislação aplicável: 

“a seleção considerou o tempo de aplicação do instrumento, a abrangência territorial (escala 

das notificações) e a tipologia de município” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p.30). A 

partir da seleção, os municípios foram divididos em três grupos. 

O primeiro grupo refere-se aos municípios que regulamentam os instrumentos, totalizando 

11 municípios, entre os quais: Curitiba, Goiânia, Itabira, João Pessoa, Maringá, Mossoró, 

Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo e Palmas. No segundo grupo 

incluem-se os municípios que aplicam o PEUC, reduzindo para 6 o número de municípios, 



81 

 

entre eles: Goiânia, Maringá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Palmas. O 

terceiro e último grupo foi destinado àqueles municípios que aplicam o IPTU progressivo no 

tempo, onde são contemplados Maringá e São Bernardo do Campo. 

A pesquisa desenvolveu uma tabela que distribui os municípios quanto à tipologia, 

população e quais legislações possuem para aplicar o PEUC e IPTU progressivo no tempo. 

Desse modo, os municípios que aplicam o PEUC e o IPTU progressivo no tempo são: 

Maringá, com população acima de 100.000 habitantes, precisamente 357.077 pelo censo de 

2010, com lei complementar de regulamentação dos instrumentos, e São Bernardo do Campo, 

com população acima de 500.000 habitantes, precisamente 765.463 pelo censo de 2010, com 

leis complementares e decretos de regulamentação dos instrumentos. 

Dos quatro municípios que aplicam apenas o PEUC, três possuem lei complementar e três 

possuem decreto de regulamentação dos instrumentos. Do grupo de cinco municípios que 

regulamentam o PEUC, três possuem lei complementar e nenhum deles possui decreto de 

regulamentação do PEUC e IPTU progressivo no tempo. 

 

Tabela 6 – Municípios Selecionados: Tipologia, População e Legislação 

  

 

REGIÃO 

 

 

UF 

 

 

MUNICÍPIO 

TIPOLOGIA  

 

POPULAÇÃO 

(3) 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

IBGE (1) 

 

Plan. 

Hab(2) 

Plano 

Diretor 

(Lei) 

Regulamentação PEUC 

e/ou IPTU 

Lei Comp. Decreto 

AP
LI

CA
ÇÃ

O 

PEUC

+IPTU 

S PR Maringá Classe 6 D 357.077 632/06 827/10 - 

SE SP S. B. do 

Campo 

Classe 7 A 765.463 6.184/11 6.186/11 

6.324/13 

 

18.437/13 

18.943/14 

19.110/14 

PEUC SE SP Santo André Classe 7 A 676.407 8.696/04 - 15.379/06 

SE SP São Paulo Classe 7 A 11.253.503 16.050/14 15.234/10 55.638/14 

N TO Palmas Classe 6 C 228.332 155/07 195/09 699/14 

CO GO Goiânia Classe 7 D 1.302.001 171/07 181/08 - 

RE
GU

LA
M

EN
TÇ

ÃO
 NE PB João Pessoa Classe 7 C 723.515 03/92 12.147/11 - 

NE RN Mossoró Classe 6 E 259.815 12/06 - - 

SE SP Santos Classe 6 B 419.400 821/13 - - 

SE MG Itabira Classe 6 G 109.783 4.034/06 4.240/08 - 

S PR Curitiba Classe 7 B 1.751.907 11.226/04 74/09 - 

Notas 

(1) IBGE - classes de tamanho da 

população 

Classe 6 - 100.001 ate 500.000 habitantes 

Classe 7 - Maior que 500.000 habitantes 

(2) Tipologia PlanHab 

A: Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro 

e de São Paulo 

B: Principais aglomerações e capitais ricas 

C: Aglomerados e capitais prosperas N e NE 

D: Aglomerados e centros regionais Centro 

Sul 

E: Aglomerados e centros regionais N e NE 

G: Centros urbanos em espaços rurais 

consolidados, com algum grau de 

dinamismo. 

(3) IBGE 2010 

Fonte: Ministério da Justiça, 2015. 
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Ao analisar a aplicação da progressão do imposto, a pesquisa do Ministério da Justiça 

explicou as etapas seguidas pelos dois municípios, desde a identificação dos imóveis 

notificáveis, com base em pesquisa cadastral e vistorias, até à cobrança do IPTU progressivo 

no tempo. 

Em Maringá
13

, o instrumento, identificado como IPRO
14

, é aplicado desde 2011 naqueles 

imóveis que não cumpriram as obrigações e prazos impostos na notificação da primeira etapa 

do PEUC, em 2009. Dos 105 imóveis notificados, conforme informações da Secretaria da 

Fazenda, responsável pela aplicação do PEUC e seus sucedâneos, 47 passaram a sofrer 

cobrança do IPRO. 

Na segunda etapa do PEUC foram notificados 581 imóveis não edificados e subutilizados 

em todo o perímetro de incidência do instrumento que, segundo a pesquisa, indica ausência de 

“estratégia de escalonamento das notificações no espaço e no tempo, em função da 

localização ou do tamanho dos imóveis” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 233). 

Outro elemento a ser pontuado diz respeito à alíquota incidente de 2% a partir de 2015 nos 

imóveis notificados na segunda etapa, visto que há divergência entre o cálculo dessa 

progressividade e as regras estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, no artigo 7º, §1º, ao 

instituir para o valor da alíquota progressiva o impedimento de exceder duas vezes o valor 

aplicado no ano anterior. 

A lei complementar nº 970, de 10 de dezembro de 2013, define as alíquotas ordinárias 

para cálculo do IPTU em Maringá. E estabelece para imóveis prediais alíquota de 0,30%, 

0,60% e 1% de acordo com a região. Desse modo, a alíquota progressiva do IPRO partindo de 

2% ultrapassa duas vezes as alíquotas anteriores de 0,30 e 0,60%. 

Por se tratar do primeiro município a aplicar o IPTU progressivo no tempo, não é possível 

estabelecer uma avaliação comparativa sobre a eficácia desse instrumento. De acordo com a 

pesquisa, a maior limitação de Maringá está na ausência da lógica urbanística na 

implementação do PEUC, em que não são observadas as finalidades de ordenamento 

territorial previstas no Plano Diretor.  

                                                           
13

 Com população de 357.077 no último censo do IBGE, e estimativa para 2018 de 417.010 habitantes, e 754 570 

em sua Região Metropolitana, a cidade de Maringá passou por um projeto urbanístico, em 1943, no modelo de 

“cidade jardim” pelo urbanista paulista Jorge de Macedo Vieira, e passou por um crescimento urbano acelerado 

nas décadas seguintes, mas manteve os índices de qualidade de vida elevados, preservando, em seu perímetro 

urbano, grandes áreas de mata nativa. 
14

 A nomenclatura foi feita para diferenciar o instrumento do IPTU convencional e refere-se ao Imposto Predial e 

Territorial Urbano Progressivo no Tempo. 
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Nas duas etapas de aplicação do instrumento, percebe-se a ausência de registros da lógica 

de aplicação adotada pelo município. Além desse fator, a coerência entre as duas etapas 

dissolve-se pela ausência de finalidade urbanística na última fase. 

A primeira etapa notificou imóveis em áreas centrais e intermediárias da cidade, que 

correspondiam às „macrozonas urbanas de consolidação e qualificação‟. Ou seja, a aplicação 

do PEUC foi destinada aos imóveis ociosos em áreas dotadas de infraestrutura e próximos das 

centralidades. Na segunda etapa, por sua vez, em que possuía outra equipe responsável, a 

lógica de ocupação do território altera. Com notificação de imóveis localizados em áreas sem 

infraestrutura consolidada, o que contraria tanto as disposições do Estatuto da Cidade quanto 

as finalidades do PEUC previstas no Plano Diretor de Maringá. 

A pesquisa aponta ainda o fato do município não explorar a potencialidade do instrumento 

Por exemplo, a articulação do PEUC às ZEIS poderia disponibilizar áreas para a produção de 

Habitação de Interesse Social – HIS, próximas de centros comerciais e dotadas de 

infraestrutura. 

Além do pioneirismo na cobrança do IPTU progressivo no tempo, e por apresentar-se 

como um dos poucos municípios que aplicam o PEUC, Maringá destaca-se ainda pela escala 

das notificações e pela continuidade na aplicação do instrumento. Esse processo ininterrupto 

permitiu o aprimoramento dos procedimentos, a exemplo da entrega e averbação das 

notificações, função essa delegada pela prefeitura ao Cartório de Registro de Tributos e 

Documentos, o que deu agilidade às entregas das notificações e facilitou o processo de 

averbação das obrigações nas matrículas imobiliárias (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). 

Conforme a pesquisa, a implementação dos instrumentos em Maringá demonstra a 

importância do prévio planejamento, estruturação do sistema de monitoramento e controle do 

PEUC. 

Esse formato correspondente à primeira etapa de aplicação do PEUC é viável para a 

cidade de Montes Claros, uma vez que esta já possui uma lista inicial de 19 imóveis ociosos 

em áreas dotadas de infraestrutura e próximos das centralidades, características já 

mencionadas pela lei complementar 42/2013 e susceptível de atualização a partir dos critérios 

estabelecidos para a primeira seleção.  

Além disso, o alcance eficaz dos objetivos de utilização previstos no Plano Diretor para o 

município de Maringá requer a gestão das informações, elementos trabalhados em São 

Bernardo do Campo
15

, outro município que aplica o IPTU progressivo no tempo desde 2015. 

                                                           
15

 A cidade de São Bernardo do Campo possuía, em 2010, 765.463 habitantes, e sua população estimada, em 

2018, foi de 833.240 habitantes. Conforme o IBGE (2015), o município está no 16º lugar do PIB brasileiro.  
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Neste caso, desde esse ano foi aplicado IPTU em 27 dos 51 imóveis notificados em 2013, 

devido ao não cumprimento das obrigações do PEUC. 

Previsto no Plano Diretor municipal em 2011, o PEUC e seus sucessores passaram por 

planejamento de sua aplicação em 2012, com identificação das áreas notificáveis bem como 

definição das estratégias, e início de notificação no ano seguinte. Desse modo, a legislação 

municipal compõe um conjunto bem encadeado entre Plano Diretor e leis específicas de 

PEUC e IPTU progressivo no tempo que seguem o Estatuto da Cidade. 

O Plano Diretor municipal de São Bernardo do Campo possui disposições em relação ao 

PEUC acima do conteúdo mínimo definido pelo Estatuto da Cidade, com articulação entre o 

conceito de função social da propriedade e a área delimitada para incidência do PEUC, isto é, 

a „macrozona urbana consolidada‟, com sobreposição às ZEIS, de modo a estreitar a 

articulação entre o PEUC e a política habitacional. Esta disposição inibe “o espraiamento 

urbano sobre os mananciais, onde a função social da propriedade conjuga-se a proteção 

ambiental” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 287). Além disso, as leis específicas 

garantem transparência à aplicação dos instrumentos por serem regulamentadas por decretos 

que esclarecem conceitos e estabelecem os procedimentos. 

Em relação à aplicação do PEUC, a pesquisa aponta avanços e limitações em São 

Bernardo do Campo. Avanços como a estratégia de notificação, dividida em etapas, com 

priorização das ZEIS, e distribuição das notificações que partem das áreas centrais, dotadas de 

infraestrutura, para os bairros periféricos. 

Outro ponto positivo no processo de aplicação consiste na exigência de uma equipe 

técnica para garantir que o instrumento seja aplicado de acordo com a legislação. Para isso a 

pesquisa listou três mecanismos adotados pelo município. O primeiro consiste na existência 

de um laudo técnico que acompanha a notificação, a fim de esclarecer ao proprietário o 

diagnóstico. O segundo mecanismo trata-se da entrega da notificação feita em conformidade 

com a determinação do Estatuto da Cidade, por servidor público. Em terceiro, é destacado o 

grupo de gestão, formado com o objetivo de estudar os casos complexos, e sistematizar 

encaminhamentos e procedimentos, o que garante “isonomia no tratamento dos casos de 

aplicação do PEUC” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 288). 

No que diz respeito à aplicação do IPTU progressivo no tempo, destacou-se a integração 

das equipes de planejamento e finanças, apesar das limitações. A primeira refere-se à 

desatualização dos cadastros municipais, no que diz respeito à identificação e endereço do 

proprietário, bem como aos dados do imóvel (área construída, existência de edificação). 
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Segundo a Secretaria de Finanças, para este caso, tem-se desenvolvido um recadastramento 

imobiliário a partir de imagens de satélite. 

A segunda limitação diz respeito à ausência da informatização dos dados, com o 

monitoramento de imóveis notificados e notificáveis feito manualmente por uma planilha 

eletrônica, sem interligação dos sistemas de informação. 

Apesar de recente, a aplicação do PEUC no município de São Bernardo do Campo 

apresenta êxito no que diz respeito à regulamentação e aplicação dos instrumentos de PEUC e 

IPTU progressivo no tempo. 

O modelo de estruturação de São Bernardo do Campo é viável para Montes Claros, uma 

vez que pode ser criada uma equipe técnica capaz de criar estratégia de notificação e garantir 

a aplicação correta do instrumento. Além disso, o município pode desenvolver parcerias com 

a Universidade para atualização dos cadastros dos imóveis e informatização dos dados, visto 

que esta possui laboratório com equipe de geoprocessamento. 

Por se tratar de uma pesquisa feita em 2015, existem localidades que passaram a cobrar o 

IPTU progressivo no tempo após esta data. Como o caso da cidade de São Paulo, que já 

aplicava o PEUC pelo decreto 55.638 de outubro de 2014 e que, a partir de 2016, iniciou a 

cobrança do IPTU progressivo em 19 imóveis. No ano 2017, outros 267 imóveis passaram a 

ser também alvo do mecanismo (FÁBIO, 2018). 

De acordo com a prefeitura de São Paulo, no ano 2018, foi aplicado o IPTU progressivo 

em mais de 300 imóveis por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – 

SMUL. Além disso, o lançamento de IPTU Progressivo no Tempo, em 2018, foi de 20 

milhões. 

Conforme descrito pela prefeitura, estão sujeitos à notificação os imóveis ociosos situados 

nas regiões da subprefeitura de Sé e Mococa, na região da Operação Urbana Consorciada 

Água Branca, na Área de influência do eixo de estruturação Santo Amaro e nas ZEIS 2, 3 e 5. 

Tais informações são disponibilizadas ao site da prefeitura, que fornece ainda um Mapa 

Digital, com diversos dados, como hidrografia, cartografia, zoneamento e também a marcação 

dos imóveis notificados pelo PEUC. 

A partir da análise dos municípios que aplicam o PEUC e o IPTU progressivo, verifica-se 

a importância da integração de políticas públicas e medidas capazes de diminuir a especulação 

imobiliária, com o objetivo de aumentar o adensamento da cidade. Ou seja, planejamento 

capaz de limitar o aumento do perímetro urbano enquanto existirem vazios urbanos em 

centralidades dotadas de infraestrutura. 
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O ciclo vicioso, mencionado por Milton Santos (2005), refere-se ao crescimento 

desmedido das cidades devido à especulação que só existe por conta dos vazios urbanos, 

geradores de desigualdade social. Pois, o aumento do perímetro urbano, com a segregação 

imposta, gera carências de infraestrutura urbana como saneamento básico, iluminação, 

transporte público, lazer, saúde e educação. Direitos do cidadão muitas vezes não atendidos, 

ao serem tratados como gastos acima da arrecadação municipal. 

Além disso, a produção do espaço urbano pela lógica do capital, com a mercantilização da 

terra urbana, leva os agentes a pressionarem a instalação de infraestrutura nas proximidades 

de suas propriedades, visando à mais-valia fundiária, com os incrementos significativos nos 

valores das terras, que são distribuídos de forma desigual entre os proprietários fundiários e 

outros agentes envolvidos. Trata-se de infraestrutura e serviços urbanos que possuem seus 

custos distribuídos a toda população, porém com benefícios privatizados aos proprietários de 

terras nas localidades onde essas benfeitorias são aplicadas
16

. 

Trata-se, portanto, de gastos pagos por uma parcela grande da população, para beneficiar 

uma pequena e centralizada parcela. Enquanto muitos continuam marginalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Segundo Smolka (2014), a mais-valia fundiária está relacionada ao ganho de valor da terra que o proprietário 

adquire decorrente, infraestrutura, alteração normativa urbanística ou ações de outros agentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao chegar às considerações finais deste trabalho tem-se, como primeira conclusão, a 

imensidão do assunto. Por relacionar temáticas extremamente importantes, como a segregação 

residencial, a especulação urbana, a reforma urbana com o estatuto da cidade e seus 

instrumentos, cada um desses elementos possui a potencialidade de discussão separadamente 

ou com diversas combinações, com óticas de abordagem distintas. Por essa razão, buscou 

preencher algumas lacunas a partir argumentos de outras ciências para elaboração de uma 

análise mais completa, além de trabalhar a interdisciplinaridade da temática, que reflete a 

pluralidade da cidade. 

A discussão do processo de urbanização contribuiu para entender o movimento de 

ocupação da cidade, ou seja, onde cada classe social se instala, por escolha ou por imposição, 

e como as classes menos valorizadas são tratadas, retiradas e realocadas a partir das reformas 

urbanísticas. 

O processo de urbanização no Brasil, com a industrialização substitutiva de importações, 

passou por um cenário semelhante, com a migração da massa rural para a cidade. O que 

pressiona a oferta de terras dotadas de serviços e resulta em incrementos significativos nos 

valores da terra. 

Dessa maneira, a produção do espaço urbano pela lógica do capital possui a terra urbana 

como mercadoria. Essa lógica de produção estimula a especulação imobiliária, a partir do 

estoque de terras, na expetativa de melhorias urbanas no seu entorno que possam levar à mais-

valia fundiária. Tal movimento acentua a fragmentação da malha urbana, produz espaços sem 

função social e, consequentemente, intensifica a segregação socioespacial da cidade. 

Em busca de melhorar a qualidade de vida da população e elevar o nível de justiça social, 

os artigos 182 e 183 da constituição federal, propostos pela Reforma Urbana e 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade, visam o cumprimento da função social da cidade e 

da propriedade, dispondo de instrumentos capazes de coibir o estoque de terra urbana para 

especulação, através do PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação. 

Ao retomar as questões de pesquisa, depara-se, primeiramente, com a discussão a respeito 

da expansão do perímetro urbano de Montes Claros, que contribuiu para melhor entender o 

processo de ocupação do espaço urbano, suportado pelas imagens de satélite e mapa. A 

sobreposição da mancha urbana foi usada como estratégia para compreender o sentido da 

evolução da ocupação do espaço, década por década, a partir de 1970 até 2014. 

A elaboração dos mapas de vazios urbanos da cidade de Montes Claros, através de 

imagens de satélite, deu suporte à discussão para as questões de pesquisa sobre a especulação 



88 

 

imobiliária e a identificação dos grandes vazios urbanos, com a quantificação em tabelas. 

Estas tornaram claros os dados percentuais capazes de proporcionar uma melhor ciência da 

realidade do município, em relação à sua ocupação e cumprimento da função social da cidade. 

Os dados gerados revelam a presença, em 2018, de grandes vazios marcados desde 2000. 

Outro destaque necessário está no surgimento de novos vazios urbanos em 2010 e em 2014, 

com o aumento do perímetro urbano, assim como a expansão do perímetro urbano entre os 

anos de 2014 e 2018, contínua ao perímetro urbano oficial, a exemplo da construção dos 

conjuntos habitacionais Vitória I e II. Assim, escassas alterações foram registradas sobre a 

malha de vazio urbano da cidade de Montes Claros, acentuada, principalmente, pela expansão 

da cidade para a periferia.   

O movimento de expansão do perímetro urbano de Montes Claros reforça o que foi 

discutido no primeiro capítulo, com as consequências de uma ocupação desordenada na 

Europa. É claro que se trata de momentos distintos, com velocidade e intensidade diferentes. 

Mas o que busca destacar é a maneira como a cidade expande horizontalmente aumentando os 

deslocamentos de pessoas, bem como de equipamentos para se levar infraestrutura às novas 

áreas, que, muitas das vezes, não chegam de maneira completa, ou com tanta qualidade. 

A discussão dos vazios urbanos é capaz de levantar, ainda, outros questionamentos, como 

a demolição de imóveis de grande importância histórica e cultural, para evitar seu 

tombamento, situações que „impedem‟ a lucratividade do bem, dada a sua potencialidade de 

localização. Servem como exemplo o caso do prédio da antiga prefeitura municipal ou o do 

antigo mercado municipal. 

Após o mapeamento dos vazios urbanos, fez-se necessária a discussão do Plano Diretor de 

Montes Claros, em relação aos instrumentos que o município dispõe para coibir a especulação 

imobiliária. Nesse sentido, concluiu-se que o município cita os instrumentos de PEUC e IPTU 

progressivo no tempo, seguidos da desapropriação, mas sem desenvolver uma lei 

complementar ou decreto e, tampouco, a demarcação de áreas aplicáveis do instrumento. 

A análise do Plano Diretor e a produção dos mapas de vazios urbanos da cidade serviram 

de embasamento para a coleta de dados junto à prefeitura, a partir de entrevista à prefeitura. 

Dessa forma, foram questionadas quais as medidas utilizadas pela prefeitura para coibir a 

especulação imobiliária, cobrar a função social da propriedade e proceder à arrecadação 

municipal anual de imóveis não edificados. 

A partir do que foi fornecido pela prefeitura, constatou-se que a administração municipal 

busca estimular o loteamento dos vazios urbanos, mas sem gerar pressão aos proprietários 
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fundiários. Além disso, os dados mostraram uma grande inadimplência por parte dos donos de 

terra urbana. 

Diante desses resultados, fez-se necessário pesquisar a respeito da aplicação dos 

instrumentos do PEUC e IPTU progressivo, em relação às cidades que os aplica, buscando as 

vantagens e deficiências nesse processo, no intuito de responder a última questão de pesquisa 

de quais os instrumentos capazes de coibir a especulação imobiliária aplicáveis em Montes 

Claros. Nesse sentido, com a experiência das cidades que aplicam os instrumentos previstos 

no Estatuto da Cidade, foram identificadas estratégias de implementação dos instrumentos 

compatíveis com a realidade de Montes Claros. 

Através de pesquisa do Ministério da Justiça foi possível constatar que existe um número 

reduzido de municípios que aplicam os instrumentos. Além disso, a inexistência de regulação 

especifica para se aplicar o IPTU progressivo no tempo, bem como a descontinuidade de 

politicas administrativas, comprometem os resultados da aplicação do PEUC. 

Outra crítica aos municípios que aplicaram o instrumento está na incidência do PEUC em 

todo o perímetro urbano, sem priorizar setores. O que gera um universo significativo de áreas 

notificadas e, em consequência, o possível espraiamento da malha urbana, efeito que contraria 

o objetivo do Plano Diretor e a finalidade do instrumento. 

A pesquisa aponta, como um dos desafios ao desempenho dos instrumentos, a efetiva 

aplicação destes e regulamentação referente. O que torna necessários investimentos federais 

para fortalecimento institucional dos governos locais, com capacitação dos gestores, dada a 

complexidade do processo de regulamentação, aplicação e monitoramento dos instrumentos. 

Apesar dessas dificuldades, os instrumentos apresentam grandes potencialidades para 

inibir a permanência dos vazios urbanos, por se tratarem dos mecanismos disponíveis e 

exigidos ao cumprimento da função social da propriedade. 

A análise dos vazios urbanos da cidade de Montes Claros, juntamente com o Plano 

Diretor e a coleta de dados junto à prefeitura, revelou uma incipiência no cumprimento do 

papel do poder público municipal em coibir a especulação imobiliária, com a permanência de 

grandes vazios e a expansão do perímetro urbano que, consequentemente, aumenta a 

quantidade de terra urbana. 

A identificação da existência de instrumentos capazes de coibir a especulação imobiliária, 

previstos na Constituição Federal e regulamentados pelo Estatuto da Cidade, praticados por 

algumas cidades com resultados positivos, evidencia a ineficácia da atuação do executivo 

municipal em solucionar a permanência de grandes vazios urbanos, relativa da utilização dos 

instrumentos legais. 
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Nesse sentido, o trabalho mostrou a importância do papel do poder público municipal em 

fazer cumprir a função social da cidade. Para isso, é preciso um amparo técnico e legal na 

criação de leis capazes de promover o ordenamento urbano, com a devida ocupação dos 

vazios urbanos. 

Desse modo, vale ressaltar que não se defende aqui a alta densidade construtiva, ou seja, 

os vazios urbanos não devem ser completamente preenchidos com edificações. É necessário 

que haja áreas verdes na cidade e que estas sejam privilegiadas. Mas, o que se argumenta 

aqui, é a permanência de áreas em desuso para fim de especulação imobiliária da cidade. Que 

proporcionam grandes lucros para alguns e desconforto para muitos, com o aumento do 

perímetro urbano e implantação de conjuntos habitacionais na periferia urbana, distante dos 

serviços e com pouca infraestrutura. 

Portanto, diante das alternativas disponíveis ao poder público municipal, encontra-se o 

PEUC e o IPTU progressivo no tempo, capazes alcançar justiça social, na busca de tornar a 

cidade mais democrática em busca do desenvolvimento urbano autêntico. 
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