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1. RESUMO 

A presença dos fenômenos urbanos se intensificaram a partir do crescimento 

desordenado das cidades, com ênfase no século XIX. Entre os fenômenos 

destacam-se os vazios urbanos - espaços vacantes, normalmente nos centros das 

cidades, edificados ou não. Estas áreas ocasionam, entre outros problemas, a 

desvalorização do entorno e a insegurança da população. Através da transformação 

de vazios urbanos em áreas utilizadas a cidade se torna mais integra, pois essa 

conversão permite principalmente que o espaço exerça sua função social da 

propriedade. Analisando esses conceitos, a contribuição deste trabalho está na 

análise dos vazios urbanos de São Joaquim da Barra, interior do estado de São 

Paulo, que possui aproximadamente 46 mil habitantes. Utilizando-se de 

levantamento bibliográfico sobre o tema e análise dos vazios da cidade, além da 

aplicação de questionários junto a população joaquinense. Assim espera-se que seja 

possível elaborar novos meios de discussão para restabelecer a função social 

desses na cidade. 

2. INTRODUÇÃO 

Em virtude do crescimento desordenado das cidades, especulação imobiliária, 

desinteresse pelo projeto ou pela falta de verba, os vazios urbanos são um 

fenômenos que ocorrem em diversas cidades, trazendo consigo descaracterização 

do meio urbano e a falta de função social da propriedade. 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a cidade de São Joaquim da 

Barra (SP) e os seus vazios urbanos, como por exemplo uma edificação 

abandonada onde anteriormente localizava-se a CEAGESP (Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). O prédio, assim como seu entorno, 

está abandonado desde a década de 70 segundo dados da prefeitura municipal. A 

área se tornou um local indesejado para a população pelo seu aspecto de 

abandono, pela facilidade de criminalização e de acúmulo de resíduo que se tornou. 

O terreno dessa edificação abandonada se localiza na parte central da 

cidade, sendo assim, a área tem grande potencial imobiliário para se tornar um 

atrativo para população, ainda mais quando se destaca o quesito de que o terreno 

pertence à prefeitura. A revitalização do terreno trará benefícios à cidade em termos 

econômicos, valorização do entorno e, também, ponderando o aspecto social, 

transmitirá mais segurança a população. 

3. OBJETIVOS 



A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os problemas decorrentes 

dos vazios urbanos na cidade de São Joaquim da Barra (SP), e, assim, através de 

entrevistas com a população, encontrar uma solução que atenda as necessidades 

da sociedade para reutilizar as áreas que não exercem sua função social. 

 4. METODOLOGIA 

Para obter-se o principal objetivo, que é dar utilidade às áreas abandonadas 

proporcionando benefícios à população, reconheceu-se a necessidade de utilizar o 

método qualitativo em pesquisa exploratória. Portanto, será aplicado questionário 

junto aos moradores para que os mesmos tenham direta participação na decisão do 

novo uso para os locais abandonados. 

Para fundamentar a atual pesquisa, já foi realizado levantamento bibliográfico 

com pesquisas e conceitos já existentes sobre vazios urbanos e reutilizações. 

Além desses itens será realizada uma análise in loco dos principais vazios da 

cidade, afim de obter as reais consequências desses espaços principalmente no 

centro da cidade. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Dittmar (2006), os vazios urbanos são espaços edificados ou não 

que são caracterizados por serem resíduos do crescimento de desenvolvimento 

urbano. Corroborando com isso, Borde (2013), afirma que essas áreas são espaços 

sem função, sem conteúdo social que, em sua maioria, possuem potencialidade de 

valorização. Para Villaça (1983), essas são áreas urbanas equipadas ou pouco 

equipadas, com glebas ou lotes vagos em grande quantidade. 

Assim como seu conceito e termos são abrangentes, são vastas as 

consequências que uma área abandonada traz à cidade, como por exemplo a 

insegurança para a população e a desvalorização do entorno. Ademais, os vazios 

urbanos diminuem a acessibilidade nas cidades, pois dificultam o acesso entre o 

centro da cidade e o local de trabalho e educação e, assim, a prefeitura municipal é 

obrigada a estender a rede de serviços e estruturas públicas de maneira a atender 

toda a população (DOZENA, 2001). A maior preocupação que envolve esse 

fenômeno é que a existência desses espaços abandonados que não cumprem sua 

função social da propriedade e facilitam a criminalidade, as atividades ilícitas e, 

também, torna-se foco de acúmulo de lixo (SANCHES, 2011). 

Podem-se amenizar os problemas de tais locais através de processos de 

revitalização ou aplicar os instrumentos urbanísticos instituídos pelo Estatuto da 



Cidade (lei 10.257 10/07/01) através da Constituição Federal de 1988 quando a 

cidade possui um Plano Diretor. Segundo Dittmar (2006), pode ser aplicado os 

seguintes instrumentos: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU 

progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos (Seção II, III, IV, 

Arts. 5 a 8); operações urbanas consorciadas (Seção X, Art. 32, § 1 º); direito de 

preempção (Seção VIII, Arts. 25 a 27). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento da pesquisa pode-se afirmar que a análise e 

compreensão do fenômeno do vazio urbano, que pode ser conceituado como área 

abandonada edificada ou não, é indispensável assim como a revitalização e a 

aplicação dos instrumentos urbanístico é essencial pois permite, principalmente, que 

a propriedade exerça sua função na cidade.  

Todavia, é possível afirmar que as duas opções apresentadas não 

solucionam o problema desse fenômeno, pois, quanto mais a cidade progride e 

evolui, mais espaços vazios são encontrados no meio urbano, tal acontecimento se 

dá em decorrência do processo de urbanização das cidades brasileiras baseado 

principalmente na especulação imobiliária.  

A cidade cresce por saltos e não por conglomerado. 
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