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RESUMO

O processo de urbanização das cidades está diretamente ligado à valorização e especulação imobiliária, tendo como fruto diversas formas de vazios urbanos, como os terrenos e

estruturas edificadas que se encontram vazios, ociosos ou subutilizados. Esses vazios se constituem em desperdícios tanto no âmbito econômico, como ambiental e social e se

agravam quando próximos às áreas centrais, em meio a uma malha consolidada e provida de infraestrutura. A cidade de Passos obteve um aumento na produção de novos

loteamentos nos últimos anos, o que justifica o estudo para o entendimento da existência de vazios na região central da cidade. Os resultados esperados contribuirão para o

planejamento e a gestão urbana, obtidos a partir do mapeamento dos vazios urbanos e da avaliação com as classificações propostas e as restrições de uso, para que assim uma

proposta de reinserção desses vazios possa ser elaborada. Foram realizadas visitas à Prefeitura Municipal de Passos para obtenção de dados pelo programa Sig – SRR

Imobiliário Planejamento, possibilitando uma pré seleção dos vazios, com anotação de suas propriedades e marcação pelo software Google Earth Pro. Formou-se um banco de

dados e a partir deste foi realizada a verificação in loco de cada informação. Nessa etapa, considerou-se a área total denominada Bairro Centro, que posteriormente foi

subdividida em Área Central, onde foram detalhados os vazios urbanos identificados em todas as ruas dessa Área Central. Na sequência, foi realizado o mapeamentos dos vazios

urbanos por meio do software ArcGis 10, com as delimitações dos vazios identificados, como também registros fotográficos para auxiliar a avaliação. O mapeamento e a

classificação dos vazios urbanos, juntamente com o geoprocessamento utilizados corroboram para a implementação do Estatuto da Cidade e legislação urbana do município.
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