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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) visa dar continuidade às 

diretrizes traçadas na monografia de Introdução ao Trabalho de Conclusão de 

Curso (ITCC): Repensando As Políticas Habitacionais pela Perspectiva das 

Ocupações Urbanas. No primeiro módulo foi discutida a questão da moradia social 

a partir da análise das políticas habitacionais no âmbito nacional, considerando sua 

repercussão na expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 

acompanhada por um intenso processo de vacância no Hipercentro. Buscou-se 

evidenciar, dessa forma, a potência de alternativas insurgentes de ocupação na 

região. Para o embasamento da discussão, foram analisados diferentes processos 

de produção de moradia social: no primeiro momento destacou-se ações realizadas 

por meio do Estado que, uma vez pressionado pela população, alterou o sistema 

vigente, seja apresentando planos de reabilitação de centros inserindo a 

perspectiva da moradia social, seja possibilitando processos alternativos de 

provisão de moradia, como o caso das cooperativas e do aluguel social; no 

segundo momento, enfocou-se o papel de quando a população subverte o sistema 

buscando fazer cumprir a função social da propriedade pela ação direta junto aos 

movimentos sociais de luta pela moradia e contando com o auxílo de assessoria 

técnica.  

A partir disso, conclui-se o primeiro módulo com diretrizes preliminares que 

apontavam para um programa de habitação no Hipercentro que considerasse as 

diferentes possibilidades de gestão e propriedade das edificações e que permitisse 

estabelecer um diálogo tanto com o contexto macro da disputa de posse – da 

contradição entre o déficit habitacional e o aumento de imóveis vagos no centro –,  

quanto com o campo micro das dinâmicas das ocupações urbanas. Para tanto, 
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apresentou-se, como conclusão do ITCC alguns aspectos a serem avaliados na 

segunda etapa do trabalho: as especificidades de edificações abandonadas de até 

3 pavimentos, edificações em ruínas/ em construção, estacionamentos com baixo 

índice de edificação (com menos de 15% do coeficiente de aproveitamento), lotes 

vagos, edifícios abandonados (sem qualquer uso) e parcialmente ocupados (com 

uso parcial), diferenciando ainda as propriedades públicas das privadas. 

Este segundo momento destina-se, por conseguinte, à elaboração de parâmetros e 

instrumentos urbanísticos para um programa habitacional, apoiando-se no 

referencial teórico desenvolvido no primeiro módulo e complementando-o com 

levantamentos no contexto local, inserindo a moradia de interesse social em parte 

do Hipercentro de Belo Horizonte e considerando as contribuições das experiências 

de movimentos sociais. As propostas aqui formuladas partiram do aprofundamento 

da leitura urbana do Hipercentro buscando dados que permitessem justificar e 

apoiar a construção deste programa, caracterizando tanto a situação de seus 

imóveis que dele fariam parte (localização, propriedade e utilização), como os 

agentes envolvidos. Em um primeiro momento, aprofundou-se o estudo e 

mapeamento do processo de vacância do Hipercentro, buscando identificar suas 

suas particularidades. Na sequência, procurou-se caracterizar e compreender, 

também, o aparente desinteresse do mercado imobiliário pelo bairro que poderia 

evidenciar tanto a falta de política habitacional efetiva na área, como um provável 

processo de especulação imobiliária. O terceiro ponto estudado foi compreender a 

dimensão cotidiana da área de estudo, realizado por meio de entrevistas semi-

estruturadas para entender quem são os moradores do centro e porque a escolha 

da região. Por último, buscou-se resgatar os planos e estratégias anteriores para a 

área de estudo que já visavam inserir nesta a habitação, comprovando, desta forma, 

a construção paulatina de intentos públicos que legitimam a construção de um 
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programa para moradia social no centro. Por fim, com base nos estudos realizados 

no primeiro e no segundo módulo deste trabalho e em conversas em que 

participaram movimentos sociais, arquitetos, técnicos e estudantes, apresenta-se a 

proposta preliminar de Programa de Habitação de Interesse Social no Hipercentro 

que, com diferentes propostas e modalidades, considera dentre elas a perspectiva 

das ocupações urbanas como forma de fazer cumprir a função social dos imóveis 

mapeados como vazios ou parcialmente ocupados e possibilitar a moradia digna 

para a população de baixa renda. 
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1 OS IMÓVEIS: O PROCESSO DE VACÂNCIA DO HIPERCENTRO DE 

BELO HORIZONTE 

 

Como já abordado no primeiro módulo deste trabalho, as áreas centrais de diversas 

cidades têm sofrido um esvaziamento nos últimos anos, decorrente das novas 

dinâmicas imobiliárias, resultando em diversas edificações e terrenos abandonados 

que não cumprem sua função social. O caso aqui trabalhado trata do Hipercentro 

de Belo Horizonte, localizado na região Centro-Sul da cidade. 

 

Figura 1: Hipercentro de Belo Horizonte  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados do Censo de 2010 (IBGE…, 2017, p.1) revelam a baixa densidade 

demográfica (habitantes/ área) do Hipercentro que, comparada à alta densidade 
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construtiva da região (área construída/ área total da quadra), confirma o 

esvaziamento mencionado.   

 

Figura 2: Contraste entre a baixa densidade demográfica e a alta densidade construtiva do 
Hipercentro de Belo Horizonte  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para uma análise mais detalhada, comparou-se o número de pessoas pelo número 

de domicílios por setor censitário, dado fornecido também pelo Censo de 2010, 

revelando baixos índices (para considerar todos os setores completos, extrapolou-

se a área contida no perímetro do Hipercentro, a fim de incluir os setores 

censitários adjacentes). Somando a quantidade de todos os setores do Hipercentro, 

há aproximadamente 26.965 habitantes para 14.294 domicílios, resultando em uma 

média de 1,88 habitantes por domicílio. 
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Figura 3: Contraste entre a quantidade de domicílios e a quantidade de pessoas por setor 
censitário no Hipercentro de Belo Horizonte  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Considerando o padrão da média de 3,7 habitantes por domicílio, seria possível o 

dobro de pessoas morando no Hipercentro com a quantidade de domicílios atual. 

Assim, foi elaborado um mapa para indicar quantas vezes o número de habitantes 

por setor censitário poderia ser multiplicado considerando a quantidade de 

domicílios existente no bairro. 
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Figura 4: Possibilidade de aumento do número de habitantes por setor censitário considerando a 
quantidade de domicílios existentes no Hipercentro de Belo Horizonte 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Complementando a constatação de que o Hipercentro vem sofrendo um 

esvaziamento, foi realizado também um levantamento de edificações abandonadas 

de até 3 pavimentos, edificações em ruínas/ em construção, estacionamentos com 

baixo índice de edificação (com menos de 15% do coeficiente de aproveitamento), 

lotes vagos, edifícios abandonados (sem qualquer uso) e parcialmente ocupados 

(com uso parcial) - subclassificadas por propriedade privada ou pública. Este 

mapeamento levou em consideração os dados sistematizados e disponibilizados 

em diferentes plataformas, como as organizadas pelo Indisciplinar para o projeto 

Em Breve Aqui (INDISCIPLINAR…, 2017, p.1) e pelo Projeto Recipientes (PROJETO 

RECIPIENTES…, 2017, p.1), além de dados do HBH Habitar Belo Horizonte: 
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Ocupando o Centro (2007). A partir desses levantamentos, elaborou-se um mapa 

online para georreferenciar essas informações, contendo o endereço, o tipo de 

edificação, fotos e, em alguns casos, desenhos técnicos da construção, além de 

mapas para leitura impressa, contendo as localizações dessas edificações de acordo 

com a classificação proposta. O mapeamento de edificações abandonadas de até 3 

pavimentos e de edificações em ruínas/ em construção foi realizado somente para 

melhor compreensão do processo de vacância na área, mas não se inserem no 

programa habitacional aqui proposto. 

 

 

Figura 5: Vacância no Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim, ao analisar as áreas que apresentam menor número de pessoas por 

domicílio e maior concentração de edificações abandonadas ou subutilizadas, 

observou-se sua correspondência ao perímetro que compreende os setores 

censitários: 31062000562033, 310620005620220, 310620005620186, 

310620005630277 e 310620005630242. Considerando-se estes aspectos, este 

conjunto de setores foi definido como o recorte do Hipercentro ao qual se 

destinará o programa habitacional a ser desenvolvido – conforme ilustrado na 

Figura 6. 

 

 

Figura 6: Recorte do Hipercentro de Belo Horizonte a ser trabalhado 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Mapeado o processo de vacância no Hipercentro, ressalta-se a importância de se 

considerar as especificidades de cada imóvel pelo tipo de uso e pela propriedade, 

privada ou pública, uma vez que para cada um destes casos os motivos pelo 

abandono são distintos, bem como também os mecanismos para reabilitá-los 

variam de acordo com o tipo e o proprietário do imóvel. Considerando o recorte do 

Hipercentro definido para o presente trabalho, foram elaborados mapas dos vazios 

a partir de tais características. 

 

 

Figura 7: Vacância no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 8: Vacância de imóveis públicos no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 

Figura 9: Vacância de imóveis privados no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Foram mapeados 36 imóveis, sendo a grande maioria privados (espalhados na área) 

e poucos públicos (concentrados em poucos quarteirõs). Para uma melhor 

compreensão das especificidades de cada imóvel, será apresentado a seguir um 

levantamento mais detalhado de cada caso nas Figuras de 10 a 14.  

 

 

Figura 10: Edificações abandonadas de até 3 pavimentos no recorte do Hipercentro de Belo 
Horizonte (laranja privados, amarelo públicos) 

Fonte: Elaborado pela autora 



14 

 

Figura 11: Estacionamentos com baixo índice de edificação (com menos de 15% do coeficiente de 
aproveitamento), no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte (privados) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Figura 12: Lotes vagos no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte (privados) 
Fonte: Elaborado pela autora 



15 

 

Figura 13: Edifícios abandonados no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte (rosas públicos, 
vinho privados) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Figura 14: Edifícios parcialmente ocupados recorte do Hipercentro de Belo Horizonte (privados) 
Fonte: Elaborado pela autora 
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No mapeamento fica clara a concentração de imóveis completamente sem uso 

(edifícios abandonados e lotes vagos) nas proximidades da linha férrea – é comum 

haver um esvaziamento em regiões adjacentes a estações, pela barreira que ela 

gera na cidade. As edificações abandonadas de até 3 pavimentos se localizam em 

quarteirões de baixo gabarito (próximas à Avenida Santos Dumont e no bairro 

Floresta) e os demais imóveis se encontram espalhados na área. 

Sabendo que no Hipercentro há uma quantidade considerável de conjuntos 

urbanos e bens tombados e imóveis de interesse histórico-cultural, foram 

mapeados aqueles que estão inseridos no recorte trabalhado, com base em 

mapeamentos realizados pelo Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo 

Horizonte (2007) e na Listagem de Bens Tombados no Município de Belo Horizonte 

(2013). 

 

Figura 15: Conjuntos urbanos e bens tombados e imóveis tombados de interesse cultural no 
recorte do Hipercentro de Belo Horizonte 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Em seguida, foi realizada a identificação daqueles correspondentes aos imóveis 

vazios ou parcialmente ocupados classificados como bens tombados, Figura 16. 

Imaginou-se que o motivo do abandono poderia estar atrelado às limitações de 

reforma que um tombamento provoca, de maneira que o proprietário deixasse de 

dar uso pela dificuldade de reabilitação, entretanto, por meio do mapeamento, 

verificou-se que na maioria dos casos os imóveis são públicos (identificados como 

números 4, 9, 10, 11 e 27), não se aplicando a possível justificativa. 

 

 

Figura 16: Imóveis vazios ou parcialmente ocupados tombados no recorte do Hipercentro de Belo 
Horizonte (laranja edificações de até 3 pavimentos privadas, amarelo pública, rosa edifícios 

abandonados públicos, vinho privados, azul edificações parcalmente ocupadas privadas 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Além de compreender a dinâmica dos imóveis que permanecem vazios ou 

parcialmente ocupados, procurou-se pesquisar sobre os casos de retrofit (reforma, 

modernização de edifício antigo) na área de estudo, sendo feito um levantamento 

dos projetos previstos, das obras iniciadas e de imóveis já reabilitados. 
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Figura 17: Processo de retrofit no recorte do Hipercentro de Belo Horizonte (amarelo edificações 
de até 3 pavimentos públicas, rosa edifícios abandonados públicos) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os casos apresentados, tanto os concluídos como aqueles que ainda estão em 

processo, são voltados para um público de classe média, classe média alta - hotéis 

de luxo, edifícios residenciais com área gourmet e academia, torres comerciais. 

Ainda não há projeto de retrofit que insira a habitação de interesse social, ficando 

claro que os investimentos não se destinam à população de baixa renda.   
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2 O MERCADO IMOBILIÁRIO: O DESINTERESSE PELO HIPERCENTRO 

 

De acordo com pesquisa recente realizada pela Casa Mineira (2016), o valor médio 

do metro quadrado na Centro-Sul é o maior entre as demais regionais de Belo 

Horizonte, por ser uma região dotada de infraestrutura e equipamentos urbanos. A 

pesquisa também se estende para o valor médio do metro quadrado por bairro da 

Centro-Sul, evidenciando que o Hipercentro apresenta um dos menores valores da 

regional, sendo mais acessível à população. O mapa elaborado a partir das 

informações concedidas pela pesquisa supracitada revela ainda o contraste com 

bairros limítrofes, a exemplo de Lourdes e Funcionários, que apresentam os valores 

mais elevados de todo o município, junto ao Belvedere, no caso de compra, e do 

Santo Agostinho também no caso de aluguel. 
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Figura 18: Valor do m2 por região e por bairro da Centro-Sul em Belo Horizonte (compra) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 19: Valor do m2 por região e por bairro da Centro-Sul em Belo Horizonte (aluguel) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, além da grande quantidade de unidades disponíveis constatada no capítulo 

anterior, outro fator que tornaria o bairro atraente para compradores seria o preço 

favorável para o mercado. O que ocorre, contudo, é um aparente desinteresse 

tanto na compra, quanto no aluguel de imóveis do Hipercentro – a disponibilidade 

e o valor não são suficientes para alterar a dinâmica imobiliária e aumentar o 

número de habitantes na região.  

Pelo tempo que muitos imóveis se encontram vazios ou parcialmente ocupados, 

entende-se que esse processo decorre tanto da especulação imobiliária na região –  

ou seja, muitos imóveis estão vazios com o objetivo de valorizar ao longo do tempo 
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–, como, também, da dificuldade de muitos proprietários em administrar os 

impostos, as reformas e gastos com manutenção, os recursos, a transferência, a 

comercialização do imóvel.  

A hipótese da especulação no Hipercentro tem base no  repertório histórico de 

processos de abandono de áreas centrais, seguido de grandes investimentos que 

valorizam os imóveis do bairro, tornando a formação de estoques imobiliários 

interessante financeiramente pela expectativa de que seu valor de mercado 

aumente com o tempo. Além disso, há um descompasso entre oferta/demanda e 

regulação dos preços no Hipercentro: aparentemente não há interesse na compra 

dos imóveis, mas o site Zap Imóveis indica um aumento do valor dos imóveis nos 

últimos oito anos, com uma média anual de 15,2% em período em que a inflação 

oscilou entre 4,3 e 6,5% – com exceção do ano de 2015 em que atingiu-se 10,67% 

(cf. IPCA acumulado). 

 

 
Figura 20: Variação do índice FipeZap da venda de imóveis em Belo Horizonte 

Fonte: www.fipezap.zapimóveis.com.br 
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Figura 21: Variação do índice FipeZap do aluguel de imóveis em Belo Horizonte 

Fonte: www.fipezap.zapimóveis.com.br 
 

 
Figura 22: Variação do preço do metro quadrado de venda no centro de Belo Horizonte 

Fonte: www.zapimóveis.com.br 
 

 
Figura 23: Variação do preço do metro quadrado de aluguel no centro de Belo Horizonte 

Fonte: www.zapimóveis.com.br 
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Além disso, comparando os vazios mapeados em 2007 no Plano de Reabilitação do 

Hipercentro de Belo Horizonte com o mapeamento atual, percebe-se que muitos 

imóveis estão no mínimo há 10 anos sem cumprir sua função social. 

 

Figura 24: Imóveis vazios ou parcialmente ocupados para os quais o Plano de Reabilitação do 
Hipercentro de 2007 apontava a estratégia de reocupação inseridos no recorte de análise. 

Fonte: Elaboração da autora com base no Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte 
(2007) 
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Figura 25: Mapeamento do estado atual dos imóveis vazios ou parcialmente ocupados para os 
quais o Plano de 2007 apontava a estratégia de reocupação residencial  

Fonte: Elaboração da autora com base no levantamento próprio e dados do Plano de Reabilitação 
do Hipercentro de Belo Horizonte (2007) 

 

 

Figura 26: Mapeamento do estado atual do imóveis vazios ouparcialmente ocupados para os quais 
o Plano de 2007 apontava a estratégia de reocupação não residencial. 

Fonte: Elaboração da autora com base no levantamento in loco e dados do Plano de Reabilitação 
do Hipercentro de Belo Horizonte (2007) 
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Com base nas Figuras 25 e 26, percebe-se que, passados dez anos, houve um 

maior interesse em reutilizar os imóveis não residenciais mapeados pelo Plano de 

Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte (2007) com estratégia de 

reocupação não residencial. Dentre os imóveis classificados como reocupação 

residencial, quatro permanecem subutilizados, dois foram objeto de ocupações, 

dois passaram por retrofit e um foi reativado nos moldes tradicionais. É importante 

diferenciar os novos usos dos imóveis, uma vez que os edifícios ocupados têm 

lógica própria que transcende as perspectivas do mercado: um deles é a Ocupação 

Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia, que constitui um raro exemplo de ocupação pela luta 

por moradia em edifício central em Belo Horizonte; outro é o Almeida Centro de 

Inspiração que surgiu da negociação direta para fins de uso voltado para a 

produção artística de alguns pavimentos do edifício. Nos casos de retrofit, em 

ambos os casos os edifícios têm um público de média e alta renda, sendo o Golden 

Tulip um hotel de luxo e o Central Tower um edifício comercial. 

Para além da especulação imobiliária, trabalha-se também com a hipótese de que a 

vacância do Hipercentro possa ser ocasinada pela dificuldade de muitos 

proprietários em gerenciar os imóveis, seja por dívidas, pela degradação do bairro, 

pela necessidade de readequação e/ou reabilitação nos apartamentos ou por 

outros motivos. Tal suposição apoia-se no fato que apesar do alto índice de 

edificações vazias ou parcialmente ocupadas no bairro – situaçao que se mantém 

sem inflexões significativas por muitos anos, esta não se deu por uma retirada da 

oferta destes imóveis no mercado à espera de um melhor preço de 

comercialização. Pelo contrário, verifica-se uma ampla oferta para venda no site da 

Zap Imóveis, mostrando que há o interesse de muitos em comercializá-los. 
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Figura 27: Oferta da Zap Imóveis no Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: www.zapimóveis.com.br 

 

É importante marcar, portanto, a diferença entre esses dois tipos de proprietários: o 

que especula e o que está com dificuldades de comercializar e/ou alugar o imóvel. 

Um programa de habitação de interesse social para o centro deve responder de 

forma distinta a estes dois tipos de proprietários. 
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3 A POPULAÇÃO: CONVERSA COM MORADORES DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

O contato direto com os moradores do Hipercentro, especificamente da área de 

estudo trabalhada, se mostrou necessário para complementar a leitura do 

bairro, trazendo para a discussão as percepções e os modos de vida das 

pessoas que vivenciam a dinâmica do bairro e seu cotidiano. A intenção era 

conhecer, por meio de entrevistas semi-estruturadas os perfis dos moradores, as 

diversas razões para a escolha daquela localização e o ponto de vista sobre as 

transformações que ocorreram nos últimos anos, sabendo que é uma área de 

baixa densidade demográfica e na qual há grande número de imóveis vazios.  

Como tentativa de contato com a população residente, em um primeiro 

momento os sujeitos foram escolhidos de forma aleatória, aquelas pessoas que 

estavam na rua, em cafés, padarias, sacolões, pontos de ônibus e sentadas em 

bancos, sendo feitas diferentes abordagens para iniciar a conversa. 

Tendo em vista que este trabalho visa inserir moradia popular no Hipercentro, 

fez-se necessário ouvir não só a classe média, mas também o que a população 

de baixa renda que mora no bairro pensa sobre a localização. Para isso, foi feita 

em seguida uma visita na Ocupação Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia, apresentada 

no primeiro módulo, que, em sua condição de ocupação de edifício vazio 

localizada na área de recorte definida, possui grande importância na luta pela 

moradia digna e para a definição de um programa habitacional. 

A maior dificuldade desse primeiro processo foi a de encontrar os moradores 

presentes no bairro – a explicação dada por muitos que estavam ali de 
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passagem foi de que vários moradores trabalham em outros bairros ou em 

consultórios e demais estabelecimentos que não são abertos ao público, sendo 

a grande maioria dos transeuntes, consumidores e trabalhadores de lojas, cafés 

e demais setores comerciais pessoas que moram em outras regiões.  Além 

disso, muitos alertaram sobre ninguém morar naquela área, “aqui só tem 

comércio, moradia é ali na Praça Sete1”, ou ainda “nessas ruas só tem prédio de 

dois pavimentos, tem que ir na Rua da Bahia2”, evidenciando o perceptível 

esvaziamento da área. 

Considerando-se as dificuldades em se localizar moradores, foram entrevistadas 

apenas 8 pessoas, mulheres e homens, sendo cinco jovens entre 18 e 25 anos, 

dois adultos de aproximadamente 50 anos e um idoso de 70 anos. Tanto 

aqueles que moram com a família, como os que moram com amigos ou 

sozinhos relataram que a escolha pelo centro partiu dos preços e da facilidade 

de deslocamento, a pé e de ônibus, não sendo um problema a falta de carro e 

de garagem no prédio, praticamente inexistente no perímetro trabalhado 

(houve apenas um relato de garagem, associada a uma valorização do edifício 

em relação aos demais da região).  

Metade dos entrevistados mora no centro há mais de 20 anos e antes da 

moradia atual moravam em bairros próximos, tendo maiores vínculos com a 

região e maior percepção das mudanças pela qual ela passou. Os outros se 

mudaram recentemente, há aproximadamente 5 anos, moravam em bairros 

distantes e optaram por morar no centro, ainda que pagando um valor mais 

alto, para poder economizar em transporte e tempo, “morando no centro não 

                                                
1 Depoimento de trabalhador do centro de Belo Horizonte cedido à autora em 18/10/2017. 
2 Depoimento de trabalhadora do centro de Belo Horizonte cedido à autora em 18/10/2017. 
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tem que ficar horas no trânsito, muita coisa dá pra fazer a pé e não gasta com 

passagem3”. 

De modo geral, a área de estudo foi indicada como a região de menores preços 

do bairro, motivo que atraiu todos os entrevistados, tanto para compra quanto 

para aluguel. Em relatos de moradores mais antigos, contudo, verifica-se que 

houve um grande aumento desses preços ao decorrer dos anos com a 

valorização do bairro. Esta mudança está relacionada ao Plano de Reabilitação 

do Hipercentro de Belo Horizonte de 2007, de acordo com uma moradora. 

Segundo este mesmo relato, o bairro era estigmatizado antes da transformação 

promovida pelo Plano, sempre atrelado a bordéis, violência e assaltos, com a 

implementação de suas diretrizes este foi arborizado, se tornou mais seguro e 

mais confortável para os pedestres. Segundo suas palavras, com o plano “o 

centro mudou sua imagem4”, o que foi positivo, mas aumentou os preços. 

O aumento do preço dos imóveis na região foi apontado por muitos dos 

entrevistados como a razão pela qual alguns vizinhos saíram do prédio.  Para 

outros, no entanto, a existência de apartamentos vazios apenas segue o que é 

esperado da dinâmica imobiliária, os preços não aumentaram tanto. Os valores 

das taxas de condomínio e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) são 

considerados justos para a localização e para as muitas manutenções que devem 

ser feitas em prédios antigos. Ainda sobre o esvaziamento, houve a explicação 

que isso se deve ao grande número de idosos, que pela baixa longevidade 

deixam muitos apartamentos desocupados. 

                                                
3 Depoimento de moradora do centro de Belo Horizonte cedido à autora em 18/10/2017. 
4 Depoimento de moradora do centro de Belo Horizonte cedido à autora em 18/10/2017. 
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Foi recorrente relatarem a presença da terceira idade no bairro, muitos moram 

lá há anos e relatam que entre vizinhos idosos há um forte vínculo. Este vículo 

entre moradores é, em alguns casos ainda maior: em alguns prédios moram 

várias pessoas de uma mesma família. Nos últimos anos, contudo, esse quadro 

vem mudando com a chegada de jovens para o bairro, alguns com famílias, 

outros para montar repúblicas com outros jovens.  

Como já anunciada, a fim de ampliar a percepção do bairro, foi feita uma visita à 

Ocupação Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia. O antigo edifício do INSS, Rua Caetés, 

331, estava vazio há mais de 15 anos e foi ocupado em 2015 por quatro 

movimentos sociais, o MNLM (Movimento Nacional de Luta pela Moradia), a 

UNLM (União Nacional de Luta por Moradia), a CMP (Central de Movimentos 

Populares) e a CONAM (Confederação Nacional das Associações de 

Moradores). O projeto para adaptação do imóvel para as unidades habitacionais 

já foi enquadrado nos parâmetros para entrar no Minha Casa Minha Vida 

Entidades (MCMVe), financiado pela Caixa, com a compra do imóvel pelo 

Ministério das Cidades, mas o processo tem sido longo, sem previsão de data 

para o início das obras. Até o momento, as divisórias dos apartamentos são 

improvisadas e abrigam cerca de 60 famílias - a estimativa do projeto é de 

receber aproximadamente 80. 

Para a visita foi feito o contato prévio com uma das coordenadoras, que contou 

sobre a ocupação e apresentou outros moradores, abrindo a conversa para 

diferentes pessoas, de variadas idades e trajetórias. Muitos não estavam no 

edifício pelo horário de trabalho, mas 7 moradoras – há uma grande maioria de 

mulheres nesta e em demais ocupações – se dispuseram a contar sobre a 
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experiência de morar no centro, a diferença em relação ao lugar onde moravam 

antes, as vantagens e dificuldades.  

Havia estudantes, mulheres que trabalhavam em diferentes lugares, outras 

desempregadas, algumas com filhos, outras não, de modo que cada uma 

mostrou um ponto de vista em relação à moradia no centro, especificamente em 

uma ocupação urbana. Em geral, mostraram-se muito satisfeitas, várias citaram a 

melhoria da qualidade de vida, que antes moravam em outros municípios ou 

bairros periféricos e gastavam muito tempo e dinheiro para se deslocar. Apesar 

de agora economizarem com transporte por morarem no centro, muitas 

acharam o custo de vida mais elevado, considerando os preços de 

supermercado, padaria, sacolão e outros. No entanto, a grande maioria acha 

que, ainda assim, a residência no centro compensa e, ainda que o comércio 

local seja mais caro do que o do bairro de origem, os gastos mensais não se 

alteraram muito.  

O ponto mais destacado nos relatos foi da proximidade e facilidade de 

deslocamento, seja a pé, de ônibus ou metrô (a ocupação fica a 5 minutos da 

estação). Algumas das entrevistadas trabalham ou estudam em locais próximos 

e outras disseram que agora usam apenas um único ônibus, sem ter que fazer 

uma ou duas baldeações como faziam antes. Contaram que alguns moradores 

da ocupação têm carro e sentem falta de garagem no prédio, mas que foi 

decidido que o espaço do térreo, hoje usado como área comum para eventos e 

bazar, será futuramente transformado em centro comercial, de maneira que os 

recursos gerados sejam repassados para a manutenção do condomínio. 

Houve reclamação de barulho, muitas moravam em casa e/ou em bairros 

residenciais e a movimentação do centro, tanto de dia quanto de noite, causou 
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algum incômodo inicial, mas aquelas que estão na ocupação há mais tempo 

disseram já ter se acostumado. A principal reclamação foi a dificuldade em subir 

diariamente os vários pavimentos do prédio. A reativação o elevador, que se 

encontra atualmente em más condições, tem um custo muito elevado, com o 

qual os moradores não conseguem arcar - a possibilidade de um aluguel 

comercial no térreo foi indicada como uma alternativa financeira principalmente 

para o gasto com sua manutenção. Outro problema é o estado atual do próprio 

edifício: há vazamentos, mofo e demais problemas de comuns a uma edificação 

que ficou abandonada por muito tempo.  

Esses incômodos são agravados com a demora do processo de reabilitação do 

imóvel, algumas rotinas de autogestão são prejudicadas com o descaso do 

poder público, ainda que os movimentos tenham força e se mantenham 

resistentes nas situações mais adversas. Contudo, para além das dificuldades, foi 

unânime a avaliação de que a atual moradia se mostrou melhor que os locais em 

que previamente residiriam, ao que uma moradora completou, “não é o ideal, 

mas é uma conquista, né?5”.  

 

  

                                                
5 Depoimento de moradora da Ocupação Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia cedido à autora em 
03/11/2017. 
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4 O ESTADO: PLANOS HABITACIONAIS INSERIDOS NA ÁREA 

CENTRAL E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Para além do Plano de Reabilitação do Hipercentro de 2007, já citado ao longo do 

trabalho, é importante destacar que diferentes planos elaborados nos últimos anos 

pelo poder público inserem a perspectiva da moradia para baixa renda no 

Hipercentro. Entretanto, os programas de habitação em geral, como visto no ITCC, 

tendem a localizar a habitação nas áreas as periferias, que, frequentemente, não 

apresentam infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos. A premissa do alto 

valor do solo em áreas centrais tem sido usada como um impeditivo para a 

implementação de habitação de interesse social. Tendo em vista o alto número de 

imóveis que não cumprem sua função social no Hipercentro de Belo Horizonte, 

como apresentado nos capítulos anteriores, é preciso retomar programas, planos e 

conferências de habitação e de política urbana para conhecer os instrumentos 

urbanísticos e as discussões em andamento que visam assegurar seu acesso à baixa 

renda. Para isso, importante compreender não só os princípios da política 

habitacional e da política urbana, mas também a composição dos conselhos, a 

fonte de recursos, as instâncias de decisão. 

Começando pelos planos, diversos aspectos que tangem a discussão da inserção 

de moradia social no centro estão presentes no debate atual sobre o novo Plano 

Diretor. Contextualizando, atualmente o Plano Diretor de Belo Horizonte está em 

processo de revisão, o que gerou o Projeto de Lei n°1749/15, que “Aprova o Plano 

Diretor do Município de Belo Horizonte e dá outras providências” e o Projeto de 

Lei (PL) n°1750/15, que “Regulamenta a aplicação dos instrumentos de política 

urbana no Município de Belo Horizonte”, seguidos de substitutivo - nenhum ainda 

em vigor.  
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No PL n°1749/15, Título VII, Art, 151, “considera-se habitação a moradia digna 

inserida no contexto urbano, provida de infraestrutura de serviços urbanos e de 

equipamentos comunitários”, além de definir diretrizes para a Política Municipal de 

Habitação (PMH), inserida no Sistema Municipal de Habitação (SMH). Esta prevê 

Conferências Municipais de Habitação convocadas pelo Conselho Municipal de 

Habitação (CMH) e realizadas pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de 

Belo Horizonte (URBEL), com participação dos cidadãos para formular suas 

diretrizes, além de contar com o Fundo Municipal de Habitação de Popular (FMHP), 

peça chave do sistema. 
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Figura 28: Diagrama do Sistema Municipal de Habitação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O CMH é constituído por 20 membros efetivos e 20 suplentes. Os conselheiros são 

eleitos a cada dois anos nas Conferências Municipais de Habitação, cuja última 

realização foi a 7ª Conferência Municipal de Habitação, realizada em junho de 2014. 
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Figura 29: Diagrama da composição do Conselho Municipal de Habitação. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No âmbito da política urbana, também são previstas Conferências Municipais de 

Política Urbana participativas, promovidas pelo Conselho Municipal de Política 

Urbana (COMPUR) - constituído por 16 membros efetivos e 16 suplentes, eleitos em 

assembleias setoriais, com mandatos de dois anos - sendo essas discussões 

consideradas para a elaboração do Plano Diretor do município. A IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, a mais recente, foi realizada em 2015, e teve 

importante papel na construção do Projeto de Lei n°1749/15 do Novo Plano 

Diretor. 
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Figura 30: Diagrama da composição do Conselho Municipal de Política Urbana. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tanto o CMH quanto o COMPUR são compostos por técnicos e por setores 

populares, mas fica evidente nos diagramas de composição dos conselhos 

apresentados nas Figuras 29 e 30 uma considerável expressão de movimentos de 

moradia e de sindicatos no CMH (30%) e, por outro lado, a baixa representação do 

setor popular no COMPUR (12,5%). Esse dado se mostra importante para a 

elaboração do programa habitacional que será aqui proposto: a significativa 

representação dos interesses populares no CMH abre a possibilidade para pensá-lo 

como parte da gestão do programa a ser proposto para o Hipercentro. 

Apesar de haver pouca representação popular na política urbana, este é um setor 

que conta com uma secretaria própria, a Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano (SMAPU), diferentemente da habitação, que depois da 

implementação do programa Minha Casa Minha Vida extinguiu a Secretaria 

Municipal Adjunta de Habitação (SMAHAB). Portanto, é preciso também pensar a 

política habitacional articulada à política urbana, de maneira que o programa 
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habitacional possa ter amparo em instrumentos, leis e instâncias que regem a 

organização do território.  

Nessa perspectiva, torna-se fundamental compreender o papel da função social da 

propriedade na esfera legislativa, como ela se articula com outras premissas e 

instrumentos, quais as possíveis formas de evitar a especulação imobiliária. Além 

disso, é preciso entender também os mecanismos que podem garantir a 

permanência da população de baixa renda na área central, a exemplo das zonas e 

áreas especiais de interesse social. A fim de contemplar estes aspectos, se recorreu 

a legislações tanto no âmbito nacional, a exemplo da Constituição Federal e do 

Estatuto da Cidade, como no âmbito municipal, como o Plano Diretor, a Lei 

Orgânica e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS). Estes dados 

foram sistematizados na Figura 31. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS, 2010) também foi analisado, 

mas na perspectiva de resgate da política habitacional, perpassando pelas 

legislações citadas e fazendo uma leitura sobre a relação da habitação e os Códigos 

de Edificações, de Posturas e Tributário: 
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O Código de Edificações de Belo Horizonte 

instituído pela Lei Municipal no 9.725/2009 prevê 

em seu art. 13 a aplicação de procedimento 

simplificado de licenciamento para edificações 

residenciais unifamiliares com até 70m2 ou 

edificações destinadas a Empreendimento 

Habitacional de Interesse Social (EHIS), com 

isenção de taxas e preços públicos (...) 

regulamentado pelos artigos 23 e 24 do Decreto 

Municipal no 13.842/2010. O Código de Posturas 

de Belo Horizonte, plasmado na Lei Municipal no 

8.616/2003 e suas alterações, não apresenta 

dispositivos especificamente voltados para a 

política habitacional de interesse social. Algumas 

flexibilizações quanto às exigências trazidas neste 

código são previstas em legislação municipal 

diretamente voltada para áreas de interesse social, 

contudo sem implicar alteração direta do texto 

legal do Código de Posturas. (...) Também o 

Código Tributário Municipal (Lei Municipal no 

1.310/1966 e alterações) não dispõe sobre 

instrumentos tributários e financeiros 

especialmente voltados para a política habitacional 

de interesse social. Porém, há na legislação 

municipal ordinária a previsão de benefícios fiscais 

e a destinação de fundos específicos para ações 

ligadas à área de habitação (PLHIS, 2010). 



40 

 
Figura 31: Diagrama de legislações que abordam a função social da propriedade. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO 

HIPERCENTRO 

 

Sistematizados o referencial teórico, constituído pelo ITCC, e as leituras e 

levantamentos complementares apresentados neste módulo, é chegado o 

momento de apresentar a proposta preliminar de Programa de Habitação de 

Interesse Social no Hipercentro. Antes de apresentá-lo, contudo, é preciso 

reconhecer que, para além dos aportes registrados nestes dois documentos, a 

elaboração de um programa habitacional que pudesse contemplar a perspectiva 

das ocupações urbanas não teria sido possível sem as contribuições de discussões 

que tiveram lugar em diferentes eventos sobre habitação de interesse social e 

política urbana, nos quais estiveram presentes membros de movimentos sociais, 

estudantes e profissionais da área. Destacam-se, especificamente, a oficina Ocupar, 

resistir e construir: Autogestão habitacional na reabilitação de edifícios vazios na 

área central, ofertada no XVII Enanpur (São Paulo, 2017); o acompanhamento de 

algumas reuniões abertas para discutir e redigir propostas para as linhas 

programáticas, seus programas e modalidades da Política Municipal de Habitação 

(Belo Horizonte, 2017); além do workshop Retomando Vazios, Construindo 

Coletivos, oferecido pelo urbBA[17]: Urbanismo em Comum - Novas Formulações 

do Urbanismo Enquanto Tecnologia Social (Salvador, 2017). 

O texto que se apresenta na sequência é compreendido como uma minuta 

preliminar que deveria submetida ao crivo, à revisões e à contribuições de 

instâncias participativas diversas a fim de poder vir a se constituir como um 

documento democrático e legítimo que poderia ser objeto de transformação em 

um Projeto de Lei Específica. Portanto, mais do que apenas apresentar a estrutura e 

as modalidades deste programa em um formato que poderia ser compreendido 
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como uma minuta de projeto de lei, este texto procura demonstrar como se buscou 

articular e incorporar as contribuições diversas apreendidas do referencial teórico, 

da leitura complementar e dos eventos que trataram sobre as ocupações urbanas. 

 

5.1 Princípios Gerais e premissas básicas do Programa 

O Programa de Habitação de Interesse Social no Hipercentro proposto tem como 

objetivo garantir o cumprimento da função social da propriedade e promover o 

adensamento de áreas em processo de vacância no Hipercentro, considerando a 

perspectiva das ocupações urbanas. Para isso, o Programa estrutura-se em três 

propostas, ilustradas na Figura 32, tendo em vista as diferentes possibilidades de 

acesso à moradia de interesse social: financiamento, aluguel e ocupação. 

 
Figura 32: Diagrama do Programa de Habitação de Interesse Social no Hipercentro. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 Dos tipos de propriedade e dos agentes envolvidos 

Para definição das diferentes propostas considerou-se tanto a situação em que os 

imóveis se encontram – abandonados ou parcialmente ocupados, estacionamentos 

com baixo índice de construção e lotes vagos, ou mesmo as edificações que foram 

ou virão a ser ocupadas pela população –, como os diferentes agentes envolvidos: 

proprietários (privados, públicos), os movimentos socias, a figura do poder 

executivo e a população interessada (futuros moradores).   

A classificação dos diferentes tipos de imóveis foi necessária para definição das 

formas de atuação propostas pelo programa. Os imóveis pouco (estacionamentos) 

ou nada edificados (lotes vagos) foram destinados à Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS) no Hipercentro. Para aqueles já edificados (abandonados ou 

parcialmente ocupados), elaborou-se uma proposta de Locação Social no 

Hipercentro que pudesse reincorporá-los na dinâmica urbana redirecionando-os 

para o provimento de Habitação de Interesse Social. Já as ocupações de imóveis 

abandonados por ação direta a população interessada são reconhecidas como 

forma legítima de garantir o cumprimento da função social da propriedade e o 

direito a moradia e, neste sentido, entende-se que o papel do Estado seria o de 

auxiliar na negociação, fornecendo assessoria técnica e jurídica.  

A definição de estratégias distintas para as diferentes propriedades privadas no 

recorte do Hipercentro procura responder a elementos que foram identificados ao 

longo deste módulo do trabalho. Como já verificado, é necessário diferenciar o 

proprietário que abandona seu imóvel – como apresentado em capítulos anteriores 

– por dificuldade em administrar os impostos, os recursos, a transferência, a 

comercialização do imóvel ou mesmo de promover as reabilitações necessárias a 

sua reinserção no mercado, daquele que simplesmente atua dentro da lógica da 

especulação imobiliária. A partir dessa distinção, fez-se necessário implementar 
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mecanismos para fomentar a participação dos proprietários de imóveis privados na 

implementação das propostas do programa e inserir a moradia social no 

Hipercentro.  

Esta distinção foi a base para que se possibilitasse a livre adesão ao programa de 

Locação Social aos proprietários de imóveis privados abandonados e parcialmente 

ocupados, por um lado, e, por outro, se definissem como ZEIS lotes vagos e 

estacionamentos A fim de se estimular e acelerar este processo, previu-se a 

aplicação do IPTU progressivo no tempo nesses imóveis que permanecem sem 

cumprir sua função social, havendo a possibilidade de desapropriação com o 

pagamento em títulos de dívida pública ao final de 5 anos, conforme estabelecido 

pelo Novo Plano Diretor. Em situações de edifícios multifamiliares, nos quais a 

propriedade se dá por unidade habitacional, a inserção no programa de Locação 

Social é facultada aos proprietários interessados, podendo representar uma 

alternativa de renda complementar que, ainda que seja inferior àquela fixada pelo 

mercado, teria a vantagem da garantia de sua estabilidade no tempo. A adesão se 

daria, neste caso, mediante a Concessão do Direito de Superfície – de acordo com 

os termos previstos no Estatuto da Cidade – de suas respectivas unidades ao 

programa de Locação Social. 

O Poder Público é compreendido no programa tando como proprietário – no caso 

de propriedades dos distintos entes públicos abandonadas –, como na figura de 

mediador – neste caso, na esfera municipal.  No primeiro caso, o poder público 

municipal ficaria responsável por realizar a gestão e negociação junto aos demais 

entes públidos para a destinação dos imóveis públicos abandonados no 

Hipercentro à Locação Social. A figura de mediador seria assumida pelo poder 

público municipal em duas das modalidades de acesso à moradia previstas no 

programa. No caso da destinação de unidades habitacionais privadas ao programa 
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de Locação Social no Hipercentro, o poder público municipal atua como mediador 

entre os proprietários destes imóveis e as entidades responsáveis por sua gestão. 

No caso de edifícios abandonados que venham a ser ocupados por movimentos 

sociais, esta mediação se daria, por um lado pela comprovação da situação de 

abandono do imóvel e, por outro, por meio do fornecimento de assessoria técnica 

e jurídica aos ocupantes. 

Considerando a dificuldade de se comprovar juridicamente a vacância de imóveis 

residenciais – uma vez que estes não necessitam de alvará de funcionamento –; o 

programa reconhece, neste sentido, a legitimidade dos movimentos sociais por 

moradia na reividicação do cumprimento da função social da propriedade. As 

entidades sociais são, portanto, compreendidas no programa como parceiras. A 

elas se destina tanto a assistência supracitada em caso de ocupações, como a 

possibilidade de assumir a gestão de imóveis destinados à Locação Social.   

A definição das diferentes possibilidades de acesso à moradia não deve, no 

entanto, considerar apenas os aspecos relativos às particularidades dos imóveis 

(tipo de propriedade e situação de vacância), mas também as especificidades dos 

futuros moradores.  Este aspecto será mais bem detalhado no próximo item. 

 

5.3. Dos Beneficiários 

Nas diversas discussões sobre moradias social que foram acompanhadas ao longo 

da realização deste trabalho, foi reforçada a importância de não se misturar rendas 

diferentes em um mesmo edifício, sendo ponto inicial na elaboração das 

modalidades. Entre as pessoas interessadas por moradia de interesse social no 

centro, há tanto aqueles que, uma vez interessados em possuir o título de 

propriedade, poderiam arcar com o ônus de um financiamento, quanto aquelas 
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famílias que não possuem renda alguma e que não conseguem se inserir na maioria 

dos programas habitacionais. Aos primeiros se destinam os imóveis privados, 

havendo custo para adquirir a moradia, mesmo que baixo, e para o segundo caso a 

possibilidade de alocação em imóveis públicos, contando com subsídios.  

 

Dentre as diferentes formas de acesso à moradia previstas pelo programa, a de 

financiamento e a por meio de aluguel social dependem do cadastro prévio dos 

interessados. A primeira independe da ação do poder público municipal, visto que 

seus requisitos dependem de acordos entre políticas nacionais e as instituições 

bancárias envolvidas. Já no caso do sistema de Locação Social entende-se que o 

poder público municipal deveria organizar um cadastro de interessados para servir 

de base para o reconhecimento da população que seria beneficiária da Locação 

Social em edifícios públicos e em imóveis privados inseridos no Programa por meio 

da Cessão do Direito de Superfície. 

 

Neste contexto, é necessário definir algumas premissas básicas para este cadastro. 

A classificação por renda famílias é muitas vezes insuficiente para avaliar sua real 

condição financeira, como levantado no acompanhamento de algumas reuniões 

abertas para discutir e redigir propostas para as linhas programáticas, seus 

programas e modalidades da Política Municipal de Habitação (Belo Horizonte, 

2017). Resolveu-se, portanto, adicionar também como critério a renda per capita - a 

exemplo do Cadastro Único6 da Caixa Econômica Federal – para o cadastramentro 

da população interessada em ser beneficiária do programa.  

                                                
6 “O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de 
pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados 
e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da 
vida dessas famílias” (CAIXA…, 2017, p.1). 
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Figura 33: Importância da renda/ família e da renda/pessoa para programas habitacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Além disso, deve-se considerar a possibilidade de alteração na condição dos 

moradores – alterações na renda ou na composição familiar. Logo, é necessário 

prever a possibilidade de realizar transferências entre as categorias. Neste caso, 

com o aumento ou a redução da renda da família, seria possível transferi-la para 

outra modalidade; com alteração na composição familiar se permitira a 

transferência para um apartamento mais adequado dentro da sua modalidade. 
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Figura 34: Articulações possíveis entre imóveis inseridos no Programa de Locação Social 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.4.  Das Formas de Acesso à Moradia 

Na sequência, desenvolvem-se em maior detalhe os aspectos referentes às 

propostas de acesso à moradia. Salienta-se que, apesar das especificidades 

apresentadas, o Programa proposto é pensado como um sistema único, 

compreendendo as diversas propostas e modalidades como possibilidades 

articuláveis. Isto é, no caso de uma negociação de um imóvel ocupado, o 

proprietário poderia optar pela inserção do seu imóvel no sistema de Locação. De 

forma semelhante, o proprietário de imóvel indicado como ZEIS poderia também 

ter interesse de vir a destinar novas unidades habitacionais a este sistema. A 

assessoria técnica, por outro lado, garantida para as ocupações, poderia vir a ser 

requisitada em outras modalidades. 

Outro ponto fundamental é a definição do tipo de gestão do edifício. Nos vários 

casos de edificações autogestionadas existentes, em especial das ocupações, 

sempre é relatada a construção de um vínculo maior entre os moradores e os 
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espaços comuns e entre os próprios moradores, fomentando os processos de 

decisões compartilhadas. Com o intuito de estimular a autonomia dos moradores, o 

Programa prevê a autogestão – representadada na figura de entidades previamente 

cadastradas – para todos imóveis públicos e privados inseridos sistema de Locação 

Social. As entidades seriam, portanto, reconhecidas como responsáveis pela gestão 

dos alugueis e manutenção dos imóveis privados cuja adesão ao programa teria 

sido viabilizada por meio de Concessão do Direito de Superfície. No caso de ZEIS a 

gestão seria a princípio privada, a ser negociada com o proprietário casos eja de 

inetresse dele uma alternativa. E, por fim, para as ocupações este tipo de gestão 

seria sugerido pelo programa e pela assistência técnica.  

 

5.4.1 Da ZEIS-Hipercentro 

A proposta da Zona Especial de Interesse Social no Hipercentro tem apenas uma 

modalidade e garante o cumprimento da função social de imóveis atualmente 

utilizados como estacionamentos com baixo índice de edificação (com menos de 

15% do coeficiente de aproveitamento) e de lotes vagos, visando a construção de 

novas unidades habitacionais nesses terrenos ociosos. A localização destes imóveis 

pode ser verificada na Figura 38, apresentada no capítulo 5.4. Esses imóveis são de 

propriedade privada no Hipercentro, sendo assim também a gestão da edificação. 

Tanto no caso de a nova edificação vir a ser destinada à venda mediante 

financiamento, como no caso de ser incorporada no sistema de aluguel, deverá ser 

respeitada a faixa de renda a qual se destinam estas ZEIS – 3 a 6 salários mínimos. 

A fim de possibilitar menores gastos com a manutenção condominial, os edifícios 

construídos em ZEIS deverão possuír área comercial no térreo para locação como 

parte das áreas comuns divididas igualmente entre os condôminios. 
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Figura 35: Modalidades da proposta de ZEIS no Hipercentro 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.4.2 Da Locação Social no Hipercentro 

A proposta da Locação Social no Hipercentro tem três modalidade e garante o 

cumprimento da função social de edificações abandonadas e parcialmente 

ocupadas por meio de sua reabilitação e destinação à moradia social. Alguns 

desses imóveis são de propriedade pública (inseridos obrigatoriamente no 

Programa), outros privada (inseridos por livre adesão), sendo possível implementar 

a autogestão da edificação. 

 

 
Figura 36: Modalidades da proposta de Locação Social no Hipercentro 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para garantir o condomínio zero para a população de 0 a 1,5 salário mínimo por 

família ou 0 a 0,25 salário mínimo por pessoa, a cobertura do aluguel dessa faixa de 

renda – alocada em imóveis públicos – deverá contar com subsídio do poder 

público. Além disso, os imóveis completamente abandonados possibilitam, 

também, a implementação de uso comercial no térreo para gerar renda para abater 

os gastos comuns do edifício. No caso dos privados, parte do aluguel é destinada 

ao proprietário e parte à entidade responsável pela gestão do imóvel. 

As diferentes modalidades incorporam as particularidades de cada situação e têm 

em comum a maneira de entender a locação social como uma possibilidade de 

acesso à habitação permanente. O Programa não transfere a propriedade dos 

imóveis – públicos ou privados – para os moradores, mas garante o usufruto da 

moradia, mediante contribuição do valor da locação, por tempo determinado de 10 

anos. As renovações deste contrato seriam ilimitadas no caso de edifícios públicos 

e no mínimo de 20 anos para o caso de imóveis privados – prazo mínimo de Cessão 

do Direito de Superfície para inserção no Programa. O direito de Locação Social 

deste imóvel seria transmitido automaticamente para herdeiros, desde que 

atendam aos requisitos de renda estabelecidos pela modalidade.  

 

5.4.3 Da Assessoria Técnica e Jurídica 

A garantia de assessoria técnica e jurídica no processo de negociação de imóveis 

ocupados visa garantir uma condução justa do processo, permitindo aos ocupantes 

o acesso aos seus direitos legais da situação e o acesso à moradia de qualidade 

que atenda de fato suas necessidades.  
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A Lei Nacional de Assistência Técnica  Nº 11.888/ 20087 “assegura às famílias de 

baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social”, com cadastro das famílias na prefeitura e dos 

profissionais no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A Lei foi criada há quase uma 

década, mas não é de fato aplicada, sendo preciso desenvolver uma nova 

metodologia para assegurá-la. Em debate realizado no Fórum Habitar (Belo 

Horizonte, 2017), foi discutida a importância de retomar as Leis Municipais de 

Assistência Técnica, vinculando poder público, universidade e movimentos sociais. 

No presente Programa, a assessoria técnica deve ser responsável por indicar as 

adaptações necessárias para o projeto, organização dos apartamentos, prevenção 

de incêndios, estudos de iluminação e ventilação, dentre outras tarefas. Além disso, 

a assessoria deve assumir o papel de inserir a política habitacional no espaço 

arquitetônico, prevendo espaços coletivos para reuniões e permitindo a 

coexistência de trabalho e moradia dentro do prédio, pautas correntes dos 

movimentos em luta por moradia. Também fundamental pensá-la atrelada à escala 

do bairro, pensando na possibilidade de inserir de redes de equipamentos e 

espaços coletivos que venham a suprir as novas demadas entre os novos usos dos 

diversos imóveis abandonados na região, como creches, postos de saúde, 

mercados, local de trabalho compartilhado. 

 

5.5 Banco de Imóveis e Recursos Financeiros 

O Programa prevê um banco de imóveis que não cumprem sua função social, 

sendo a gestão deste estoque realizada por um tripé entre Conselho Municipal de 

                                                
7 “Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a ter uma lei municipal de assistência técnica, na década de 90, 
quando Clóvis ocupou uma cadeira na Câmara de Vereadores. Em 2002, já como deputado federal, apresentou 
um projeto de lei criando o programa de assistência técnica em nível nacional. O projeto seria retomado em 
2005, pelo atual deputado Zezéu Ribeiro, da Bahia, e finalmente aprovado em 2008” (CONFEA…, 2017, p.1). 
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Habitação (CMH), Entidades e URBEL, com representação paritária entre setores 

popular e técnico, a fim de se garantir a manutenção do Programa mesmo com a 

alteração da gestão municipal. Para isso, sabendo que o CMH conta com 9 

membros (6 do setor popular e 3 do setor técnico), determinou-se que a Entidade 

seria representada por 3 membros e a URBEL com 6 membros. 

Além disso, estipulou-se que 30% do FMHP será destinado para a execução do 

Programa, gastos com construção e reabilitação dos imóveis, sendo o restante 

aplicado em demais programas habitacionais existentes. Sobre os recursos do 

FMHP, o Projeto de Lei n°1749/15 do Novo Plano Diretor indica que são 

provenientes do IPTU Progressivo no Tempo e da Outorga do Direito de Construir, 

sendo que, no primeiro caso, parte é destinada para a infraestrutura de mobilidade 

(foi determinado aqui o valor de 40%) e, no segundo caso, parte é direcionada à 

execução de projetos públicos de recuperação ou proteção do patrimônio histórico 

e cultural (10%). 

 
Figura 37: Gestão do estoque e financiamento do Programa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.6 Simulação da Abrangência do Programa 

Com base no mapeamento dos vazios do Hipercentro e de sua capacidade de 

adensamento apresentados em capítulos anteriores, foi feita uma simulação para 

indicar a abrangência do Programa de Habitação de Interesse Social no 

Hipercentro. 

Para estipular o número de unidades habitacionais possíveis em cada imóvel foi 

calculada a área de cada imóvel, multiplicada pelo número de pavimentos 

(existentes, no caso de imóveis edificados, ou prováveis, no caso de pouco ou nada 

edificados) e dividida pelo módulo intermediário de unidade habitacional que 

permita uma variação entre unidades de 2 e 4 quartos, de 80,5m2 (70m2 acrescido 

de 15% de circulação). 

 

 

Figura 38: Simulação de abrangência da proposta de ZEIS no Hipercentro - estacionamentos com 
baixo índice de construção (cinza) e lotes vagos (marrom) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Feito o cálculo para todos os imóveis indicados na Figura 38, o resultado da 

abrangência para a proposta de ZEIS no Hipercentro, destinada para os 

estacionamentos com baixo índice de construção e lotes vagos, foi de 852 

unidades habitacionais. Considerando 3,7 pessoas/ unidade habitacional, a 

proposta permitiria um acréscimo populacional de 3.152 novos habitantes. 

 

 

Figura 39: Simulação de abrangência da proposta de Locação Social no Hipercentro - imóveis 
abandonados (rosa públicos e vinho privados) ou parcialmente ocupados (azul) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Feito o cálculo para todos os imóveis indicados na Figura 39, o resultado da 

abrangência para a proposta de Locação Social no Hipercentro, destinada para os 

imóveis abandonados ou parcialmente ocupados, foi de 791 unidades 

habitacionais. Considerando 3,7 pessoas/ unidade habitacional, a proposta 

permitiria um acréscimo populacional de 2.926 novos habitantes. 
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Figura 40: Simulação de abrangência da proposta de - imóveis ocupados 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Feito o cálculo para o imóvel indicado na Figura 40, o resultado da abrangência 

para a proposta de assessoria, voltada para imóveis ocupados, foi de 67 unidades 

habitacionais. Considerando 3,7 pessoas/ unidade habitacional, a proposta 

permitiria um acréscimo populacional de 247 novos habitantes. 

Portanto, com  a implementação do Programa de Habitação de Interesse Social no 

Hipercentro é possível inserir aproximadamente 1.710 unidades habitacionais e 

6.327  habitantes com as propostas apresentadas. A  situação atual de domicílios e 

pessoas por setor censitário, apresentada no capítulo 1, é de aproximadamente 

1.061 domicílios e 1.864 pessoas na área trabalhada, isto é, o Programa permitiria 

um aumento de 1,63 vezes a quantidade de unidades habitacionais e 3,43 vezes de 

habitantes. A fim de permitir sua realização com a quantidade de habitações aqui 

propostas de qualidade,  aponta-se a necessidade de flexibilização de parâmetros 

da legislação de previsão contra incêndios e do código de obras no Hipercentro. 
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