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RESUMEN 
 
A reintegração de vazios urbanos às estruturas urbanas tem pautado as intervenções urbanísticas em 
cidades da Europa e América, desde a década de 1980. No entanto, observa-se que algumas dessas 
experiências são definidas sem a visão geral da realidade na qual o vazio se insere, contribuindo à 
configuração de fragmentos urbanos. Ante essa situação, o presente estudo busca identificar as principais 
variáveis da estrutura urbana que possam ser utilizadas na análise de vazios urbanos industriais, a fim de 
compreender sua situação urbana e a partir disso, determinar possíveis tipos de vazio. Consideram-se 
como hipótese de verificação da estrutura urbana algumas variáveis de legitimidade do espaço e variáveis 
sistêmicas - morfológicas e funcionais, as quais foram aplicadas à cidade de Medellín, Colômbia. 
 
Palavras chaves: estrutura urbana, vazio urbano industrial, Medellín. 
 
ABSTRACT 
 
The reintegration of urban voids in the urban structure has guided the urban interventions in cities of Europe 
and America, since the 1980. However, it has been noticeable that in some of these experiences are defined 
without the overview of the reality in which the void is inserted, contributing to the configuration of urban 
fragments. Before this situation, the present study seeks to identify the main variables of the urban structure 
that can be used in the analysis of industrial urban voids, in order to understand its urban situation and from 
that, determine possible types of voids. It were considered as the verification hypothesis of the urban 
structure some variables of legitimacy of space and systemic variables –morphological and functional, which 
were applied to the city of Medellín, Colombia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Ao longo das últimas décadas o rápido crescimento da população urbana e as profundas transformações 
socioeconômicas têm produzido inegáveis mudanças nas estruturas das cidades. O espaço urbanizado 
requerido pelo aumento da população e a expansão de novas atividades urbanas tem sido obtido de duas 
formas: pela ocupação extensiva do território e pelo crescimento interior ou compacto, baseado no 
aproveitamento de áreas interiores consolidadas (Rojas, Rodríguez & Wegelin, 2004). Dessas duas formas 
de crescimento, a ocupação extensiva tem sido a mais predominante. No entanto, a reflexão sobre as 
formas de crescimento interior tem aberto o debate em torno dos vazios urbanos. 
 
Os vazios urbanos têm sido definidos como “espaços fora de ordem” (Stravrides, 2014:49), “lugares 
aparentemente esquecidos onde parece predominar a memória do passado sobre o presente [...]. São, em 
definitiva, lugares externos, estranhos, que ficam fora dos circuitos, das estruturas produtivas” (Solà-
Morales, 1995:127) e por decorrência, “áreas da cidade sem função, sem conteúdo social” (Borde, 2003:1). 
 
Observam-se nas grandes cidades contemporâneas inúmeras situações de vazio urbano como antigos 
centros portuários e industriais abandonados, estruturas militares obsoletas, linhas ferroviárias, gasômetros 
e matadouros desativados, terrenos baldios, imóveis ociosos em ruína. Nessas situações a condição de 
“vazio” não está necessariamente associada à inexistência do objeto construído, mas sim à ausência, 
suspensão ou subutilização do uso do espaço urbano. E, se a condição “urbana” do espaço é entendida 
como a forma “do encontro e da reunião de todos os elementos que constituem a vida social” (Lefebvre, 
1976:68) então, um espaço urbano esvaziado de suas funções e seu atributo social se constitui em vazio 
urbano. 
 
Na bibliografia sobre a cidade contemporânea, os tipos de vazio urbano mais reconhecíveis são as áreas 
ocupadas com infraestrutura obsoleta e antigas zonas industriais (Barron, 2014). Grande parte desses 
vazios é produto da passagem do modelo de produção fordista para o chamado pós-fordismo, a partir das 
últimas décadas do século XX. A substituição do sistema produtivo e a intensa concorrência internacional à 
que foram submetidas as economias urbanas, como resultado da globalização, provocaram profundas 
transformações nos processos de produção, transporte e comercialização dos produtos de diversos setores 
industriais, a fim de melhorar sua eficácia e competitividade (Rojas, Rodríguez & Wegelin, 2004). Os novos 
processos favoreceram a desativação, o abandono e a subutilização de vastas áreas industriais e portuárias 
uma vez que, suas atividades produtivas se tornaram obsoletas; em parte deixaram de existir ou foram 
transferidas para as periferias (Secchi, 2009). Consequentemente abriram-se nos tecidos consolidados das 
cidades áreas remanescentes da indústria, que mantidas vacantes, transformaram-se em vazios urbanos 
(Borde, 2003).  
 
A associação das áreas de vazio a processos de obsolescência, desativação, decadência, deterioro, 
subutilização e abandono têm dificultado sua percepção como espaços positivos. Porém, suas condições de 
acessibilidade, associadas à escassez de terrenos livres com infraestrutura nos tecidos consolidados, as 
convertem em áreas idôneas para a exploração e o crescimento (Lynch, 1990); para descobrir 
possibilidades futuras para a cidade existente.  
 
Às observações positivas que Lynch (1990) sublinhou sobre as áreas de vazio urbano, somou-se 
posteriormente o significado simbólico da categoria do terrain vague proposta por Ignasi de Solà-Morales no 
XIX Congresso da União Internacional dos Arquitetos, em 1996. O terrain vague assume a forma de síntese 
entre o passado e o presente, ao mesmo tempo em que se apresenta “como promessa, como encontro, 
como espaço do possível” (Solà-Morales, 1995:126). 
 
A preferência de Solà-Morales e de outros autores, como Busquets (1996), Barron (2014) e Stravrides 
(2014), pelo termo francês terrain vague está justificada na multiplicidade de significados e oportunidades 
de interpretação nele contidas. Terrain vague pode servir como termo coletivo para aproximaram-se aos 
lugares, territórios e edifícios, que apresentam uma dupla condição. “Por um lado ‘vago’ no sentido de 
vacante, vazio, livre de atividade, improdutivo, em muitos casos obsoleto. Por outro lado ‘vago’ no sentido 
de impreciso, indefinido, sem limites determinados, sem um horizonte de futuro” (Solà-Morales, 1996:22). 
 
Segundo Solà-Morales (1995,1996), a proposta convencional do urbanismo frente a esses espaços é clara: 
pretende-se reintegrá-los à estrutura produtiva, confiando às grandes intervenções o papel de renovação da 
imagem e das funções da cidade. Em contraposição às operações de renovação urbana, Solà-Morales 



(1996) propõe uma aproximação mais sensível aos terrains vagues que além de incluir os valores da 
inovação, preserve os valores da memória e da ausência presentes neles. 
 
No tratamento de vazios urbanos, Magalhães (2005) propõe adotar o Princípio de Contiguidade que tem 
como atributo o reconhecimento das pré-existências ambientais e culturais. Nesse reconhecimento, a 
contiguidade dialoga com a forma, os usos, a história, os significados e a memória. Desse modo, “a 
associação entre formas e espaços e entre eles e os usos desenvolvidos no lugar renova a memória e, em 
consequência, o significado que esses espaços adquiriram na história” (Magalhães, 2005:68). 
 
Portanto, aproximar-se a essas áreas implica atuar sobre as características do lugar sem perder as 
particularidades que tornaram o espaço vazio, dado que “as causas pelas quais uma determinada zona se 
converte em um terrain vague são sempre consequência de sua história, memória e identidade” (Fialovà, 
1996:273).  
 
As relações que se estabelecem nos vazios, entre passado e presente e entre à ausência de uso e à 
expectativa e liberdade, são fundamentais para entendê-los como espaços de oportunidade com potencial 
de transformação urbana (Lynch, 1990; Solà-Morales, 1995,1996; Busquets, 1996; Fialovà, 1996; Portas, 
2000; Clichevsky, 2002; Borde, 2003; 2004, 2006, 2010; Barron, 2014; Stravrides, 2014). A transformação 
dos vazios em oportunidade pode ter potencialidade positiva desde que orientada e vista como fator 
estratégico para a reestruturação do território, urbano ou metropolitano (Portas, 2000). Ou seja, como fator 
pontual de uma transformação mais ampla.  
 
Segundo Villaça (2001:13), no processo de reestruturação “é preciso mostrar como mudanças em um 
elemento da estrutura urbana provoca mudanças em outros elementos”. Assim, o simples registro de 
mudanças espaciais não é suficiente para caracterizar o vazio como elemento de reestruturação urbana, 
mas também identificar possíveis alterações que as atuações urbanas nas áreas de vazio podem e devem 
produzir em outras partes da estrutura urbana. É por isso que a capacidade de reestruturação de um vazio 
depende inicialmente de dois fatores: 

 Em primeiro lugar, de sua situação urbana, isto é, sua inserção na estrutura urbana existente e, 
 Em segundo lugar, de sua reintegração urbana, quer dizer, da articulação que a atuação urbana 

estabelecesse entre o vazio, a estrutura urbana existente e, a estrutura que se propõe como 
hipótese futura. 

 
Este artigo se focaliza na situação urbana das áreas de vazio já que existe uma hipótese relacionada à 
possível aplicação superficial dos processos de transformação e reintegração urbana dessas áreas, que 
pode contribuir ao crescimento de fragmentos urbanos em vez de à sua redução (Etulain.2008). 
 
2 OBJETIVO  
 
Ante esta situação, objetiva-se identificar as principais variáveis da estrutura urbana que possam ser 
utilizadas na análise de áreas de vazio industrial nos tecidos consolidados, a fim de compreender sua 
situação urbana e determinar possíveis tipos de vazio. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Para a apreensão da estrutura urbana opta-se uma metodologia analítica e experimental que parte da 
análise sistêmica da cidade, considerando também alguns aspectos da análise de legitimidade do espaço. 
Essas variáveis permitem uma leitura da estrutura urbana a partir da interdependência dos elementos que 
configuram sua forma e facilitam seu funcionamento e adaptabilidade e, como signo de referência histórica 
e significado.  
 
3.1 Variáveis sistêmicas 
 
Atualmente, a idéia de sistema tem sido incorporada em muitas disciplinas através da Teoria Geral dos 
Sistemas, formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, em 1947. Essa teoria parte da definição de 
sistema como “complexo de componentes que interagem, conceptos característicos de totalidades 
organizadas, tais como interação, soma, mecanização, centralização, finalidade, etc., e aplicados então a 
fenômenos concretos” (Bertalanffy, 1989:37). 
 



Segundo Montaner, a aplicação dessa teoria à arquitetura e o urbanismo contemporâneo implica aproximar-
se a um pensamento das redes; dar prioridade a uma busca para desvelar estruturas complexas nas 
escalas urbanas e territoriais, analisando a capacidade de cada sistema para se estruturar e interatuar com 
o contexto. 
Entendendo, portanto, que um sistema é:  

[U]m conjunto de elementos heterogêneos (materiais ou não), de distintas escalas, 
que estão relacionados entre si, com uma organização interna que tenta 
estrategicamente se adaptar à complexidade do contexto e que constitui um todo 
que não é explicável pela simples soma de suas partes (Montaner, 2008:11). 

 
Dos diversos sistemas que se estabelecem na cidade, o urbanismo estuda sistemas funcionais, 
morfológicos e simbólicos (Montaner, 2008). Desse modo, análise sistêmica neste estudo focaliza o sistema 
morfológico e funcional devido a que, a abordagem de legitimidade abrange a análise simbólica do espaço. 
 
3.1.1 Sistema morfológico 
 
“A cidade como construção e configuração morfológica, destaca o fato de que é realidade concreta, formal e 
técnica, colocada no espaço natural como contexto” (Munizaga Vigil, 2000:271). Nessa realidade física, a 
morfologia estabelece a compreensão material da forma urbana, os modos de organização e interação dos 
elementos do espaço e, suas características perceptivas e construtivas como dimensão e forma (Munizaga 
Vigil, 2000). 
 
Segundo Conzen (1960), o reconhecimento da forma urbana passa pela análise de três elementos: o plano 
da cidade, o tecido edificado e os usos do solo e do edificado, relacionados à realidade geográfica do 
espaço. O plano da cidade se define como o arranjo formal de uma área urbana construída, no sentido de 
suas características artificiais. Esse plano contém as ruas e sua disposição em sistemas de ruas; as 
parcelas e sua agregação em quadras e o plano de implantação dos edifícios. O tecido edificado se refere 
aos tipos, padrões e materiais dos edifícios, caracterizados pela época de construção. Em termos de forma, 
o tecido edificado mostra uma notável permanência na cidade. Porém, essa permanência é menor do que a 
permanência do plano da cidade. Finalmente, os usos do solo e do edificado aludem a finalidade funcional 
da terra e dos edifícios. Esse padrão é o componente da cidade mais mutável, respondendo rapidamente às 
transformações urbanas (Conzen, 1960,2004). 
 
Assim, a análise morfológica inclui as variáveis do sítio físico, traçado, parcelamento, tipologias edificadas e 
usos e, suas relações. O resultado final dessa exploração permite compreender os principais elementos 
configurativos da forma urbana e sua organização nas diferentes partes da cidade, proporcionando bases 
para consolidar futuras intervenções urbanas (Conzen, 1960,2004). 
 
Com base no anterior, a análise do sistema morfológico neste estudo se baseia nas variáveis mais 
refratarias da forma urbana: o sítio físico e o traçado, considerando-se também o conjunto edificado. 
 

 Sítio físico: relacionado com o espaço geográfico, o sítio é o lugar de implantação de um 
assentamento urbano (Rossi, 2001). Essa variável examina a forma do contexto paisagístico, 
relevo, hidrografia, vegetação, etc., no sentido de inferir suas características na configuração do 
espaço urbano (Kohlsdorf, 1996). 

 Traçado: refere-se ao espaço aberto delimitado pelos eixos dos canais que se usam como 
superfícies de tráfego de qualquer tipo (Conzen, 1960). Geralmente, esse elemento da forma 
urbana tem sido analisado como base do sistema de deslocamento e comunicação do tecido 
urbano (Kohlsdorf, 1996), revelando as áreas da cidade mais e menos integradas e acessíveis 
(Villaça, 2001). 

 Conjunto edificado: essa variável analisa os elementos construídos que marcam a forma urbana 
por seu grau de permanência, quando associados ao domínio público, ou por representar 
delimitações importantes no espaço urbano. Exemplo desses elementos são os centros históricos 
das cidades, as barreiras ou fronteiras espaciais como grandes infraestruturas de portos e 
aeroportos ou vastas áreas homogêneas como as áreas de vazio industrial. 

 
3.1.2 Sistema funcional 
 
O sistema funcional refere-se aos processos e atividades que se localizam no espaço urbano e definem o 
modo de operar de uma cidade. Esse sistema denota também os fenômenos dinâmicos que condicionam às 



funções à infraestrutura social urbana, desde o ponto de vista do usuário e suas atividades, determinando 
padrões de localização e de movimentos e fluxos urbanos (Munizaga Vigil, 2000).  
 
Conforme Munizaga Vigil (2000), na configuração do sistema funcional da cidade se consideram 
fundamentais quatro variáveis: movimento, localização, sociodemográfica e infraestrutura. O movimento é 
um sistema especializado e interdependente de fluxos e relações. O sistema de localização se atribui à 
concentração de funções e atividades no espaço urbano e, se estabelece como uma área de influência, 
densidade e fluxos, com configurações nodais, lineais ou reticulares. O sistema sociodemográfico alude às 
condições da população; ao grau de concentração ou densidade de ocupação de determinadas áreas; às 
características de heterogeneidade socioeconômica expressadas no espaço e, às relações com os sistemas 
de localização e organização da cidade. Finalmente, o sistema de infraestrutura se configura pelo traçado, 
fluxos e conexões da rede de serviços públicos (Munizaga Vigil, 2000). 
 
Note-se, entretanto, que essas variáveis não têm a mesma relevância no processo de estruturação urbana. 
Segundo Villaça (2001:23) “as condições de deslocamento do ser humano, associadas a um ponto do 
território urbano, predominarão sobre a disponibilidade de infra-estrutura desse mesmo ponto”, 
considerando-se a relação entre os movimentos e as localizações indispensável para entender a estrutura 
urbana. 
 
Portanto, a análise do sistema funcional neste estudo se fundamenta nas variáveis com maior capacidade 
de estruturação urbana, denominadas aqui como fluxos e usos. 
 

 Fluxos: estuda os movimentos no espaço urbano a partir dos tipos de meios de transporte 
(aeroviário, rodoviário, hidroviário, pedestre, nós de intercambio) como elementos de distribuição, 
relação e articulação; de tensão direcional e organização e de acessibilidade à cidade e suas partes 
(Munizaga Vigil, 2000). 

 Usos: analisa a distribuição espacial das atividades do espaço urbano relacionando-a aos fluxos, a 
fim de identificar as áreas da cidade com maior e menor mistura de usos e sua localização 
(Munizaga Vigil, 2000). 

 
3.2 Variáveis de legitimidade 
 
A noção de espaço como uma associação entre a forma e o uso, amplia-se com a inclusão da noção de 
legitimidade que “[...] se caracteriza pela definição do acordo que torna o espaço aceito pela forma como 
está, pelas pessoas que nele e, com ele interagem. Trata-se de reconhecer o que é legitimo, mesmo que 
não seja legal” (Sawaya, 1991 citado por Assen de Oliveira, 1993:27). 
 
Esse reconhecimento se estabelece com base na relação entre o espaço e a sociedade, quer dizer, 
identificando-se a maneira como uma determinada coletividade se apossa do espaço por meio de 
processos formais e informais. Nesse sentido, a apropriação se traduz no que dá identidade e confere 
legitimidade a cada formação espacial (Couto & Martins, 2013).  
 
A legitimidade dos impactos positivos e negativos das áreas de vazio urbano está condicionada neste 
estudo ao reconhecimento de dois fatores: a história urbana e a normativa urbanística, os quais são de 
natureza dinâmica e estão sujeitos a permanências e transformações; a relações e conflitos. Esses fatores 
interessam centralmente por permitir a compreensão dos processos de formação das áreas de vazio e seu 
esvaziamento ou subutilização funcional, bem como sua possível transformação urbana.  
 

 História urbana: essa variável analisa a cidade como um espaço de confluência de dinâmicas 
econômicas, políticas, sociais, culturais e simbólicas, guardando marcas de vários tempos e 
processos sociais que materializam sua estrutura física e fundamentam seus fatos urbanos (Rolnik, 
1988). Com base nessa concretude histórica, procura-se estabelecer neste estudo o processo de 
formação e esvaziamento ou subutilização funcional das áreas de vazio. 

 Normativa urbanística: centra-se na análise de planos diretores, legislações e instrumentos 
urbanísticos que determinam seus impactos na construção do modelo e imaginário de cidade, com 
ênfase na situação atual das áreas de vazio e nos processos de transformação.  

 
Apresenta-se a aplicação das variáveis de legitimidade e das variáveis sistêmicas –sistema morfológico e 
sistema funcional, tomando a cidade de Medellín-Colômbia e seu vazios industriais no eixo do rio Medellín 
como objeto de estudo. 



 
3.3 Procedimentos operativos de análise 
 
O desenvolvimento da análise do objeto de estudo centrou-se nas seguintes etapas: 

 Revisão teórica e levantamento de fontes secundárias sobre Medellín e, levantamento de campo 
com registros fotográficos das áreas de vazio industrial. 

 Analise das variáveis definidas em cartografia a fim de verificar a estrutura urbana Medellín e sua 
relação com as áreas de vazio industrial. 

 
Durante um períodos de quatro semanas foram realizadas visitas exploratórias que permitiram a delimitação 
das áreas de vazio. Esse período esteve compreendido entre o dia 21/09 e o dia 19/10 de 2015 e as 
atividades realizadas incluíram: i) coleta de dados sobre a cidade e as áreas de vazio; ii) levantamento 
fotográfico das áreas de vazio e iii) observações direitas das atividades e usos nas áreas de vazio. 
 
De forma paralela às visitas, iniciou-se a verificação das variáveis da estrutura urbana. Esse processo de 
análise não aconteceu de forma linear já que a constatação de cada variável ofereceu informação para a 
compreensão das variáveis anteriores. No entanto, neste artigo se apresentam em primeiro lugar as 
variáveis de legitimidade, seguidas das variáveis do sistema morfológico e funcional. 
 
A análise gráfica foi realizada com base em Google Maps, Google Earth Pro e na cartografia SIGMA do 
Município de Medellín e nos planos elaborados pelo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín [POT] 
(2014). De acordo com essas cartografias desenharam-se mapas para a verificação de cada variável, em 
escala 1:200.000. Essa escala permitiu a aproximação a todo o conjunto da cidade, incluindo a área rural. 
Posteriormente, as variáveis de verificação foram sobrepostas, elaborando-se um mapa síntese da estrutura 
urbana de Medellín em escala 1:75.000. Finalmente, a partir da situação urbana dos vazios industriais, ou 
seja, de sua inserção na estrutura urbana apreendida, se determinaram possível tipos de vazio. 
 
4. MEDELLÍN E OS VAZIOS URBANOS INDUSTRIAIS 
 
4.1 Variáveis de legitimidade 

 Alguns aspectos da História Urbana 
 

Medellín é a segunda cidade em importância populacional e econômica da Colômbia e capital do 
Departamento de Antioquia (Figura 1a). No centro do departamento está o Valle de Aburrá, um canhão 
estreito conformado por dois ramais da cordilheira central colombiana e banhado pelo rio Medellín. Nesse 
vale se localiza Medellín (Figura 1b), com uma extensão de 37.639,95ha e uma população atual de 
2.486.723 habitantes, segundo as projeções populacionais do Departamento Administrativo de Estadísticas 
[DANE] (2010). 
 

 
Figura 1. (a) Colômbia, (b) Valle de Aburrá e a área metropolitana, (c) Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín 

Elaboração própria a partir de (a), (b) Google Maps (2012); (c) Suarez (1968:23) 
 



A Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín foi fundada em 1675 no sítio de Aná, na margem 
Leste do rio Medellín, sobre o afluente Santa Elena (Figura 1c). Essa fundação foi resultado da política 
espanhola para concentrar a população ante a dispersão que caracterizava a ocupação do Valle de Aburrá. 
A partir disso, ao longo do vale se agruparam outros povoados dando origem aos assentamentos urbanos 
dos municípios que atualmente conformam a Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA] (Figura 1b): 
Girardota, Barbosa, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella e Caldas (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA] & Universidad Pontificia Bolivariana [UPB], 2007). 
 
A inserção de Medellín no vale foi estratégica. A vila se localizou na interseção dos principais caminhos que 
comunicavam a região com o resto do país, tornando-se rapidamente um importante centro de comércio. 
Esse aspecto, além das ótimas condições climáticas, da fertilidade dos solos para as atividades agrícolas e 
da cercania às regiões mineiras, favorecerem os processos de crescimento da população e o 
desenvolvimento urbano (AMVA & UPB, 2007). 
 
Durante o século XVIII, a vila cresceu consideravelmente devido às obras públicas executadas, 
relacionadas à evolução do traçado de caminhos ao longo do rio e de seus principais afluentes Santa Elena 
e La Iguana; à construção de igrejas e escolas e à instalação de água potável e drenagens (Jaramillo, 
2005). No entanto, o real crescimento urbano de Medellín foi ao final do século XIX, quando a cidade 
passou de ser centro de comércio para estabelecer-se como pólo industrial.  
 
O processo de industrialização se apoiou na previa formação de capital associado à comercialização de 
ouro e café; na demanda de bens de consumo no Departamento de Antioquia e as regiões próximas e, na 
disponibilidade de força de trabalho qualificada. Esses fatores somados ao investimento em infraestruturas 
de transporte, como a construção do trem ao longo do vale e, à proximidade a fontes de água para a 
geração de eletricidade, favoreceram a localização das indústrias (Jaramillo, 2005; AMVA & UPB, 2007; 
Rodríguez, 2009; AMVA, 2010). 
 
No início do século XX, as primeiras indústrias fundadas em Medellín estavam dirigidas à produção de bens 
de consumo, sendo a indústria têxtil a mais significativa. Posteriormente, entre 1930 e 1950 se implantaram 
na cidade e no Valle de Aburrá indústrias siderúrgicas, cimenteiras e de vidros que, de acordo às suas 
condições de produção, demandaram grandes extensões de terra com fácil acesso (Giraldo, 2007). A 
localização dessas indústrias pesadas no Barrio Colombia, uma área no Sudeste da cidade adjacente ao rio 
Medellín, consolidou uma tendência de concentração dessas atividades urbanas ao longo do rio e dos 
corredores de comunicação (Ramirez, 1988).  
 
Com relação ao desenvolvimento urbano, o período entre 1930 e 1950 também se caracterizou pelo auge 
das urbanizações e o surgimento de bairros obreiros, situados inicialmente no Noroeste de Medellín. 
Durante a década de 1940 esses bairros se expandiram para o setor Oeste da cidade, que começou a se 
desenvolver pelas obras de retificação e de canalização a céu aberto do rio Medellín e, pelas construções 
de pontes que conectaram ambos os lados da cidade (Botero, 1996a, 1996b; Jaramillo, 2005). 
 
Em 1945, com a Segunda Guerra Mundial, a obtenção de matérias primas e bens de capital para a 
produção industrial foi limitada no país. Para superar essa situação, as políticas do Estado estimularam o 
desenvolvimento industrial orientado à substituição de importações e à incorporação de capital estrangeiro 
(Concha, 1982). Essas medidas provocaram o rápido crescimento da atividade industrial em todo o país e, 
Medellín e sua área metropolitana ratificaram sua primazia fabril com o primeiro censo industrial de 1945, 
elaborado pela Asociación Nacional de Industriales (Concha, 1982). 
 
O crescimento industrial de Medellín foi seguido também pelo crescimento econômico e populacional e, por 
grandes transformações urbanísticas. Ante a eminente expansão urbana, em 1950 se elaborou o Plan Piloto 
de Medellín, fundamentado na zonificação da cidade e na construção de estruturas viárias para otimizar o 
funcionamento urbano. Consideraram-se obras prioritárias desse plano: a conformação do corredor 
multimodal ao longo do rio Medellín, assim como a continuação das obras de sua retificação e canalização; 
a limitação do crescimento urbano até a cota de altura 1600; o traslado do centro administrativo e de 
negócios para La Alpujarra e, a delimitação no Sudoeste da cidade da área industrial de Guayabal1 
(Schnitter, 2007).  
 

                                                            
1 Essa área industrial, em conjunto com a área do Barrio Colombia, compõe parcialmente o objeto de análise do presente estudo. 
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Nos anos seguintes, Medellín e sua indústria continuaram crescendo aceleradamente, consolidando-se no 
principal centro industrial da Colômbia (AMVA, 2010; Sanchez, 2012; Patiño, 2015). No entanto, desde 
meados de 1960 a indústria da cidade começou a perder importância devido à retomada paulatina das 
importações e, ao deterioro das condições de localização das atividades industriais (alto custo da terra, do 
transporte e da mão de obra; restrições urbanas e cargas tributarias locais) (Renald, Lotero, Jaramillo & 
Gaviria, 1997). 
 
Entre a década de 1970 e 1990, com o processo de liberação comercial e a abertura econômica, se 
concretizou no país uma política cambial e de incentivos, baseada no subsidio às exportações e na dedução 
fiscal para as importações de bens intermediários e de capital (Renald et alt., 1997). Frente à abertura 
econômica nacional, as cidades especializadas em atividades de bens de consumo duráveis e de capital 
cresceram significativamente, como Bogotá, Cali, Cartagena e Manizales. Os setores industriais mais 
afetados foram os produtores de bens intermediários e de consumo, submetidos à concorrência das 
importações, como Medellín, Barranquilla e Bucaramanga (Lotero, 1995). Para essas cidades, a abertura 
não significou a melhora na eficiência e produtividade, reduzindo sua capacidade de resposta e adaptação 
aos processos de reconversão e de reestruturação econômica nacional (Lotero, 1998). 
 
Segundo Lotero (1998), a reconversão e a reestruturação econômica influíram para que, em algumas 
cidades, as atividades industriais tradicionais saíram do espaço urbano e se localizaram na periferia ou 
inclusive, em outras cidades. Desse modo, as áreas remanescentes das indústrias se transformam em 
ativos centrais para a implantação de novas atividades industriais de alta tecnologia e, atividades terciarias. 
Em Medellín esses processos de reconversão e de reestruturação tiveram importantes consequências 
sobre aspectos físicos da cidade, deixando no espaço urbano um conjunto de vazios industriais no eixo do 
rio Medellín. 
 

 Normativa Urbanística 
 
Atualmente, o processo de planejamento e gestão territorial de Medellín se fundamenta e direciona através 
do Plan de Ordenamento Territorial [POT], um instrumento que permite aos municípios promover e regular a 
ocupação, utilização e transformação do território (Colômbia, 1997). Em conformidade com esse dispositivo 
legal, o POT (2014) define para Medellín um modelo de ocupação compacto e policêntrico com crescimento 
interior, mediante a renovação de áreas de vazio urbano localizadas principalmente no âmbito do rio e no 
centro histórico da cidade. Dessa maneira, busca-se aproveitar sua localização estratégica e as ótimas 
condições de sua infraestrutura, promovendo processos de intensificação e diversificação dos usos do solo 
e das edificações, ao tempo em que se respeita o direito de permanência das atividades industriais e 
residências existentes (POT, 2014).  
 
As áreas de vazio urbana indicadas no POT (2014:333) para esse tratamento urbanístico estão 
conformadas por 48 polígonos urbanos2, equivalentes a 1045,004ha. Com base nessa informação e com as 
visitas de campo, identificaram-se neste estudo 566,99ha de vazios industriais no eixo do rio Medellín, 
constituídos por 24 polígonos urbanos que variam entre 4,718ha e 62,412ha (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Áreas dos polígonos urbanos que conformam os vazios urbanos industriais no eixo do rio Medellín 
Elaboração própria a partir do POT (2014) 

 
Para a compreensão da dimensão dos vazios industriais na cidade se estabelece a comparação com o solo 
de Medellín, que se classifica em urbano, de expansão urbana e rural (Gráfico 2a). Em relação ao solo 
urbano, ou seja, às áreas destinadas a usos urbanos com infraestrutura de suporte dos processos de 

                                                            
2 O polígono urbano é uma área morfológica homogênea que constitui uma unidade básica no processo de crescimento e planificação 
urbana (Solà-Morales, 1997). 



urbanização e edificação, as áreas de vazio industrial no eixo do rio Medellín equivalem a 5,06% (Gráfico 2b 
e Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. (a) Classificação do solo de Medellín, (b) Solo urbano de Medellín e as áreas de vazio urbano 
Elaboração própria a partir do POT (2014) 

 
Figura 2. Vazios urbanos industriais no eixo do rio Medellín 

Elaboração própria a partir do POT (2014) 
 

De acordo com o anterior, a renovação urbana dos vazios industriais considera-se fundamental para 
Medellín porque representam não somente a subutilização da infraestrutura instala, mas também o 
esvaziamento simbólico do rio. Em conformidade com o POT (2014), as intervenções nessas áreas estão 
sujeitas à formulação de macroprojetos ou planos parciais que, como instrumentos de planejamento de 
escala intermediária, buscam implementar o desenvolvimento equilibrado do solo, potencializando seu 
aproveitamento e melhorando as relações urbanas e sociais. No entanto, acredita-se que a aplicação desse 
instrumento requer o conhecimento aprofundado da estrutura urbana, com o intuito de compreender o papel 
do conjunto dos vazios industriais frente aos processos de transformação urbana de Medellín. 
 
4.2 Variáveis sistêmicas 
 
4.2.1 Sistema morfológico 

 Sítio físico 
 

Com relação ao sítio físico, a bacia do rio Medellín é o principal referente geográfico para a análise da 
estrutura urbana da cidade. Essa bacia compõe-se principalmente de dois elementos condicionantes: o 
sistema montanhoso e a rede hidrográfica. O sistema montanhoso está conformado pela Cuchilla las 
Baldias e Romeral, o Cerro del Padre Amaya, o Páramo de Belmira, o Alto de San Miguel e a Cuchilla de 
San Antonio, e se caracteriza por ser irregular e inclinado. Enquanto à rede hidrográfica, define-se pelo leito 
do rio Medellín, que com 104 km de longitude atravessa em sentido Sul-Norte os dez municípios que 
conformam a área metropolitana (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, Universidad Nacional de 
Colombia, Cornare & Corantioquia, 2008). 

(a) Classe do solo  Área (ha) (%) 
Solo rural  26304,11 69,88 
Solo urbano 11160,98 29,65 
Solo de expansão urbana 175,35 0,47 
Total 37640,44 100 

(b) Solo urbano Área (ha)  (%) 
Usos urbanos 10115,98 90,64
Vazios industriais no eixo do rio 566,99 5,08 
Outros vazios  478,01 4,28 
Total 11160,98 100 



 
A inserção da cidade nessa bacia tem causado sua fragmentação geográfica transversal, tanto na escala 
regional como na urbana. O sistema montanhoso tem dificultado a conexão da cidade com a região Leste-
Oeste, tornando-se borda regional e, o rio Medellín com um largo variável entre 20 e 55m em seu percorrido 
de 13,5Km pelo município, se comporta como borda urbana para ambos os lados da cidade.  
 
Por outro lado, o espaço urbano de Medellín está imerso também entre os Cerros Tutelares3 El Picacho, 
Santo Domingo, El Volador, Pan De Azucar, El Salvador, Nutibara, La Asomadera e Morro Pelón, entre 57 
afluentes direitos do rio e mais de 700 correntes hídricas (Patiño, 2015). Entre os principais afluentes do rio 
Medellín, Santa Elena e La Iguana conformam dois corredores naturais transversais que historicamente têm 
conectado a cidade com a região. Esses corredores, em conjunto com o eixo estruturante do rio, delimitam 
a cidade em quatro quadrantes: Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste.  
 
Com relação ao sítio físico de Medellín (Figura 3), os vazios industriais se localizam nas áreas de planície 
do rio, com pendentes que oscilam entre 1% e 11%; contornando os Cerros Tutelares Volador, Salvador, 
Nutibara, e Asomadera e ocasionando em algumas partes, a interrupção dos corpos de água. 

 

 

 
Figura 3. Sítio físico de Medellín 

Elaboração própria a partir do POT (2014) 
 

                                                            
3 Denominam-se Cerros Tutelares os morros proeminentes no espaço urbano que se configuram como pontos de referência, com 
importância ecológica e paisagística.  



 Traçado 
 
A configuração do espaço urbano de Medellín conserva geograficamente a figura de espinha de peixe que 
caracteriza as bacias hidrográficas (Patiño, 2015). Essa figura organiza o traçado da cidade, que inserido 
inicialmente entre os quadrantes Nordeste e Sudeste sobre o afluente Santa Elena, expandiu-se 
paralelamente aos elementos condicionantes do sítio físico. 
 
Com base nesse padrão de crescimento do traçado, os principais eixos viários de Medellín se localizam ao 
longo do rio, promovendo a ligação Norte-Sul da cidade com a área metropolitana. No sentido Leste-Oeste, 
implantam-se dois eixos viários paralelos aos afluentes Santa Elena e La Iguana, articulando a cidade aos 
principais centros urbanos do Departamento de Antioquia. Além dessas conexões transversais, no 
quadrante Sudeste se traça a Avenida Las Palmas, uma via alterna à Santa Elena e, no quadrante 
Sudoeste se consolida um anel viário urbano, correspondente à Carrera 80. Verificam-se também ao longo 
do rio 12 cruzamentos transversais que articulam ambos os lados da cidade. 
 
A Figura 4 apresenta o traçado de Medellín. Nesse esquema, os vazios industriais se encontram integrados 
ao sistema de traçado, localizando-se entre os principais eixos em sentido Norte-Sul e conectando-se 
transversalmente pelos cruzamentos urbanos. 
 

 
Figura 4. Traçado de Medellín 

Elaboração própria a partir do POT (2014) 
 
 

 Conjunto edificado 
 
O conjunto edificado de Medellín está caracterizado por cinco elementos configurativos da forma urbana: o 
centro histórico, as áreas edificadas horizontalmente e verticalmente4 e as áreas de vazio do aeroporto e 
das indústrias (Figura 5). Desses elementos destaca-se principalmente o vazio do aeroporto Olaya Herrera 
e as áreas de vazio industrial por constituírem-se como barreiras espaciais. 
 
O aeroporto se estabelece como elemento marcante da forma urbana de Medellín, não somente por seu 
grão de permanência como equipamento público, mas principalmente por representar delimitações 
                                                            
4 As áreas edificadas horizontalmente estão conformadas por edifícios com altura entre um e cinco pavimentos. Enquanto às áreas 
verticais, concentram edifícios com alturas que oscilam entre dez e vinte pavimentos. 



importantes no espaço urbano. Com uma extensão de 2,5 Km, a pista do aeroporto se inserta no setor 
Sudoeste da cidade, paralela aos principais elementos do sítio físico e do traçado. Esse elemento se 
configura como barreira para as relações transversais urbanas e como limitador de altura para as 
construções que estão no cone de aproximação.  
 
Quanto aos vazios industriais, configuram-se como uma longa e vasta franja com baixa densidade de 
edifícios que acompanha o rio Medellín, aumentando a barreira física entre ambos os lados da cidade. As 
características edilícias nesse conjunto são heterogêneas, verificando-se dois tipos de construções. O 
primeiro tipo, edifícios com alturas entre um e três pavimentos e escasso grau de consolidação 
arquitetônica, se localiza nos quadrantes Noroeste, Nordeste e Sudeste. O segundo tipo, edifícios de 
qualidade estilística com alturas variáveis entre um e nove pavimentos, se inserta principalmente no 
quadrante Sudeste da cidade. 
 

 
Figura 5. Conjunto edificado de Medellín 
Elaboração própria a partir do POT (2014) 

 

4.2.2 Sistema funcional  
 Fluxos 

 
Os principais fluxos de Medellín se desenvolvem coincidindo com os principais eixos do traçado, 
identificados na análise morfológica. Esses fluxos correspondem às vias regionais paralelas ao rio Medellín 
e às vias regionais dos afluentes Santa Elena e La Iguana e, à via Las Palmas. Os outros eixos do traçado 
se configuram como corredores de mobilidade na escala metropolitana e de cidade, consolidando-se como 
fluxos secundários.  
 
Outros elementos que integram o sistema de fluxos de Medellín são o transporte público e o aeroporto. O 
metrô, implantado no eixo do rio com um desvio ao centro histórico da cidade, distribui os fluxos da área 
metropolitana. A esse eixo principal se articulam transversalmente os fluxos da cidade, absorvidos por 
sistemas de transporte público secundários.  
 
Com relação ao aeroporto, consolida-se como nó de conexão entre a cidade e a região. No entanto, os 
principais fluxos aéreos que conectam a Medellín e à área metropolitana com as principais cidades do país 



se concentram no aeroporto internacional José María Córdova, localizado no Leste do Departamento de 
Antioquia. 
De acordo com os fluxos de Medellín (Figura 6), as áreas de vazio industrial se encontram articuladas e 
suportadas pelos principais fluxos viários e de transporte público da cidade. 
 

 
Figura 6. Fluxos de Medellín 

Elaboração própria a partir do POT (2014) 
 

 Usos  
 
Com relação aos usos edificados de Medellín identificam-se cinco categorias: áreas com mistura de usos na 
escala metropolitana; áreas com mistura de usos na escala da cidade; áreas de mistura de uso na escala 
de setor e de bairro; as áreas residenciais e as áreas de vazio industrial (Figura 7). 
 
O centro histórico de Medellín e as áreas contíguas se caracterizam por ter mistura de usos institucionais, 
corporativos, educativos, culturais, comerciais e de serviços na escala metropolitana. Essas áreas se 
articulam aos principais espaços públicos e equipamentos públicos e coletivos e fluxos metropolitanos e de 
cidade, configurando-se como cenário de trocas econômicas e sociais que consolidam seu significado. 
 
Ao longo dos principais fluxos também se conformam áreas com mistura de uso. Nos eixos metropolitanos 
se concentram usos corporativos, educativos, comerciais e de serviços, com menor proporção no uso 
residencial e nos eixos de cidade se localizam atividades educativas, culturais e comercio, com presencia 
de uso residencial.  
 
A mistura de usos na escala de setor e de bairro corresponde às áreas da cidade que concentram 
atividades educativas e comerciais, com maior presencia de uso residencial. Essas áreas servem de 
transição entre as áreas com mistura de usos na escala de cidade e as áreas de baixa mistura de usos, 
com predominância residencial. 
 
No eixo do rio Medellín se verifica também áreas com baixa mistura de usos nas quais prevalecem as 
atividades industriais. Algumas dessas áreas passam por processos de esvaziamento parcial das funções 
urbanas enquanto outras áreas, ainda com atividades industriais, expressam a subutilização do solo de 



acordo a sua localização entre áreas com mistura de usos na escala metropolitana e de cidade e entre os 
principais equipamentos e espaços públicos metropolitanos. 

 
 

Figura 7. Usos de Medellín 
Elaboração própria a partir do POT (2014) 

 
A aplicação da metodologia ao objeto de estudo revelou uma variável a ser considerada no processo de 
apreensão da estrutura urbana, relacionada com a noção de centralidade urbana. 
 
As centralidades urbanas se configuram a partir dos elementos constitutivos do sistema funcional –fluxos e 
usos, que tendem a se relacionar de forma diferenciada no espaço urbano. Dessa forma, estabelecem-se 
áreas da cidade que dispõem de uma maior concentração de atividades e mistura de usos que lhes 
concedem uma maior capacidade de articular, potencializar e superpor fluxos de diversa natureza (pessoas, 
capitais, mercadorias, informação) (Munizaga Vigil, 2000; Oliveira Júnior, 2008). Assim, a acessibilidade e a 
oferta diversificada e concentrada de bens e serviços estabelecem a origem das centralidades que, 
assumindo formas espaciais e permeando-se por conteúdos sociais, exerce papel decisivo na configuração 
da estrutura urbana (Oliveira Júnior, 2008; Assen de Oliveira, 2011).  
 
Neste estudo, a centralidade urbana constitui-se como componente fundamental da síntese da estrutura 
urbana de Medellín e dos vazios industriais, apresentada a continuação. 
 
5. SÍNTESE DA ESTRUTURA URBANA DE MEDELLÍN E DOS VAZIOS INDUSTRIAIS  
 
Em termos gerais, pode dizer-se que no caso de Medellín e as áreas de vazio industrial, a análise de 
legitimidade permitiu compreender, a partir de alguns aspectos da história urbana, o processo de formação 
das áreas de vazio na estrutura urbana. Esses vazios foram identificados e quantificados com as visitas de 
campo e com a constatação da normativa urbanista, que validou para a cidade um modelo de ocupação 
compacta e crescimento interior mediante a renovação dessas áreas estratégicas.  
 
Com relação à análise sistêmica, a verificação das variáveis do sítio físico, do traçado e do conjunto 
edificado, determinou a estrutura morfológica de Medellín. Essa estrutura é caracterizada principalmente 
pelo sítio físico, identificando-se o sistema montanhoso e a rede hidrográfica como elementos 



condicionantes da paisagem e do processo de ocupação do território. Esses elementos naturais, que 
integram em sentido Norte-Sul a cidade com a áreas metropolitana e a desintegram em sentido Leste-Oeste 
das demais regiões do Departamento de Antioquia, organizam o espaço urbano de Medellín de forma 
paralela ao rio. A esse eixo natural estruturante se articulam transversalmente os corredores naturais Santa 
Elena e La Iguana, conectando a cidade com a região Leste-Oeste. 
 
A relevância do sítio físico se ratifica com a verificação do traçado urbano. Nessa análise, o rio Medellín se 
constitui no eixo estruturador das ligações metropolitanas Norte-Sul e, os corredores Santa Elena e La 
Iguana em eixos de conectividade regional Leste-Oeste. A esses eixos viários se articulam os demais 
elementos do traçado, conformado um sistema de ligações urbanas. Porém, a marcante direção dos 
elementos condicionantes do sítio físico e do traçado urbano tem dificultado a construção transversal desse 
sistema, gerando desequilíbrios formais entre as áreas de planície e de ladeira. 
 
O desequilíbrio morfológico torna-se mais evidente com a análise do conjunto edificado, que destaca a 
ocupação das áreas planas do vale com edificações horizontais e com áreas de vazio industrial. Essa 
situação tem acelerado processos de adensamento urbano em áreas de alta pendente que, segundo suas 
características, localização e topográfica, apresentam alta complexidade geológica e vulnerabilidade frente 
a desastres naturais. Adicionalmente, o desequilíbrio morfológico está condicionado a inserção do 
aeroporto, que delimita a altura das edificações das áreas de planície que estão no cone de aproximação e 
impacta a forma urbana.  
 
Seguindo com a análise sistêmica, a verificação das variáveis de fluxo e uso evidenciou sua 
interdependência para a configuração da estrutura funcional de Medellín. O eixo do rio Medellín e dos 
afluentes Santa Elena e La Iguana se estabelecem como fluxos estruturantes que definem os movimentos 
regionais e metropolitanos. Esses fluxos estão articulados às áreas com mistura de usos na escala 
metropolitana, localizadas principalmente nos quadrantes Nordeste e Sudeste da cidade. Os fluxos 
secundários atuam como corredores de movimento associados às áreas com mistura de usos na escala de 
cidade e de setor e bairro.  
 
Nessa estrutura se verificam desequilíbrios funcionais devido à concentração de usos metropolitanos e de 
cidade em torno dos fluxos Norte-Sul e à conformação de áreas de habitação nas ladeiras. Essa situação 
tem implicações nos movimentos internos da cidade, caracterizados por um efeito pendular: com 
deslocamentos diurnos desde as ladeiras para as áreas centrais e, noturnos em sentido contrário. 
Adicionalmente, o desequilíbrio funcional se acrescenta com a ocupação das áreas de planície do vale com 
vazios industriais, evidenciando a subutilização do solo frente aos processos de crescimento e 
transformação urbana. 
 
Finalmente, acerca das centralidades urbanas de Medellín, verifica-se uma estrutura policêntrica 
conformada pela centralidade metropolitana, a centralidade metropolitana em formação, a centralidade de 
cidade e, centralidades de setor e de bairro. Nessa estrutura policêntrica se destaca a centralidade 
metropolitana que abrange o centro histórico e as área adjacente. O grau de influência dessa centralidade 
sobre os demais componentes do sistema urbano permite-lhe superar a borda urbana do rio, incorporando 
grande parte dos espaços públicos e equipamentos públicos e coletivos metropolitanos. Além da 
importância nos usos e fluxos, essa centralidade possui significados e características que legitimam sua 
importância na construção da identidade da área metropolitana e da cidade.  
 
Outros elementos representativos dessa estrutura são a centralidade metropolitana em formação e de 
cidade. A primeira dessas centralidades concentra atividades e equipamentos públicos ligados aos 
principais fluxos metropolitanos e, inclui uma vasta área de vazio industrial em processo de transformação 
urbana. Quanto à centralidade de cidade, é uma área relacionada a usos e fluxos na escala urbana, 
envolvida por uso residencial. Porém, essa centralidade se caracteriza por conter em seus extremos dois 
equipamentos públicos e coletivos metropolitanos que quando usados, potencializam e agregam outras 
relações sociais e urbanas. Os demais elementos que conformam essa estrutura policêntrica se 
desenvolvem agrupando fluxos e espaços públicos e equipamentos comunitários na escala de setores e de 
bairros. 
 
Com base no anterior, pode-se depreender que a síntese da estrutura urbana de Medellín constitui-se da 
superposição da estrutura do sistema morfológico, do funcional e das centralidades urbanas, bem como de 
alguns processos responsáveis por sua produção (Figura 8). 
 



 
Figura 8. Estrutura urbana de Medellín e tipos de vazio industrial 

Elaboração própria a partir do POT (2014) 
 

A inserção dos vazios industriais na estrutura urbana de Medellín apresenta disposições comuns com 
relação ao sistema morfológico e ao sistema funcional, verificando-se sua:  

 Localização na planície do rio Medellín, eixo estruturante e articulador do crescimento urbano; 
 Inserção entre os principais eixos do traçado na escala metropolitana e de cidade; 
 Conformação como uma longa franja de baixa densidade de edifícios com qualidades arquitetônicas 

heterogêneas; 
 Integração com os principais fluxos metropolitanos e de cidade, sendo uma das áreas mais 

accessíveis da estrutura urbana; 
 Subutilização urbana e processos de esvaziamento parcial das funções industriais e perda dos 

atributos sociais.  
 

No entanto, sua situação urbana varia consideravelmente com relação às centralidades urbanas, sugerindo 
quatro tipos de vazio (Figura 8): 

 Vazio Tipo 1, não conectados a nenhuma centralidade ou isolados. 
 Vazio Tipo 2, na centralidade metropolitana. 
 Vazio Tipo 3, conectados a várias centralidades. 
 Vazio Tipo 4, entre a centralidade metropolitana e a centralidade metropolitana em formação. 



O  
Gráfico 3a apresenta as áreas dos polígonos urbanos que conformam os tipos de vazio. Com exceção do 
vazio tipo 1, configurado por um único polígono de 7,616, encontra-se uma distribuição similar entre o 
número de polígonos urbanos que constituem os vazios tipo 2,3 e 4. O vazio tipo 2 está integrado por oito 
polígonos com áreas entre 9,086ha e 28,139; o vazio tipo 3 está conformado por nove polígonos com áreas 
que oscilam entre 4,718 e 53,981 e, o vazio tipo 4 se configura por seis polígonos entre 9,281ha e 
62,412ha. 
 
Com relação ao  
Gráfico 3b, verifica-se que os vazios tipo 3 e 4 representam as maiores áreas de vazio. Esse fato pode ser 
explicado pela análise histórica de Medellín que confirma a localização desses vazios nas áreas de 
Guayabal e Bairro Colombia, delimitadas para implantar indústrias pesadas e de grande porte. No caso do 
vazio tipo 2 apesar de configurar-se também como uma grande área de vazio, identifica-se uma subdivisão 
em quatro partes, com duas delas imediatas ao centro histórico. Finalmente, o vazio tipo 4 representa a 
menor área de vazio industrial, inserida no quadrante Noroeste da cidade. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 3. (a) Áreas dos polígonos urbanos que conforma os tipos de vazio, (b) Área total dos tipos de vazio  
Elaboração própria a partir do POT (2014) 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste estudo, foi realizada uma investigação acerca das principais variáveis da estrutura urbana que 
poderiam ser utilizadas para analisar áreas de vazio industrial, considerando sua situação urbana. As 
variáveis foram levantadas por meio da análise sistêmica da cidade –sistema morfológico e funcional, 
abrangendo também a análise de legitimidade do espaço e posteriormente, foram aplicadas a cidade de 
Medellín e seus vazios industriais no eixo do rio Medellín. 
 
Na aplicação da metodologia foi encontrada uma relação entre as variáveis do sistema funcional –fluxos e 
usos, das quais deriva a centralidade urbana. Essa constatação é importante, uma vez que a 
complementação das variáveis adotadas neste estudo pode ser realizada através do sistema de 
centralidades, para a apreensão da estrutura urbana e para a compreensão da inserção urbana das áreas 
de vazio.  
 
A partir dessa experimentação, identificou-se que a estrutura urbana de Medellín mantém um relativo 
equilíbrio morfológico e funcional em sentido Norte-Sul. No entanto, verificam-se conflitos estruturais no 
sentido transversal associados em grande medida à inserção das áreas de vazio industrial ao longo do rio 
Medellín. Além disso, constatou-se que para as cidades implantadas em vale como no caso de Medellín a 

Tipo de vazio Área (ha) Total (ha) (%) 
1 7,616 7,616 1,34 

2 

2a 74,995 

141,697 24,99 
2b 20,316 
2c 36,08 
2d 10,306 

3 
3a 156,399 

232,607 41,02 
3b 76,208 

4 185,071 185,071 32,64 
Total 566,99 100 
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configuração da estrutura urbana policêntica facilitaria a determinação de possíveis tipos de vazio, se 
considerasse que os demais componentes tendem a se organizar na direção predominante do vale. 
 
Quanto à inserção dos vazios, principalmente em relação às centralidades, o estudo mostra que essas 
áreas poderiam ser consideradas como solo de consolidação e expansão da centralidade metropolitana 
existente e da centralidade metropolitana em processo de formação, como no caso dos vazios tipo 2 e 4. 
Ou poderiam também atuar como elementos de articulação entre várias centralidades na escala de setor e 
de bairro, como no caso dos vazios tipo 1 e 3. A partir dessa observação pode-se depreender que as 
centralidades, para além da concentração de usos e de fluxos, mostram-se capazes de influir sobre as 
áreas de vazio de forma a redefinir sua configuração espacial e funcional na estrutura urbana. 
 
Finalmente, considera-se que as variáveis adotadas neste estudo avançam na apreensão da estrutura 
urbana e na compreensão dos vazios urbanos nas cidades contemporâneas, mais ainda deverão ser 
testadas em contextos e escalas diferentes para sua validação.  
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