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Resumo 

 

O objetivo desse relatório é apresentar o resultado da pesquisa que objetivou avaliar a sustentabilidade 

de longo prazo dos processos de revitalização de centros históricos do Brasil. Foram definidos dois objetivos: 1) 

identificar fatores de desempenho dos processos de revitalização e 2) avaliar a sustentabilidade dos processos no 

longo prazo. O trabalho buscou duas referências internacionais na América Latina como estudo de caso, Quito 

no Equador e Santiago no Chile, que apesar de diferenças culturais e sociais, entendemos que elementos de 

replicabilidade podem servir a nossa realidade. Já no Brasil o estudo cobrou um conjunto de seis processos de 

revitalização de centros históricos no período 1980 – 2013: São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre e São Paulo.  Optou-se por utilizar uma metodologia comparativa de estudo de casos, baseada na análise 

da literatura científica e na avaliação de desempenho dos processos pelos atores sociais envolvidos nas 

revitalizações. A comparação foi realizada com base na análise de 12 indicadores. Para a avaliação de 

desempenho dos processos, foram realizadas pesquisas diretas com atores sociais comprometidos nos processos 

de revitalização de cada centro: os stakeholders. Como resultados observou-se uma grande semelhança entre os 

indicadores dos quatro processos assim como entre as avaliações de desempenho realizada pelos atores sociais. 

Os processos de revitalização de centros históricos no Brasil tem percorrido caminhos semelhantes, apesar de 

toda “mística” de “cada caso é um caso” e das conjunturas políticas. Essa constante não implica  que existe uma 

“formula” básica que permita a replicabilidade dos processos para alcançar bons ou maus resultados. Pode-se 

sim encontrar estratégias para formulação de melhores politicas urbanas no nosso país. 

Palavras chave 

Avaliação de processos, centros históricos, revitalização urbana, indicadores, metadados. 
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Introdução 

 Esse trabalho apresenta resultados da pesquisa “Projetos urbanos em áreas históricas no Brasil e na 

América Latina: Balanço e replicabilidade” que tem como temática a sustentabilidade de longo prazo de 

processos de revitalização1 de áreas urbanas patrimoniais em metrópoles. Os processos foram analisados 

segundo quatro componentes da sustentabilidade: a físico-material do patrimônio (conservação), a econômica, a 

social e da sustentabilidade geral. 

 Essa temática está inserida num contexto de mudança de paradigmas das intervenções de conservação 

urbana que acontecem na América Latina e, particularmente, no Brasil. Percebe-se a mudança de uma estratégia 

de planejamento centrada em instrumentos de infraestrutura e na regulamentação urbanística para outra baseada 

no desenvolvimento de projetos urbanos, espacial e temporalmente definidos. 

 O objetivo da pesquisa é avaliar a sustentabilidade de longo prazo dos processos de revitalização. A 

pesquisa cobre um conjunto de seis processos de transformação implantados no Brasil no período 1974 - 2013: 

São Luís, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A recuperação de centros históricos no 

Brasil tem uma história recente, iniciada no final dos anos 1970. Apesar disso as revitalizações assumiram uma 

característica inusitada entre as políticas de desenvolvimento urbano de nosso país: a longa duração. A do Rio de 

Janeiro teve início em 1979, de São Luís em 1982, a de Salvador em 1992, a de Recife em 1993, a de São Paulo 

1974 e a de Porto Alegre em 1995. Mesmo com mudanças, todas continuavam em operação em 2013, data início 

desta pesquisa, podendo assim, serem caracterizadas como processos de longo prazo. 

 Por que processos e não projetos, ou planos ou políticas? Todos os processos analisados podem ser 

caraterizados como “um processo de jogo entre atores, que negociam as suas adesões as diversas fases do projeto 

dependendo, a cada momento, do ciclo da política urbana (Barros Silva & Melo, 2000). A revitalização se realiza 

na implantação de projetos como um processo de aprendizagem, evolução e adaptação baseado na 

barganha/negociação dos atores (stakeholders) que, portanto, dependem de redes e estruturas de implantação 

presentes e em transformação. Isto é a revitalização se estrutura e ganha forma no próprio processo de 

implantação das ações e isso se deve porque: a) os formuladores de planos e projetos não conhecem a realidade a 

ponto de controla-la cognitivamente ou prever as contingências futuras, b) os planos e projetos elaborados não 

são capazes de expressar as expectativas e interesses dos atores envolvidos, por isso são somente guias de 

orientação sujeitos a refazimentos constantes; c) planos e projetos são, fundamentalmente experimentos sociais 

(Barros Silva & Melo, 2000, pp. 9-10) 

 Essa postura metodológica é uma novidade nas avaliações dos processos de revitalização realizados no 

nosso país. Poucos são os estudos comparativos (Vieira, 2007; Botelho 2005) e o número grande de estudos de 

casos individuais apresentam três constantes metodológicas. 

 A primeira é a utilização de um único método de avaliação, o da “crítica do plano” (Baer, 1997, p.330), 

que são avaliações personalizadas, realizada por especialistas externos (não autores dos projetos), durante ou 

depois da fase de implantação dos projetos.  

 A segunda é a do uso da “triangulação metodológica” de variáveis que se apoia em mix de teorias de 

análise sociológica, econômica e política.2 As variáveis são, basicamente, qualitativas.  

 A terceira e última é que os trabalhos não cobrem os processos de reabilitação, isto é, o longo prazo, 

onde o tratamento do tempo dos processos parece ter sido escolhido de forma ad hoc , ajustados à preferência 

temporal do investigador, em geral a duração de um único projeto, ou da atuação de um gestor político. 

(Zancheti & Somekh, 2014).  

                                                 
1 Foi usado o termo revitalização devido à importância que os programas deram a mudança na economia local, porém seguindo a 

definição de termos na carta de Lisboa (1995), também cabe a algumas intervenções, o termo “Reabilitação” já que os programas 

valorizam as potencialidades pré-existentes. 
2 A “triangulação de dados” refere-se à recolha de dados recorrendo a diferentes fontes. Distinguindo subtipos de triangulação, ... em 

tempos (datas – explorando as diferenças temporais), espaços (locais – tomando a forma de investigação comparativa) e com 

indivíduos diferentes; .... (Duarte, 2009, p. 11-12) 
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 O trabalho apresentado a seguir procura superar essas restrições metodológicas e contribuir para o 

conhecimento sobre processos de revitalização urbana, levando à criação de recomendações que possam 

contribuir para o aumento da eficácia da gestão urbana de áreas patrimoniais e se inserir no contexto das 

discussões sobre o destino das áreas urbanas de interesse cultural das cidades brasileiras. 

 Como metodologia optou-se por utilizar uma metodologia comparativa de estudo de casos baseada na 

análise da literatura científica sobre o assunto e na avaliação dos processos de revitalização pelos atores sociais 

envolvidos.  

 Os projetos de revitalização de centros históricos das cidades escolhidas são projetos que têm mostrado 

uma persistência longa e um comprometimento dos governos locais e estruturas administrativas com a 

continuidade de seus propósitos. 

 Os estudos de caso foram construídos segundo análise multivariáveis, ou multicritérios, utilizando 

indicadores e o emprego de metadados3. O emprego de metadados permite criar informação a partir de outra 

informação e assim sistematizar um conjunto heterogêneo de trabalhos científicos, similar às tecnologias de “data 

mining”.4 Essa abordagem foi factível dentro da opção por variáveis qualitativas transformadas em índices 

quantitativos, empregadas em modelos de causação não estatísticos de tipo “rough set analysis” (Pawlak, 2002).  

 A avaliação dos processos de revitalização de centros históricos foi realizada com base na análise de 12 

indicadores (os metadados) descritos no Quadro 1. Os indicadores foram escolhidos em um processo de ajuste 

simultâneo entre a lista de indicadores e os estudos de caso. Primeiramente, foi estruturada uma lista preliminar 

de indicadores baseada na discussão com especialistas de revitalização e planejamento urbano. A partir dessa lista 

foi desenhado um protocolo para os estudos de casos composto por questões cujas respostas, buscadas na 

literatura especializada, poderiam fornecer avaliações qualitativas dos indicadores. Após a realização do primeiro 

estudo de caso, o método foi repetido, reavaliando a lista de indicadores, as questões, o protocolo e realizando 

outro estudo. Após a realização do segundo estudo de caso, o processo é refeito incluindo uma reavaliação do 

primeiro estudo de caso. Desse ponto em diante, repetiu-se o procedimento até completar os quatro estudos. 

Assim, os indicadores, e suas dimensões, refletem não uma visão teórica sobre os processos de revitalização mas 

sim uma análise calcada na experiência de casos, por meio de um feedback contínuo (Yin, 2005). 

 Para a avaliação de desempenho dos processos, foram realizadas pesquisas com atores sociais 

comprometidos nos processos de revitalização: os stakeholders. Para isso, foram estabelecidos quatro critérios para 

a avaliar a sustentabilidade de longo prazo dos processos de revitalização, sendo uma geral e três específicas. 

 Considerou-se que existe sustentabilidade geral quando a área urbana patrimonial é atraente para uma 

grande variedade de usuários, como residentes de diferentes níveis econômicos, trabalhadores nos negócios, 

compradores locais, turistas etc., quando a área urbana atrai investimentos privados e públicos e permite obter 

retorno de capital e no mercado imobiliário comparáveis a outras áreas dinâmicas da cidade. (Rojas & 

Lanzafame, 2010).  

 A sustentabilidade geral de uma área urbana requer uma perspectiva conjunta e integrada de três 

sustentabilidades específicas: a econômica, a social e a físico-material. Sustentabilidade econômica: trata da 

capacidade de atrair investimentos de agentes econômicos privados. Na sustentabilidade, o desenvolvimento do 

centro histórico passa a ser liderado pelo setor privado incluindo os residentes, com o setor público mantendo 

seus investimentos na operação e manutenção das infraestruturas urbanas e para compensar os impactos sociais 

negativos que possam ocorrer – gentrificação, por exemplo. 

 Sustentabilidade social: trata da manutenção da cidadania, com melhoria diversidade de usos urbanos 

(residencial, comercial e serviços), da qualidade de vida da população, diminuição das diferenças sociais, 

participação e organização popular. Sem a sustentabilidade social, não existe possibilidade de sustentabilidade 

físico-material, nem econômica.  

                                                 
3 Metadado é uma informação sobre outra informação. O uso de metadados é recomendável em estudos de casos comparativos com 

base na literatura especializada existente. (Hodge, 2001, p.3) 
4 “Mineração de dados é o processo de proposição de várias consulta e extração de informação úteis, padrões e tendências, 

frequentemente desconhecidas, a partir de grande quantidade de dados armazenada em bancos de dados.” (Thuraisingham, 1999).  
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 Sustentabilidade físico-material: trata da manutenção regular e permanente das edificações patrimoniais e 

das edificações de entorno, assim como dos espaços e equipamentos públicos, respeitada a preservação de seus 

valores e sem colocar em risco a integridade e a autenticidade dos mesmos. Para efeito da pesquisa esse critério 

foi subdividido em dois: a) o patrimônio edificado e b) os espaços e equipamentos públicos. 

A pesquisa com os atores objetivou estabelecer um índice de percepção da sustentabilidade dos processos de 

revitalização. Esse índice foi construído a partir das respostas dos atores sociais a cinco perguntas sobre as 

sustentabilidades geral e as parciais. 

A pesquisa foi realizada com atores de quatro categorias:  

 Especialistas – técnicos e acadêmicos que tenham conhecimento especializado sobre o processo de 

revitalização e planejamento urbano dos centros históricos; 

 Investidores ou donos de negócios –são os que operam atividades econômicas dentro do perímetro do 

centro histórico; 

 Proprietários ou moradores de imóveis –são os que residem em imóveis do centro histórico como 

proprietários ou inquilinos dos imóveis; 

 Representantes de associações de defesa dos interesses dos atores- são que defendem causas e objetivos 

de grupos sociais atuantes dentro dos centros históricos. 

A sustentabilidade pode ser avaliada como: insatisfatória, aceitável, bem sucedida e muito bem sucedida. O 

número de entrevistado em cada sítio variou de 25 a 35 e o número questionários respondidos de 20 a 30.  
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1. Estudos de caso 

1.1. Rio de Janeiro 

1. Informações gerais sobre a área do processo.  

a) Datas de início e fim da análise: 1979-2014 

b) Cidade: Rio de Janeiro 

c) População cidade (2010): 6.320.446 (CENSO-IBGE) 

d) Nome do Processo: Transformações do centro histórico do Rio de Janeiro 

e) Localização: Centro histórico do Rio de Janeiro, englobando três regiões administrativas (Área 

de Planejamento I): Portuária, Centro e Santa Teresa. 

f) Área Territorial do processo (hectare): Aproximadamente 18,73 km² 

g) População Residente na área do processo (2010): 130.73 

h) Número Total de Domicílios: 56.685 

i) Quantitativo de Imóveis por Uso (IPTU/Sec. de Finanças) 

Imóveis Residenciais: 56.685  

2. Visão Geral 

O Centro do Rio de Janeiro pode ser considerado o grande berço da experiência urbana no Brasil, 

principalmente pelo desenvolvimento econômico da cidade durante o século XIX. Ao longo do século XX, a 

região central passou por grandes transformações, que foram responsáveis por radicais mudanças no seu tecido 

urbano, como o isolamento da região portuária e também por uma gradativa perda de importância na dinâmica 

da cidade e degradação social.  

Desde o último quarto do século, a questão da preservação do patrimônio da área central passou a fazer 

parte da agenda da cidade. O Projeto Corredor Cultural estabeleceu os princípios de preservação e abriu 

caminho para muitas outras iniciativas – coordenadas ou não – de reabilitação, através de políticas culturais, 

habitacionais, econômicas e urbanas.   

Atualmente, a região sofre intensas intervenções, dessa vez concentradas na região portuária, como a 

derrubada da Perimetral, advindas da Operação Urbana Porto Maravilha, que se somam aos muitos que já foram 

planejados e executados parcialmente, numa tentativa de integração e consolidação das várias iniciativas.  

Histórico das iniciativas de intervenções urbanas 

No início do século, em 1904, sob gestão de Pereira Passos, foi feita a primeira grande reforma urbana, 

visando, principalmente, saneamento, embelezamento (praças e parques) e construção de vias, entre elas a Av. 

Rio Branco. 

Em 1927, foi idealizado o Plano Agache, que pressupunha mudanças sociais como resultante de 

mudanças físicas, organizadas em três funções: comercial, residencial e industrial. Neste plano a área central foi 

dividida em 4 setores: centro de negócios, centro bancário, centro administrativo e centro monumental. 

Em 1938, foi elaborado um Plano Viário, baseado no Plano Agache, para a construção de grandes 

artérias de escoamento de trânsito, entre elas Av. Presidente Vargas, que ocasionou a demolição de uma série de 

edifícios históricos.  

Entre as décadas de 1960/70, ocorreu um processo de verticalização da área central com pouca 

regulamentação, junto com o desenvolvimento dos transportes viários, com criação de vias, viadutos e túneis. 

Entre as diversas iniciativas, pode-se destacar a construção da perimetral, que isola a área portuária e separa 
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visualmente a cidade do mar. 

A partir de 1970 inicia-se a construção da linha de metrô e são destruídos edificíos importantes como o 

Palácio Monroe, que gerou grande reação. A demolição do prédio histórico, de grande valor simbólico para a 

cidade, e a renovação do bairro do Catumbi, foram objeto de mobilização popular e, catalisados pela mídia, 

podem ter sido um divisor de água na lógica de intervenção na área central do Rio de Janeiro (MACEDO). 

Tendo como pano de fundo o movimento pela redemocratização do país, foram organizadas algumas 

manifestações, como a SARCA (Sociedade de Amigos da Rua da Carioca), criada em 1978, umas das primeiras 

mobilizações a favor da preservação no Rio, que pregava o tombamento e restauração dos edifícios da Rua da 

Carioca. Também são dessa época outras mobilizações por parte dos moradores (Fundação FAMERJ - 1977), 

comerciantes, entidades (como o IAB) e instituições (Instituto Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB, por 

exemplo). 

Do ponto de vista das políticas de preservação, algumas responsabilidades antes centralizadas na esfera 

nacional (SPHAN), passam em 1967 a ser descentralizadas para o âmbito estadual e municipal. Nesse âmbito, 

são criados dois programas importantes: em 1973, o Programa de Cidades Históricas (PCH), que reinsere bens 

imóveis, com interesse de preservação, nas cidades como "elementos dinâmicos" e, a CNCR, que busca dar uma 

nova dimensão aos bens culturais, com ênfase na recuperação de espaços públicos, atividades culturais e 

recreativas e transformação de edifícios antigos em equipamentos coletivos. 

Em 1978 é concebido o Plano Diretor PUB-Rio, o qual estabelece, pela primeira vez. diretrizes de 

preservação ambiental e paisagística para a cidade. A área central, uma das 6 regiões em que se dividiu a cidade, 

receberia atenção específica em:   

 remanejamento progressivo das áreas urbanas,  

 preservação ambiental de áreas com características culturais e históricas,  

 reestruturação urbana dos trechos em obsolescência.  

Apesar de o plano não ter sido implementado, as suas diretrizes para a área central foram utilizadas na 

elaboração de decretos municipais de preservação ambiental e paisagística (que se consolidam como os primeiros 

instrumentos do poder público municipal carioca para preservação de conjuntos de edifícios na área central) e 

servem de base para a elaboração do Corredor Cultural e de várias ações que viriam. 

Região Portuária 

No Século XVIII, o porto do Rio de Janeiro torna-se o principal exportador das riquezas da Colônia e 

entrada de produtos e escravos. Essa importância aumenta quando o Rio ganha o status de sede administrativa, 

em 1763 e se consolida na abertura dos portos em 1808.  

No século XIX, são realizados vários projetos para dar conta do aumento do movimento. A primeira é a 

especialização da atividade portuária. No litoral central da cidade, concentrou-se o movimento comercial 

marítimo internacional enquanto que o litoral da Saúde, a partir da atual Praça Mauá, passou a receber a 

produção originária de todo o contorno da Baía da Guanabara. Nas décadas de 1820/30, começa a escoar a 

produção de café, plantado no interior do estado, o que dinamizou o litoral da Saúde com o aparecimento de 

maior número de armazéns de exportação, pequenos cais e trapiches. Ao longo das próximas décadas, surgiram 

vários projetos de aumento e reforma da área portuária, como a Docas da Alfândega, em 1853, a Docas D.Pedro 

II, em 1875  e o ramal ferroviário, em 1879.  

No século XX, a configuração da zona central passa por enormes transformações, quando, durante a 

gestão do prefeito Pereira Passos, a faixa costeira entre a Praça Mauá e a Ponte do Caju é aterrada para a 

construção de um novo cais de 3.500 metros de extensão (entre 1903 e 1911) e aproximadamente 100 metros de 

largura, com mais de 175 mil metros quadrados aterrados. O aterro muda definitivamente a configuração do 

litoral, com a supressão de dez praias, cujos nomes ainda continuam a existir.  
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Fonte: Apresentação Institucional CDURP, novembro de 2014  

Em meados do século XX, a região do Porto do Rio de Janeiro começa a sofrer o impacto da perda de 

importância gradual do porto diante dos novos processos de transporte de carga.  

Nesse período, após alguns projetos anteriores, acontece a construção do Elevado JK, conhecido como 

Avenida Perimetral, o que contribui para a criação de uma importante fratura visual entre os bairros portuários e 

o mar. O primeiro trecho é inaugurado em 1960 e a obra só é completada em 1978, com a ligação com a Ponte 

Rio-Niterói. 

Na década de 1970, o aumento do número de containers e do calado dos navios obrigou os principais 

portos do mundo a passarem por adaptações de armazéns e maquinaria. O Governo Estadual do Rio de Janeiro 

construiu o Porto de Sepetiba para atender o complexo industrial do bairro de Santa Cruz. Ao mesmo tempo, 

algumas atividades de carga e descarga do antigo cais foram transferidas para o bairro do Caju  

 

Fonte Apresentação CDURP 

Como resultado desse longo processo de perda de importância, pode-se dizer que a região central da 

cidade se dividiu em duas. A primeira ficou como o centro de negócios, e a segunda, menos pujante, ficou 

relegada a ser o “centro próximo à zona portuária” (SOARES e MOREIRA, 2007). O ambiente construído na 

região é produto dessa história: sobrados, galpões, vilas operárias, edificações art déco e modernistas e conjuntos 

habitacionais populares e favelas, num uso diversificado. A densidade dessa região é uma das mais baixas da 

cidade, com uma população de apenas 26 mil pessoas5.  

Esses imóveis já foram objeto de tentativas de preservação. O Projeto SAGAS, de 1988, foi uma 

                                                 
5  
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tentativa de criação de Áreas de Proteção Ambiental, em que estariam incluídas a manutenção das características 

consideradas importantes na identidade cultural da área. Em 1992, as APA´s foram divididas em dois tipos de 

proteção, ambiental e cultural (APAC´S), com gestão da secretaria de cultura do município.  

3. Propostas iniciais do processo e dos atores que o impulsionaram. 

O Corredor Cultural, implantado em 1979, nasceu dentro da SMP (Secretaria Municipal de Planejamento 

e Coordenação Geral da Prefeitura Municipal), liderado por Armando Leilão Mendes, com a intenção de ir além 

da preservação de edifícios isolados, introduzindo a questão da preservação das ambiências e de estruturas físicas 

em conjuntos de setores da Lapa, Cinelândia, Largo do Carioca, Largo de São Francisco, Saara, Praça XV e 

imediações. 

O arquiteto Augusto Ivan de Freitas Pinheiro foi chamado para dar suporte técnico ao projeto que 

estava sendo desenvolvido. Em sua análise, ele observou que a própria legislação da área central foi uma das 

causas da sua estagnação e levantou ainda as seguintes questões:   

 Projetos como a Avenida Norte-Sul demandaram desapropriação em grande escala, o que tornou difícil o 

investimento do mercado imobiliário em áreas ameaçadas de demolição; 

 O aspecto simbólico dos edifícios era importante para a identidade da cidade; 

 Muitos imóveis de ordens religiosas haviam sido vendidos ou alugados de maneira restritiva e este fato 

contribuiu para que a área não se renovasse. 

A primeira instância de gestão do projeto foi formada por dois grupos: equipe técnica, composta por 

arquitetos da Prefeitura Municipal; e câmara técnica, composta por intelectuais de diferentes formações 

(escritores, pesquisadores, estudiosos de musica, poetas...). Para a equipe técnica era necessário conciliar 

progresso e memória e para a câmara técnica a área central era vista como um espaço simbólico e histórico da 

cidade. Os dois conceitos se uniram para conceber um projeto que articulasse a demanda de desenvolvimento da 

área central com a preservação e valorização dos espaços, atividades e tecido social existente. 

As primeiras propostas foram baseadas em intervenções físicas e ações para combater o esvaziamento 

das atividades culturais e recreativas no centro, utilizando infra-estrutura e espaços físicos existentes, 

valorizando-os e resgatando o valor simbólico e identidade da área central. Assim, a maioria delas tratou de 

promover eventos culturais em diferentes horários do dia e fins de semana, os quais seriam como uma 

"alavanca" para a atração do público num primeiro momento. Destacou-se como elemento principal o estímulo 

para envolvimento da comunidade nessas atividades, na recuperação dos imóveis e na sua participação no 

processo de projeto em geral. Estas primeiras propostas e as seguintes, relacionadas a recuperação, tombamento 

e intervenções físicas em imóveis, iluminação pública e valorização do espaço público, tratamento paisagístico e 

desenho urbano, tratamento de vias e calçadas, entre outras, foram organizadas, ampliadas e ajustadas e 

resultaram no documento oficial do projeto "Corredor Cultural SMP 1979".  

Dois projetos específicos para a Zona Portuária foram concebidos na década de 80 e 90. O primeiro foi 

o Plano de Desenvolvimento Portuário, para expandir e revitalizar o porto. Esse plano acabou dando origem ao 

Plano de Desenvolvimento Urbano para a área fora do porto, incluindo implantação de comércio, serviços, 

habitação e lazer num Centro de Negócios. Em 1994, foi criado o Projeto Cidade Oceânica do Rio de Janeiro, 

que propunha a criação de centros comerciais. Também não foi implantado. 
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4. Identificação das fases principais do processo, por período de tempo com caracterização qualitativa 

 

Fase 1 – Foco em Patrimônio Cultural com envolvimento da sociedade civil 

A primeira fase do processo é caracterizada pelo estabelecimento de bases conceituais importantes para a 

preservação. A primeira delas é o reconhecimento do Patrimônio Cultural, um conceito importante na medida 

em que vai além do patrimônio construído. A segunda é a própria participação da população, numa época 

marcada pelo aumento da conscientização da importância de preservar a área central como espaço simbólico 

importante para a identidade da cidade.  

Nesse sentido, são pensadas estratégias para a revitalização das atividades culturais e combate ao 

esvaziamento da região, recuperação de imóveis de interesse histórico com a preocupação de preservar as 

ambiências.  

Ao mesmo tempo em que acontecia o Projeto Corredor Cultural no centro de negócios, houve 

movimentação na zona portuária por parte de um  grupo de trabalho comunitário e institucional  para identificar 

e proteger o patrimônio cultural dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. O grupo objetivava estabelecer 

bases para a revitalização dessas áreas e este movimento ficou conhecido como Projeto SAGAS. Desdobrou-se 

em lei de proteção, que é atualmente aplicada na região como APAC, fixando normas para intervenção nos 

imóveis e para construções novas, buscando a preservação do conjunto edificado e o estimulo à recuperação de 

edificações. 

É importante destacar também, a elaboração do projeto Quadra da Cultura para a área da Lapa, pelo 

governo do Estado, que iniciou-se na gestão de Leonel Brizola (1991-1994). Este governo se empenhou na 

implementação de ações e intervenções culturais e incentivou a valorização de manifestações culturais voltadas 

para a  área da Lapa. Através desse incentivo, surgiram solicitações de cessão de uso de imóveis estaduais, por 

algumas entidades que gostariam de ocupá-los. A partir desta procura, o Governo do Estado formou um grupo 

para discutir a implantação de um projeto, que indicaria as entidades culturais que se instalariam nos imóveis, 

denominado Corredor da Cultura inicialmente. Em 1992 formou-se a associação "União do Largo da Lapa" 

(Unilapa), algumas entidades culturais foram selecionadas e iniciou-se um processo judicial para retirada dos 

ocupantes dos imóveis do Estado. Em 1994, Nilo Batista assumiu o governo e desenvolveu uma proposta que 
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culminou no projeto Quadra da Cultura, que propunha que imóveis próprios estaduais que estivessem 

"ocupados irregularmente" fossem destinados a atividades culturais, articuladas a projetos elaborados e 

executados pelo Estado ou pelas entidades previamente selecionadas para esse fim. Juridicamente, a solução seria 

a Procuradoria Geral do Estado oferecer uma alternativa de ocupação regular para comerciantes em outros 

imóveis e, para os moradores, uma transferência para outro imóvel na mesma quadra. 

No entanto, em 1995, Marcelo Alencar assumiu o governo e houve uma desaceleração do processo de 

implantação do projeto e logo em seguida o seu encerramento. 

Fase 2: Iniciativas dispersas com resultados pontuais 

A segunda fase se inicia em um momento que se torna necessária a promoção das cidades e de sua 

imagem junto ao mercado mundial com o objetivo de atrair novos investimentos. A cidade do Rio de Janeiro 

começa a expressar, a partir da década de 1990, por meio do seu planejamento urbano e gestão, essa forte 

tendência de "cidade-empreendimento" (ARANTES, 2000). Neste contexto, é feito o Plano Estratégico da 

cidade do Rio de Janeiro, com o subtítulo "Rio sempre Rio" que teve sua elaboração finalizada em 1995. Este 

plano pretendia promover "qualidade urbana”, tanto estética quanto em infraestrutura, que pudesse atuar sobre a 

imagem da cidade e apresentá-la como um produto competitivo no mercado internacional. A partir de então, 

surgiu um grande número de intervenções dispersas com o objetivo de requalificar o centro histórico do Rio de 

Janeiro, configurando a segunda fase.  

Estas intervenções podem ser separadas em dois momentos.  

O primeiro momento engloba os projetos Rio Cidade (1993), que fazia parte da lista de projetos do 

Plano Estratégico e o Frente Marítima (1998-2000) na Praça XV. Ambos se caracterizam por buscar a 

requalificação, promovendo o ordenamento e embelezamento dos espaços da cidade.  

O segundo momento engloba os projetos Programa Monumenta-Praça Tiradentes e Arredores (1996), 

Distrito Cultural da Lapa (2000), Lapa Legal (2009) e Programa Novas Alternativas (1998), que se caracterizam 

por buscarem reforçar a dinâmica urbana da área central através da promoção cultural, ou seja, da 

construção cultural de espaços de memória cristalizados na área central da metrópole, através de recuperação de 

imóveis de interesse histórico e de incentivo a atividades culturais nesses lugares. Além disso, nesta fase a 

habitação na área central passa a ser vista como: 

"fundamental para garantir dinamismo e o aproveitamento da rica infra-estrutura central 

de forma mais efetiva, beneficiando uma grande parcela da população que deseja e 

necessita morar nas proximidades do trabalho, de comércio e serviços" (PREFEITURA, 

2003)  

Percebe-se, portanto, uma intenção em resolver questões habitacionais da área central nos projetos. 

Porém, é uma fase caracterizada pela dificuldade de implantação da grande maioria dos projetos, que acabaram 

sendo, muitas vezes, parcialmente implantados. 

Fase 3: Propostas de grande escala com participação do Capital Imobiliário 

A terceira fase dos projetos de intervenção no centro do Rio de Janeiro caracteriza-se por uma mudança 

nos paradigmas em relação às fases anteriores. Concentradas na Zona Portuária, duas grandes intervenções são 

propostas: a primeira, de 2001, foi chamada de Porto do Rio e, apesar de não ter gerado grandes resultados, é 

considerada como o primeiro passo em direção à grande operação urbana consorciada Porto Maravilha, de 2009.  

Essa operação altera tanto o foco como a escala em relação às operações anteriores. A produção de 

espaço imobiliário passa a ser um dos grandes motores da operação, abrangendo toda a região portuária. O 

modelo de financiamento é um dos componentes mais visíveis dessa nova escala de atuação, pela concepção de 

sofisticado mecanismo de geração (os Cepacs), gestão (a CDURP) e aplicação dos recursos (a concessionária).  

Finalmente, a Operação Urbana é o signo da inserção do Rio de Janeiro na dinâmica da globalização. Se, 

por um lado, a recuperação econômica do porto de cargas perde importância, ganha peso a preocupação com o 

acesso de turistas que vem ao Rio através dos navios de cruzeiros turísticos. A par disso, há o fato de essa 
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enorme intervenção ter sido catalisada pelos grandes eventos – a Copa do Mundo de 2014 e, principalmente, os 

Jogos Olímpicos de 2016, que conseguiram mobilizar as esferas municipal, estadual e federal em torno da sua 

consecução. 

O Porto do Rio (2001)  

O Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro foi desenvolvido pela 

prefeitura com o objetivo de promover a reinserção no tecido urbano da cidade.  

Desenvolvido pelo Instituto Pereira Passos, o plano detalhava-se em 6 funções interdisciplinares 

(PINHEIRO, 2008), baseadas no princípio de tratar a região como um espaço estratégico de desenvolvimento, 

atraindo empreendimentos privados, reintegrando a área à paisagem e valorizando o patrimônio arquitetônico e 

urbano:  

1. Revisão da legislação urbanística;  

2. Incremento da função residencial;  

3. Reestruturação da circulação viária;  

4. Recuperação dos espaços públicos;  

5. Desenvolvimento de programas de geração de emprego e renda;  

6. Parceiras públicas e privadas, nacionais e internacionais voltadas para a revitalização. 

As propostas incluíam a reabilitação de conjuntos de valor cultural, reciclados com usos habitacionais, 

serviços ou comércio, Centro de Convenções, Marina, Aquário Público, unidades habitacionais, shoppings, 

cafés-concerto, casas de shows, teatros e centros de arte. Além do redesenho de praças e a implantação de 

transportes para a integração da área 

O projeto foi baseado no modelo do Puerto Madero de Buenos Aires (SOARES e MOREIRA, 2007), 

que promoveu a reconversão dos antigos armazéns portuários para abrigar escritórios, serviços comerciais e 

retomar a ligação da cidade com o porto. Dois dos maiores legados do projeto foram A Cidade do Samba e a 

Vila Olímpica de Gamboa, ambas, de 2005. O primeiro centraliza atividades de confecção de alegorias das 

escolas de samba num antigo pátio ferroviário, enquanto que o segundo promove atividades esportivas para 

moradores. 

O Porto Maravilha 

Alguns fatores impulsionaram a idéia de aumentar a escala das intervenções na zona portuária. Em 

primeiro lugar, a situação na zona portuária não se modificara substancialmente com os projetos anteriores. 

Apesar de a cidade ter crescido em direção à região oeste, a região portuária ainda continuava como uma 

oportunidade imobiliária, em vista da grande quantidade de imóveis vazios e áreas subocupadas.  

Segundo XAVIER, 2012, “faltava articulação política para efetivação do projeto no Rio de Janeiro por 

inúmeros inconvenientes, entre os mais exaltados estava a grande concentração de imóveis e terrenos públicos, 

muitos deles da União, terrenos e imóveis em situações legalmente complexas”. 

Em segundo lugar, a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada, em 2009, abriu oportunidades 

para grandes intervenções urbanas, a exemplo de outras sedes anteriores, principalmente Barcelona, em 1992, 

que conseguiu utilizar o evento para dinamizar a área central e a região portuária da cidade. 

O prefeito Eduardo Paes propôs, assim, em 2009, a criação de uma Operação Urbana Consorciada que 

desse conta de coordenar o desenvolvimento da região.  
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Perímetro da OUC. Fonte: Prospecto Investidores, 2012. 

A Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro tem por objetivos específicos: 

• priorizar o transporte coletivo sobre o individual; 

• valorizar a paisagem urbana, do ambiente urbano e do patrimônio cultural material e imaterial; 

• assegurar o atendimento econômico e social da população diretamente afetada pela OUCPRJ; 

• promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos, subutilizados ou ociosos; 

• integrar a área com a área central da cidade e o estímulo ao uso residencial, possibilitando melhor 

aproveitamento da estrutura urbana existente; 

• garantir a transparência do processo decisório e controle com representação da sociedade civil; e 

• apoiar a regularização fundiária urbana nos imóveis de interesse social. 

Os objetivos declarados dessa operação são6: 

• Requalificação urbana 

• Desenvolvimento imobiliário 

• Desenvolvimento sócio-econômico 

                                                 
6 Apresentação institucional da CDURP – www.cdurp.com.br  

http://www.cdurp.com.br/
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Porto Maravilha: modais de transporte. Fonte: apresentação institucional CDURP 

 

5. Identificação das fases principais do processo e dos atores que o impulsionaram. 

Fase 1 

Fase impulsionada por técnicos da SMP (Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral da 

Prefeitura Municipal), liderados por Armando Leilão Mendes (Superintendente de Planejamento da Secretaria). 

Teve a importante participação de arquitetos como: Alice Amaral dos Reis, Maria Lúcia de Carvalho Lima 

Neves, Ana Maria Graça Couto, Cyd Ferreira de Souza e destaque para Augusto Ivan de Freitas que havia 

desenvolvido estudos na Europa relacionados à preservação de centros históricos e voltou para o Brasil 

determinado a implantar essas ideias no Rio de Janeiro.  

Outros atores importantes para impulsionar o projeto foram os intelectuais que trabalharam junto com 

os técnicos, colaborando para que fosse dado um tratamento diferenciado para a área central e para que o 

impacto na mídia assegurasse a credibilidade do "Corredor Cultural", entre eles estão: Rachel Jardim (escritora), 

Sergio Cabral (jornalista, critico de música e escritor), Nélida Piñon (jornalista, romancista, contista, professora) e 

José Rubem Fonseca (escritor). Além disso, o projeto teve claro apoio do prefeito Israel Klabin, que formalizou 

o apoio da municipalidade contribuindo para a sua legitimação. Por fim, o projeto foi bastante difundido pela 

população e teve grande aceitação, a comunidade participou efetivamente do projeto...  

Fase 2 

A segunda fase é impulsionada pela administração do Prefeito César Maia, que elabora o Plano 

Estratégico da cidade do Rio de Janeiro em 1995. No primeiro momento é tocada pela Secretaria de Urbanismo 

da Prefeitura Municipal que teve a iniciativa de implantar o Projeto Rio Cidade. Tal programa tinha o objetivo 

de, através de ações pontuais, realizadas em áreas/eixos comerciais de alguns bairros, entre eles o centro (Av. Rio 

Branco), resgatar a integração do cidadão com o espaço da sua cidade, restabelecendo os padrões de conforto, 

segurança e disciplina dos usuários através de ações para ordenar o uso do espaço, implantando serviços, 

renovando o mobiliário e embelezando a paisagem. Ainda neste primeiro momento da segunda fase, foi 

realizado o Projeto Frente Marítima no período de 1998-2000, através da iniciativa da equipe técnica da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sob coordenação da diretora de Urbanismo do Instituto Pereira Passos, 

Ana Petrik, que contou com a colaboração dos arquitetos Oriol Bohigas e Nuno Portas. No início seu objetivo 

foi restabelecer a relação da cidade antiga com o mar, através de, principalmente, reorganização de tráfego, 

remoção de obstáculos e circulação de pedestres. Na segunda etapa o projeto se concentrou principalmente em 
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dar um tratamento paisagístico para a Perimetral e recuperação do entorno da Praça XV através de intervenções 

de embelezamento.  

No segundo momento, o Governo do Estado tem grande importância com a gestão de Anthony 

Garotinho que assumiu o governo em 1999 e empenhou-se em retomar ações de política cultural na área central 

da cidade, que praticamente não existiram durante o governo anterior de Marcelo Alencar (1995-1998). Dentre as 

medidas, a principal foi voltada para a área da Lapa, instituindo-se o projeto denominado "Distrito Cultural da 

Lapa". Este projeto tinha como objetivo a completa requalificação do bairro da Lapa, através do turismo cultural, 

implantando atividades culturais para uso da coletividade, relacionadas com a identidade e memória do lugar, 

além de interligar diferentes ações ligadas ao desenvolvimento econômico e social. Mas as tentativas de 

implantação do projeto não ocorreram conforme a sua concepção inicial e ele acabou se limitando praticamente 

aos antigos limites da Quadra da Cultura.  

Neste mesmo período estava sendo elaborado o Programa Monumenta para o Brasil, que é resultado de 

uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo Federal, mediante atuação 

do Ministério da Cultura (MinC) e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Este 

programa tem como objetivo a “reabilitação” de áreas históricas em cidades brasileiras, por meio de convênio 

estabelecido com as prefeituras de cada localidade-alvo.  

Para a cidade do Rio de Janeiro o trecho da área central escolhido foi a Praça Tiradentes e arredores, que 

deveria ser revitalizada e valorizada nos aspectos característicos de sua paisagem urbana, por meio de restauração 

de imóveis legalmente protegidos e de logradouros que deveriam ter sua infra-estrutura recuperada. No Rio de 

Janeiro o programa foi coordenado pela Secretaria Municipal das Cultura e conta com a participação de mais 

cinco órgãos subordinados às secretarias municipais de Fazenda, de Meio Ambiente, de Obras, de Habitação e 

de Assistência Social.  

Insere-se nesta fase também o Programa Novas Alternativas, elaborado como um dos programas 

estruturantes da Secretaria Municipal de Habitação, tendo Sérgio Magalhães como secretário. Ele tem como 

objetivo propor soluções habitacionais inovadoras na área central, criando conjuntos habitacionais e vilas 

residenciais, propondo novas construções e reabilitação de edificações deterioradas ou abandonadas.  

Em 2009 o foco de intervenções volta-se novamente para a área da Lapa com o Prefeito Eduardo Paes 

que aprovou o projeto "Lapa Legal". O projeto objetiva valorizar a vocação multicultural da Lapa, promovendo 

a regeneração urbana através de: 

 potencialização do uso,  

 regularização urbana da Lapa e de seu entorno,  

 preservação do patrimônio arquitetônico,  

 incentivo à captação de recursos e investimentos privados para a geração de empregos na região, 

resultando no desenvolvimento de atividades culturais, turísticas e econômicas da Lapa. 

 

Fase 3 

Se durante o Projeto Porto do Rio, os atores pareciam limitados à prefeitura e suas diversas instâncias e 

os moradores participantes das diversas associações, na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, a escala 

de intervenção contou com um número muito grande de atores envolvidos desde a sua concepção até a sua 

execução.  

No plano político, pode-se voltar até a escolha do Rio como sede da Olimpíada. Esse processo envolveu 

não apenas membros da administração municipal e executivos contratados para dar suporte à candidatura, mas 

chegou à esfera estadual e até federal. O próprio presidente Lula chegou a ir pessoalmente à sede do COI no dia 

em que foi anunciada a escolha.  

O Porto Maravilha seguiu a mesma lógica: as esferas municipal, estadual e federal se uniram em torno do 

objetivo de garantir o sucesso da operação. Em junho de 2009, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o 

governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes assinam juntos a lei que criou a Operação Urbana. 
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Essa parceria foi fundamental para garantir o ordenamento jurídico da região, uma vez que quase 70% 

dos imóveis eram públicos, principalmente da União e do estado. 

Dentro da prefeitura, vale a pena destacar a participação do IRPH. Da participação historicamente 

restrita à preservação cultural e histórica, o órgão teve papel importante na promulgação da lei da OUC, 

estabelecendo um percentual mínimo de 3% da receita total gerada pela emissão dos certificados, para a rubrica 

“qualificação do patrimônio cultural, material e imaterial (FAJARDO e RIBEIRO, 2012). Além do dinheiro em 

si, a área de preservação parece estar à frente de várias ações tomadas no perímetro da operação. 

Do ponto de vista corporativo, a Operação Consorciada tem alguns atores bastante proeminentes, sendo 

os mais evidentes as empresas que se juntaram para constituir a Concessionária que será responsável pelos 

serviços no local. As empresas Odebrecht, Carioca e OAS serão depositárias de recursos da ordem de R$ 7 

bilhões de reais e terão a concessão da área por um período bastante longo, 30 anos.  

Os moradores da região parecem ser atores secundários no processo de tomada de decisão, apesar do 

claro esforço da CDURP em se comunicar regularmente com eles, tanto para apresentar o projeto como para 

resolver rapidamente problemas causados pelas obras. O objetivo de manter a população moradora na área 

aparece em pequenos exemplos como na obrigação do MAR e outros empreendimentos contratarem pelo 

menos 10% de seus funcionários entre os moradores da região.  

Pela magnitude da operação urbana, há parcerias entre atores localizada nos vários projetos culturais, 

dentre os quais talvez possa ser destacadas as Organizações Globo e a Fundação Roberto Marinho, parceiras e 

financiadoras de projetos culturais e dos museus MAR e do Amanhã.  

6. Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 

processo nas fases. 

Fase 1  

1) Decreto nº 4.141, de 14 de julho de 1983 

Neste documento foram fixados os limites do Plano de Preservação Paisagística e Ambiental para as 

áreas consideradas de interesse histórico e arquitetônico localizadas na área central da cidade. Foram 

regulamentadas as delimitações do Corredor Cultural e as condições de uso e ocupação do solo constante no PA 

nº 10.290 e PAL nº 38.871 

2) Lei nº 506 de 17 de Janeiro de 1984  

Criada a fim de garantir uma legislação mais sólida e estabilizar as conquistas obtidas pelo decreto nº 

4.141, de 14 de julho de 1983. Esta lei criou a "Zona Especial do Corredor Cultural", ampliando a área do 

projeto estabelecida pelo decreto e a subdividiu em: Subzona de Preservação Ambiental, Subzona de 

Reconstituição e Subzona de Renovação Urbana. 

 

3) Lei nº 1139, 16 de dezembro de 1987 

Criada para complementar a anterior, a Lei nº 1139, 16 de dezembro de 1987 substitui o PA e PAL 

anteriores pelo PA nº 10.600 e PAL nº 41.632 e instituiu somente duas subzonas: Subzona de Preservação 

Ambiental e a Subzona de Renovação Urbana. Por meio desta lei ficaram preservados pelo poder público cerca 

de 1 milhão de metros quadrados de monumentos, conjuntos arquitetônicos e ambientes na área central do Rio 

de Janeiro. 

Essa demora de 5 anos para elaborar e aprovar a legislação acabou gerando efeitos positivos, pois nesse 

período o projeto pode ser amadurecido, amplamente exposto na mídia e debatido com associações comunitárias 

e população em geral. Essa exposição e discussão aberta das idéias de preservação do centro histórico do Rio de 

Janeiro (fora dos gabinetes) atraiu enorme atenção e interesse e contribuiu para a aceitação e adesão ao projeto. 
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Fase 2 

O principal instrumento legal utilizado nessa fase foi o Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro de 

1995. Este plano listou 159 projetos e estabelece algumas estratégias de intervenção como o "Rio Acolhedor", no 

qual o Projeto Rio Cidade se insere, que pretende melhorar a relação da cidade com seu entorno permitindo que 

o Rio seja identificado como uma cidade receptiva e funcional. Além desta, há outras estratégias como “Rio 

Participativo" que prevê a reorganização da vida comunitária e novas formas de cidadania, o "Rio Integrado" que 

propõe a criação de novas centralidades que facilitem a difusão da qualidade urbana, o "Rio Competitivo" através 

do qual haveria o fortalecimento de setores econômicos tradicionais e a implantação de serviços avançados, entre 

outros. 

Além disso, é importante citar outras leis e decretos que deram suporte institucional aos projetos dessa 

fase: 

Projeto Distrito Cultural da Lapa - Através do decreto nº 26.459, foi instituído o Projeto Distrito 

Cultural da Lapa em 7 de junho de 2000, que consistia na “destinação de imóveis próprios estaduais, não 

afetados ao Uso comum do povo ou ao uso especial e alocados ao poder executivo estadual ou pertencentes a 

entidades vinculadas, para atividades culturais e outras correlatas”. 

Lapa Legal - Com o Decreto Municipal 30.382 de 02 de janeiro de 2009, a Prefeitura do Rio criou um 

grupo de trabalho para elaborar o projeto Lapa Legal. Conforme documento da Subsecretaria Municipal de 

Patrimônio Cultural, coordenadora do projeto, o grupo de trabalho busca “a partir de um diagnóstico sócio-

cultural, estruturar ações integradas de intervenções urbanas que promovam efetivo ordenamento do espaço 

público e requalificação do ambiente cultural da Lapa” (DECRETO MUNICIPAL, p.2).  

PNA - Na Lei Municipal nº 2236, de 14 de outubro de 1994, a Prefeitura buscou estabelecer parâmetros 

compatíveis com a revitalização da área central, tornando adequado e estimulando o uso residencial que havia 

sido proibido pelo Decreto nº 322/1976. 

Programa Monumenta - A Praça Tiradentes e seu entorno se encontram nos limites da Zona Especial do 

Corredor Cultural criada em 17 de janeiro de 1984, pela Lei nº. 506. Além desta legislação, cabe a Lei 2236/94 

que define as condições de uso e ocupação do solo na Área de Especial Interesse Urbanístico da II Região 

Administrativa - Centro, criada pelo Decreto Nº. 12.409, de 9 de novembro de 1993, estabelece medidas para a 

revitalização do centro. Também cabem as diretrizes do Plano Diretor de diversas APAC’s próximas e o entorno 

em Bens Tombados. 

Fase 3 

Decreto Municipal 20.658, de 2001 – Regulamenta a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) para 

o Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro 

Decreto Municipal no 26.852, de 2006 – Revoga o decreto no 20.658/2001 e cria a Área de Especial 

Interesse da Região Portuária, abrangendo os bairros do Centro, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Cidade Nova e 

São Cristóvão, num total de 489 hectares. 

Lei Municipal Complementar número 101/2009 – Cria a Operação Urbana Porto Maravilha, reduz o 

coeficiente básico da região para 1 e permite a venda de Cepacs. 

Segundo o texto do Prospecto aos investidores, a  

“ base legal definitiva que dá sustentação jurídica à OUCPRJ é composta pela LC 

101/2009 pela Lei Complementar Municipal nº. 102/2009 (“LC 102/2009”, vide 

página 06), bem como o DM 32.666/2010 todos do Município do Rio de Janeiro. Para 

efeitos do CAB, sobre o qual se calcula a diferença de potencial construtivo a ser 

outorgado de forma onerosa, nos termos do que estabelecem as regras da OUCPRJ, 

adota-se o disposto na LC 101/2009 o Plano Diretor Atual  e o DM 32.666/2010.” 
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7. Identificar os mecanismos de controle do processo (feed-back) se existentes. 

Fase 1 

Nos seis primeiros meses de 1980 foi realizada uma série de estudos de operacionalização do projeto 

pelos técnicos da Comissão Especial e por órgãos da Prefeitura Municipal.  

Destaca-se entre esses estudos aquele realizado pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal), solicitado por Armando Mendes, que compreendeu o setor do Saara e do Campo de Santana e do 

seu entorno com o objetivo de auxiliar o governo municipal na tomada de decisões para a implementação do 

Projeto Corredor Cultural. O estudo abordava desde levantamento de literatura específica sobre a história da área 

até um extenso trabalho de campo, que resultaria em um relatório com os principais problemas do local e suas 

características. A idéia era divulgar bastante os resultados da pesquisa para envolver a comunidade no processo 

de planejamento. Com coordenação de Carlos Nelson, pretendia medir os possíveis alcances e limitações do 

poder publico ao testar instrumentos para implantação de um projeto de preservação. Parte dele foi retomada em 

1981 com a proposta de levantamentos das atividades culturais da área e, em 1982, quando foram realizados os 

levantamentos da arquitetura e história da área do Saara.  

Outro estudo foi o "Ante-projeto de levantamento de atividades culturais na área do Corredor Cultural", 

que foi um levantamento minucioso e sistemático das atividades culturais da área do Saara e imediações da Praça 

Tiradentes. 

Fase 2 

Dentre os vários projetos incluídos nesta fase, poucos foram os que produziram mecanismos de controle 

do processo. Um deles é o Programa Monumenta, que patrocinou um estudo sobre as condições das moradias, 

dos moradores e sobre o uso e ocupação do solo nas imediações da Praça Tiradentes. Este levantamento foi 

feito em duas etapas, a primeira em 1998 e a segunda em 1999 com o intuito de compreender o conteúdo sócio-

espacial da área.  

Outra exceção foi o Projeto Rio Cidade, que realizou um processo de avaliação no final da primeira fase 

visando o seu aprimoramento para a segunda fase. Como fruto da avaliação interna, foi publicado um "Manual 

de Orientação de Projetos" da IPLANRIO que foi entregue às equipes que foram escolhidas, via concurso, para 

a segunda fase do programa. Porém, durante a elaboração e implantação da primeira fase, na qual está inserida a 

intervenção na Av. Rio Branco, pouco foi feito para medir o resultado do processo, à exceção de algumas 

assembleias realizadas com a população.  

No projeto Distrito Cultural da Lapa também foi realizado um estudo com a colaboração de 

pesquisadores da UFRJ e da UFF para elaboração do diagnóstico da área da Lapa, mas, como foi feito antes da 

implantação do projeto, não deve ser considerado como avaliação do processo.  

Fase 3 

Uma crítica feita ao projeto Porto do Rio foi justamente a falta de um “sistema de monitoramento que 

controle periodicamente as condições da área como forma de mensurar as tendências que causarão impacto no 

projeto” (SOARES E MOREIRA, 2007). Talvez isso explique até o pequeno impacto das ações relativas a esse 

projeto. 

No Porto Maravilha, a situação é um pouco diferente. A CDURP é uma empresa mista, que opera nos 

moldes de empresas privadas. Como tal, ela se propõe a utilizar ferramentas de gestão normalmente usadas no 

contexto de empresas privadas, como o feedback, mecanismo de retroalimentação de informações, com o 

objetivo de corrigir o rumo das ações.  

Na sede da CDURP, existem painéis com as metas internas estipuladas. No ano de 2014, em que a 

equipe de pesquisa visitou a empresa, as metas eram bem variadas, envolvendo desde avanços no sistema viário, 

estrutura de museu, habitação social, etc: 
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Foto: Painel de Metas CDURP 

 

8. Identificar o tipo de colaboração entre os atores envolvidos na implantação do processo. 

Fase 1 

Colaboração Publico- Privada 

No período de 1981 e 1982 todas as ações realizadas pelo Projeto Corredor Cultural foram resultantes da 

parceria da FUNDAÇÃO RIO, representando o setor público, e a Fundação Roberto Marinho e o BANERJ, 

representando o setor privado. Os investimentos da parceria foram utilizados para estimular o desenvolvimento 

de atividades culturais e de preservação do patrimônio cultural na área do Corredor Cultural. Além disso, foram 

direcionados para projetos específicos como iluminação dos monumentos do Largo do São Francisco, estudos 

para colocação de mobiliário urbano, publicação do livro "Meninos do Corredor Cultural", entre outros. 

Outras parcerias 

Outras parcerias também podem ser citadas, como a estabelecida com os comerciantes da COPREC, 

que sob a orientação dos arquitetos recuperaram os primeiros imóveis do conjunto arquitetônico. 

Fase 2 

Alguns dos projetos desta fase tiveram colaborações fundamentais nos seus processos de implantação. 

No processo de implantação do projeto Distrito Cultural da Lapa, a empresa parceira e patrocinadora foi 

a Petrobrás, que entrou com uma verba substancial que contribuiu para execução de algumas obras do projeto. 

Como citou a coordenadora do projeto, Maria Juçá, para o Estadão em Setembro de 2001 

"O Estado se comprometeu em dar o pontapé inicial para que posteriormente a Petrobrás entrasse com o seu dinheiro".  

Em 2004, época em que o projeto encontrava-se sobre coordenação do INEPAC, foi estabelecida 

também uma parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para confecção de um selo alusivo à 

Lapa, com o propósito de ajudar na recuperação dos sobrados.  Outro exemplo é o Programa Monumenta, fruto 
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de uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo Federal, com a atuação 

do Ministério da Cultura (MinC) e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 1996 

foi estabelecido o convênio deste programa com a Prefeitura do Rio de Janeiro para intervenção na Praça 

Tiradentes e arredores. Durante o processo de implantação foram estabelecidas outras diversas parcerias: com o 

SEBRAE que se instalou na Praça Tiradentes nº. 71; com diversos segmentos da sociedade civil, como o Centro 

Cultural Constituição e o Espaço Cultural Rio Scenarium, para a realização de seminários e palestras; com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para ações de atendimento à população sem teto e às 

profissionais do sexo; com a Secretaria Municipal das Culturas, para ações de promoção de eventos e divulgação; 

com o Centro de Artes Calouste Gulbenkian e empresas de construção e restauração arquitetônica, para que o 

Programa oferecesse cursos gratuitos para qualificação profissional com ênfase na recuperação de antigas 

construções; entre outras.  

É importante citar também o Programa Novas Alternativas. Num momento em que a Prefeitura do Rio 

já não tinha mais recursos para dar continuidade ao Programa, estabeleceu uma parceria com a Caixa Econômica 

Federal, fundamental no processo de implantação do projeto. No início a proposta era atuar na reabilitação de 

imóveis no em torno da Praça Tiradentes, inserindo a questão habitacional no Programa Monumenta. Mas 

devido a problemas, principalmente fundiários nesta região, a Prefeitura passou a listar imóveis por toda a área 

central que não tivessem grandes pendências judiciárias para que a CEF concedesse o financiamento, passando 

inclusive a usar a desapropriação como instrumento de regularização fundiária. A partir de então o programa 

passa a contar com recursos da CEF e os projetos habitacionais foram reestruturados e adaptados às exigências 

deste organismo financiador, aumentando inclusive a faixa de renda atendida. Porém, houve também o caso do 

Projeto Rio Cidade, que foi completamente realizado com recursos públicos e não houve previsão ou 

planejamento que visasse o autofinanciamento total ou parcial da operação. A legitimação da intensidade de 

capital investido, em poucos pontos do território, dependeria da capacidade em demonstrar a eficácia destes 

projetos que se tornariam polarizadores de transformações, multiplicando as intervenções. 

Fase 3 

A 3ª fase de intervenções é marcada, em primeiro lugar, pela grande associação de forças entre as esferas 

de governo.  

Assim, a decisão da Caixa Econômica Federal de centralizar a compra de todo o estoque de CEPAC´S 

no leilão foi vista por alguns entrevistados como uma espécie de aval do governo federal.  

Da mesma maneira, essa aliança entre as esferas de gestão pública também atuou como garantidora da 

legalização da grande massa de terrenos em litígio na região. Por todo seu histórico, a região do cais tinha uma 

proporção grande de terrenos da União. Esses terrenos serão gradativamente transferidos para a gestão da OUC 

e, comercializados.  

Além disso, a Operação representa a aliança entre as esferas público e privada. A formalização do 

instrumento de parceria-público-privada, a PPP. Por esse modelo, a esfera pública estabelece as condições dentro 

das quais será feita a gestão da área e a esfera privada entra com os recursos, a construção e a gestão do 

território. A questão que tem sido colocada é a participação da Caixa Econômica Federal, como garantidora 

única dos Cepac´s. Uma vez que os recursos para a compra do Cepac´s vieram do FGTS, pode-se questionar até 

que ponto o risco do negócio acabou não ficando na mão da iniciativa privada. 

9. Caracterizar a abertura à participação e instrumentos participativos e decisórios utilizados 

nas fases. 

Fase 1 

No documento oficial do projeto "Corredor Cultural SMP 1979" consta que houve participação da 

comunidade ao longo da concepção e montagem do Projeto quando foi apresentado em linhas gerais pelos 

técnicos e intelectuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade Bennet (por parte das associações 

de classe como o IAB e representação dos comerciantes da área como a SARCA, e a Sociedade dos Amigos da 

Rua da Alfândega, SAARA). Mas não existem documentos que possam comprovar a efetiva participação da 



23 

comunidade nessa fase. 

Já na fase de implantação foi criada uma instância de gestão chamada "Comissão Especial", a qual foi 

assessorada por um grupo consultivo composto por cinco membros da comunidade e dois grupos executivos 

responsáveis pela parte técnica do projeto. A prioridade dessa comissão era captar membros de diferentes 

associações comunitárias do centro para participarem do projeto. Neste período formam-se novas entidades 

representativas da área central como a Sociedade dos Amigos da Praça Monte Castelo, a Associação de 

Moradores e Amigos do Centro (AMAC), os amigos da Praça XV, entre outros, que se uniram às já existentes 

SAARA e SARCA e passaram a manter contato informal com a SMP, participando de reuniões com a Comissão 

Especial de Implantação. Embora a participação da comunidade tenha se dado de maneira informal neste 

período, os resultados gerados a partir dela foram de fundamental importância para a estruturação e implantação 

do Projeto. 

Em outubro de 1980 os comerciantes da COPREC tiveram a iniciativa de recuperar os primeiros 

imóveis do conjunto arquitetônico do Corredor Cultural. Eles enviaram um memorial para o Presidente da 

FUNDAÇÃO RIO (a nova responsável pelas atribuições referentes à implantação e desenvolvimento do Projeto 

Corredor Cultural a partir de julho de 1980 -- transferida da SMP) solicitando a participação da comunidade local 

e melhorias como: retirada de caçambas de lixo, transformação de algumas ruas para o uso exclusivo de 

pedestres, permissão para colocação de faixas alusivas à preservação da área pelos comerciantes locais e de uma 

cabine que informasse à população sobre a COPREC, entre outros. A Rua Gonçalvez Ledo foi fechada para o 

uso exclusivo de pedestres e a partir de então desencadeou a recuperação de imóveis da rua, através da iniciativa 

dos próprios comerciantes que foram orientados pelos técnicos da FUNDAÇÃO RIO. A repercussão foi muito 

positiva e este fato foi importante para a implantação do Projeto, que a partir de então foi apoiada na 

comunidade para se realizar. 

A lei nº 506, de 17 de janeiro de 1984 cria o Grupo Executivo composto por sete membros 

representantes das Secretarias Municipais e um membro representando a Associação dos Moradores do Centro, 

ou seja, formaliza a participação da comunidade em uma instancia de gestão do Projeto Corredor Cultural. Este 

grupo era responsável por dar assistência aos proprietários, locatários, usuários, arquitetos e construtores de 

imóveis no Corredor Cultural, no que diz às modificações ou alterações internas, reconstrução, aprovação de 

letreiros e toldos, e acompanhar a execução das obras e instalações. Em 1987, a lei nº1139 alterou a estrutura de 

gestão do projeto, aumentando a participação da comunidade, que agora passa a ter 12 membros, dos quais 5 são 

representantes da comunidade no Conselho Consultivo. 

Além disso, há outros indícios de envolvimento da sociedade com o Corredor Cultural. Alguns dos 

episódios que ilustram este fato foram as tentativas de demolir a Fundição Progresso e de instalar uma nova sede 

da Bolsa de Valores na Praça XV. Em ambos os casos as entidades se movimentaram e se mostraram 

firmemente contra essas decisões produzindo manifestos que foram divulgados na mídia. 

A realização de eventos culturais com intensa aceitação do público (Jornal o Globo, 1980) foi um 

importante recurso para dinamização da área do corredor cultural, atraiu pessoas novamente para o centro e 

chamava atenção para o projeto que estava sendo realizado. 

 

Fase 2 

Na segunda fase houve pouca participação popular, principalmente se comparado a primeira fase, mas 

houve projetos que criaram instrumentos participativos. Como o Programa Monumenta que procurou integrar o 

patrimônio à vida social e econômica do local, através de Projetos Sociais. Algumas ações para estimular a 

participação da comunidade no processo de implantação, mediante a criação de parcerias com grupos, comissões 

e organizações estruturadas. Através dessas parcerias houve a realização de seminários e palestras, atendimento à 

população sem teto e às profissionais do sexo, promoção de eventos, divulgação do Projeto e qualificação 

profissional gratuita. Além disso, houve uma série de atividades que também devem ser citadas por terem 

contribuindo para a apresentação, junto à comunidade, dos objetivos e ações do Programa Monumenta, como: o 
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Encontro Fluminense de Profissionais do Sexo; Cafés da Manhã Comunitários, realizados pela Polícia Militar; e 

o “Seminário de Revitalização da Praça Tiradentes” que relançou o Programa e foi amplamente divulgado pela 

mídia impressa. Aos poucos os investimentos nessas atividades sociais foram diminuindo até desaparecerem ao 

final do Programa.  

Outro exemplo é o Projeto Distrito Cultural da Lapa, que contou com a colaboração de representantes 

de diferentes grupos locais para a elaboração, junto com pesquisadores da UFRJ e da UFF, do diagnóstico da 

área da Lapa e, através de reuniões organizadas pela coordenação, puderam manifestar seus interesses. Além 

disso, o processo de implantação deste projeto foi muito complexo e demorado, gerando conflitos que 

demandaram um rico processo de discussão, reunindo diversos representantes da sociedade civil. Em julho de 

2002, houve a apresentação pública e lançamento do projeto, em uma grande reunião com a equipe do projeto e 

representantes das universidades envolvidas e das comunidades locais na Sala Cecília Meireles.  

Há exemplos opostos, como o Rio Cidade7 que, apesar de mencionar longamente a participação popular 

como a condição e a garantia da legitimidade e eficácia na implementação do projeto, foi realizado internamente 

pela prefeitura e o debate não chegou à sociedade em geral. Foram realizadas algumas audiências públicas e 

apresentação das primeiras versões de projetos para a comunidade. Entretanto, a interação entre poder público e 

agentes, na maior parte do tempo se dava apenas com as principais lideranças locais. Outro programa que 

também teve pouca abertura à participação foi o Novas Alternativas que, segundo MONTEIRO (2011), não fez 

uma consulta prévia aos moradores contemplados, gerando uma grande rejeição à tipologia dos 

empreendimentos. 

Fase 3 

No programa Porto do Rio, os instrumentos participativos foram insuficientes para garantir a defesa dos 

interesses dos moradores da região de SAGAS, como fica claro na opinião de SOARES e MOREIRA:  

“verifica-se ainda a falta de incentivos a programas de conscientização e de educação patrimonial no 

projeto. Observamos ainda que o projeto do Porto do Rio carece de uma maior interação entre a 

administração portuária, os órgãos públicos municipais e órgõas de proteção ao patrimônio cultural.” 

Na Operação Urbana Porto Maravilha, os gestores procuraram adotar algumas providências para mitigar 

possíveis e prováveis críticas. O próprio prospecto entregue a investidores relata a importância da participação da 

população na definição de parâmetros do projeto: 

“Os moradores e trabalhadores locais, através das associações representativas e dos 

sindicatos, participaram do processo de revitalização da zona portuária da cidade do Rio 

de Janeiro, auxiliando na definição de um conjunto de intervenções urbanas ao longo da 

elaboração (i) do Projeto de Lei Complementar n°. 25, de 2009, apresentado pela 

Prefeitura, que originou a LC 101/2009 (vide página 06) e (ii) das discussões no 

âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa participação foi fundamental para 

garantir ações adequadas às demandas dos principais interessados no processo de 

transformações urbanísticas, sociais e ambientais”. (Prospecto investidores, 2012). 

Segundo XAVIER, 2012, houve várias instâncias de discussão com moradores das regiões sobre 

questões que poderiam afligir a comunidade ao longo de 2011: Fórum Comunitário do Porto, o conselho 

consultivo da CDURP, uma grande mobilização em primeiro de maio de 2011, o Seminário “Porto Maravilha: 

Desafios e Problemas” (ocorrido entre os dias 16 e 17 de Maio de 2011, no salão nobre do Instituto Histórico e 

                                                 
7
 O Projeto Rio Cidade, apesar de não ter dado muita abertura à participação popular, abriu uma 

oportunidade para profissionais da área discutirem as suas concepções sobre a cidade e de contribuírem 

com novas idéias através do concurso público promovido pelo Programa para contratar os projetos 

necessários.  
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Geográfico Brasileiro) e ainda uma reunião no sindicato dos estivadores.  

Como parte do processo de comunicação da CDURP com lideranças e moradores da região, foi criado o 

Programa Porto Cidadão, para “estabelecer mecanismos que auxiliem no financiamento de iniciativas do setor 

privado menos privilegiado e, para tanto, estão sendo previstas ações de formação e qualificação profissional e de 

apoio ao empreendedor local.” (RIBEIRO E FAJARDO, 2012) 

10. Tipos de projetos físico/espacial, ou de desenho urbano: tratamentos e/ou regulamentações dos 

espaços públicos e das propriedades privadas. 

Fase 1 

No contexto do Corredor Cultural, foram propostas intervenções de: 

1) Revitalização de Atividades: visavam adotar medidas para regulamentação das atividades instaladas 

com o objetivo de preservar e dinamizar as mesmas por meio de ações diretas, incentivos e planos integrados a 

outros órgãos: promoção de eventos culturais, transformação de ruas em áreas exclusivas para pedestres, novas 

posturas municipais para permissão do uso das calçadas pelos bares, projeto de iluminação, projeto de instalação 

de toldos, solicitação ao INEPAC e IPHAN de tombamento de alguns imóveis...) 

2) Amenização do Espaço Ambiental: tem o objetivo de melhorar a qualidade ambiental por meio de 

projetos paisagísticos, inserção de mobiliário urbano e pintura de empenas cegas de imóveis. 

3) Reestruturação Urbana: visavam dinamizar e racionalizar a ocupação territorial: modificando traçado 

urbano, remanejando áreas sub-ocupadas, relocando serviços e equipamentos, preenchendo vazios e alterando o 

sistema viário. 

Fase 2 

A segunda fase é composta por uma série de intervenções com ações pontuais que podem ser dividas em 

dois tipos de projetos físico/espaciais. O primeiro engloba os projetos Rio Cidade e Frente Marítima, que tinham 

a preocupação em promover o ordenamento e embelezamento dos espaços. No Projeto Rio Cidade na Av. Rio 

Branco o principal objetivo foi ordenar a circulação de pedestres e veículos, localizando racionalmente o 

mobiliário urbano, de forma a desimpedir ao máximo a calçada, sendo que esta foi considerada o elemento 

definidor do espaço.  

No projeto Frente Marítima a primeira etapa se ateve à reorganização do tráfego e dos estacionamentos 

e à abertura da faixa fronteira ao mar removendo obstáculos que não justificassem sua conservação. Na segunda 

etapa o investimento principal se dá no calçamento, substituindo-se os paralelepípedos por placas de granito e 

instalação de nova iluminação no entorno da Praça XV, além da construção de um estacionamento debaixo do 

Elevado da Perimetral.  

O segundo tipo de projeto engloba os projetos Monumenta, Distrito Cultural da Lapa, Programa Novas 

Alternativas e Lapa Legal. São programas que buscam a requalificação dos espaços através da promoção cultural. 

Os programas Monumenta, Distrito Cultural da Lapa e Novas Alternativas dedicam-se principalmente à 

recuperação de imóveis no centro histórico. Sendo que o Monumenta compreende também propostas urbanas, 

que foram separadas em quatro etapas do Programa e uma da Prefeitura (nem todas foram realizadas):  

1) Trecho final da Rua Lavradio 

2) Ruas adjacentes à Praça Tiradentes 

3) Praça Tiradentes e ruas de entorno 

4) Ruas adjacentes à Praça Tiradentes fora da área de projeto 

5) Corredor de passagem na Avenida Chile (etapa da Prefeitura)  

Já o Projeto Lapa Legal, além de incentivar a cultura na Lapa, com ações como a regulamentação da 

Feira Noturna Lapa Legal, visa promover também, ações de ordenamento urbano, como a reorganização do 

esquema de estacionamentos, construção de rampas de acessibilidade, implantação de bolsão de táxis, melhoria 

da iluminação nas ruas e calçadas, recuperação e reposição das pedras portuguesas no entorno dos Arcos da 
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Lapa, entre outros.  

Fase 3 

O prospecto distribuído aos investidores relata que, para fazer frente à produção de novas habitações e 

espaços comerciais,  

“Serão necessárias ações de reurbanização, com a implantação de novo desenho de 

logradouros, praças, ciclovias, iluminação pública, meso e microdrenagem, arborização, 

transformando uma paisagem tipicamente voltada para o apoio retroportuário em tecido 

urbano tradicional, de uso diversificado.(Prospecto aos investidores, 2012) 

De acordo com essas premissas, o desenho urbano da região deverá incluir, entre outras ações8: 

 Destruição da Perimetral 

 Consolidação de vias de trânsito paralelas 

 VLT ao longo do porto 

 Calçamento  

 Espaços públicos 

 Preservação do Patrimônio Cultural  

 Obras de infraestrutura 

 

11. Descrever, para cada fase os tipos de projetos econômicos mais importantes para o desempenho do 

processo. Identificar componentes de emprego e renda se existentes. 

Fase 1 

O Projeto Corredor Cultural tem como objetivo controlar o processo de especialização da função 

financeira e de negócios, incentivando as atividades de cultura, recreação e comércio que são tradicionais do 

centro histórico do Rio de Janeiro. Dentre essas atividades típicas estão bares, restaurantes, o pequeno comércio 

varejista, casas de chá, livrarias, antiquários, teatros, salas de música, entre outros. Diferente destas, as novas 

atividades da área central necessitam de amplos espaços para se desenvolverem, desencadeando o processo de 

renovação urbana que destrói grande parte do patrimônio histórico e cultural. Sendo assim, os técnicos e 

intelectuais ao elaborar o projeto, consideraram que fazer a introdução e manutenção destas atividades 

tradicionais seria imprescindível para o equilíbrio da região. 

Fase 2 

Na segunda fase o objetivo foi promover investimentos que valorizassem pontualmente os espaços, 

fazendo com que a população voltasse a utilizá-los, e que servissem de estímulo para que os agentes econômicos 

privados se manifestassem através de recursos e geração de empregos.  

As intervenções mais significativas nesta fase, em relação a projetos econômicos, são na Lapa. Em 2005, 

foi criado pela agência Espalhe (patrocinado pela construtora Klabin Segall) o slogan "Eu sou da Lapa", com o 

intuito de resgatar a “vocação” residencial da Lapa. Através deste movimento, os idealizadores da campanha 

pretendiam preparar o mercado para a chegada de um novo conceito de condomínio na área central. Dois meses 

depois, houve o lançamento imobiliário "Cores da Lapa" e mais tarde "Viva Lapa", que atraíram pessoas de 

classes mais abastadas para morar no centro. 

Segundo GUTERMAN (2012), "Após o “boom” imobiliário em 2005 e 2006, aparentemente, 

favorecido pelo movimento Eu sou da Lapa e o lançamento imobiliário do Cores da Lapa e Viva Lapa, era 

preciso retomar o projeto de revitalização do setor empresarial, comércio e serviços." 

Sendo assim, foi criado o "Pólo Cultural e Gastronômico do Novo Rio Antigo", uma associação 

                                                 
8  O programa completo de gastos previa, no lançamento dos CEPAC´S o valor total de R$ 4,1 bilhões (Propecto a 

investidores, 2012). 
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formada por empresários e profissionais de diversas áreas (cultura, comércio, serviço, turismo), por meio do 

Decreto n° 26200, de 27 de Janeiro de 2006. Os principais objetivos são fortalecer o associativismo e promover 

o desenvolvimento das regiões da Cinelândia, Lapa, Rua do Lavradio, Praça Tiradentes e Largo de São Francisco. 

Segundo GUTERMAN (2012) a partir desta associação os empresários "passaram a reconhecer oportunidades e 

demandas  geradas pelo crescimento dos negócios e a necessidade de maiores investimentos na infraestrutura, se 

transformando num importante instrumento para a “revitalização"." 

Entre os produtos desta associação está a elaboração do “Projeto de Requalificação Urbana”, o qual 

tinha o objetivo de contribuir com a reabilitação da área. Foram promovidas oficinas de discussão, as quais 

trouxeram diagnósticos e propostas relativas a temas como infraestrutura, uso do espaço público e segurança. 

Dentre as propostas do plano está: a criação de um "circuito Centro Antigo Iluminado", que facilitaria o uso da 

rua pelo pedestre; instalação de centros turísticos; recuperação do casario do Corredor Cultural; entre outros. 

Fase 3 

O financiamento do projeto está baseado na venda de potencial construtivo adicional. Por esse 

mecanismo, investidores pagam para adquirir os Cepacs relativos a cada empreendimento e procuram consolidar 

projetos condizentes com o retorno financeiro possível.  

Para financiar a Operação, foi criada uma sofisticada engenharia financeira:  

 

Fonte: CDURP – apresentação institucional, novembro de 2014 

 O mecanismo de financiamento da operação é a emissão e venda de  Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (CEPAC´s).  

 A criação de uma empresa responsável pela coordenação das ações  relativas à OUC, a 

CDURP – Cia. de Desenvolvimento Urbano da  Região do Porto 

A responsabilidade da concessionária, por um período de 30 anos, inclui a produção da infraestrutura 

urbana do novo território e da sua gestão. A responsabilidade pela execução das obras ficou a cargo do 
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Consórcio Empresarial Porto Novo, selecionado por licitação, composto pelas empresas Odebrecht, OAS e a 

Carioca Engenharia. 

O programa Rio Cidadão, parte das ações da CDURP, estabelece parâmetros para estimular o 

empreendedorismo e financiar iniciativas dos moradores da região. 

Além disso, há uma “cota” em alguns projetos, como o Museu MAR, de 10% das vagas destinadas a 

moradores. 

 

12. Identificar os produtos imobiliários gerados em cada fase do processo e como foram colocados no 

mercado. 

Fase 1 

O corredor cultural buscou alternativas para que imóveis não reconhecidos pelos órgãos de proteção 

patrimonial, fossem recuperados pelos próprios proprietários.  

Os técnicos do projeto se aprofundaram nos estudos sobre recuperação do patrimônio, gerando 

informações que foram publicadas e divulgadas através de  folhetos, uma série de volumes que reúnem notícias 

dos jornais locais sobre a história do Projeto Corredor Cultural, coleções de cartões postais, livro de história 

infantil e manuais, tal qual o " Como preservar, recuperar e construir seu imóvel no Corredor Cultural". Neste 

manual foram detalhadas as áreas delimitadas e todos os aspectos necessários para reformar um imóvel na região.  

A maior dificuldade dos técnicos foi a de convencer os proprietários dos imóveis que os investimentos 

poderiam ser recuperados, além de colaborarem para a valorização das atividades existentes. A Lei nº 158, de 22 

de Abril de 1980 mudou a situação e fez com que começasse a haver o interesse na recuperação de imóveis e até 

na reabilitação de conjuntos inteiros: 

"Os imóveis reformados começavam a fazer parte da paisagem do centro do Rio. No princípio eram 

prédios isolados que surgiam, recuperados, de um oceano de fachadas maltratadas, depois vieram as 

sequências intercaladas de imóveis com suas fachadas refeitas interrompidos por outros, ainda sem 

recuperação. Finalmente começaram a aparecer os conjuntos contínuos de fachadas inteiramente remodeladas, 

recuperadas ou restauradas" (PINHEIRO, 2002) 

Fase 2 

Nesta fase os produtos imobiliários gerados foram através de restauro e reforma, sendo os principais 

programas: Monumenta, Distrito Cultural da Lapa e Programa Novas Alternativas. 

No Programa Monumenta houve restauração e reabilitação de alguns imóveis públicos, como a 

restauração das fachadas e da cobertura do Teatro Carlos Gomes, restauração da antiga residência da cantora 

lírica Bidu Sayão e a restauração completa das fachadas da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. 

Segundo GARRO (2011) "ao término destas obras, os edifícios recuperados, com exceção da Igreja estavam sem 

uso até 2010". Quanto à restauração e reabilitação de Imóveis Privados, foram poucas as pessoas que 

participaram dos editais, principalmente se comparado ao número de edifícios na área do Programa. Destes, 

apenas quatro participaram e reformaram seus edifícios.  

No Projeto Distrito Cultural da Lapa foram recuperados alguns imóveis para o uso cultural, como a sede 

do Museu da Imagem e do Som – MIS que além da recuperação do prédio teve também o seu acervo 

digitalizado com a verba conseguida, os sobrados das sedes da Federação dos Blocos Afros e Afoxés do Estado 

Rio de Janeiro - FEBARJ e do Instituto Palmares / Casa Brasil Nigéria. Na segunda fase do projeto foram 

recuperados sobrados das instituições culturais, Grupo de Teatro Tá na Rua, Grupo Hombu de Teatro, e a 

Fábrica de Teatro Popular Augusto Boal. A maioria destes edifícios estava em condições precárias e a 

recuperação desses imóveis criou condições de abrigar melhor as instituições e seu público. Segundo SOUZA 

(2012), "Os novos ares trouxeram uma maior quantidade de indivíduos que passaram a frequentar a Lapa, e 

novas áreas com atividades culturais surgiram".  
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No Programa Novas Alternativas foram reabilitados 10 empreendimentos, que juntos somam 119 

unidades habitacionais produzidas entre 1998-2005. As unidades habitacionais construídas foram inicialmente 

alugadas pela Prefeitura mediante locação social e, posteriormente, repassadas ao moradores através de termos 

de concessão de uso. A partir do momento em que a Caixa Econômica Federal (CEF) começou a financiar a 

reabilitação dos imóveis, estes passaram a ser  comercializados via Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), criado em 1999 no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

Fase 3 

O prospecto distribuído aos investidores estimava um total de 4.089.502 m2 (atualmente, já é maior que 

cinco milhões de metros quadrados) o potencial, residencial e comercial, para implantação de novos 

empreendimentos imobiliários na região. 

Já estão sendo incorporados empreendimentos comerciais e a prefeitura da cidade está empenhada em 

tentar garantir também a execução de projetos residenciais, que a princípio geram menos retorno para 

investidores, mas, de acordo com o presidente do IRPH, são essenciais para garantir o potencial de atração da 

região.  

Matéria do Jornal Folha de São Paulo, de 27/11/14 dá conta que 33 empreendimentos já estão em 

análise ou com licenças concedidas, dos quais apenas um é para residências. Por conta disso, algumas vantagens 

estão sendo pensadas para baratear os projetos residenciais, como, por exemplo, retirar varandas no caçulo da 

taxa de ocupação e da Área Total Edificável. 

 

13. Descrever os critérios de reuso e reforma das propriedades imobiliárias patrimoniais protegidas, 

públicas e privadas. 

Fase 1 

No Corredor Cultural, o PA e PAL passaram por varias modificações de acordo com a legislação, 

sendo que os últimos foram PA 10.600 e PAL 41.632 estabelecidos pela Lei nº 1.139, de 16 de dezembro de 

1987. A partir desta lei, a Zona Especial do Corredor Cultural ficou dividida em 2 subzonas: Subzona de 

Preservação Ambiental e a Subzona de Renovação Urbana. 

A subzona de Preservação Ambiental diz respeito ao reuso e reforma de propriedades patrimoniais 

protegidas. Para ela, foi estabelecido o parâmetro de: 

 "[...] preservar as características decorativas e artísticas que compõe o conjunto das fachadas e 

coberturas dos prédios existentes na área, inclusive as clarabóias e projeções dos prédios e obriga-se a retirar 

elementos que comprometam as fachadas dos prédios como empachament e marquises" (Lei nº1139, de 

dezembro de 1987, pg. 155) 

Para esta mesma subzona foi permitida a modificação interna dos edifícios, desde respeitasse a 

volumetria dos imóveis e que fossem garantidos os acessos às janelas e sacadas. 

Fase 2  

Nesta fase houve três principais programas que objetivavam a recuperação de propriedades patrimoniais 

protegidas, que foram: Monumenta, Distrito Cultural da Lapa e Novas Alternativas. No programa Monumenta 

foi lançado um Edital de Seleção de Imóveis Privados para os interessados em reformar seus prédios localizados 

dentro da área do Programa. Os proprietários deveriam enviar uma proposta de financiamento, indicando os 

itens da obra que pretendiam financiar e seu respectivo valor. A partir de então, a Comissão Especial de Seleção-

CES classificava as propostas e posteriormente a equipe técnica da Unidade Executora de Projetos (UEP) 

avaliava a capacidade de pagamento do financiamento, verificava a documentação do imóvel e o projeto 

arquitetônico era analisado com membros do IPHAN para aprovar ou não a execução da obra. 

O programa Novas Alternativas visava atuar sobre imóveis em mal-estado de conservação, com o 

objetivo de fazer adaptações mínimas à situação pré-existente, promovendo a readaptação ao uso habitacional, 
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dando melhores condições, de conforto e também de higiene. Foram feitas modificações como introdução de 

vazios e aproveitamento do vão do telhado e do pé direito, sendo que os projetos eram aprovados junto aos 

órgãos de fiscalização e tutela. 

 

O projeto Distrito Cultural da Lapa visava promover ações nas edificações do patrimônio imobiliário 

público, com o objetivo de recuperá-los e utilizá-los, construindo novos espaços destinados para atividades 

culturais. São projetos que pretendiam transformar o patrimônio cultural da Lapa em espaços públicos para uso 

extensivo de lazer, turismo e consumo cultural. 

Fase 3 

A herança cultural e patrimonial da região tem sido mapeada pela equipe do IRPH, de modo a 

estabeleceras prioridades de recuperação. Desse modo, as prioridades  podem ser divididas em: 

• projetos de recuperação de bens históricos, como o  jardim do Valongo, Centro Cultural José Bonifácio, 

Galpões da Gaboa, Galpão do Samba, entre outros. 

• projetos de proteção cultural – a herança negra, o nascimento do samba, o local de comércio de escravos 

fazem parte dessa categoria.  

• projetos de arqueologia – como os trabalhos de escavação do Cais do Valongo.  

• novos projetos – Museu MAR, Museu do Amanhã. 

Além disso, há incentivos à manutenção de imóveis que não sejam tombados ou preservados, para que 

mantenham fachadas e tipologias importantes para a “memória, a paisagem urbana e a identidade cultural da área 

portuária da cidade” (Prospecto). 

14. Avaliar a valorização imobiliária dos imóveis da área do processo no final do período de análise. 

Utilizar outras áreas de centralidade da cidade como referencia. Se possível, avaliar temporalmente a 

valorização dos imóveis da área do processo (Fim do período e outro momento do passado) 

Na fase 3, é possível dizer que o início das atividades já está causando valorização dos imóveis na região 

da intervenção.- Segundo levantamento da Fiabci-RJ, os lançamentos de imóveis entre 2013 e setembro de 2014 

apontam preços próximos a R$ 10 mil para os residenciais e acima de R$ 15 mil para os empreendimentos 

corporativos na região do Santo Cristo. (VALE A PENA EXPANDIR ESSA COMPARAÇÃO COM A 

EVOLUÇÃO DE PREÇOS EM OUTRAS ÁREAS). 
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15. Descrever o mix de atividades urbanas implantado na área no final do período de análise. Comparar 

com outras áreas de centralidade da cidade. 

A soma desses diversos projetos e iniciativas ao longo de mais de trinta anos deixa um saldo bastante 

desigual na região central do Rio de Janeiro. 

Possivelmente, o resultado mais importante de todas as atividades tenha sido a valorização do 

Patrimônio Histórico. O Corredor Cultural foi responsável pelo levantamento e sistematização das diversas 

frentes de preservação e se traduziu diretamente na preservação de imóveis de importância histórica na região. 

Numa escala mais ampla, essa valorização do patrimônio também gerou alguns efeitos em regiões 

pontuais: a recuperação da Lapa e a reforma da região da Praça Tiradentes geraram, não só a valorização do 

Patrimônio em si, mas também a revitalização econômica. Na Lapa, a atividade econômica preponderante tem 

ligação com o turismo, na forma de bares, restaurantes e casas de show, que atraem visitantes de fora da região. 

Na região da Praça Tiradentes, o tradicional comércio local (Saara) foi beneficiado.   

Do ponto de vista de moradia, entretanto, pode-se dizer que houve poucos avanços. A região central do 

Rio continua a ser predominantemente comercial (com exceção dos morros) e os programas específicos de apoio 

à moradia (como o Novas Alternativas) não conseguiram mudar esse quadro.  

Assim, pode-se dizer que, os efeitos finais de tantas iniciativas são pequenos em termos de desenho 

urbano, mobilidade e melhoria de espaços públicos e, principalmente moradia. 

 É provável que esse quadro de intervenções mude diante da nova escala de investimentos que está 

acontecendo na região portuária. Se os projetos anteriores pouco contribuíram para mudar o quadro de 

estagnação econômica - o Frente Marítima trouxe melhorias pontuais, enquanto que o projeto Porto do Rio 

concluiu pouco mais que duas importantes intervenções urbanas, o galpão das escolas de samba e o projeto 

olímpico – o Porto Maravilha já está mexendo radicalmente no desenho urbano.  

 

Porto Maravilha: uso do solo em novos empreendimentos. Fonte: apresentação institucional CDURP 

Além da destruição da perimetral, virão a inauguração de novos eixos viários, mudança radical na 

circulação, novos museus, projeto arqueológico do Valongo e principalmente a construção de muitos novos 

projetos imobiliários. A maior parte deles, por enquanto, é composta por edifícios de uso comercial. 

16. Identificar os projetos de habitação social implantados durante o processo, se existentes. 

Com a provável exceção do Programa Novas Alternativas, que produziu 119 unidades habitacionais 

entre os anos de 1998 e 2005, as intervenções na região deixaram um legado pouco relevante na frente de 
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habitação social.  O Novas Alternativas foi concebido para abordar justamente a questão da habitação e, por 

conta de dificuldades no financiamento com a Caixa Econômica Federal, acabou por abandonar a faixa mais 

baixa de renda para se concentrar na faixa entre 3 e 6 salários mínimos.  

No Porto Maravilha, estão previstas áreas exclusivas para habitação social no projeto. Entretanto, ainda 

não estão claras as condições de produção dessas habitações. Em princípio, as relocações de moradias feitas 

pelos muitos projetos viários serão feitas dentro do perímetro da Operação Urbana, segundo gestores da 

CDURP.  

Os morros da Providência e Conceição são as áreas que concentram maior população e têm sido objeto 

de algumas intervenções urbanas, como remoção de habitação em local de risco, recuperação de espaços 

públicos e o polêmico teleférico. O risco de expulsão dessa população, manifestado por alguns atores, parece 

pequeno.  

Entretanto, os novos empreendimentos imobiliários dificilmente vão incluir imóveis residenciais no 

curto prazo. Informações dão conta que  há pouco apetite de investidores para esse tipo de imóvel. Quanto a 

habitações sociais, parece ainda mais difícil que o financiamento do programa federal Minha Casa Minha Vida 

possa ajudar a criar novos projetos, como narrado nesse trecho de reportagem recente de O Globo 9 : 

“As expectativas são grandes em relação a empreendimentos residenciais, mas os de 

interesse social ainda patinam. O presidente da Cdurp, Alberto Gomes Silva, conta que 

um projeto de 260 apartamentos na Rua do Livramento, agora em fase de contratação, 

passou por convocações da prefeitura (que chama oficialmente as empresas interessadas em 

construir), mas não houve procura. Para ele, as regras do programa Minha Casa Minha 

Vida na região afasta empreendedores: o valor do financiamento, de R$ 75 mil por 

unidade, estaria muito aquém do preço de mercado de um imóvel na região, mesmo com a 

prefeitura oferecendo o terreno” 

 

17. Identificar e descrever os mecanismos de distribuição de custos/benefícios da implantação do 

processo entre os atores envolvidos e/ou entre diferentes partes da cidade. 

Até meados da primeira década do século vinte, os planos analisados foram confeccionados feitos pela 

prefeitura com apoio do governo do Estado do Rio.  O Plano Estratégico de 1992 abriu caminho para algumas 

mudanças estruturais na nossa área de estudo, o Centro, mas, como se viu, a escala de intervenções no 

Patrimônio Histórico esteve sempre subordinada a verbas relativamente pequenas. 

Esse cenário mudou quando a prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu catalisar forças a partir de três 

grandes eventos: a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a escolha da cidade como Patrimônio 

Mundial, pela Unesco, em 2012.  

Diante de uma convergência política pouco comum, as esferas de governo se uniram e bancaram uma 

operação em escala completamente distinta das anteriores. A Operação Urbana Porto Maravilha é a expressão 

concreta dessa união de forças, em que os atores se juntam para garantir tanto o ordenamento jurídico como o 

financiamento das intervenções. 

Dentro da Prefeitura, dois atores se sobressaem: o primeiro é a área de Patrimônio Histórico, que 

conseguiu um espaço proeminente nesse arranjo, o que explica o inédito arranjo financeiro para a manutenção 

do patrimônio imaterial do imenso território de intervenções. O segundo é a CDURP, uma empresa criada para 

garantir a gestão da operação, com processos internos mais ágeis e ferramental mais flexível do que o poder 

público normalmente dispõe. 

Claramente, o jogo de forças ganhou um protagonista importante nos últimos anos: o mercado 

imobiliário. A operação urbana vai interferir diretamente em um território enorme, em que o desenho urbano 

                                                 
9  http://oglobo.globo.com/rio/em-obras-de-revitalizacao-zona-portuaria-ainda-nao-atrai-empreendimentos-

residenciais-14909397  

http://oglobo.globo.com/rio/em-obras-de-revitalizacao-zona-portuaria-ainda-nao-atrai-empreendimentos-residenciais-14909397
http://oglobo.globo.com/rio/em-obras-de-revitalizacao-zona-portuaria-ainda-nao-atrai-empreendimentos-residenciais-14909397
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estará sendo totalmente refeito, com novos traçados viários e novas regras de parcelamente, uso e construção. 

Além de beneficiar incorporadores com novas frentes de investimento, a operação urbana vai gerar enormes 

receitas à concessionária pela gestão da cidade produzida, formada por construtoras.  

Complementarmente, outros atores que apareceram ao longo do processo podem ter perdido espaço 

nessa última fase: moradores, associações locais, associação comercial, comerciantes locais, ONG´s. 

18. Identificar os principais custos socioeconômicos do processo, identificando atores 

envolvidos. 

As intervenções na região central do Rio de Janeiro envolveram diversas fases e atores ao longo de mais 

de trinta anos. Como vimos, trata-se de um longo processo que não parece ter um fio condutor preciso. Ao 

contrário, pode-se dizer que grande parte dos recursos envolvidos talvez tenha se perdido diante da falta de foco, 

das mudanças de planos, das trocas de prioridades. 

O grande legado pode ter sido a conscientização sobre a importância do Patrimônio Histórico e 

Cultural. O Corredor Cultural teve o mérito de sistematizar, inventariar e hierarquizar as intervenções no 

patrimônio e estabeleceu as bases de atuação e os princípios ainda hoje atuantes.  

Os atores envolvidos nesses projetos são técnicos da Prefeitura, que conseguiram manter, diante de 

trocas de comando, os preceitos de atuação. Atualmente, esse corpo técnico parece ter ganhado volume e 

importância, na atuação em conjunto com outros atores, e, principalmente, por capitanear a inédita dotação 

orçamentária para a área a partir da geração de recursos da operação urbana. Esse papel articulador pode vir a 

crescer ainda mais nos próximos anos.  

A criação de espaço urbano de qualidade foi um subproduto de várias ações realizadas nesse 

período. Pode-se dizer que cada programa acabou beneficiando uma área específica e gerando benefício para o 

entorno: A Praça Tiradentes com o Programa Monumenta, a Praça XV com o Frente Marítima, a Lapa com os 

programas Lapa Legal e Distrito Cultural e vários perímetros graças ao Corredor Cultural. 

O uso desses espaços evidentemente beneficia a toda a população que freqüenta essas regiões, que, por 

sua vez, acabam consumindo mais e gerando sustentação econômica para os negócios estabelecidos não só em 

prédios históricos, mas em todo o perímetro das intervenções. Vale a pena destacar o movimento de turistas e 

visitantes, que vieram em grande número à Lapa e que, pelos planos, virão em número ainda maior para o Novo 

Porto e para a região da frente marítima, capitaneada pelos novos museus. 

A questão da moradia pode ser considerada a grande lacuna de todo o processo. Apesar de explícito, o 

objetivo de reverter uma tendência histórica e incorporar usos residenciais no centro não foi alcançado. Pior que 

isso, a falta de envolvimento das comunidades locais é citada por muitos entrevistados e fontes consultadas nesse 

trabalho, o que levanta a dúvida sobre a capacidade das novas intervenções de atrair empreendimentos 

imobiliários residenciais em várias faixas de renda e concretizar o ideal de uma cidade mais diversificada. 
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1.2. São Luis 

1. Informações gerais sobre a área do projeto.  

Datas de início e fim da análise: 1982 – 2013 

Nome do Projeto: Programa de preservação e revitalização do centro histórico de São Luís  

a. Cidade: São Luís / Região Metropolitana de São Luís 

b. População da cidade (2010): 1 014 837 habitantes 

c. Localização:  

d. Área Territorial (hectare): 60 ha 

e. População Residente (2000): x habitantes,   

Masculina: x  

Feminina: x 

f. População por Faixa Etária:  

0 - 4 anos: x 

5 - 14 anos: x 

15 - 39 anos: x 

40 - 59 anos: x 

60 anos e mais: x 

g. Taxa de Alfabetização da População de 15 anos e mais: x%  

h. Número Total de imóveis: aprox.. 1200   

i. Quantitativo de Imóveis por Uso:  

Residenciais: x 

Não Residenciais: x 

Desocupados: 30% do total  

j. Rendimento Nominal Médio Mensal dos Responsáveis por Domicílios com Rendimento 

Mensal Total: 70% dos residentes do CH recebem menos de três salários mínimos mensais  
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2. Visão geral 

As origens do PPRCHSL remontam aos anos 1970 quando foram realizados alguns estudos para promover o 

turismo na cidade. O Iphan e a Unesco foram os protagonistas maiores dessas iniciativas. 

 

 

3. Propostas inicias do projeto e dos atores que o impulsionaram.  

O PPRCHSL tem a mais longa história de intervenção continuada em um centro histórico brasileiro. O 

início da sua existência remonta a 1979 quando foi realizada a Convenção da Praia Grande, uma reunião de 

dirigentes e técnicos do Iphan e do Governo do Estado do Maranhão para discutir um programa de recuperação 

do sítio histórico de São Luís. Esse reunião teve grande apoio dos intelectuais do Estado do Maranhão e resultou 

na formação do Grupo de Trabalho da Praia Grande que se responsabilizou por desenvolver um projeto de 

recuperação do sítio histórico e delimitou a área de sua intervenção. Esse projeto orientou a série de intervenções 

subsequentes. 

Atores principais no início do projeto 

a. Direção e técnicos do Iphan 

b. Intelectuais do Estado do Maranhão 

c. Governo do Estado do Maranhão 
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4. Identificação das fases principais do processo, por período de tempo com caracterização 

qualitativa. 

O projeto passou por três fases. 

Fase 1 – Obra símbolo (1979 – 1982) 

Formulação do Projeto Praia Grande que recuperou a Praça do Comércio e área de entorno imediato 

tendo como obra principal a recuperação da Feira da Praia Grande que englobava o Mercado e os feirantes 

concentrados no seu entorno. Esse projeto, além de realizar obras que marcariam simbolicamente todo o 

programa de preservação. 

Fase 2 – A recuperação física e social (1983 – 1998) 

Essa fase caracteriza-se pela elaboração e implantação do Projeto Reviver, projeto de grande porte de 

reforma completa da infraestrutura urbana, reconversão de imóveis degradados e agenciamento do espaço 

urbano. Os projetos tinham um claro viés de introdução de atividades de comércio e serviços, especialmente 

culturais, e de provimento de habitação para grupos sociais de média/baixa renda. Esse projeto ligava-se ao 

projeto da Praia Grande complementando-o e ampliando-o. O projeto foi totalmente financiado e implantado 

pelo Governo do Estado do Maranhão e se tornou uma das principais realizações do governo. Nessa fase o 

Centro Histórico de S. Luís foi incluído na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.  

Fase 3 – Mudança de atividades, o turismo e a sustentabilidade (1999 – 2005) 

Essa fase do Programa buscou introduzir atividades de entretenimento e serviços que apoiassem o 

turismo. Esperava-se que a inclusão do centro histórico na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco aumentasse 

o fluxo de turistas nacionais e internacionais para a cidade. Também, esperava-se uma maior adesão de 

investidores privados ao processo de revitalização do centro histórico aumentasse procurando assim, estabelecer 

um processo autossustentado de manutenção das condições econômicas e físico-ambientais da área. O programa 

recebeu vultosos recursos do Programa Prodetur do Governo Federal, financiado pelo Banco Inter-Americano 

de Desenvolvimento. 

Cabe destacar os investimentos em conversão de imóveis para o uso residencial, financiados pelo 

Governo do Estado. A participação da Prefeitura da Cidade de São Luís no processo foi maior e se tornou 

permanente a partir dessa fase vindo a substituir o Governo do Estado no papel de líder do processo. Esse fato 

levou a uma maior participação dos grupos sociais implicados com a revitalização do centro histórico 

 

5. Identificação por fase dos: objetivos e estratégias, tipos de projetos implantados, audiência dos 

projetos e atores envolvidos, agentes financiadores e garantidores das ações. 

Fase 1 - Obra símbolo 

Objetivos  

Criar um núcleo de recuperação urbana de alta qualidade no interior da área de intervenção. 

A estratégia 

O núcleo de intervenção geraria um efeito multiplicador de recuperação urbana. 

Tipos de projetos 

Reforma de imóveis antigos para o comércio e serviços. 

Projetos econômicos 

Melhoria de instalações e infraestrutura para o comércio local. 

Audiência 

Comerciantes e feirantes. 
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Atores envolvidos 

Governo do Estado do Maranhão.  

Comerciantes da praça do Comércio e do Mercado. 

Feirantes atuantes na área. 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado do Maranhão. 

 

Fase 2 - A recuperação social 

Objetivos  

Mudar as condições físico-ambientais e infraestruturais e trazer atividades urbanas de interesse geral para 

a área por meio de serviços culturais e organismos públicos. 

A estratégia 

Atrair investimento pela recuperação integral do espaço público e das infraestruturas urbanas criando 

uma nova imagem da área. 

Tipos de projetos 

Infraestruturas. 

Recuperação de imóveis muito degradados ou em ruínas. 

Recuperação do espaço público. 

Projetos econômicos 

Centros culturais e de comercialização de artesanato e produtos locais. 

Audiência 

Usuários da cidade e visitantes 

Atores envolvidos 

Governo do Estado. 

Comerciantes e moradores locais. 

Intelectuais e grupos culturais. 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado do Maranhão. 

 

Fase 3 - Mudança de atividades, o turismo e a sustentabilidade 

Objetivos  

Criar espaços adaptados para atividades de comércio e serviços para apoio ao turismo, à cultura e  ao 

entretenimento da população da cidade. 

A estratégia 

Recuperar imóveis degradados e abandonados e o espaço público para locar novas atividades e 

habitação. 
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Tipos de projetos 

Recuperação de imóveis para atividade culturais e habitação. 

Projetos econômicos 

Transferir atividades governamentais e culturais públicas para a área. 

Audiência 

Empresários e grupos culturais. 

Atores envolvidos 

Grupos culturais. 

Agencias públicas. 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado do Maranhão. 

Governo Federal. 

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento. 

6. Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 

projeto nas fases.  

O PPRCHSL foi implantado sem o uso de instrumentos legais normativos específicos. Em 1992 o Plano 

Diretor da cidade Durante o período de análise foram desenvolvidos projetos: Projeto Praia Grande, PPRCHSL, 

Projeto Reviver e o Prodetur. 

Foram criados e institucionalizados grupos de trabalho interinstitucionais e com a participação de atores 

privados e do terceiro setor. 

7. Identificar os mecanismos de controle do processo (feed-back) se existentes. 

O PPRCHSL esteve sob a gestão de uma mesma equipe durante grande parte da sua longa existência. 

Esse fato facilitou o controle do processo de implantação. Contudo, não foram desenvolvidos instrumentos de 

acompanhamento/monitoramento sistemático das ações que permitissem avaliações periódicas do processo. 

Entretanto, a longa permanência da equipe de gestão e a facilidade de diálogo com os atores sociais implicados 

facilitou que mecanismos informais de controle fossem muito utilizados e essa postura permitiu que a gestão do 

processo elabora-se vários projetos para conseguir investimentos de programas e fundos nacionais. 

Entretanto, não pode-se afirmar que tenha sido elaborado e aplicado um mecanismo de controle. 

8. Identificar o tipo de colaboração entre os atores envolvidos na implantação do processo. 

O PPRCHSL foi um programa marcado por um conflito institucional importante: a exclusão do 

Governo Municipal das decisões do programa ao longo da Fases 1 e 2. Durante todo esse período a Prefeitura 

não teve uma inserção no projeto a não ser atuar dentro dos marcos legais de regulação urbanística da 

intervenção realizada pelo Governo do Estado. 

A Partir da fase 3 essa situação mudou devido a exaustão dos recursos do Governo do Estado e da 

pressão dos atores sociais para que a prefeitura assumisse seu papel. Nesse sentido, foi importante a atuação do 

Iphan e da Unesco no momento da inclusão do centro histórico na Lista do Patrimônio Mundial. Os acordos 

institucionais entre o Brasil e a Unesco exigiam a presença e o aval do governo municipal a execução dos termos 

de compromisso firmado entre as instituições envolvidas. 



39 

9. Caracterizar a abertura à participação e instrumentos participativos e decisórios utilizados nas 

fases. 

O PPRCHSL não foi um programa que utilizou mecanismos participativos institucionalizados amplos 

mas teve uma preocupação criar abertura para que os atores implicados nas ações do programa pudessem opinar 

e, também, participar das decisões, especialmente nas fases de elaboração das propostas de ação . Desde o início 

do programa percebe-se uma preocupação dos formuladores das ações e planos com a participação com atores 

sociais, diretamente envolvidos nas obras.  

Entretanto, a efetiva e duradoura participação ficou restrita a intelectuais e técnicos de diferentes 

instâncias governamentais estaduais e federais. 

Na primeira fase, os comerciantes da praça do Comércio e os feirantes do mercado tiveram um papel 

importante nas decisões sobre o projeto Praia Grande. 

No segundo período, a participação ficou restrita aos grupos de promotores culturais e intelectuais 

locais, apesar de haver um envolvimento de moradores de baixa renda no processo de planejamento. 

Somente no terceiro período, com a entrada do Governo Municipal no processo é que pode-se observar 

uma maior preocupação, e abertura, à participação mais ampla dos atores implicados no processo. 

10. Tipos de projetos físico/espacial, ou de desenho urbano: tratamentos e/ou regulamentações dos 

espaços públicos e das propriedades privadas. 

O PPRCHSL foi um programa que realizou importantes projetos de infraestrutura especialmente no 

caso de saneamento, energia elétrica e mobilidade urbana. Foram reformadas todas as instalações de 

infraestrutura no perímetro da área de intervenção, incluindo o embutimento da fiação de energia elétrica e 

demais serviços cabeados. 

A pavimentação das ruas e calçadas, bem como o mobiliário urbano e o posteamento foram 

padronizados. 

No caso das edificações houve uma preocupação recorrente em mimetizar as construções novas com as 

antigas e procurar reconstruir as edificações arruinadas com os desenhos antigos. Isso levou a uma certa 

formação de “pastiches” mas que não comprometem o aspecto geral do conjunto. No interior do perímetro 

tombado, o Iphan aprovou as intervenções realizadas e controlou a execução das reformas.  

Muitas edificações arruinadas foram substituídas por espaços públicos, especialmente por passagens e 

pequenas praças. 

As alterações importantes da mobilidade urbana no interior do centro histórico foram alcançadas por 

meio de reformas completas das ruas e calçadas. Foram construídas novas escadarias ligando diversos planos do 

centro histórico e formadas novas passagens entre ruas pela demolição de algumas ruínas de edificações. O 

entorno do centro histórico é bem servido de transporte público com vários terminais de ônibus. 

11. Descrever, para cada fase os tipos de projetos econômicos mais importantes para o desempenho do 

processo. Identificar componentes de emprego e renda se existentes. 

O PPRCHSL iniciou-se com um importante projeto econômico: a reestruturação do mercado e da feira 

da Praia Grande, bem como a readequação dos imóveis comerciais do entorno. Durante todo o processo pode-

se observar propostas de projetos com direto impacto econômico como a transformação de um antigo galpão 

industrial em um centro de comércio de artesanato, a criação de uma casa de artistas, a adaptação de imóveis 

para atividades de comércio e serviços. Também, foram desenvolvidos alguns projetos, fora do perímetro do 

centro histórico, mas ligados ao programa, que tratavam de formar mão-de-obra especializada, como por 

exemplo o centro de recuperação e construção de embarcações para pesca e passeios. 
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12. Identificar os produtos imobiliários que foram gerados em cada fase do projeto e como foram 

colocados no mercado. 

Foram criados os seguintes produtos imobiliários quase todos frutos do reaproveitamento de imóveis 

antigos: 

a. Apartamentos com áreas de serviço comum para famílias de baixa renda; 

b. Apartamentos para servidores públicos do Estado do Maranhão. 

A maioria dos imóveis antigos recuperados foi utilizada para abrigar serviços públicos, centros culturais e 

atividades comerciais voltadas ao apoio ao turismo. 

 

13. Descrever os critérios de reuso e reforma das propriedades imobiliárias patrimoniais protegidas, 

públicas e privadas. 

Os imóveis tombados são objeto de projetos especiais avaliados pelo Iphan. Todos os imóveis no centro 

histórico são avaliados pela Prefeitura e submetidos a apreciação do Iphan 

Os critérios de intervenção nos imóveis antigos, são bastante rígidos quanto a modificações nos espaços 

interiores. Imóveis de maior importância cultural são objeto de cuidados mais especiais favorecendo princípios 

de conservação cultural apesar das intervenções tenderem à “reprodução” dos modelos antigos.  

 

14. Avaliar a valorização imobiliária dos imóveis da área do projeto no final do período de análise. 

Utilizar outras áreas de centralidade da cidade como referencia. Se possível, avaliar temporalmente 

a valorização dos imóveis da área do projeto (Fim do período e outro momento do passado) 

As informações existentes para o período 1983 e 2005 mostram que o programa passou por duas fases 

de valorização imobiliária. A primeira, até 1997, teve uma forte valorização dos imóveis da área de intervenção. 

O segundo, de 1997 a 2005,  mostrou uma estabilização dos preços reais das propriedades.  

5. Em recente trabalho o Banco Inter-Americano estimou que o valor dos imóveis do CH tem caído 

alcancando um valor de R$ 650/m2, enquanto que outras zonas da cidade tem um valor médio de R$ 

800/m2.  

15. Descrever o mix de atividades urbanas implantado na área no final do período de análise. 

Comparar com outras áreas de centralidade da cidade. 

 

Inicio Final 

Habitação Habitação 

Comércio local Comércio local 

Comércio especializado Comércio especializado 

Serviços públicos Atividades culturais 

 Hospedagem 

 Serviços de entretenimento e 

alimentaçãoo 

 Serviços públicos 

 Educação superior e especializada 

 Serviços modernos 
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16. Identificar os projetos de habitação social implantados durante o processo, se existentes. 

O PPRCHSL foi um programa que desde o seu início teve uma preocupação em realizar projetos de 

habitação social no centro histórico. Na segunda fase do programa foi realizado um projeto de readequação de 

edifícios antigos para habitação de famílias de baixa renda. Apesar de bem elaborado e gerido, o projeto não foi 

uma experiência exitosa devido à fragilidade do projeto do condomínio em lidar com a realidade sócio cultural 

das famílias abrigadas. 

Esse tipo d iniciativa foi abandonado na terceira fase quando foram realizados e implantados projetos de 

adequação residencial de edifícios para famílias de baixa/média renda de servidores públicos estaduais. Esse 

programa teve um bom desempenho e foi implantado ao longo de vários anos. Contudo, quando a capacidade 

de financiamento do programa por parte do Governo do Estado diminuiu o programa foi encerrado. 

Na fase recente do programa, a sob a gestão da municipalidade de São Luís, os projetos para habitação 

no CH foram retomados.  

17. Identificar e descrever os mecanismos de distribuição de custos/benefícios da implantação do 

projeto entre os atores envolvidos e/ou entre diferentes partes da cidade? 

Não foram criados mecanismos de distribuição de benefícios e/ou compensação de externalidades 

negativas durante a implantação do programa. 

18. Identificar os principais custos socioeconômicos do processo, identificando atores envolvidos. 

O estado precário da área no início do programa e o grande número que imóveis em ruínas fez com que 

os custos do processo de revitalização fossem concentrados, basicamente, em um grupo social: os dos 

moradores de renda muito baixa, que habitavam as ruínas e os cortiços. Os projetos habitacionais desenvolvidos 

pelo programa, apesar de bem intencionados, não foram suficientes para abrigar as famílias removidas.  

19. Ações do projeto 

 

Dimensão / Ação 
Ano 

início 

Ano 

fim 

Racionalidade Invest.* 

A. Política urbana e 

regulação 
  

  

Tombamento federal  1974 

O CH foi tombado pelo Iphan em 1974 

(Processo no 454-T-57; inscrição n° 64 do 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico 

e Paisagístico 

 

     

Decreto Estadual no 7.435 

de 16 de novembro de 1979, 

no âmbito da SEPLAN-MA 

  

Criou um grupo de trabalho e uma comissão 

para desenvolver o Programa de Preservação 

e Revitalização do Centro Histórico – 

PPRCH 

 

Projeto do PPRCH  1981 
Apresentação do programa de revitalização 

conhecido como Projeto Praia Grande. 

 

Decreto estadual No. 10.089 

de 1986 
 1986 

Ampliou a área do CH, englobando a área 

tombada federal (São 978 imóveis inseridos 

na área de proteção federal, de 60 hectares, e 

4.629 imóveis na área de proteção estadual, 

de 160 hectares). 
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Inclusão do CH na lista do 

Patrimônio Cultural da 

Humanidade da Unesco 

 1997 

Tombamento internacional do CH (área 

tombada federal mais um pedaço da tombada 

estadual) 

 

Plano municipal de gestão  1998 2003 
Prefeitura elabora um Plano Municipal de 

Gestão do Centro Histórico de São Luís  

 

Lei Municipal Nº 4493, 2005  2005 

Cria a Fundação Municipal de Patrimônio 

Histórico – FUMPH, com personalidade 

jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa, financeira e dotação 

orçamentária própria, vinculada á Secretária 

Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento – SEPLAN. 

 

Plano Diretor de São Luís  2006 
O CH é caraterizado como Zona de Proteção 

Histórica. 

 

B. Iniciativa e demanda 

dos agentes 
  

  

Iphan e Governo Estadual  1979 
Convenção da Praia Grande que lança as 

bases do programa 

 

Governo do Estado do MA  1981 Elaboração do PPRCHSL  

Governo do Estado do MA   
Inclusão de São Luís na lista do Patrimônio 

Cultural da Humanidade 

 

Prefeitura de São Luís  2003 Elabora plano de gestão do CH  

Prefeitura de São Luís  2006 Assume o PPRCHSL  

Prefeitura de São Luís 2009 2013 
Negocia com o BID uma reformulação do 

PPRCHSL (US$ 26 milhões) 

 

C. Características dos 

projetos 
  

  

Feira da Praia Grande 1981 1982 
Reforma do mercado público e de imóveis da 

praça do Comércio. 

 

Albergue do voluntariado 1981 1983 
Reforma de imóvel abandonado em albergue 

para pessoas sem abrigo. 

 

Praça da Praia Grande 1981 1983 
Conversão de uma ruína em um espaço 

público. 

 

Abertura do Beco da Preça 1981 1983 Agenciamento de um pequeno beco.  

Sítio do Físico 1983 1987 

Recuperação de antigas ruínas industriais 

(curtume) em espaço de visitação pública e 

realização de eventos culturais. 

 

Projeto Reviver 1987 1991   

Reconstrução de escadaria    
Agenciamento urbano de uma grande 

escadaria ligando dois planos do CH. 

 

Convento das Mercês   
Centro cultural em antigas ruínas de 

convento. 
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Fábrica de Cânhamo   
Conversão de antiga fábrica em centro 

comercial para venda de artesanato. 

 

Centro de criatividade 

Odylio Costa 
  

Conversão de galpões comerciais em centro 

de ensino e artes. 

 

Museu de artes visuais   Conversão de dois sobrados em museu  

Restaurante Escola do Senac   
Recuperação de ruína de sobrado em 

restaurante e escola profissionalizante. 

 

Teatro Artur Azevedo - 1995 Restauro do Teatro Mias antigo do Brasil.  

Projeto piloto de habitação - 1993 

Reconstrução de um sobrado para 10 

residências de famílias de baixa renda, com 

lojas no pavimento térreo. 

 

Mercado do Peixe no 

Portinho 
- 1993 

Novo mercado de pescados   

Prodetur 1998 2006   

Terminal hidroviário do CH  1999 

Nova estação de cargas e passageiros para 

embarcações que atual na Baixada 

Maranhense e em Alcântara. 

 

Rede elétrica subterrânea  2001 

Embutimento da rede elétrica e padronização 

de equipamentos de iluminação pública (1048 

domicílios, 15 km). 

 

Rede subterrânea de 

telefonia 
 2001 

Idem a rede elétrica.  

Estação de tratamento de 

esgotos do Bacanga 
  

Tratamento dos esgotos do CH e de área de 

entorno. 

 

Sistema de saneamento 

completo e calçamento 

padronizado do CH 

  

Saneamento completo da área do CH e 

calcamento das vias públicas e calcadas com 

sistema padronizado (90.000 m2 de calçadas) 

 

Urbanização do canal do 

Portinho 
  

Urbanização de área degradada do CH  

Escola de Arquitetura da 

UEMA 
  

Conversão de antigas instalações da 

companhia de eletricidade em faculdade de 

arquitetura (3.030 m2). 

 

Escola de música do Estado  2001 
Restauro de antigo casarão em escola de 

música. (1.220 m2) 

 

Centro de capacitação 

tecnológica  
 2001 

Adaptação de um dos mais importantes 

sobrados do CH em escola secundária 

profissionalizante para 1.800 alunos. 

 

Solar dos Vasconcelos  2001 

Restauro de casarão antigo para museu da 

memória do CH e Secretaria da Cultura do 

Estado do Maranhão (1.430 m2). 

 

Centro de Pesquisa de 

História Natural e 
 2002 

Restauro de casarão para centro de estudos e 

museu. 
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Arqueologia do Maranhão 

Teatro João do Vale  2001 
Adequação de antigos armazéns de açucar 

para teatro experimental. 

 

Casa do Maranhão  2002 

Readequação de antigo edifício público para 

receber um centro de cultura popular do 

Maranhão, incluindo lojas  de produtos 

artesanais. 

 

Casa de Nhozinho  1999 
Sede de ONG de apoio e promoção da 

cultura popular do Estado do Maranhão. 

 

Mercado das artes e Banco 

do empreendedor 
 2001 

Adequação de antigo armazém para centro 

de cultura popular e entidade ligada ao Sebrae 

para capacitação profissional. 

 

Habitações populares 2002 2006 

Recuperação de cinco grandes sobrados para 

35 apartamentos de 2 e 3 quartos e 18 lojas, 

nos andares térreo, destinados a servidores 

públicos estaduais de média/baixa renda. 

 

Morada das artes  2001 

Adequação de trapiches (armazéns) antigos 

para apartamentos para artistas (temporários) 

residentes e ateliers artísticos. 

 

Instituto Osvaldo Cruz  2001 
Recuperação de unidade de saúde para 

prestação de exames clínicos. 

 

Viva Cidadão  1999 

Adequação de galpão do porto para centro 

de prestação de serviços públicos aos 

cidadãos. 

 

Casa da Cidade  2001 
Recuperação de antigo casarão para 

instalação da Junta Comercial do Maranhão. 

 

Delegacia especial e Batalhão 

do Turismo  
  

Adequação de grande sobrado para serviços 

da Secretaria de Segurança do Estado do 

Maranhão. 

 

Centro de Educação e 

Cidadania 
 2003 

Reforma de casarão antigo para centro de 

treinamento profissional e prestação de 

serviços de saúde. 

 

     

Residência popular 2001 2006 

Reconversão do Albergue do voluntariado 

em um edifício para 12 residências de 

famílias de baixa renda. 

 

Igreja da Sé e Palácio 

Episcopal 
  

Restauro de monumentos religiosos.  

Igreja do Desterro   Restauro de monumento religioso.  

Recuperação e construção de 

praças 
  

Recuperação e construção em terrenos com 

ruínas de seis praças do CH 

 

Universidade Virtual do 

Maranhão 
 2005 

Recuperação de sobrado para centro de 

capacitação tecnológica 
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Centro estadual de Educação 

Profissional de S. Luís. 
  

Centro de ensino superior do Instituto 

Federal do Maranhão. 

 

Escola de enfermagem   
Recuperaçào de dois imóveis para escola de 

enfermagem. 

 

Aliança Francesa   
Imóvel doado para instalaçãoo de centro de 

ensino de línguas. 

 

Estaleiro escola – Sítio do 

Tamancão 
  

Centro de recuperação de embarcações e 

ensino profissionalizante em técnicas 

construtivas navais. 

 

Pousado do Largo do 

Comércio 
  

Reforma do maior sobrado do bairro da 

Praia Grande para pousada com 42 

apartamentos. 

 

D. Arranjo institucional     

Gestão do programa 1982 2006 

O programa esteve sob a gestão do Governo 

do Estado do Maranhão. Foi constituída uma 

equipe de trabalho que esteve a frendo do 

projeto por todo o período. 

 

Gestão do programa  2006 2013 
O programa passou para a responsabilidade 

da Prefeitura de São Luís. 

 

E. Financiamento e risco     

Programa de revitalização 1982 2006 
O programa foi financiado pelo Governo do 

Estado do Maranhão 

 

Prodetur   

Governo do Estado do Maranhão, Governo 

Federal e Banco inter-Americano de 

Desenvolvimento 

 

Programa de Revitalização 2 2006 2013 
Prefeitura de São Luís, Governo Federal e 

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento 

 

f. Integração e impacto na 

cidade 
  

  

Valorização imobiliária da 

área 
 

Centro histórico – média = R$ 650/m2 

Cidade – média = R$ 800/m2. 
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2.3 Recife 

1.  Informações gerais sobre a área do projeto.  

Datas de início e fim da análise: 1993 – 2013 

Nome do Projeto: Plano de Revitalização do Bairro do Recife 

k. Cidade / Região metropolitana: Recife / Região Metropolitana do Recife 

l. População da região / cidade (2013): 3 859 445 / 1 599 514 habitantes 

m. Localização: Bairro do Recife: 

n. Área Territorial (hectare): 467,8 ha 

o. População Residente (2000): 925 habitantes,   

Masculina: 462  

Feminina: 463 

p. População por Faixa Etária:  

0 - 4 anos: 107 

5 - 14 anos: 217 

15 - 39 anos: 410 

40 - 59 anos: 141 

60 anos e mais: 50  

q. Taxa de Alfabetização da População de 15 anos e mais: 72,88%  

r. Número Total de Domicílios: 303  

Domicílios Particulares: 288  

Domicílios Particulares Permanentes: 288  

Domicílios Particulares Improvisados: 0  

Unidades em Domicílio Coletivo: 15  

s. Quantitativo de Imóveis por Uso (IPTU/Sec. de Finanças):  

Residenciais: 78 

Não Residenciais: 974 

Terrenos: 516  

t. Rendimento Nominal Médio Mensal dos Responsáveis por Domicílios com Rendimento 

Mensal Total: R$ 203,51  

 

2. Visão geral 

Histórico do sítio 

Antecedentes 

Linha do tempo do processo com principais projetos 

Fases do processo 

A. Política urbana e regulação  

B. Características do processo  

C. Arranjo institucional  
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D. Financiamento e risco  

E. Integração e impacto na cidade  

 

Do século XVII até o início do século XX, O Bairro foi o centro econômico da cidade e da região 

açucareira do Nordeste do Brasil. A partir do final da década de 1930, sofreu um longo processo de 

esvaziamento econômico e de degradação das infraestruturas urbanas, devido ao deslocamento do “centro 

econômico” para outras partes do centro histórico da cidade. A partir dos anos 1980, o Bairro do Recife deixou 

de depender do porto, devido as mudanças nas tecnologias de armazenagem e transbordo modal (containers). O 

espaço urbano do Bairro foi-se fechando à cidade e sua economia a reproduzir-se sem introduzir novidades na 

sua estrutura. O esvaziamento econômico da área e as restrições construtivas provocaram uma redução relativa 

dos preços da terra e dos seus imóveis. Criou-se um círculo vicioso entre a desvalorização imobiliária e a 

expansão das atividades de armazenagem. O Bairro tornou-se uma "periferia central", um privilégio para esse 

tipo de atividade econômica. De modo acoplado, as empresas transportadoras de cargas fizeram do espaço 

público parques de estacionamento e de carga e descarga. As grandes empresas com sede na área, também, 

passaram a utilizar o espaço urbano coo extensão de suas atividades, especialmente como áreas de 

estacionamento. Assim, o espaço urbano do Bairro podia ser caracterizado como um espaço semiprivado de 

caráter auxiliar da produção mercantil. 

Até 1993, no Bairro do Recife distinguiram-se cinco aglomerações de atividades urbanas: a portuária; a 

do comércio atacadista;  a industrial; a de serviços, e a de organismos públicos. Cabe mencionar a presença de 

uma pequena favela com cerca de 550 habitantes. A ociosidade na ocupação da área construída do Bairro do 

Recife era de 15%, aproximadamente, bastante elevada, considerando-se que nesta cifra não estava computado a 

área construída subutilizada.  Parte substantiva da área total construída do Bairro (43%) requeria algum tipo de 

obras de recuperação, por não apresentar bom  estado de conservação. 

O Plano de Revitalização do Bairro do Recife foi desenhado como um instrumento para mudar o uso e a 

forma de ocupação dos imóveis do Bairro do Recife. 

As primeiras propostas efetivas de revitalização do Bairro do Recife tiveram origem na década de 70. 

Somente em 1986, a municipalidade realizou diagnósticos e elaborou algumas propostas pouco práticas para uma 

ação imediata.  O Centro histórico foi analisado sob a ótica dos princípios da conservação do patrimônio 

cultural, apesar da identificação correta das causas econômicas da substituição de atividades. Foi um momento 

político importante pois se reconheceu o centro histórico era “o espaço complexo da cidadania, lugar em que 

nenhum grupo social possa impor unilateralmente o seu domínio” . Também, o Bairro do Recife foi reconhecido 

pela municipalidade como uma área de degradação física, ausência de “vida urbana” e estigmatizava como zona 

“marginal” e perigosa, e mereceu um tratamento especial. Foi criado o Escritório de Revitalização do Bairro do 

Recife, que iniciou suas atividades com uma forte campanha de divulgação dos seus trabalhos e eventos. 

A orientação básica da ação do Escritório nesse período foi a conservação dos sítios históricos sob a 

ótica das experiências italianas de revitalização, mais especificamente pelos trabalhos realizados pelos governos 

municipais comunistas, como o de Bolonha.  O direcionamento das ações basicamente para um único grupo 

social (favelados, prostitutas e trabalhadores portuários) que tinha pouco poder de comando sobre o processo de 

reprodução da economia local, afastou os principais atores capazes de alterar o processo de “congelamento” das 

funções urbanas instalado deste a década de 70, e descrito acima. Atores de importância capital como os 

dirigentes do Porto, os grandes proprietários imobiliários (ex. a Santa Casa de Misericórdia), os atacadistas, os 

proprietários de grandes indústrias pernambucanas, que têm as sedes das empresas na área (usinas de açúcar, 

cimento, massas e moinho de trigo), os dirigentes de grupos financeiros (grandes bancos nacionais e 

internacionais) e os agentes do comércio internacional, foram ouvidos pelo Escritório de Revitalização de modo 

marginal. Assim, o Escritório não criou expectativas nos atores que podiam manter a proposta de revitalização 

em discussão.  
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Em 1993, foi elaborado o Plano de Revitalização do Bairro do Recife (PRBR). Este foi apresentado ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiamento. A municipalidade iniciou um programa 

de parcerias com investidores privados. Assim, a implantação do  PRBR criou expectativas novas entre os 

agentes intervenientes no espaço urbano do Bairro. Primeiro, os administradores do Porto do Recife se viram 

pressionados a discutir propostas de recuperação de áreas degradadas e ociosas para uso urbano. Segundo, os 

proprietários de grandes edifícios, construídos durante a reforma de 1913, pela primeira vez encontraram 

interlocutores que ofereciam alternativas de uso para os espaços vazios e subtilizados. Terceiro, os 

concessionários de serviços públicos e gestores de infraestruturas urbanas podiam discutir um programa de 

renovação como possibilidade de financiamento. 

As novas atividades recomendadas pelo Plano foram: os serviços modernos; os serviços de cultura e 

lazer; os serviços turísticos; o comércio varejista moderno; e a habitação. O PRBR previa  uma utilização do 

espaço urbano que reforçasse a convivência das atividades, o uso misto e justaposição temporal de atividades ao 

longo do dia, para a utilização do Bairro em período integral.  

O PRBR foi pensado como uma ação pública para orientar a ação dos agentes sociais investidores no 

Bairro. Esta indução deu-se, fundamentalmente, através da implantação de projetos estruturadores em áreas 

específicas chamadas Pólos. Dentre estes projetos estava o Pólo do Bom Jesus, ao redor da rua de mesmo nome 

(no centro da área geográfica do Bairro), que foi por onde começou o projeto como um centro de comércio, 

animação, lazer e cultura. 

O PRBR teve um bom desempenho nos anos iniciais de implantação. Houve resposta rápida do setor 

privado e a gestão do Escritório foi muito inovadora e eficiente. Foi implantado um programa de eventos 

culturais no espaço público que se tornou permanente e perdura até hoje em dia. Por exemplo, o carnaval que 

começou a ser comemorado na área do Pólo do Bom Jesus no início do PRBR, tem, hoje em dia, o Bairro como 

a principal área de concentração das atividades recreativas e culturais. 

Nos primeiros dez anos o desenvolvimento do PRBR foi relativamente contínuo. A Prefeitura do Recife 

foi muito bem sucedida em captar recursos de programas de investimento do Governo Federal para projetos que 

davam continuidade e ampliavam o Plano, como foram os casos dos seguintes programas: Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE I e II) e do Programa Monumenta/BID, todos com 

financiamento do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal. Durante essa fase foi implantado um outro projeto estruturador o do Polo da Alfândega 

que expandiu as ações do Plano para a zona sul do Bairro. 

A partir de 1998 a revitalização do Bairro do Recife ganhou um novo rumo com a criação, por parte do 

Governo do Estado de Pernambuco, do Porto Digital. Esse projeto visou criar na cidade um centro de 

empresas, instituições de pesquisa e apoio relacionadas as tecnologias de informação e comunicação e à chamada 

economia criativa entendida como “processos que envolvam criação, produção e distribuição de produtos e 

serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos” e 

englobando as seguintes atividades: gastronomia, arquitetura, publicidade, design, artes e antiguidades, artesanato, 

moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer e música. O 

Governo do Estado fez investimentos vultosos na criação de uma infraestrutura tecnológica (telecomunicações), 

na compra de reforma imóveis e na criação de instituições de apoio, gestão e promoção dessas atividades no 

Bairro. Esse projeto representou a formação de uma nova coalizão de interesses econômicos e políticos na 

cidade que reunião empresários do setor de TCI, as Universidades locais, profissionais especializados e entidades 

governamentais. A coalizão conseguiu que aprovar leis de incentivo fiscal às empresas de TCI e economia 

criativa que se instalassem no Bairro (Redução do ISS). 

O projeto do Porto Digital alterou bastante o mix de atividades instaladas no Bairro e expandiu a área da 

reabilitação para a parte norte da ilha do Recife. As atividades de serviços de alimentação e lazer perderam 

espaço e as de escritórios de serviços aumentou muito.  
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Por pressão dos grupos de residentes na Comunidade do Pilar (anterior Favela do Rato) e dos 

proprietários e investidores no Porto Digital, o Governo Municipal iniciou um processo de reurbanização da 

favela e melhoria da área de entorno. Contudo, esse projeto caminha, ainda, a passos lentos. 

A partir de 2012, o Governo do Estado lançou um projeto que retoma uma proposta inicial do PRBR: a 

da conversão dos antigos armazéns portuários em equipamentos de cultura, laser, consumo e apoio ao turismo, o 

chamado projeto Porto Novo. Esse projeto foi inspirado no de Porto Madero (Buenos Aires, Argentina) e no da 

cidade de Belém (Pará). Com esse projeto, as propostas iniciais do PRBR foram praticamente completadas. O 

processo de revitalização, bem como o do Porto Digital, foram estendidos para fora dos limites do Bairro do 

Recife, em busca de mias espaço para expansão de suas atividades. 

3. Propostas inicias do projeto e dos atores que o impulsionaram.  

A elaboração do PRBR (1991) foi uma iniciativa do Governo Governo do Estado de Pernambuco que 

queria abrir novas frentes para a economia do estado principalmente para o setor dos serviços para o turismo. 

Em 1992 o projeto foi encaminhado para a Prefeitura da Cidade do Recife (Prefeito Jarbas Vasconcelos) 

que o adotou e começou a implantá-lo em 1993.  A Prefeitura recebeu um apoio muito forte da rede Globo e da 

Fundação Roberto Marinho que estavam interessadas em implantar o “Projeto Cores da Cidade” no bairro.  

O projeto iniciou com forte apoio da Prefeitura e envolvimento direto do prefeito, Sr. Jarbas 

Vasconcelos, e teve um bom apoio do Governo do Estado, principalmente para melhoria de infraestrutura 

(abastecimento d’água e suprimento de energia elétrica). Também, proprietários de imóveis, investidores em 

serviços de alimentação lazer  e grupos de artistas e artesãos apoiaram o projeto. Surpreendentemente o Porto da 

Cidade deu apoio a implantação do Plano. 

Atores principais no início do projeto 

d. Prefeitura da Cidade do Recife 

e. Fundação Roberto Marinho 

f. Proprietários de imóveis 

g. Empresários de serviços em bares, restaurantes, shows 

h. Porto do Recife 

4. Identificação das fases principais do projeto, por período de tempo e caracterização qualitativa. 

O projeto passou por três fases. 

Fase 1 – Revitalização pelo patrimônio, atividades culturais, de lazer e de apoio ao turismo (1993 – 2000) 

Início da implantação do PRBR que visava introduzir novas atividades para manter a utilização do 

estoque construído existente. A manutenção da maioria das atividades existentes somente reforçaria o ciclo 

vicioso da ociosidade e degradação. A estrutura produtiva proposta para o Bairro concentrou-se nos serviços 

modernos, especialmente nos de cultura, lazer, diversão, turismo e quaternário avançado, como comunicação, 

consultorias e serviços sofisticados (design, propaganda, processamento de imagens), informática, e alguns ramos 

das finanças. Essas atividades substituiriam especialmente as do comércio atacadista de materiais elétricos, de 

produtos químicos, de equipamentos mecânicos e grande parte das instalações portuárias. Também, havia a 

proposta de reurbanizar a Favela do Rato onde viviam ao redor de 500 pessoas. 

Essa fase foi basicamente dirigida pela Prefeitura da Cidade do Recife, fazendo investimentos com 

fundos orçamentários e recebeu apoio da Fundação Roberto Marinho para implantar o programa Cores da 

Cidade que havia sido iniciado no centro histórico da Cidade do Rio de Janeiro. As ações desse período se 

concentraram na melhoria dos espaços públicos e das infraestruturas urbanas, na montagem de uma estrutura de 

gestão, na negociação com investidores privados e com a administração o do Porto da Cidade. Também foi 

lançado um grande programa de eventos nos espaços públicos que perdurou até a fase final do programa. 
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Fase 1.1 – Prodetur 1 

Essa subfase foi uma continuação da Fase 1 com a captação o de recursos de um programa do Governo 

Federal (o Prodetur) com financiamento do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento. As ações continuaram 

na melhoria do espaço público e das infraestruturas urbanas além das de restauro e conversão de vários imóveis 

em equipamentos culturais. 

Fase 1.2 – Projeto Monumenta 

Essa subfase foi caracterizada pela adesão do Plano ao Programa Monumenta do Governo Federal, com 

financiamento do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento. As ações se concentraram no restauro de um 

monumento nacional, a igreja da Madre de Deus, e na melhoria do espaço público de uma rua do Bairro, para a 

criação de um novo polo de concentração de atividade de lazer e a conversão de grandes imóveis em 

equipamentos culturais e de comércio, o Polo da Rua da Moeda. Também, foi lançado um projeto de 

empréstimo para o restauro e conversão de imóveis residenciais. 

Fase 2 – Porto Digital e Polo de tecnologia da comunicação, informação e criação artística/cultural 

mercantil (2001 – 2010) 

Nova fase da revitalização cuja gestão passou a ser dividida com o Governo Estado de Pernambuco. 

Objetivou-se a criar no Bairro do Recife um polo de empresas e instituições de pesquisa e promoção de 

tecnologia de informação e comunicação (TIC). Foram feitos massivos investimentos na criação de uma 

infraestrutura de telecomunicações, na compra e conversão de imóveis para as novas atividades, na formação de 

instituições de gestão dos negócios e na criação de leis de redução de impostos municipais e estaduais para atrair 

negócios para a área.  O financiamento foi com recursos do Tesouro Estadual. 

Fase 3 – Porto Novo: de volta ao lazer e ao turismo (2011 – 2013) 

Essa fase, também capitaneada pelo Governo Estado de Pernambuco, foi voltada para a conversão da 

área portuária obsoleta em equipamentos de apoio ao turismo, como um terminal marítimo de passageiros, a 

diversão e lazer e novos equipamentos culturais. Foram convertidos vários galpões de armazenamento do Porto. 

O projeto estendeu-se para além do ilha do Recife (o Bairro) em cais do parto onde serão criados novos 

equipamentos de comércio e hotéis. Esses projetos foram financiados em parceria público privada com a 

participação do Governo do Estado de Pernambuco, do Porto do Recife e da iniciativa privada. 

5. Identificação por fase dos: objetivos e estratégias, tipos de projetos implantados, audiência dos 

projetos e atores envolvidos, agentes financiadores e garantidores das ações. 

Fase 1 

Objetivos  

O objetivo expresso no PRBR era a modificação da estrutura produtiva do Bairro e a mudança na forma 

de relacionamento e divisão de responsabilidades entre o poder público municipal e a iniciativa privada. O PRBR 

propos introduzir novas atividades para manter a utilização do estoque construído existente. A manutenção da 

maioria das atividades existentes somente reforçaria o ciclo vicioso da ociosidade e degradação. A estrutura 

produtiva proposta concentrou-se nos serviços modernos, especialmente nos de cultura, lazer, diversão, turismo 

e quaternário avançado, como comunicação, consultorias e serviços sofisticados (design, propaganda, 

processamento de imagens), informática, e alguns ramos das finanças. Essas atividades substituiriam 

especialmente as do comércio atacadista de materiais elétricos, de produtos químicos, de equipamentos 

mecânicos e grande parte das instalações portuárias.  

A estratégia 

O PRBR foi uma proposta de restruturação urbana dependente da ação e dos investimentos públicos 

para orientar os agentes investidores no Bairro. Essa indução deu-se, fundamentalmente, por meio da 

implantação de projetos estruturadores que poderiam, se realizados, garantir o sucesso do Plano segundo os seus 
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objetivos (Mapa 2). Os projetos estruturadores foram denominados Pólos e foram regulamentados por lei 

municipal. 

O relacionamento entre o setor público e o privado seria estabelecido mediante um programa de ação 

pública, que buscaria mudar a natureza do espaço urbano do Bairro, especialmente do espaço público. O setor 

público se responsabilizaria pela realização de projetos de melhoria do espaço público, ampliação e 

modernização da infraestrutura urbana e negociação de recursos para a realização de investimento em projetos 

de grande complexidade envolvendo muitos atores. A ação do poder público municipal seria respaldada por uma 

campanha contínua de promoção do Bairro, junto à opinião pública, e pela montagem de um calendário anual e 

permanente de eventos de recreação, lazer e cultura no espaço público reabilitado. Pelo lado da iniciativa privada, 

o Plano propunha a reabilitação dos imóveis e sua adequação funcional e arquitetônica às novas atividades. 

Atores envolvidos 

Públicos:  Administração municipal, algumas empresas do governo estadual (energia e saneamento) e do 

governo Federal, a administração do porto da cidade. 

Privados tradicionais: Proprietários de imóveis e empresários de comércio.  

Privados novos: Empresários de lazer e diversão (bares e restaurantes e espetáculos ), empresários de 

serviços modernos, agentes de turismo; Fundação Roberto Marinho. 

Outros: Associações e sindicatos patronais e de trabalhadores; organizações não-governamentais, artistas 

e outros. 

Agentes financiadores e garantidores 

Prefeitura da Cidade do Recife com recursos orçamentários recursos próprios de atores privados. 

Financiamento dos programas Prodetur e Monumenta pelo BID com contrapartidas dos Governos Federal,  

Estadual e Municipal. 

Fase 2 

Objetivos  

Criação de um Pólo internacional de empresas de TCI no Bairro. Idéia de criação de um “cluster”de 

negócios especializado.  

A estratégia 

O Governo do Estado de Pernambuco buscou criar uma infraestrutura de serviços de telecomunicação e 

uma estrutura de instituições de gestão do Polo. Foram negociados incentivos ficais para as novas empresas, com 

isenções e redução de impostos tanto municipais como estaduais. Foram criados programas de incentivo e 

incubação de novas empresas de TCI e serviços modernos avançados (criação artística tecnológica). També, 

foram criadas instituições de apoio institucional e empresarial às novas empresas, especialmente na reforma e 

locação de imóveis. 

Atores envolvidos 

Públicos: Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura da Cidade do Recife, Ministério da Ciência e 

da Tecnologia, Universidade Federal de Pernambuco. 

Privados: Proprietários de imóveis, empresas de TCI nacionais e internacionais, consultores de empresas, 

instituições de apoio à empresas e profissionais de TCI. 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado de Pernambuco com recursos orçamentários, Ministério da Ciência e da Tecnologia 

com fundos para aplicação em pesquisa de TCI e apoio a incubadoras, BNDES para apoio a instituições de 

incubação de empresas de TCI.  

 



52 

Fase 3 

Objetivos  

Ampliar a oferta de equipamentos de lazer, cultura e, especialmente, de apoio ao turismo, utilizando os 

galpões desativados do porto do Recife. Aumentar a oferta de espaços para empresas dos serviços modernos 

avançados. 

A estratégia 

Estabelecimento de contratos de parceria com a iniciativa privada para o uso das novas instalações nos 

galpões e espaços do porto.  

Atores envolvidos 

Públicos: Governo do Estado de Permanbuco, Prefeitura da Cidade do Recife, Porto do Recife e 

Governo Federal. 

Agentes financiadores e garantidores 

Investimentos públicos do Governo do Estado de Pernambuco, do Porto do Recife e do Governo 

Federal (Programa de Aceleração do Crescimento). Contratos de gestão com investidores privados (Porto Novo 

Recife S.A - sociedade de propósitos específicos) para desenvolvimentos de novas obras e gestão dos 

equipamentos criados. 

6. Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 

projeto nas fases.  

Plano Diretor da Cidade de 1991 incluiu em um dos seus artigos a obrigação do Município elaborar um 

projeto de revitalização específico para o Bairro do Recife. Esse artigo deu o embasamento legal para que o 

Governo Municipal assumisse e colocasse em prática o Plano elaborado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco. 

Durante o período de implantação do PRBR foram elaboradas e aprovadas 3 instrumentos legais  

diretamente ligadas ao projeto: 

a. Lei Municipal 16.290/97 (1997). Muda zoneamento de uso e ocupação do solo. Flexibiliza a 

reforma e construção em algumas partes do Bairro, fora da área de tombamento. Estabele os 

Pólos de investimento. 

b. Tombamento Nacional de parte do Bairro do Recife (1998). Tombamento da quadras da 

reforma de 1913 com aspecto eclético. Necessário para incluir a área no Programa Monumenta 

BID. 

c. Incentivos ficais a empresas (2011). Leis Municipais 15.563/1991 e 17.762/2011. Concedem 

incentivos de redução do ISS para empresas de tecnologia digital e criação artística que se 

instalem no Bairro. 

7. Identificar o tipo de colaboração entre os atores envolvidos na implantação do processo. 

O PRBR não foi um projeto com grandes conflitos na sua concepção e implantação. A baixa diversidade 

de usos e a alta concentração da propriedade imobiliária no início do projeto reduziram o número de atores em 

disputa por interesses específicos. 

Desde o início do projeto, o maior conflito deu-se entre os moradores da “Favela do Rato”, depois 

denominada “Comunidade do Pilar”, e os atores engajados na implantação do Plano, principalmente a Prefeitura 

da Cidade, O Porto da Cidade, e proprietário de imóveis ao redor da favela. O conflito surgiu com a ideia de 

remover a favela que depois foi transformada em uma reurbanização da área. O número de habitantes da favela 

cresceu mais de três vezes  em dez anos devido ao não controle da invasão de terrenos e imóveis no entorno da 

favela e do adensamento construtivo dos imóveis ocupados. A proposta de reurbanização da área reduziu em 

muito o conflito. 
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Após o início da Fase 2, a do Porto Digital, o aumento do valor dos imóveis levou a que os investidores 

iniciais em bares, restaurantes e pequeno comércio protestassem por causa da dificuldade em continuar operando 

seus negócios. O valor do aluguel dos imóveis fez com que muitas atividades dessa atividade fossem encerradas. 

8. Caracterizar a abertura à participação e instrumentos participativos e decisórios utilizados nas 

fases. 

O PRBR foi processo com vários experimentos de participação. No período imediatamente anterior ao 

Plano foram realizadas experiências de participação com os moradores do bairro, especialmente os moradores de 

cortiços, prostitutas e favelados. 

Durante a implantação as seguintes formas de participação foram identificadas , segundo as fases do 

projeto. 

Fase 1: Caracterizada por um processo participativo mais amplo, capitaneado pela Prefeitura da Cidade e 

envolvendo os atores diretamente envolvidos com as ações: vários atores institucionais da prefeitura e do 

Governo do Estado, proprietários de imóveis, investidores, artistas empresas instaladas na área. Entre as ações 

de participação cabe destacar as seguintes: 

a. Reuniões quinzenais das secretarias municipais, com a participação do Prefeito da Cidade; 

b. Reuniões periódicas dos Secretarias com proprietários de imóveis e investidores; 

c. Criação de um Escritório de Gestão do Plano sediado na Rua do Bom Jesus o local principal do 

projeto. O Escritório mediava os atores durante a execução das obras e canalizava as 

reivindicações dos mesmos para a administração municipal. Também, foi contratada uma 

empresa privada para organizar o processo de venda e aluguel dos imóveis reformados para os 

investidores; 

d. Realização de um Fórum do Bairro para avaliar a implantação e os rumos futuros do projeto; 

Fase 2: Essa fase caracteriza-se por uma restrição da participação aos atores ligados às TIC 

especialmente: empresários, entidades profissionais, técnicos especialistas, proprietários de imóveis e 

empresários. A participação foi dirigida especialmente pelo Governo do Estado de PE, por meio da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e da Organização Social “Porto Digital”. Pode-se 

afirmar que a participação nessa fase foi ampla mas restrita a poucos tipos de atores. 

Fase 3: Essa fase é caracterizada pela baixa participação, restrita somente às audiências públicas para 

apresentação dos projetos e sua discussão. O projeto foi dirigido para ser realizado e gerido por 

empresas privadas, o Porto do Recife e o Governo do Estado. 

9. Tipos de projetos físico/espacial, ou de desenho urbano: tratamentos e/ou regulamentações dos 

espaços públicos e das propriedades privadas. 

O PRBR fez investimentos importantes na recuperação do espaço público do Bairro do Recife. Na 

primeira fase foram estabelecidas alguns princípios para o desenho urbano e materiais para a pavimentação 

pública e a pintura das fachadas (Projeto Cores da Cidade). Esse último projeto utilizou uma palheta de cores 

vibrantes muito diferente da palheta tradicional baseada na pintura a cal. Também, foram estabelecidos alguns 

padrões para o embutimento de fiações (eletricidade, telefonia e fibra ótica). 

A intervenção nos imóveis foi regulamentada somente para a manutenção do aspecto externo. Os 

interiores, com poucas exceções puderam sofrer intervenções que desfiguravam completamente essa parte do 

imóvel.  

Os imóveis novos na área de preservação tiveram sua volumetria controlada pela do imóvel 

anteriormente existente ou pela relação de altura com os imóveis da proximidade. Esse regulamentação foi 

estabelecida na lei 16.290/97. 

Foi desenhado um específico de sinalização urbana e  informação cultural e sobre os imóveis tombados. 
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Vários imóveis foram restaurados segundo as normas estabelecidas pelo Iphan que controla a 

intervenção na área tombada e na zona de amortecimento.  

O PRBR praticamente não teve propostas de mobilidade urbana além da reabertura de uma avenida (a 

Alfredo Lisboa) que conectava a zona sul a zona norte da cidade (e Olinda). Também foi construído um grande 

estacionamento na parte sul da ilha. 

10. Identificar os produtos imobiliários que foram gerados em cada fase do projeto e como foram 

colocados no mercado. 

Foram criados os seguintes produtos imobiliários quase todos frutos do reaproveitamento de imóveis 

antigos: 

c. Salas para escritórios em sobrados antigos; 

d. Conjuntos de escritórios em antigos galpões/depósitos ou fabricas; 

e. Salas de espetáculos em galpões antigos; 

f. Lojas de shopping em um antigo convento; 

g. Conjuntos de escritórios em edifícios novos ou modernos reformados. 

Os imóveis antigos fora, em geral, reformados e convertidos em conjuntos de escritórios pelos novos 

investidores (compradores dos imóveis) e, secundariamente, pelos antigos proprietários. O Porto Digital foi, e 

tem sido, um dos principais agentes desse processo atuando, diretamente na compra, reforma e locação dos 

conjuntos de escritórios para as empresas. Algumas entidades de profissionais, também, ofertam salas de 

escritórios com infraestrutura de TIC para a locação de empresas incubadas.  

11. Descrever os critérios de reuso e reforma das propriedades imobiliárias patrimoniais protegidas, 

públicas e privadas. 

Os imóveis tombados são objeto de projetos especiais avaliados pelo Iphan. Todos os imóveis nas zonas 

de proteção rigorosa ou ambiental da lei municipal no. 16.290/97 são avaliados pela Prefeitura e submetidos a 

apreciação do Iphan 

Os critérios de intervenção nos imóveis antigos, são bastante flexíveis quanto a modificações nos 

espaços interiores. Imóveis de maior importância cultural são objeto de cuidados mais especiais favorecendo 

princípios de conservação cultural. 

12. Avaliar a valorização imobiliária dos imóveis da área do projeto no final do período de análise. 

Utilizar outras áreas de centralidade da cidade como referencia. Se possível, avaliar temporalmente 

a valorização dos imóveis da área do projeto (Fim do período e outro momento do passado) 

Valor em 1996 = 

Valor em 2005 = R$ 763 (atualizado 2013 = R$ 1.175,87) 

Valor de 2013 = R$ 3300 

Valorização entre 2005 e 2013 = 283% 

Valores referenciais de outras áreas de comércio e serviços (maio 2013): 

a. Boa Viagem  R$ 6346 

b. Pina   R$ 5869 

c. Madalena  R$ 5333 

d. Ilha do Retiro  R$ 4293 

e. Derbi   R$ 4237 

f. Boa Vista  R$ 3499 
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13. Descrever o mix de atividades urbanas implantado na área no final do período de análise. 

Comparar com outras áreas de centralidade da cidade. 

Inicio Final 

Porto Porto 

Armazenagem Escritórios de serviços de TCI e 

economia criativa 

Bancos Serviços culturais mercantis 

Serviços portuários Instituições públicas  

Comércio especializado Bares, restaurantes e similares 

Bancos e correlatos Instituições culturais 

Instituições públicas  Residência 

Grandes corporações Serviços portuários 

Residência Grandes corporações 

Instituições culturais Comércio especializado 

 Shopping 

 Bancos e correlatos 

 

14. Identificar os projetos de habitação social implantados durante o processo, se existentes. 

A habitação social foi um dos tópicos a receber uma atenção especial enquanto projeto mas que, de fato, 

pouco recebeu de investimento até o momento da confecção desse trabalho. O Bairro do Recife contem uma 

subárea chamada Pilar onde existe uma antiga igreja dedicada a Nossa Senhora do Pilar. Desde os anos 1970 

nessa área formou-se uma favela, chamada então de Favela do Rato, nas ruas que contornavam seis quadras 

desapropriadas pelo Porto do Recife e tiveram, praticamente todas as suas edificações demolidas. No início dos 

anos 1990, quando foi elaborado o PRBR moravam ao redor de 500 pessoas nessa área, que passou a se 

denominada como Comunidade do Pilar. Quando foi implantado o projeto do Porto Digital realizou-se um 

projeto de habitação social que abrigaria os moradores da favela. Em 2007, o número de moradores havia 

passado de 1800 habitantes reunidos em, aproximadamente, 460 famílias. Em abril de 2014, somente 84 

apartamentos haviam sido terminados e entregues para as famílias.  

Com relação à habitação para famílias de maior renda, nos anos 2000 foram realizados vários estudos 

para a reconversão de edifícios antigos em prédios residenciais. Entretanto o aumento do preço das 

propriedades, devido ao projeto do Porto Digital, inviabilizou esse tipo de conversão. Os imóveis comerciais e 

de serviços alcançam preços de venda e aluguel mais altos que os residenciais.  

15. Identificar e descrever os mecanismos de distribuição de custos/benefícios da implantação do 

projeto entre os atores envolvidos e/ou entre diferentes partes da cidade. 

O PRBR tem mecanismos de distribuição para empresas de setor dos serviços avançados. Existe 

abatimento de impostos significativos para as empresas que se loquem no Bairro.  

Também, foi criado o programa habitacional para famílias de baixa renda, moradoras em favelas. 

Entretanto, esse programa tem avançado muito lentamente. 
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16. Identificar os principais custos socioeconômicos do processo, identificando atores envolvidos. 

Os atores beneficiários diretamente beneficiados com o PRBR foram os proprietários dos imóveis e as 

empresas dos serviços avançados 

17. Ações do projeto 

Dimensão / Ação 
Ano 

início 

Ano 

fim 

Racionalidade Invest.* 

A. Política urbana e 

regulação 
  

  

Plano Diretor da Cidade 1991 1991 Indicado projeto para o Bairro do Recife .  

Lei Municipal 16.290/97 1997 1997 

Muda zoneamento de uso e ocupação do 

solo. Flexibiliza a reforma e construção em 

algumas partes do Bairro, fora da área de 

tombamento. 

 

Tombamento Nacional de 

parte do Bairro do Recife 
1998 1998 

Tombamento da quadras da reforma de 1913 

com aspecto eclético. Necessário para incluir 

a área no Programa Monumenta BID. 

 

Incentivos ficais a empresas 1991 2011 

Leis Municipais 15.563/1991 e 17.762/2011. 

Concede incentivos de redução do ISS para 

empresas de tecnologia digital e criação 

artística que se instalem no Bairro 

 

B. Iniciativa e demanda 

dos agentes 
  

  

Governo do Estado de 

Pernambuco  
1992 1992 

Plano de Revitalização do Bairro do Recife 

procurando transformar o Bairro em uma 

atração turística e um Shopping a céu aberto.  

 

Prefeitura da Cidade do 

Recife 
1993  

Plano de Revitalização do Bairro do Recife O 

documento elaborado pelo Governo do 

Estado é encampado pela Prefeitura do 

Recife. 

 

Governo do Estado de 

Pernambuco 
2000 - 

Porto Digital como espaço institucional e 

infraestrutura para empresas de TIC e 

Economia Criativa para ocupar o Bairro do 

Recife 

 

Governo do Estado de 

Pernambuco e Porto do 

Recife 

  

Projeto Porto Novo   

C. Características do 

projeto 
  

  

Recuperação de espaços 

públicos no Polo Bom Jesus 
1993 1993 

Lançamento do Plano e mostrar credibilidade 1 

Reabertura da Av. Alfredo 

Lisboa 
1993 1993 

Aumentar a acessibilidade da área 1 

Recuperação de Ponte 1993 1993 Melhora da infraestrutura e da imagem 1 
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Maurício de Nassau 

Melhora da infraestrutura de 

abastecimento dágua 
1993 1993 

Viabilizar as novas atividades e o aumento da 

atividade na área. 

1 

Recuperação de três praças 1993 1993 Formar parceria com setor privado 2 

Projeto Cores da Cidade I – 

Rua do Bom Jesus 
1993 1996 

Melhoria do aspecto das edificações – 

Envolvimento do setor privado 

2 

Projeto Cores da Cidade II– 

R. da Guia e Cais do Apolo 

Grandes edifícios e outras 

ruas do  

1995 1996 

Melhoria do aspecto das edificações – 

Envolvimento do setor privado 

2 

Desapropriação e 

recuperação de cinco 

imóveis 

1994 1995 

Instalação de instituições de gestão do 

projeto e atividades culturais 

1 

Recuperação de imóveis para 

bares, restaurantes e 

escritórios 

1994 1996 

Transformação dos usos para atrair visitantes 

7 

2 

Remodelação da fiação 

elétrica na R. do Bom Jesus 
1995 1995 

Melhora na infraestrutura e no aspecto visual 

da rua. 

1 

Recuperação da Pr. do 

Arsenal da Marinha 
1996  

Melhora na infraestrutura e no aspecto visual 1 

Reforma da Pr. do Marco 

Zero 
1999 1999 

Iniciativa de agentes privados. Praça para 

grandes eventos públicos (uso de recursos da 

Lei Rouanet) 

3 

Recuperação da estação do 

Brum 
  

Transformação de Estação de trens do sec. 

XIX em arquivo de processos da Justiça de 

PE 

1 

Recuperação da Sinagoga 

Kahal Zur Israel 
  

Recuperação de imóvel e prospecção 

arqueológica (financiado pelo Banco Safra). 

2 

Paço do Frevo 2010 2013 

Centro de documentação, museu com 

espaços para exposição permanente e 

temporária, cursos profissionalizantes de 

música e dança, estúdio de gravação de áudio, 

rádio online, palco para apresentações 

artísticas e cafeteria.  

3 

Programa Prodetur/NE1 1994 2004 Valor ~R$ 2,26 milhões (valores de 2004)  

Restauração do Teatro Apolo   Mais antigo teatro da Cidade 1 

Restauro e adaptação da Torre do 

Malackoff em espaço de 

exposições 

  

Edifício emblemático do Bairro 1 

Recuperação das pontes Limoeiro 

e Buarque de Macedo 
  

Melhora da infraestrutura. 1 

Recuperação do espaço urbano no 

Pólo Bom Jesus  
  

Agenciamento urbano e melhora da 

infraestrutura 

1 
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Recuperação de edifício de 

Armazém para o teatro Hermílio 

Borba Filho 

  

Nova atividade - teatro experimental 1 

Agenciamento e recuperação do 

entorno do Forte do Brum 
  

Melhora do aspecto visual e da circulação 

viária. 

1 

Agenciamento da entrada norte 

da Ilha do Recife 
  

Obra viária e de estacionamento 1 

Recuperação de fachadas na Av. 

Alfredo Lisboa 
  

Melhora do aspecto visual. 1 

Terminal marítimo de passageiros  1997 2000 
Terminal para a atracação de navios de 

cruzeiro em armazém do início do Sec. XX. 

1 

Implantação de sinalização 

turística  
  

Parte do PRBR e com design específico 1 

Implantação Unid. Gestão do 

Centro Histórico do Recife  
  

Espaço institucional para gestão das ações na 

área e dos eventos nos espaços públicos. 

1 

Reforma do sistema de 

saneamento 
  

Melhora da infraestrutura. Investimento de 

~R$ 1,450 milhões (valores de 2004) 

1 

Programa Monumenta 

BID 
  

  

Restauro da Igreja da Madre de 

Deus 
  

Restauro de monumento nacional. Para 

cerimônias de casamento. 

1 

Reforma e agenciamento da R. da 

Moeda e da R. da Madre de 

Deus 

  

Instalação de novas atividades – música, 

shows e serviços. 

1 

Cais da Alfândega   
Deck de observação do Rio Capibaribe e 

estacionamento para o Shopping Cultural 

1 

Shopping Cultural da Alfândega   

Shopping  Center de pequeno porte em 

edifício histórico de propriedade da Santa 

Casa de Misericórdia  

3 

Estacionamentos   

Dois estacionamentos de grande porte 

associados ao Shopping da Alfândega em 

terrenos da Santa Casa de Misericórdia 

3 

Recuperação de imóveis privados 2005 2008 
Empréstimo para recuperação externa e 

cobertura de imóveis (6 imóveis) 

2 

Projeto Porto Digital     

Porto Digital   
Instituição gestora do programa de atração de 

empresas de TCI e economia criativa 

1 

ITBC   
Instituição de incubação de empresas de TCI 

e economia criativa 

3 

Cesar   
OSCIP de prestação de serviços de TCI 

ligada à Universidade federal de Pernambuco 

2 

Secretaria de Ciência, Tecnologia 2005 2006 Recuperação de prédio de administração do 1 
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e Meio Ambientede PE Porto do Recife. 

Infraestutura de TIC   Viabilizar o projeto do Porto Digital. 1 

Projeto do Pilar   
Investimento de ~R$ 40 milhões (Prefeitura, 

BNDES, CEF e PAC) 

 

Restauro da Igreja   
Restauro de monumento nacional no centro 

da favela.  

1 

Conjunto do Pilar   
Substituição de favela por prédios 

habitacionais (580 moradias). 

1 

Urbanização da área do Pilar 

Programa de Requalificação 

Urbanística e Inclusão Social da 

comunidade do Pilar -  

  

As obras incluem a terraplanagem, 

pavimentação e drenagem das ruas Bernardo 

Vieira de Melo, rua A, ruas Projetadas nas 

Quadras 40 e 60, Primavera, Ocidente e 

Edgar Verneck, além de sistema de 

abastecimento d’água, esgotamento sanitário, 

iluminação pública e construção de escola, 

creche, unidade de Saúde da Família e 

mercado público. Orçado em R$ 39,4 

milhões e tem recursos garantidos através de 

parcerias com o BNDES, a Caixa Econômica 

Federal (recursos do FNHIS) e Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal.  

1 

Projeto Luz e Tecnologia    

Embutimento da fiação elétrica e de dados 

(Fundação Roberto Marinho e 

concessionárias de serviço público) 

2 

Projeto Porto Novo 2011 2014 

Reforma de 7 galpões para instalação de: 

hotel, marina, museu, terminal de 

passageiros, cinema, centro de convenções, 

restaurantes, lojas e escritórios.  

 

Terminal Marítimo de 

Passageiros, o Cais do Sertão 

Memorial Luiz Gonzaga, o 

Centro de Artesanato  

  

Equipamentos públicos e de uso coletivo (R$ 

80 milhões) 

3 

Urbanização do cais   
Agenciamento do espaço urbano (R$ 25 

milhões) 

1 

D. Arranjo institucional     

Arranjos inter-secretarias 1993  

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura 

fecha acordos com outras Secretarias para 

aturar e investir conjuntamente no Bairro, 

Especialmente a Empresa de Urbanização, 

responsável pela manutenção urbana.  

 

Fundação Roberto Marinho 

e proprietários de imóveis da 

Rua do Bom Jesus 

1993  

Acordo para realizar o projeto Cores da 

Cidade (pintura de fachadas)e divulgação do 

Plano na mídia 

 

Escritório de Revitalização 1994 2005 Reformulação da entidade como gestora das  
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do Bairro do Recife ações do Plano. 

Forúm do Bairro     

Agência de 

Desenvolvimento da Ilha do 

Recife S/C Ltda 

1997 1997 

Tentativa de formar uma empresa de gestão 

do Bairro com sócios públicos e privados . 

Vida curta de alguns anos. 

 

Parcerias com empresas 

privadas 
1993 1993 

Recuperação de praças  

Porto Digital    
Formação de OS para arranjo institucional de 

localização de empresas de TIC no Bairro. 

 

 Paço do Frevo 2010 2013 

Museu gerido pela Prefeitura do Recife e 

investimento pela Lei Rouaner em parceria 

com: Fundação Roberto Marinho, patrocínio 

do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Companhia 

Energética de Pernambuco (Celpe), Empresa 

de Turismo de Pernambuco (Empetur), 

Grupo Camargo Corrêa, Instituto 

Votorantim, Itaú e Rede Globo  

 

E. Financiamento e risco     

Programa Prodetur/NE1 1994 2004 

Inclusão do Bairro, e do Plano, no programa 

nacional financiado pelo BID. Contrapartidas 

do Governo Federal e Estadual. Valor 

investido R$ 3,71 milhões (valores de 2004)  

1 

Programa Monumenta/BID   

Inclusão do Bairro, e do Plano, no programa 

nacional financiado pelo BID. Contrapartidas 

do Governo Federal e Municipal. 

1 

Porto Novo   

Sete galpões do Porto do Recife foram 

arrendados por 25 anos para o Estado de 

Pernambuco e empresas privadas:  Porto 

Novo Recife S.A, sociedade de propósito 

específico (SPE) e Agemar. Recurso do PAC 

Copa 2014 e do Governo do Estado. 

3 

Incentivos ficais a empresas 1991 2011 

Leis Municipais 15.563/1991 e 17.762/2011. 

Concede incentivos de redução do ISS para 

empresas de tecnologia digital e criação 

artística que se instalem no Bairro 

Pub 

f. Integração e impacto na 

cidade 
  

  

Valorização imobiliária da 

área 

  Valor em 1996 = 

Valor em 2005 = R$ 763 (atualizado 2013 = 

R$ 1.175,87) 

Valor de 2013 = R$ 3300 

Valorização entre 2005 e 2013 = 283% 
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Valores referenciais de outras áreas de 

comércio e serviços (maio 2013): 

Ilha do Retiro R$ 4293 

Boa Vista R$ 3499 

Derbi R$ 4237 

Boa Viagem R$ 6346 

Madalena R$ 5333 

Pina R$ 5869 
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2.4 Salvador 

1. Informações gerais sobre a área do projeto.  

Datas de início e fim da análise: 1990 – 2010 

Nome do Projeto: Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (PRCHS) 

Cidade / Região metropolitana: Salvador / Região Metropolitana de Salvador 

a. População da região / cidade (2013): / 2.675.656 habitantes 

b. Localização:  

Área Territorial (hectare): 78,28 há 

c. População Residente (2000 e 2010): 8.734 - 5.985 habitantes,   

Masculina: 45%  

Feminina: 55%  

d. População por Faixa Etária (2005 - 2007):  

Até 17 anos: 21,7% 

18 - 24 anos: 15,4% 

25 - 59 anos: 48,4% 

60 anos e mais: 14,6 

e. Taxa de Alfabetização da População de 15 anos e mais: +/- 40% sem instrução e fundamental 

incompleto  

f. Número Total de Domicílios: 1900  

g. Quantitativo de Imóveis: 1800 

h. Rendimento Nominal Médio Mensal dos Responsáveis por Domicílios com Rendimento 

Mensal Total: R$ 824,41 (2010)  
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2. Visão geral 

O Centro Histórico de Salvador (CHS), situado na chamada Cidade Alta , faz parte da área central de 

Salvador, capital do Estado da Bahia. É formado pelo polígono tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) e está dividido em três subáreas: Castro Alves - Misericórdia;  Sé – Pelourinho e 

Carmo – Santo Antônio.  

  

Figuras 2 e 3: Polígonos de proteção patrimonial do Centro Histórico de Salvador (Vermelho: Perímetro de 

Tombamento do IPHAN; Azul: Área de Proteção Rigorosa Municipal; Lilás: Perímetro do Centro Antigo de 

Salvador) e Subáreas do Centro Histórico de Salvador 

O atual Centro Histórico de Salvador corresponde ao núcleo de fundação da cidade mais as extensões 

realizadas entre a segunda metade do século XVI e o final do XVII.  

No início do século XX, Salvador passou por uma grande reforma urbana com uma mudança profunda 

no seu sistema viário que conectou a periferia do núcleo histórico da cidade aos novos bairros. Essa mudança 

reduziu muito a acessibilidade relativa da área central favorecendo ainda mais a saída dos grupos de maior renda 

e das atividades geradoras de maior valor agregado para os novos bairros, especialmente os do sul.  

O centro histórico de Salvador passou a ser o local de moradia de grupos sociais de menor renda, 

pequenos comerciantes e prestadores de serviços, imigrantes e grupos marginalizados socialmente. Os grandes 

edifícios da época colonial foram repartidos em pequenos apartamentos, cortiços e oficinas para artesãos e 

comerciantes. No final dos anos 1930 o processo de degradação física das edificações se instalou e persistiu até o 

início dos anos 1990, apesar das inúmeras tentativas de reverter a situação tanto pelo governo municipal com 

pelo estadual. 

O Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (PRCHS) foi iniciado em 1992 para criar 

uma nova área de atração para o fluxo turístico nacional e internacional. O PRCHS foi uma ação realizada sem 

um projeto inicial, emergindo diretamente de um Termo de Referência, elaborado em 1991 pelo IPAC. O 

programa foi elaborado, desenvolvido e gerido pelo Governo do estado por meio de duas instituições: a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia  (Conder) e o Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC). Por ser uma área tombada nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) atuou na análise dos projetos de intervenção tanto dos imóveis como dos espaços públicos. A 
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participação do Prefeitura de Salvador foi muito reduzida em todo o período de implantação, sendo mais ativa na 

Fase 3 descrita mais abaixo. 

O PRCHS foi financiado, em quase sua totalidade, pelo Governo do Estado da Bahia. Recebeu, 

também, aportes de investimento dos programas Prodetur e Monumenta, ambos de abrangência nacional, sob a 

gestão do Governo Federal, e financiados pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID). 

A implantação do PRCHS foi muito rápida nas primeiras seis etapas. O controle político absoluto do 

processo pelo Governo do Estado garantiu uma gestão sem interferência de grupos sociais ou de outras 

instituições. Os quarteirões foram as unidades de intervenção básica do programa. Em alguns casos, foram 

alterados os “miolos” das quadras, mudando-se desenho e arranjo dos quintais para transformá-los em praças 

internas. Para a locação dos imóveis foi previsto um mix de atividades que procurava simular a estrutura de 

atividades de um shopping center em um espaço urbano, com o acréscimo de atividades de serviços e comércio para 

o turismo. Esse mix foi abandonado como guia a partir da “7a. Etapa” , o plano foi associado ao do Programa 

Monumenta. Isso deveu-se  aos problemas econômicos para sua manutenção dos imóveis restaurados e das 

obras no espaço público e infraestrutura. Também, foram fundamentais para a mudança de rumo, a resistência 

de antigos moradores e pequenos comerciantes para não serem removidos da área de intervenção da “7a. Etapa”.  

O Programa baseou-se no seguinte processo: desocupação – reforma – repasse para investidores – 

manutenção de, praticamente, todos os imóveis da área de intervenção sob a gestão do Governo do Estado. O 

instrumento básico de acesso aos imóveis foi o da desapropriação associada à indenização dos antigos moradores 

ou proprietários. Nas primeiras seis etapas o Governo do Estado optou por negociar com os grandes 

proprietários e desapropriar os imóveis dos desconhecidos e dos moradores de baixa renda. No caso dos grandes 

proprietários presentes duas soluções foram as mais comuns: a do comodato por tempo determinado e a da 

adesão do proprietário ao programa. No primeiro caso, o proprietário deixava o imóvel sob a guarda do 

Governo do Estado, que se responsabilizava pela reforma e locação do mesmo para um investidor. No segundo 

caso, os proprietários assumiam os custos da reforma. As instituições religiosas optaram por deixar boa parte de 

suas propriedades sob a gestão do IPAC sob contratos de comodato. Em todos esses casos era possível uma 

parceria entre o proprietário e o IPAC, na qual o gestor do programa assumia a responsabilidade pela reforma do 

pavimento térreo e o proprietário com os demais pavimentos, ficando o IPAC somente com a gestão do 

pavimento térreo, na forma de comodato.  

As indenizações foram o método mais utilizado para a liberação das quadras e imóveis especialmente das 

famílias de baixa renda. A implantação do programa teve um grande impacto social. No início da implantação de 

cada etapa, a população residente e as a atividades de cada quadra foram removidas dos edifícios  

Após mais de 10 anos de gestão do programa o Governo do Estado geria diretamente 563 imóveis. 

Houve uma substituição significativa da população residente até a “7a. Etapa”, movimento que não 

decorreu de forças sociais e econômicas operando normalmente. A gentrificação do Centro Histórico de 

Salvador pode ser melhor caracterizada como uma gentrificação forçada , uma vez que foi imposta pela gestão do 

programa de recuperação e não pelas forças de mercado. 

A partir da Etapa 7 o PRCHS passou a sofrer fortes pressões políticas para que fossem mudados os 

objetivos do programa e a sua forma de gestão. Em 2005, no início da “7a. Etapa” foi acordado que as 103 

famílias deveriam permanecer na área, sendo contempladas com unidades habitacionais produzidas pelo 

Programa de Habitação de Interesse Social do Governo Federal. A partir dessa, o Governo do Estado, reforçou 

a componente habitacional do projeto, incluindo moradias para grupos sociais de baixa renda e para funcionários 

de baixa e média renda do Governo do Estado. 

Após a operação do programa por de alguns anos o mix de atividades econômicas não pode ser mantido, 

pois vários negócios encerraram suas atividades alegando que não havia demanda suficiente para manter a 

rentabilidade esperada ou para pagar os investimentos realizados. Assim, muitos dos proprietários dos negócios 

encerraram as atividades, enquanto que outros, que ficaram, ou mudaram para outro tipo de atividade ou, 

permaneceram na mesma atividade, mas alterando o mix internos de produtos, em todos os casos 
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desconsiderando as diretrizes do mix planejado no início do plano. Esse fato levou a uma mudança de usos 

muito forte, gerando uma super-oferta de bens e serviços do mesmo tipo, especialmente lojas de lembranças e 

artesanato para turistas, bares e restaurantes. 

O programa de recuperação foi implantado com investimentos maciços do Governo do Estado que 

assumiu todos os encargos administrativos e financeiros decorrentes da gestão da área (Vasconcelos, Espinheira 1995) como: a 

manutenção do espaço público; a manutenção dos imóveis do IPAC alugados para terceiros; a promoção de 

atividades culturais na área; a promoção turística da área; a sessão sem custo de imóveis para atividades 

institucionais, sociais e culturais, e outras. Essa atitude levou a que os locatários dos imóveis sob a 

responsabilidade do IPAC (residenciais e de comércio) passassem a não pagar os aluguéis, pois se sentiram 

protegidos pela atitude dos gestores públicos do programa. A situação chegou a ponto crítico quando o IPAC 

atingiu o pico de imóveis de sua propriedade ou sob responsabilidade de comodato. Desde então, o órgão vem 

regularizando a ocupação dos imóveis sob a sua responsabilidade, estabelecendo normas de convivência, 

regimentos internos e subsidiando programa de educação patrimonial. Em 2007, o nível de inadimplência 

alcançava trinta e dois por cento do total dos contratos. 

O PRCHS vem sendo complementado por outros projetos destinados a recuperação de monumentos 

históricos e artísticos e, especialmente, ao provimento de habitação para famílias de baixa e média renda, como: 

o Prodetur; o Programa Rememorar, os programas PHIS e Prohabi, e o projetos Pilar e Taboão. 

O processo de gestão do Plano foi bastante homogêneo ao longo do período de implantação, sendo 

controlado completamente pelos órgãos do Governo do Estado envolvidos na gestão. A participação de outros 

atores deu-se, somente,  após a “7a. Etapa” devido a pressão dos moradores e donos de negócios na área e, 

também, por pressão do BID. O Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador (PRCAS) que substituiu o 

PRCHS foi elaborado com uma ampla participação de atores.  

Antes do PRCHS existia uma identidade étnica negra de expressão marcante na área. Às atividades musicais 

e religiosas sempre se vinculava a grande contingente de população residente em outros bairros da cidade, 

alavancando outros eventos e tornando-se foco do dinamismo musical de Salvador. Essa identidade negra de 

vários dos grupos culturais , apoiada pela sua sustentabilidade financeira decorrente do sucesso artístico da 

música baiana, provocou o nascimento de vários projetos pedagógico-culturais, que se estabeleceram também no 

Pelourinho, acompanhados, praticamente ao mesmo tempo, da instalação de outras ONGs étnicas e de outras 

expressões culturais além da música. Esse conjunto de atividades tem sido um importante elemento da 

sustentabilidade social e cultural do local, assim como do enraizamento da sua característica de locus da expressão 

da cultura negra de Salvador. 

Recente estudo sobre a dinâmica econômica do CHS afirma que a área  [...]continua sendo uma das regiões 

mais dinâmicas de Salvador, mesmo frente à consolidação da macrorregião da Pituba como principal centro de negócios da capital 

(Infocultura 2008: 20). A economia do centro histórico respondeu razoavelmente bem ao esforço de implantação 

do PRCHS. Essas conclusões são corroboradas pelas opiniões de negociantes bem sucedidos, proprietários de 

imóveis e técnicos/gestores do centro histórico, expressas em pesquisas diretas recentes (2010). Segundo esses 

atores, o centro histórico é uma área atrativa para implantação de negócios. 

Resumindo: 

1 – Foi o Governo do Estado da Bahia que garantiu um bom nível de conservação dos imóveis, 

associados aos proprietários privados de áreas onde o PRCHS atual pouco e que continuam com domínio do 

uso do imóvel.  

2 – O centro histórico apresenta um mix de usos diversificado com um bom balanço entre residências e 

atividades de comércio e serviços. O comércio e serviços estão dirigidos mais para prover as demandas dos 

visitantes e usuários temporários da área, com especial atenção para os turistas. Isso pode levar a conclusão de 

que faltam, como foi levantado nas consultas com o grupo focal dos técnicos e gestores da área. Entretanto, 

quando se observa a oferta de atividades de apoio à residência como o comércio e os serviços locais no entorno 
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do centro histórico, percebe-se que não é pequena e são capazes de prover os residentes de quase todas a suas 

demandas de consumo de bens e serviços. 

3 – O  PRCHS conseguiu imprimir uma nova dinâmica na economia do centro histórico que tem se 

mantido com inflexões ligadas à mudança do mix de atividades. O tipo de estrutura de atividades que foi 

imposto nos primeiros anos de implantação do plano não foi possível de ser mantido. Hoje essa estrutura parece 

mais ajustada a realidade econômica de Salvador.  

4 – O  dinamismo econômico pode ser identificado quando se analisa a estrutura de preços relativos dos 

imóveis na cidade. Os imóveis do centro histórico alcançam preços aproximadamente maiores que a metade dos 

preços de áreas muito dinâmicas no mercado imobiliário e superiores a áreas tradicionais do centro onde não 

ocorreram processos de degradação física/espacial nem de decadência econômica.   

 

3. Propostas inicias do projeto e dos atores que o impulsionaram.  

O Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador foi lançado em 1992 pelo Governo do 

Estado da Bahia como uma iniciativa para criar uma nova área de atração para o fluxo turístico nacional e 

internacional que aumentava significativamente, na época, em todo o país. O Programa foi inspirado em projetos 

de revitalização urbana de áreas portuárias realizados na Europa e nos Estados Unidos da América, como eram 

os casos de Barcelona (Espanha), Londres (Reino Unido) e Baltimore (EUA). A esse objetivo o Governo do 

Estado adicionou outro, que era inverter o quadro de declínio econômico do centro histórico, tradicional reduto 

de moradores pobres, de atividades econômicas de baixo valor agregado e com um conjunto arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico de grande valor patrimonial que apresentava intensa degradação física dos imóveis e 

das infraestruturas urbanas. 

Não houve envolvimento da Prefeitura mas o projeto recebeu apoio institucional do IPHAN. Grandes 

proprietários de imóveis da área também deram apoio ao projeto aderindo a contratos de comodato, como foi o 

Caso da Santa Casa de Misericórdia. 

Atores principais no início do projeto 

i. Governo do Estado da Bahia (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia  - 

CONDER e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC) 

j. IPHAN 

k. Empresários do comércio, serviços em bares, restaurantes, shows  

l. Santa Casa de Misericórdia. 

4. Identificação das fases principais do processo, por período de tempo e caracterização qualitativa. 

O processo passou por 3 fases. 

Fase 1 – Reforma urbanística e dos imóveis com mudança radical de usos (1992 – 1999) 

Iniciou-se com o lançamento do projeto e durou, praticamente até o ano 1999, quando foi iniciada a 

chamada “7a. Etapa” que recebeu recursos Programa MONUMENTA, financiado pelo Banco Inter-Americano 

de Desenvolvimento (BID). Essa fase continuava em execução até o ano de 2011 quando foi realizado esse 

estudo de caso. 

O PRCHS objetivava nesse período mudar radicalmente o uso das propriedades do CH e criar uma área 

de comércio e serviço no estilo dos “open malls” norte-americanos. Os usos propostos eram hotéis, pousadas, 

comércio de produtos de luxo e para o turismo, comércio de artesanato e produtos da cultura baiana, bares e 

restaurantes, centros culturais e museus além de instituições governamentais e ONGs culturais. A mudança de 

uso deu-se a custa da substituição radical dos antigos moradores (famílias pobres e muito pobres) e comerciantes 

locais (pequeno comércio). 

Fase 2 – Introdução da habitação e mudança do mix de usos (2000 – 2009) 
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Essa fase foi incluída no Programa Monumenta/BID do Governo Federal. Representou um mudança na 

trajetória de implantação do PRCHS em duas direções.  

Os antigos moradores e pequenos comerciantes residentes na “7a. Etapa” passaram a não aceitar a serem 

removidos para outras partes da cidade ou a receber indenização pela desapropriação de seus imóveis. Esses 

grupos reivindicaram a permanência nos perímetros de atuação das etapas do programa. Formaram uma 

associação para servir de interlocutor político com o Governo do Estado, a Associação de Moradores e Amigos 

do Centro Histórico de Salvador (AMACH). O Ministério Público interviu no processo, favorecendo as 

reivindicações dos moradores e o BID, financiador do processo, exigiu mudanças radicais na forma de 

concepção e implantação do PRCHS. A partir desse momento, vários outros projetos foram acoplados ao 

processo buscando prover habitação para grupos de residentes do CH de baixa renda.  

Na segunda direção,  ficou patente para os gestores do PRCHS que, após vários anos de  operação do 

programa, o mix  de usos do CH não pode ser mantido, pois vários negócios encerraram suas atividades 

alegando que não havia demanda suficiente para manter a rentabilidade esperada ou para pagar os empréstimos 

contraídos. Assim, muitos dos proprietários dos negócios encerraram as atividades, enquanto que outros, que 

ficaram, ou mudaram para outro tipo de atividade ou, permaneceram na mesma atividade, mas alterando o mix 

internos de produtos, em ambos os casos desconsiderando as diretrizes do mix planejado. Esse fato levou a uma 

mudança de usos muito forte, gerando uma super oferta de bens e serviços do mesmo tipo, especialmente lojas 

de lembranças e artesanato para turistas, bares e restaurantes. 

Fase 3 – Expansão da gestão do CH para o entro da cidade (2008 – 2013) 

O projeto foi reformulado para expandir geograficamente a área de atuação, abarcar a área e 10 bairros 

ao redor do Centro Histórico, denominada Centro Antigo. Também, foi introduzida uma componente 

econômica de geração de emprego e renda e favorecimento a cadeia de empresas da “economia criativa”. O 

novo plano, o Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador (PRCAS), foi desenvolvido como um projeto 

estratégico participativo baseado em um extenso estudo sobre a situação atual. O foco da atuação do PRCAS 

inclui basicamente: a promoção da localização de negócios tradicionais reutilizando imóveis construídos no 

século XX; a promoção de empresas da economia criativa;  o provimento de habitação para grupos de renda 

média-baixa; a ampliação de serviços públicos à população e a reforma e ampliação das infraestruturas urbanas, 

incluindo as de mobilidade.  

5. Identificação por fase dos: objetivos e estratégias, tipos de projetos implantados, audiência dos 

projetos e atores envolvidos, agentes financiadores e garantidores das ações. 

Fase 1 – Reforma urbanística e dos imóveis mudança de uso para atividades comerciais e 

culturais 

Objetivos  

Mudança radical de uso do CH para criação de uma área de comércio e serviços para o lazer, a cultura e 

o turismo. 

A estratégia   

Aplicação de investimentos públicos do governo estadual associado à expropriação e contratos de 

comodato dos imóveis da área para ofertar espaço comercial subsidiado para empresas de lazer, diversão e 

alimentação, e comércio para turistas. Apoiar o projeto com a promoção de ventos cultuais no espaço público 

(música e shows). 

Tipos de projetos  

Infraestrutura urbana. 

Reforma de imóveis antigos para locação a usos comerciais.  

Museus e centros culturais em grandes imóveis antigos. 

Restauro de monumentos tombados (igrejas, faculdade, e edifícios públicos). 
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Projetos econômicos 

Locação imóveis reformados a atividades comerciais e de serviços a preços subsidiados ou livres. 

Promoção de atividades culturais e eventos no espaço público para atrair consumidores para os negócios 

da área. 

Audiência 

Turistas e consumidores locais de serviços de entretenimento. 

Atores envolvidos 

Governo do Estado da Bahia  

Iphan 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado da Bahia 

Fase 2 – Introdução da habitação e mudança do mix de usos  

Objetivos  

Introduzir a habitação e diminuir os custos de gestão do projeto para o Governo do Estado. 

A estratégia 

Buscar investimentos de outras fontes para continuar o programa, abrir canais de negociação com os 

residentes e pequenos comerciantes locais e diminuir os custos de manutenção do projeto incorporando a 

Prefeitura e retornado imóveis para antigos proprietários ou vendendo-os.  

Tipos de projetos urbanos 

Condomínios residenciais e lojas em imóveis antigos.  

Museus e centros culturais. 

Projetos econômicos 

Locação imóveis reformados a atividades comerciais e de serviços a preços subsidiados ou livres. 

Promoção de atividades culturais e eventos no espaço público para atrair consumidores para os negócios 

da área. 

Audiência 

Moradores de baixa renda locais. 

Consumidores de serviços de entretenimento.  

Atores envolvidos 

Governo do Estado da Bahia 

Iphan 

Prefeitura de Salvador 

Governo Federal 

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento 

Proprietários de imóveis em comodato 

Agentes financiadores e garantidores 
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Governo Federal e Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (financiadores) - Governo do Estado 

da Bahia e Governo Federal (Garantidores)  

 

Fase 3 – Expansão da gestão do CH para o centro da cidade 

Objetivos  

Ampliar o projeto para incluir outros bairros do centro da cidade - “Objetivo de preservar e valorizar o 

patrimônio cultural, impulsionar as atividades econômicas e culturais da região e propiciar condições de 

sustentabilidade para o Centro Antigo” 

A estratégia 

Criação de um estoque de imóveis e terrenos livres ou abandonados geridos por uma empresa pública.  

Criação de um fundo fiduciário imobiliário. Acordo entre os três governos  para a realização de Plano de 

Revitalização participativo utilizando recursos do Governo do Estado e programas de investimento do Governo 

Federal. A gestão do plano é realizada pela Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), vinculada à 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). 

Tipos de projetos  

Conjuntos habitacionais em construções novas nas imediações do CH removendo grandes favelas. 

Projetos econômicos 

Apoio a empreendimentos da economia criativa 

Audiência 

Residentes de renda média do Centro Antigo e da cidade. 

Servidores públicos (residências) 

Empresários  e empresas culturais e serviços especializados. 

Atores envolvidos 

Governo do Estado e Governo Federal 

Agentes financiadores e garantidores 

Governo do Estado e Governo Federal 

 

6. Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 

projeto nas fases.  

O PRCHS foi implantado sem instrumentos legais normativos ou de planejamento específicos. Sua 

regulação foi baseada na legislação vigente na época.  Os instrumentos reguladores utilizados foram os listados a 

seguir. 

A Lei 3289/1983 altera o Código de Obras (Lei 2403/1972) para definir e normatizar intervenções em 

Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, das quais um dos tipos é a Área de Proteção Rigorosa - APR, dentro da 

qual situa-se o CHS. Nova alteração no Código de Obras, pela Lei 3903/1988, exige, além das normas 

municipais, anuência do IPHAN para obras em edifícios ou sobre terreno situado em área protegida. 

A Lei 3377/1984, que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo em Salvador abdica 

e passa para o IPHAN a competência para o licenciamento de empreendimentos em edifícios de conjuntos 

arquitetônicos tombados pelo Instituto. 

A Lei Orgânica  de Salvador dispõe que o CHS é patrimônio municipal, o que se desdobra no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei municipal 7409/2008) que foca no CHS ao estabelecer diretrizes (Art. 
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53) para a conservação do patrimônio cultural (que inclui patrimônio imóvel), diretrizes (Art. 70) para a 

intervenção pública em edifícios ocupados por cortiços em áreas do patrimônio histórico protegidas pela 

legislação e definição e diretrizes para intervenção (Art. 133 a 136) em macro-áreas de requalificação urbana, 

sendo o CHS uma delas. 

A Lei 6779/2005, regulamentada pelo Decreto 16302/2006, que dá incentivos fiscais (isenção e remissão 

de tributos e taxas), nas situações previstas, referentes a imóveis situados na Região Administrativa Centro, onde 

se localiza o CHS. Estão contemplados, com especificação das respectivas situações em que se aplica a isenção, o 

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITIV - Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis Inter-Vivos, a TLE - Taxa de Licença de Execução de Obras, as TLL - Taxa de Licença de 

Localização e TFF - Taxa de Fiscalização do Funcionamento. 

 

7. Identificar o tipo de colaboração entre os atores envolvidos na implantação do processo. 

O PRCHS teve uma história de participação conturbada.  

Durante a implantação as seguintes formas de participação foram identificadas , segundo as fases do 

projeto. 

Na Fase 1 a participação popular esteve praticamente ausente, sendo as decisões tomadas pelo Governo 

do Estado da Bahia ouvindo parcialmente o IPHAN. 

Na Fase 2, devido aos protestos dos residentes da “Etapa 7”, a intervenção do Ministério Público e da 

pressão do BID, a gestão do projeto passou a dialogar com residentes e comerciantes da área. 

Na Fase 3, foi adotado um procedimento diferente e a participação foi ampliada para vários atores 

intervenientes no processo de revitalização do Centro Antigo. Os mecanismos participativos foram 

institucionalizados e operam de maneira contínua no processo de decisão liderados pelo Escritório de Referência 

do Centro Antigo de Salvador e pela Diretoria do Centro Antigo de Salvador. 

8. Caracterizar a abertura à participação e instrumentos participativos e decisórios utilizados nas 

fases.  

O PRCHS foi um projeto implantado com grandes conflitos sociais. 

Na Fase 1, os residentes e comerciantes pobres do CH foram removidos de seus imóveis sem qualquer 

processo de negociação. No início da implantação de cada etapa, a população residente e as a atividades de cada 

quadra foram removidas dos edifícios. As famílias residentes foram cadastradas e chamadas para negociar a 

forma de liberação do imóvel. No início do processo existiam três opções na mesa de negociação: a indenização 

simples pelo pagamento em dinheiro; a relocação definitiva para um imóvel oferecido pelo gestor do programa e 

relocação provisória para outro local até a conclusão da reforma de um imóvel no centro histórico. A partir da Etapa 

3 somente a indenização foi utilizada. Entre 1992 e 2000, desocuparam os imóveis, aproximadamente, 3600 

famílias e 156 negócios, quase todos recebendo, somente indenizações em dinheiro. 

Na Fase 2 o conflito estabeleceu-se entre os ocupantes dos imóveis reformados, basicamente 

investidores e negociantes e os gestores do projeto. 

Após a operação do programa por de alguns anos o mix não pode ser mantido, pois vários negócios 

encerraram suas atividades alegando que não havia demanda suficiente para manter a rentabilidade esperada ou 

para pagar os empréstimos contraídos. Assim, muitos dos proprietários dos negócios encerraram as atividades, 

enquanto que outros, que ficaram, ou mudaram para outro tipo de atividade ou, permaneceram na mesma 

atividade, mas alterando o mix interno de produtos. Esse fato levou a uma mudança de usos muito forte, 

gerando uma super oferta de bens e serviços do mesmo tipo, especialmente lojas de lembranças e artesanato para 

turistas, bares e restaurantes. 

O programa de recuperação foi implantado com uma forte presença do Governo do Estado que assumiu 

todos os encargos administrativos e financeiros decorrentes da gestão da área como: a manutenção do espaço público; a 
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manutenção dos imóveis do IPAC alugados para terceiros; a promoção de atividades culturais na área; a 

promoção turística da área; a sessão sem custo de imóveis para atividades institucionais, sociais e culturais, e 

outras. Essa atitude levou a que os locatários dos imóveis sob a responsabilidade do IPAC (residenciais e de 

comércio) passassem a não pagar os aluguéis, pois se sentiram protegidos pela atitude dos gestores públicos do 

programa. A situação chegou a ponto crítico quando o IPAC atingiu o pico de imóveis de sua propriedade ou 

sob responsabilidade de comodato. Desde então, o órgão vem regularizando a ocupação dos imóveis sob a sua 

responsabilidade, estabelecendo normas de convivência, regimentos internos e subsidiando programa de 

educação patrimonial. Mesmo assim, em 2007, o nível de inadimplência alcançava trinta e dois por cento do total 

dos contratos. 

Na Fase 3 o conflito assumiu outra forma devido à nova política de habitação do Governo do Estado 

para o centro histórico, focada na reforma e construção de edifícios multiresidenciais para famílias de baixa ou 

baixíssima renda. Para investidores, negociantes e proprietários de imóveis da CH,  essas famílias não podem 

consumir nos negócios presentes hoje em dia, a não ser que haja uma mudança radical que leve a uma 

diminuição drástica da qualidade das instalações e do tipo de bens e serviços comercializados. Também alertam 

que essas famílias não terão como manter os edifícios onde residem o que acarretará uma piora no grau de 

conservação dos imóveis da área e do espaço público diminuindo a atratividade do local. 

9. Tipos de projetos físico/espacial, ou de desenho urbano: tratamentos e/ou regulamentações dos 

espaços públicos e das propriedades privadas. 

Os quarteirões foram as unidades de intervenção básica do programa. Em alguns casos, foram alterados 

os “miolos” das quadras, alterando-se desenho e arranjo dos quintais para transformá-los em praças internas. 

Criou-se, dessa forma um novo tipo de espaço urbano, inexistente nos modelos de urbanização de centros 

históricos. Essa intervenção teve, também, impacto nos edifícios, pois muitas construções anexas, internas aos 

lotes tiveram que ser demolidos para abrir espaço para os novos usos dos “miolos” das quadras. As fachadas 

traseiras do imóvel também foram recriadas para se ajustar plasticamente à nova função de espaço público. 

A intervenção nos imóveis seguiu um padrão de tipologias definidas no início do projeto. O tipo de 

intervenção escolhido poderia ser uma combinação de uma ou mais tipologias. No caso de imóveis considerados 

de alto valor patrimonial seguiu-se um procedimento mais próximo do restauro, procurando-se na reforma 

seguir os indícios de distribuição espacial, uso de materiais e técnicas construtivas antigas. Os imóveis menos 

importantes sofreram uma intervenção mais livre que procurou adequar a edificação ao uso definido, utilizando 

padrões contemporâneos de edificação. No caso de imóveis muito deteriorados ou em ruínas a intervenção na 

parte interna foi bastante livre quanto à distribuição dos espaços e emprego de materiais construtivos, mas 

procurou manter os volumes das edificações, seguindo nas fachadas um “desenho de época”. 

Os critérios de intervenção utilizados para a reforma das quadras e imóveis não foi suficiente para 

garantir a integridade e a autenticidade da significância cultural do patrimônio. O uso muito flexível de mudanças 

na estrutura das quadras, a redivisão dos interiores dos imóveis, a simplificação do desenho das fachadas, o 

abandono do uso de adornos e bens artísticos integrados à arquitetura deram um aspecto de “novo”, ou 

contemporâneo, a um conjunto urbanístico patrimonial antigo. Também o emprego indiscriminado de matérias e 

técnicas construtivas novas, não compatíveis com os materiais antigos, levou a uma deterioração rápida das 

edificações requerendo reparos frequentes que causam mais danos ao patrimônio. 

Os imóveis monumentais tombados foram restaurados com critérios mais rígidos sob o controle do 

Iphan. 

10. Descrever, para cada fase os tipos de projetos econômicos mais importantes para o desempenho do 

projeto? 

O PRCHS foi baseado em uma proposta econômica indireta para geração de emprego. Seguiu uma 

estratégia de subsidiar a locação de imóveis reformados na área para vários tipos de atividades de comércio e 

serviços (incluindo o setor público e o terceiro setor) para que essas atraíssem consumidores e, assim, 

aumentassem o emprego e a renda. Complementar a essa estratégia econômica, foram subsidiados eventos 
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culturais (especialmente espetáculos musicais) no espaço público para  a atração de consumidores (locais e 

turistas) que utilizariam os serviços da área. 

Com a mudança do Plano para abranger a o Centro Antigo, a estratégia econômica mudou para uma 

ação mais direta no sentido de atrair atividade geradoras de emprego e renda do setor da economia criativa. 

Entretanto essa estratégia não substituiu a anterior, que continua a ser a mais importante. 

 

11. Identificar os produtos imobiliários que foram gerados em cada fase do projeto e como foram 

colocados no mercado. 

Foram criados os seguintes produtos imobiliários quase todos frutos do reaproveitamento de imóveis 

antigos: 

h. Edifícios comerciais com depósitos; 

i. Edifícios de hotéis e pousadas; 

j. Salões para lojas de comércio;  

k. Salões para bares e restaurantes; 

l. Salas para escritórios, instituições públicas e privadas; 

m. Museus e espaços culturais; 

n. Residências nos andares superiores de imóveis antigos; 

o. Residências em imóveis antigos; 

p. Condomínios residenciais em imóveis antigos; 

q. Condomínios residenciais em imóveis novos. 

r.  

12. Descrever os critérios de reuso e reforma das propriedades imobiliárias patrimoniais protegidas, 

públicas e privadas. 

Os imóveis tombados foram objeto de projetos especiais avaliados pelo Iphan. Até a Fase 2, todos os 

imóveis não tombados individualmente não foram avaliados pela Prefeitura mas submetidos a apreciação do 

Iphan. A partir da Fase 2 a Prefeitura a avaliar os projetos de intervenção.  

Os critérios de intervenção nos imóveis antigos não tombados individualmente, foram bastante flexíveis 

quanto a modificações nos espaços interiores. Imóveis de maior importância cultural foram objeto de cuidados 

mais especiais favorecendo princípios de conservação cultural. 

Para a locação dos imóveis foi realizado um estudo prévio do mix de atividades incluía menos de dez por 

cento dos imóveis com residências e atividades associadas a esse uso. O mix procurava simular a estrutura de 

atividades de um shopping center em um espaço urbano, com o acréscimo de várias atividades de serviços e 

comércio para o turismo. Esse mix foi abandonado na Fase 2 em diante. 

 

13. Avaliar a valorização imobiliária dos imóveis da área do projeto no final do período de análise. 

Utilizar outras áreas de centralidade da cidade como referencia. Se possível, avaliar temporalmente 

a valorização dos imóveis da área do projeto (Fim do período e outro momento do passado). 

O centro histórico apresenta um preço médio 10,5% mais alto que a área de referência (Nazaré) e 

alcança somente 54,6% do preço observado em Rio Vermelho. Esses resultados estão dentro do esperado e 

indicam que o centro histórico é de fato uma área atrativa do ponto de vista do investimento privado. O preço 

médio dos imóveis é maior que da área de referência e não está tão distante do preço de uma das áreas mais 

dinâmicas do mercado imobiliário de Salvador. 
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Preço de imóveis – Áreas escolhidas 

Salvador - 2010 

Área e subárea 
Preço p/ m2 

(R$) 

Centro Histórico 1470 

. Castro Alves – Misericórdia 1101 

. Sé – Pelourinho 1714 

. Carmo – Sto. Antônio 1546 

Nazaré 1330 

Península 1133 

Rio Vermelho 2693 

 

14. Descrever o mix de atividades urbanas implantado na área no final do período de análise. 

Comparar com outras áreas de centralidade da cidade. 

A ocupação dos imóveis do centro histórico segue um padrão similar de outras áreas centrais do país. É 

importante notar que praticamente 87% das edificações encontram-se ocupadas, pelo menos no piso térreo. Nos 

pisos superiores esta taxa cai um pouco, para 75% de ocupação. A taxa de desocupação de 13,3%nos pisos 

térreos dos imóveis é bem próxima da taxa média de desocupação dos domicílios nas capitais brasileiras, número 

que em Salvador atingiu 17,4% no Censo do ano 2000. 

A ocupação dos pisos superiores dos edifícios do centro histórico é menor que a do térreo, caindo para 

74,8%. Esse é um fenômeno recorrente em centros históricos verticalizados do Brasil, mostrando a existência de 

estoque de unidades as quais, contudo, nem sempre estão com o mesmo grau de conservação do piso térreo. 

A importância do comércio e dos serviços é evidente nos dois anos. Entretanto, o que chama a atenção 

nessa tabela é o crescimento da importância do uso residencial. Entre os anos 2000 e 2010, os pavimentos 

térreos dos imóveis com uso residencial passaram de 12,9% para 47,4% do total. Sem dúvida foi uma mudança 

não esperada especialmente considerando a literatura científica produzida no período, que tem ressaltado a 

tendência excludente da moradia do centro histórico imposta pelo PRCHS. Mais inesperado ainda é que a 

residência somente pode ter aumentado sua participação entre os usos dos térreos na subárea do Terreiro – 

Pelourinho já que as outras duas subáreas não foram objeto de intervenções significativas sobre os usos e 

processos sócio/econômicos e físico/ambientais/espaciais atuantes no centro histórico. 

Uma explicação importante para esse fenômeno inesperado é que o Centro Histórico de Salvador 

tornou-se atraente para famílias pequenas e jovens. 

O aumento da presença da habitação faz com que, atualmente, o centro histórico apresente uma boa 

diversidade de usos. A Tabela 14 mostra que a área apresenta as características de um centro de comércio e 

serviços bem integrado com o uso residencial. O comércio mais os serviços ocupam 48,1% dos térreos e 35,5% 

dos pavimentos superiores. A residência é o uso individual predominante tanto no pavimento térreo quanto nos 

superiores, com 47,4 % e 58,2% respectivamente. Esses dados são importantes, pois mostram que a política de 

mudança de uso imposta pelo PRCHS não levou a um abandono do centro histórico como local de moradia. 

Pelo contrário, os dados da tabela XXX surpreendem por mostrar que uma área central, após quase vinte anos 
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da aplicação de uma política voltada para o turismo, a diversão e ao lazer a área tenha conseguido se manter 

atrativa para habitação. 

 

Distribuição das edificações, por tipo de uso (%) 

Centro Histórico de Salvador – 2000 e 2010 

Usos 2000* 2010** 

Comércio 30,6 23,7 

Serviço 30,3 24,4 

Órgãos públicos e terceiro setor 6,3 3,8 

Residência 12,9 47,4 

Indústria - 0,7 

Sem uso 19,9 13.3 

Total 100 100 

Fontes: * (Wipfli 2000: 189); ** Zancheti & Gabriel 2010.  

15. Identificar e descrever os mecanismos de distribuição de custos/benefícios da implantação do 

projeto entre os atores envolvidos e/ou entre diferentes partes da cidade? 

Os mecanismos distributivos foram muito regressivos para os antigos moradores. Nas primeiras fases do 

projeto os antigos residentes foram desalojados mediante o pagamento de uma pequena indenização e receberam 

pouco apoio para a relocação em outras partes da cidade. 

Por outro lado, os e ocupantes dos imóveis reformados foram favorecidos com alugueis subsidiados 

quase integralmente e sem incorrer em custos de manutenção do imóvel ou das áreas públicas.  

Alguns proprietários de imóveis, como a Santa Casa de Misericórdia e a Cúria, tiveram que assinar 

contratos de comodato com o Governo do Estado, mas, após, 20 anos, receberam os imóveis reformados e em 

bom estado para usufruto pleno. 

Após a “7a. Fase”  passaram a ser melhor indenizados ou receberam imóveis reformados na área de 

intervenção do projeto. 

16. Ações do projeto 

 

Dimensão / Ação 
Ano 

início 

Ano 

fim 

Racionalidade Invest.* 

A. Política urbana e 

regulação 
  

  

Inclusão no Livro de Tombo 

do Patrimônio 

Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico Nacional, em 19 

de julho de 1984 

 1984 

Tombamento da área urbana do Centro 

Histórico 
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Inclusão na lista do 

Patrimônio Mundial da 

UNESCO 

 1985 

Tombamento internacional do CH.  

Lei Municipal 3289/83  1983 
Proteção patrimonial do CH pelo Município 

de Salvador 

 

Decreto estadual  10.478, de 

02/10/2007 
  

Cria o  Conselho Gestor do Centro Antigo 

de Salvador e o Escritório de Referência do 

Centro Antigo de Salvador. 

 

Lei 6779/2005, 

regulamentada pelo Decreto 

16302/2006 

  

Isenção, o IPTU - Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana, o 

ITIV - Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis Inter-Vivos, a TLE - Taxa de 

Licença de Execução de Obras, as TLL - 

Taxa de Licença de Localização e TFF - Taxa 

de Fiscalização do Funcionamento 

 

B. Iniciativa e demanda 

dos agentes 
  

  

Governo do Estado da 

Bahia 
  

Termo de Referência lança as bases do 

Programa 

 

Governo do Estado da 

Bahia 
1992 1992 

Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador Projeto para criar uma 

nova área de atração para o fluxo turístico 

nacional e internacional. Iniciativa do 

Governo do Estado da Bahia. 

 

Governo do Estado da 

Bahia (Convênio com 

Governo Federal e 

Municipal de Salvador) 

2007 2010 

Plano de Reabilitação Integrado e 

Participativo do Centro Antigo de Salvador 

 

C. Características do 

projeto 
  

  

Recuperação de 17 quadras e 

463 imóveis 
1992 1996 

Reforma e conversão de imóveis degradados 

para novas atividades. 

1 

Três praças no interior de 

quadras 
1992 1993 

Conversão de quintais em praças (espaço 

público) para atividades nos imóveis 

convertidos 

1 

Restauro de igreja 1992 1994 Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Recuperação da praça da Sé 

e fachada de cinema 
1997 2006 

Recuperação de espaço público. 1 

Recuperação de edifícios 

monumentais tombados e 

outros 

1992 1996 

Criar espaços para instituições culturais e 

organismos da administração pública e gestão 

do projeto. 

1 

Embutimento subterrâneo 

de infraestrutura 

(esgotamento sanitário, água 

1992 1996 

Renovação da infraestrutura degradada ou 

inexistente. 

1 
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potável, energia elétrica, 

iluminação pública e 

telefonia) 

Prodetur 1      

Reforma da sede do IPAC   
Recuperação de edifício para organismo de 

gestão do PRCHS 

1 

Reforma da Praça da Sé   Recuperação de espaço público. 1 

Criação do Quarteirão 

Cultural – Praça das Artes 
  

Criar espaços para instituições culturais 1 

Prodetur 2     

Nova Sede do IPAC – 2ª 

Etapa 
  

Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Igreja do Rosário dos Pretos   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Oratório da Cruz do Pascoal   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Igreja do Boqueirão   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Casa das Sete Mortes   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Palácio Rio Branco   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Cemitério e Igreja do Pilar   Recuperação de edifício tombado no CH. 1 

Programa Monumenta (7a. 

etapa) 
1996 2010 

Recuperação de 10 quadras, 88 imóveis 

residenciais e comerciais e 7 imóveis 

tombados. 

1 

Rememorar   

41 residências, destinadas ao arrendamento 

para servidores públicos utilizando o 

programa PAR da CEF (R$1,97 milhões) 

1 

Programa PHIS  2010 2014 

O PHIS contempla a produção de 35 

unidades residenciais e 13 unidades 

comerciais, destinadas às famílias que 

resistiram à relocação e obtiveram a garantia 

judicial de permanência na área 

1 

Programa PROHABIT 2010 2014 
229 unidades habitacionais e 42 unidades 

comerciais para servidores estaduais 

1 

Projetos Pilar – Taboão e 

Rocinha 
2010  

Produção de 101 unidades habitacionais, 

objetivando atender famílias que habitam na 

área em condições de risco e desabamento. 

Consiste na construção de dois grande 

edifícios de 3/4 andares formado de 

pequenos apartamentos e equipamentos 

comunitários para uso das famílias pobres 

1 

D. Arranjo institucional     

Gestão do Programa 1992 2010 

A Companhia de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia (CONDER), o  Instituto 

do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
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(IPAC) e o  Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Subprefeitura no Centro 

Histórico 
2009 - 

Transferida para o CH com  núcleos da 

Sucom (Superintendência de Controle e 

Ordenamento do Solo), Sedham (Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

Habitação e Meio Ambiente), Limpurb 

(Empresa de Limpeza Urbana do Salvador);  

Setad (Secretaria Municipal do Trabalho, 

Assistência Social e Direitos do Cidadão e 

Guarda Municipal. 

 

Conselho Gestor do Centro 

Antigo de Salvador  

(Decreto 10.478, de 

02/10/2007) 

2007 - 

Orgão vinculado à Secretaria da Cultura e 

formado pelos Secretário de Cultura,  

Secretário de Desenvolvimento Urbano,  

Secretário de Turismo,  Secretário de 

Promoção da Igualdade e  Secretário da 

Segurança Pública com as atribuições de:  

I - aprovar os planos estratégicos e 

estabelecer diretrizes de ação para o Centro 

Antigo de Salvador; 

II - acompanhar e avaliar os trabalhos do 

Escritório de Referência do Centro Antigo de 

Salvador; 

 

Escritório de Referência do 

Centro Antigo de Salvador 
2007 - 

Organismo gestor da revitalização do Centro 

Antigo que absorveu a gestão do PRCHS 

 

E. Financiamento e risco     

Programa de Revitalização    Governo do Estado da Bahia  

Prodetur    

Governo Federal e Banco Inter-Americano 

de Desenvolvimento,  Banco do Nordeste do 

Brasil , Governo Estadual  

 

Monumenta   
Governo Federal e Banco Inter-Americano 

de Desenvolvimento e Governo Estadual 

 

Outros programas    
Governo Federal com o PAC e recursos da 

CEF, Governo Estadual. 

 

Incentivos ficais   
Lei 6779/2005, concede incentivos e 

isenções fiscais municipais 

 

F. Integração e impacto 

na cidade 
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Valorização imobiliária da 

área 
  

Preço médio de imóveis (R$/m2) – (2010) 

Centro Histórico: R$ 1470 

- Castro Alves – Misericórdia : R$ 1101 

- Sé – Pelourinho: R$ 1714 

- Carmo – Sto. Antônio: R$ 1546 

Valores referenciais de outras áreas de 

comércio e serviços  

Nazaré: R$ 1330 

Península: R$ R$ 1133 

Rio Vermelho: R$ 2693 
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2.5 São Paulo 

1. Informações gerais sobre a área do processo 

a) Datas de início e fim da análise: 1997 - 2014 

b) Cidade: São Paulo 

c) População cidade (2010): 11.253.503 (CENSO-IBGE) 

d) Nome do Processo: Transfrmações do centro histórico de São Paulo 

e) Localização: Centro histórico de São Paulo, englobando os chamados "Centro Velho" e "Centro 

Novo" e partes dos bairros do Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia 

f) Área Territorial do processo (hectare): aproximadamente 662,90 ha 

g) População Residente na área do processo (2010): 411.000 ha  

 

1. Visão geral  

O atual centro histórico de São Paulo corresponde à região de formação da cidade, ocupada por padres Jesuítas 

que subiam do litoral e fundaram um colégio sobre as colinas em 1554, onde hoje é a região da Sé. A partir de 

1875, com a implantação da ferrovia e a cultura cafeeira, denominada a 2ª fundação da cidade por historiadores, 

São Paulo passa por transformações na estrutura social devido à preferência do mercado mundial nos países 

preferencialmente produtores de matéria prima e consumidores de produtos manufaturados. Assim, a cidade se 

torna atrativo de imigrantes e cresce rapidamente, passando então em 1911 pelo primeiro projeto urbano, 

desenvolvido por Joseph-Antonie Bouvard. Desde então o centro da cidade passa a ser cada vez mais importante 

para economia do país, tornando-se mais adensado.  

 Nos anos 50, o triangulo histórico original se expande além do Viaduto do Chá e nos anos 60 para o 

eixo Augusta. O processo de deslocamento da centralidade é uma constatação na história de São Paulo neste 

período  

Concomitante a isso o crescimento da cidade no sentido do vetor sudoeste, fez com que a região central 

desvalorize economicamente em detrimento as demais da cidade, suscitando então na saída de grandes 

escritórios e empresas, na desocupação de edifícios inteiros e a ideologia de local degradado dentro da cidade de 

São Paulo.  

Ainda na década de 1970 e início de 1980, a história do centro é marcada pela construção do metro, o 

que transforma a acessibilidade à região. Iniciam também as primeiras discussões de “recuperação” do centro, o 

seu patrimônio histórico edificado ganha notoriedade e também começam as novas restrições no uso e ocupação 

do solo. A ideia de “recuperação” do centro se confunde com a criação da Emurb nos anos 70 na gestão de 

Olavo Setubal. 

Os calçadões são implantados buscando através de novos investimentos, a atração de atividades. Ainda 

neste período o Edifício Martinelli, antigo banco da América e propriedade do Itaú, é desapropriado e 

recuperado para atividades do Serviço Público Municipal. 

Conforme já vinha ocorrendo através de discussões, a partir de 1989 começam a surgir diversas ações e 

programa para o centro. A primeira delas foi a operação urbana Anhangabaú virar lei, logo em seguida são 

criados a associação “Viva o Centro”, a comissão PROCENTRO e um concurso nacional de ideias para o 

centro. Assim, a implantação do Anhangabaú confere nova qualidade urbana com o projeto de Jorge Willian e 

Rosa Kliass e Jamil José Kfouri.  

Estas novas políticas começam amadurecer concretizando-se em programas e ações para reabilitar o 

centro, programas estes que serão avaliados nesta pesquisa comparativa com as demais cidades. Iniciaremos o 

período de estudo pela Lei da Operação Urbana Centro em 1997, passando pela retomada com transformações 

do PROCENTRO, pelo programa Ação Centro, as conquistas do Marketing urbano da Virada Cultural, o 

programa habitacional “Renova Centro” e por fim a tentativa de mudança de paisagem do projeto “Nova Luz”. 
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A nova Operação urbana Centro é regulamentada pela Lei municipal 12.349 de 6 de junho de 1997 e 

inclui novos sub distritos, além do definido anteriormente na Operação Urbana Anhangabaú; a principal 

mudança é a inclusão da região da Luz. Assim, a nova operação tem como perímetro 663 hectares que 

incorporam o Centro Velho e Centro Novo, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia. Seus objetivos preveem 

melhorias para esta área visando dar qualidade de vida da população que ali for fazer uso, seja dos habitantes ou 

da população transitória, tem como instrumento o CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção)10 

e a Outorga Onerosa11. São poucos os retornos da operação urbana que a tornem sustentável, identificamos aqui 

uma possibilidade de causa para surgirem diversos programas subsequentes.  

Passados 4 anos que entra em vigor a lei da Operação Urbana Centro, em 2001 o governo da prefeita 

Marta Suplicy, coloca como prioridade da sua gestão a reabilitação do centro, retomando a comissão do 

PROCENTRO, que passa a englobar no perímetro 10 distritos que compunham a extinta ARSÉ, são eles Sé 

República, Bom Retiro, Pari, Liberdade, Bela Vista, Cambuci, Consolação e Santa Cecília. Mesmo retomando a 

antiga comissão, o novo programa tinha cunho mais social e como característica a tentativa da gestão 

compartilhada entre diversas secretarias, esse atributo fica nítido na diversidade e composição 8 subprogramas 

básicos: 1- Andar no Centro, 2- Morar no Centro, 3-Trabalhar no Centro, 4-Descobrir o Centro, 5-Preservar o 

Centro, 6-Investir no Centro, 7-Cuidar do Centro e por fim o 8-Governar o Centro. 

A equipe do Procentro também batalhava pelo financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para ações de melhorias no espaço público, porém ao longo do processo para 

adequação na negociação do financiamento, foi preciso reorganizar o programa e redefinir a área de intervenção 

e assim, em 2002 foi iniciado o programa “Ação Centro”, restrito aos distritos Sé e República. 

O novo programa é assumido pela Empresa Municipal de Urbanismo (EMURB), que consegue o 

financiamento do BID e organiza suas ações dentro do viés de 5 eixos, que foram desdobrados em 130 ações; 

algumas destas já estavam em andamento na secretaria e foram reformuladas, outras eram novas. Os eixos eram, 

a reversão da desvalorização imobiliária e recuperação da função residencial, a transformação do perfil 

econômico, a recuperação do ambiente urbano, o transporte e circulação, por fim o fortalecimento institucional 

do município. 

A intenção de gestão compartilhada entre as secretarias é mantida e se torna a marca do programa, além 

disso, as questões habitacionais faziam parte do discurso como foco importante do programa e foi tratado de 

maneira mais ampla, incluindo então trabalho e emprego. Ainda neste período diversos edifícios da região central 

passaram por restauro, seja com a verba do BID ou da Operação Urbana e teve a primeira ação importante de 

marketing urbano que foi a “Virada Cultural”, evento com a duração de 24 horas de atrações culturais no centro 

e que vem ocorrendo desde então até hoje. 

Também dentro da questão restauro de edifícios na região central, em 2009 começa o programa 

“Renova o Centro”, que visava a reabilitação de cerca de 53 edifícios na região central, eles atenderiam famílias 

com renda mensal de até 10 salários mínimos e 25% seriam destinados a aluguel social, ainda não implantado. 

No final do período, a partir de 2010, o processo é configurado pela mudança do foco dos distritos Sé e 

República, para a região da Luz e no conceito de programa; agora o projeto tinha como objetivo o redesenhos de 

quadras e reconfiguração da paisagem, para isso foi feito plano de massas e a busca do financiamento privado 

para realização. 

Resumindo, o processo de reabilitação do centro de São Paulo foi principalmente baseado em ações do 

governo municipal e composto por diversos programas e leis que dão a noção de continuidade, é possível notar 

                                                 
10 Os CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) são certificados que através de pagamento 

proporcionam a compra da de maior potencial construtivo em um determinado lote de Operação Urbana Consorciada, este valor vai 

para o fundo da operação sendo utilizado futuramente me melhorias para o espaço urbano.  
11  A Outorga Onerosa é um instrumento que usa da venda do direito de construir de um imóvel que não atinge o 

coeficiente de aproveitamento máximo. Os recursos da outorga podem ser destinados ao FUNDURB (Fundo Municipal de 

Urbanização) para melhorias no espaço urbano ou no caso de um imóvel privado tombado pelos organismos de patrimônio histórico, 

é destinado ao proprietário para restauro do imóvel envolvido.  
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que um programa novo costumou se apoiar, resgatar e seguir os anteriores. É uma linha do tempo que 

demonstra os aprendizados e evolução do governo como gestor, porém o foco acaba sofrendo alterações, 

exemplo disso é a mudança de cada um dos programas na definição de qual será o perímetro de ação, mesmo 

existindo a Operação Urbana Centro de 1997 que deveria nortear as transformações por ser uma lei de base. O 

programa que mais se difere e demonstra grande ruptura na linha do tempo é o projeto Nova Luz que devido a 

grande interferência que traria na atual paisagem do espaço, não foi bem aceito pela população.  

Outro fator notório é que desde os primeiros programas que tinham uma visão mais econômica e de 

mercado até os atuais com visão mais social do espaço, apenas em 2002 quando a EMURB assume o programa 

principal e consegue o financiamento do BID é que as ações aparentam ter sido realmente concretizadas. 

 

2. Propostas inicias do processo e dos atores que o impulsionaram. 

 

 

Para compreensão do que levou as mudanças da paisagem do centro, quais o foram os atores e as 

primeiras iniciativas de reabilitação que desencadearam no processo levantado neste estudo de caso, iremos 

percorrer brevemente os relatórios e políticas urbanas de 1971 a 1996. Onde será classificado, para entendimento 

desta pesquisa, os antecedentes em 2 principais períodos, o primeiro de 1970 até a metade da década de 1980, 

marcado pelo acesso ao transporte público na região, inclusive a construção do metro; circulação de pedestres e 

desconcentração da região central. E o segundo período marcado pela reabilitação do centro e surgimento dos 

atores privados no processo. 

   Os principais atores envolvidos neste primeiro período, década de 1970, foram COGEP, GEGRAN, 

Emurb, CET, Emplasa e Metro, ambos envolvidos em programas como PAITT (1974), Rua de Pedestes (1974), 

Projeto Centro (1975), Ação Centro – CET, Política de desenvolvimento da área Central (1976-1978) e a 

construção de metro na região central. Foram produzidos estudos e modificações no espaço público que 

priorizavam a circulação do pedestre e transporte coletivo, visavam à restrição do adensamento e apoiavam a 

desconcentração da região. Além disso em 1974 na lista de bens tombados a serem protegidos se transformam 

na Z8200, Lei nº8.328, de 2 de dezembro de 1975, com a criação do DPH.   

Concomitante a este período a cidade de São Paulo foi solidificando-se como cidade industrial, o que 

favoreceu o crescimento dela sentido setor sudoeste, já que as elites começaram a seguir rumo a Av. Paulista, 

Vila Buarque e Higienópolis, sentido este oposto do setor fabril na Barra Funda. (NOBRE, 2009) 

Assim, o centro foi deixado a mercê da degradação pelas elites e o período partir da metade da década de 

1980 é marcado pela produção de relatórios, estudos e leis envolvendo outros atores buscando a reabilitação do 
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centro. Pouco do que será citado aqui foi realizado, porém baliza o início das discussões sobre reabilitação no 

centro, parcerias público privadas e preservação ao patrimônio histórico. 

Como principal ator privado, em 1991 foi criada, através do Bank of Boston, a AVC - Associação Viva o 

Centro, principal articulador da iniciativa privada com o governo, que desenvolveu estudos, projetos e 

publicações. Além disso, foi o intermediador para a realização do programa do governo PROCENTRO - 

Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo em 1993. 

O AVC era tido como porta voz da iniciativa privada e o governo municipal foi o ator responsável pela 

criação de instrumentos de preservação e do programa de requalificação PROCENTRO (1993), que gerou uma 

comissão própria e seu maior resultado havia sido a Operação Urbana Anhangabaú (OUA) de 1991 através da 

EMURB. Ainda neste momento em 1996 foi criado o concurso Nacional de Ideias por meio da SEHAB e 

podemos resumir que a principal preocupação neste momento estava direcionada a recuperação do espaço 

público e em recuperar a elite do centro.  

Assim, a OUA se torna a lei principal para área, prevendo uma legislação especifica para a complexidade 

do perímetro da região central. Tinha como diretrizes a melhoria da paisagem urbana, melhor aproveitamento de 

imóveis vazios, preservação do patrimônio, regularização de imóveis e ampliação dos espaços público existente. 

O principal resultado da operação foi a reforma do edifício da BOVESPA, em 1994 no final da lei, tinham 

ocorrido apenas sete propostas, consumindo apenas 13% do estoque adicional, de 150mil m² de área construída 

demonstrando que o estimulo não foi suficiente. 

Com relação ao patrimônio edificado, em 1984 foi publicado o inventario de bens tombados da região 

metropolitana onde nota-se que a maioria dos bens tombados está na região central e com isso são definidos 

níveis de preservação, ficando proibida a intervenção em imóveis sem a prévia autorização da prefeitura. Assim, a 

lei 9.725 de 1984 cria a transferência de potencial construtivo como incentivo para os proprietários de imóvel 

tombado preservarem seus bens, listados como Z8-200. 

O terceiro ator importante para este período, foi a sociedade civil que começa se organizar em torno da 

questão dos caminhos futuros do centro histórico de São Paulo e conforme levantado por relatório da Care com 

o Instituto Pólis, neste período surgiram e fortaleceram-se movimentos de moradia na área central e foi criado o 

fórum centro vivo (FCV). Este era um espaço de articulação entre estudantes e pessoas vinculadas a 

universidades, movimentos de moradia, organizações não governamentais, catadores de resíduos sólidos, 

profissionais do sexo e ambulantes, que defendiam a moradia, serviços, infraestrutura de qualidade e os direitos 

da população de baixa renda se instalar no local. (CARE, 2008).   

Contudo, mesmo com as propostas desenvolvidas até neste momento o esvaziamento gerado ideologia 

de um centro degradado ainda era mantido e pouco foi implantado. Tal questão ficou demonstrada através da 

porcentagem de estoque imobiliário que, entre 1991 e 2000, foi de 36% na cidade de São Paulo e 55% no centro. 

Concomitante a isso o levantamento domiciliar do IBGE entre as décadas de 1980 e 2000 demonstrou que nos 

10 distritos centrais12, o aumento de imóveis vagos foi de 55,6%, saindo de 270.000 chegando a 420.000 imóveis 

vazios. (Ibdem., p.4) 

Hoje os ainda imóveis vazios deverão cumprir sua função social a partir do Decreto municipal nº55.638 

de 30 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

                                                 
12 Para a pesquisa, os 10 distritos centrais são Bela Vista, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Liberdade, Pari, 

República, Santa Cecília e Sé.  
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3. Identificação das fases principais do processo, por período de tempo com caracterização 

qualitativa.  

Esta pesquisa identificou três principais fases ao logo do processo de reabilitação do centro de São 

Paulo, as fases levaram em conta a mudança do perímetro, estratégia e objetivos das políticas urbanas desde 1997 

quando entre em vigor a Lei da Operação Urbana Centro resultante dos antecedentes já discorridos. 

 

 

 

Fase 1: Inclusão equipamentos de cultura e lazer como atração de novos usuários  (1997 – 2001) 

A primeira fase inicia com a sistematização das políticas que vinham existindo através da operação 

Urbana Centro, em vigor até hoje (data que finaliza esta pesquisa) e algumas iniciativas dos governos municipal e 

estadual pela pressão de empresas junto de organizações, como a AVC. 

Outra característica desta fase é o processo da busca pela captação do financiamento do BID, assumida 

pelos dois mandatos de governo municipal que atuaram nesta intitulada “Fase 1”. Processo este que inicia em um 

governo com a primeira carta de proposta influenciada pelo Concurso Nacional de Ideias, principalmente seu 

perímetro e pelo anseio de valorização ambiental deste espaço. Chegando ao final, já em outro mandato, com um 

novo perímetro, programas habitacionais, projetos que priorizavam o coletivo em detrimento ao privado e 

possuía ações pulverizadas de diversas secretarias, que por vezes não esperaram o financiamento para iniciar o 

trabalho, como é o caso do Projeto da Praça do Patriarca e reforma dos pisos do Largo do São Bento, Viadutos 

do Chá e Santa Ifigênia.  (CARE, 2008) 

Fase 2: Transformações no espaço público e mix de atividades como elementos de apropriação 

(2002 – 2010) 

 A designada “Fase 2” é caracterizada pela mudança de estratégia do governo municipal em passar a 

responsabilidade da busca pelo financiamento a EMURB, que conquista o capital e junto das comissões do BID 

restringem a área foco do programa. Importante lembrar que os conjuntos habitacionais previstos anteriormente, 

mesmo fora deste perímetro foram mantidos. 

Assim, caracterizamos esta fase como a fase que concretiza o financiamento com os objetivos gerais 

definidos no marco lógico “promoção do desenvolvimento social e econômico, com diversidade social”, 

sistematiza as ações pulverizadas da fase anterior, prioriza a gestão compartilhada, os programas habitacionais e 

de desenvolvimento social e por fim como a ação de maior visibilidade, A mudança do mix comercial do centro 

através da vinda da prefeitura. (IBID) 

Fase 3: Nova área foco e mudanças na paisagem urbana  (2011 – 2013) 

Neste momento, estipulado como “Fase 3”, foi construída a linha 4 amarela do metro chegando na Luz, 

o que a conecta diretamente com o centro financeiro da Av. Faria Lima e gera consequentemente interesse de 

desenvolver mais a área. Assim, seja por este motivo ou pela coincidência da mudança de gestão que deu 

prioridade a outro perímetro do centro, a região da Luz, as negociações com as comissões do BID tomam outro 

rumo, perdem protagonismo no centro histórico da cidade e a municipalidade passa a idealizar o projeto “Nova 
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Luz” apostando na maior parte do capital vindo da iniciativa privada e a outra parte do financiamento existente, 

porém para isso as negociações com a comissão do banco começariam outra vez. 

O novo projeto aponta à mudança da paisagem urbana indicando a demolição de parte das quadras entre 

as avenidas Casper Libero, Ipiranga, São João, Duque de Caxias e Rua Mauá. Também propunha o redesenho do 

espaço público visando à renovação imobiliária visando atração de um novo perfil monetário a região. Assim, 

esta fase é caracterizada pela mudança mais uma vez do perímetro de ação e no conceito que sai da ideia de 

sinergia do anterior para mudança do cenário do espaço público existente. 

  

4. Identificação das fases: objetivos e estratégias, tipos de projetos implantados, audiência dos 

projetos e atores envolvidos, agentes financiadores e garantidores das ações. 

Fase 1: Inclusão equipamentos de cultura e lazer como atração de novos usuários  (1997 – 2001) 

 Objetivo:  

Restauro de edifícios existentes para inclusão de atividades culturais e comércio para 

apropriação elitista da região central. 

 

 Estratégia:  

Investimento público direto (Governo federal / BID) no restauro de edifícios públicos e 

negociação com o privado no restauro de edificações para comércio. E bBusca pela captação do 

financiamento do BID. 

 Tipos de projetos implantados:  

Museus e centros culturais em grandes imóveis antigos ( Exemplo: Sala São Paulo, Pinacoteca e 

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil )  

Centro comercial através da iniciativa privada ( Exemplo: Shopping Light ) 

 Agentes Financiadores:  

BID (Monumenta), MINC e Iniciativa privada 

 

Fase 2: Transformações no espaço público e mix de atividades como elementos de apropriação 

(2002 – 2010) 

 Objetivo:  

Atração de investimentos para o centro, a fim de viabilizar a apropriação do espaço público e 

áreas ociosas, promoção do desenvolvimento social e econômico, com diversidade social. 

 Estratégia:  

Definição de uma área foco menor (Distritos Sé e República), conquista do financiamento do 

BID, ida da prefeitura e órgãos públicos gerando mais de 11000 emprego, marketing urbano, 

construção de habitação de interesse social, ações e programas de diversas secretárias para apoio 

aos atuais usuários, melhorias do espaço público, infraestrutura e edificações.   

 Tipos de projetos implantados:  

Restauro de monumentos tombados (Exemplos: Mercado municipal e Teatro Municipal) 

Construção dos conjuntos habitacionais (Exemplos: Parque do Gato e Olarias)  

Melhorias em espaço público e infraestrutura urbana (Exemplo: Praças do Patriarca, Sé e 

República, melhorias de calçamentos, ruas, iluminação e mobiliário urbano).  

 Agentes Financiadores:  
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PMSP (Fundurb) , BID (Ação Centro), Iniciativa Privada. 

 Garantidores das Ações:  

PMSP, EMURB e BID 

 

Fase 3: Nova área foco e mudanças na paisagem urbana  (2011 – 2013) 

 Objetivo:  

Renovação imobiliária 

 Estratégia:  

Renovação urbana e aumento da oferta imobiliária na região 

 Tipos de projetos implantados:  

Não chegou a ser implantado, apenas ouve algumas remoções. 

 Agentes Financiadores:  

PMSP e Iniciativa Privada 

 

5. Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 

processo nas fases 

Durante o PRCHSP é possível identificar uma série de leis que regulamentaram as ações, parcerias e 

incentivos no centro histórico de São Paulo, além da criação mecanismos que asseguram a proteção do 

patrimônio histórico, como o DPH e o Conpresp.  

Leis especificas para a região central, vinculadas a parceria público privada e de incentivo:  

As legislações mencionadas abaixo são destinadas a gerar normas especificas para região central a fim de 

atrair investimentos para melhorias na área. Existiram as leis das operações urbanas que criaram incentivos fiscais 

para captação de verba destinadas ao investimento em melhorias no espaço público. Outra lei de incentivo foi a 

de Fachadas, que forneceu benefícios aos proprietários de bens tombados para manterem seus imóveis.   

 Também foi importante a promulgação do decreto que cria a Comissão Procentro, equipe responsável 

pela concepção da OUC e início da busca pelo financiamento do BID, mais tarde concretizado pela EMURB. Já 

as leis de concessão e incentivos para a região da Luz, é citado aqui devido ao envolvimento com a estipulada 

Fase 3 deste trabalho, porém como o projeto não foi colocado em pratica na sua totalidade não é possível avaliar  

qual o seu resultado. 

 Lei nº 11.090 (1991 – 1997) - Operação Urbana Anhangabaú: Estabelece programa de melhorias 

para a área de influência imediata do Vale do Anhangabaú, cria incentivos e formas para sua 

implantação, e dá outras providências.  

 Decreto 33.390 (1993) - Cria a Comissão do Procentro. 

 Lei n° 12.349 (1997) - Operação Urbana Centro: Estabelece programa de melhorias para a área 

central da cidade, cria incentivos e formas para sua implantação, e dá outras providências. 

 Lei de Fachadas - 12.350 (1997): Concede incentivo fiscal aos proprietários de imóveis ou aos 

outros patrocinadores das obras de recuperação externa e conservação de imóveis localizados na 

Área Especial de intervenção definida na lei. 

 Lei n° 14.096 (2005) - Programa de Incentivos Seletivos: Dispõe sobre a criação do Programa de 

Incentivos Seletivos para a região adjacente à Estação da Luz, na área central do Município de 

São Paulo. 

 Lei 14.917 (2009) - Concessão Urbanística: Permite que o poder público delegue a execução das 

obras a empresas privadas ou consórcios mediante licitação na modalidade concorrência, o que 
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significa transferir ao particular o poder de realizar grandes intervenções urbanas. Essa Lei foi 

instituída para legitimar o projeto Nova Luz e outras de concessão urbanística. 

 Lei  n° 14.918 (2009) - Concessão Urbanística Nova Luz: Autoriza o executivo a aplicar a 

concessão urbanística na área da Nova Luz, o qual iniciou algumas modificações no espaço para 

implantação do projeto, porém ele foi suspenso pela justiça após a associação dos lojistas se 

declararem contra. 

Leis de controle e regulação do patrimônio histórico:  

As leis citadas abaixo são vinculadas à criação de órgãos de controle ao patrimônio histórico, 

importantes para o processo de reabilitação pois foram através destes que ouve o controle e proposição às 

intervenções em edifícios preservados. 

 Lei n° 8.328 (1975-2004) Z8-200: Permitiu ao Município definir como bens culturais uma série 

de imóveis de grande valor histórico para a cidade. 

 Criação do DPH (1975) – O Departamento de Patrimônio histórico que teve sua origem no 

Departamento de Cultura e é um órgão técnico que realiza pesquisas e pareceres que instruem 

os pedidos de tombamento, além de aprovar e orientar as intervenções em bens protegidos. 

 Lei 110.032 (1985): Criação do CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, entre suas atribuições estão 

seu poder de deliberar sobre tombamentos de bens móveis e imóveis, definir área envoltória 

destes bens, e outros. 

 Lei nº9.725 (02 de julho de 1984) - Dispõe sobre a transferência de potencial construtivo de 

imóveis preservados; estabelece incentivos, obrigações e sanções relativas à preservação de 

imóveis, e dá outras providências. 

 

6. Identificar os mecanismos de controle do processo (feed-back) se existentes.  

Notamos que os mecanismos de controle agindo na região em todas etapas, estiveram mais vinculados 

ao órgão de preservação do patrimônio histórico, DPH e CONPRESP. Dentro dos programas de reabilitação 

existia controle da comissão Procentro e especificamente para o financiamento do BID foi montada uma 

comissão do banco junto da EMURB para acompanhamento, porém com a mudança do projeto para a Luz, não 

chegou a ser aplicado em sua totalidade. 

A prefeitura também encomendou relatórios ao Instituto Pólis em parceria da Care e Act!onaid. Já no 

viés do privado, a equipe Viva o Centro, até pouco tempo ainda publicava relatórios e mantinha um diálogo com 

a população residente através de jornais.   

 

7. Identificar o tipo de colaboração entre os atores envolvidos na implantação do processo.   

Fase 1: Inclusão equipamentos de cultura e lazer como atração de novos usuários  (1997 – 2001) 

Em um primeiro momento, as ações no centro eram realizadas pelo governo estadual no restauro de 

edifícios históricos de maior importância, enquanto se fortalecia a Associação Viva o Centro, com iniciativas para 

reverter a desvalorização na região central de São Paulo. 

Posteriormente, a AVC busca parceria com a Prefeitura para a tentativa de juntas requalificarem o 

centro, a partir disso ao longo de toda a 1ª Fase a Associação é tida como a única representante civil na 

composição da Comissão do Programa Procentro.  

Fase 2: Transformações no espaço público e mix de atividades como elementos de apropriação 

(2002 – 2010) 

Neste momento a comissão Procentro perde força e quem atua fortemente é a EMURB junto com 

setores da sociedade civil organizada e o BID no desenvolvimento do Projeto Ação Centro. 
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Fase 3: Nova área foco e mudanças na paisagem urbana  (2011 – 2013) 

O projeto da Operação Urbana Nova Luz, foi articulada na parceria do Governo Municipal, mais 

especificamente Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), com o metrô e incorporadoras 

(formado pelo consórcio entre as empresas Concremat Engenharia, Companhia City, Aecom Technology 

Corporation e Fundação Getúlio Vargas (FGV)). 

Nota-se que a ausência da participação e aprovação de atores representantes do comércio e população 

residente o que inviabilizou o sucesso do projeto. 

8. Caracterizar a abertura à participação e instrumentos participativos e decisórios utilizados nas 

fases.  

Na primeira e na segunda fase foram organizados encontros, seminários e comissões para 

acompanhamento e participação nos programas, porém na terceira etapa foram extintos. 

9. Tipos de projetos físico/espacial, ou de desenho urbano: tratamentos e/ou regulamentações 

dos espaços públicos e das propriedades privadas.  

O perímetro de intervenção, assim como o foco das ações foi alterado diversas vezes conforme 

prioridades de cada momento do processo de transformação no centro histórico, porém a estratégia de atuação 

no território foi bem parecida, pois desde a primeira fase os programas atuaram em melhorias no espaço público, 

infraestrutura, restauro de edificações patrimoniais público e privados, às vezes trazendo novos usos ou então 

mantendo o mesmo. Devido à identidade histórica, o caráter cultural também foi característica em grande parte 

das obras, principalmente nos edifícios monumentais que foram restaurados para abrigar atividades ligadas à 

cultura.   

A proposta era gerar melhorias em regiões estratégicas como praças e edifícios públicos para que agisse 

como um núcleo de sinergia a todo o perímetro central. Para os edifícios de uso privado ouve subsídios, como a 

outorga onerosa auxiliando financeiramente na reforma da edificação e o controle dos projetos foi através dos 

órgãos de preservação como Iphan, Condephaat e Conpresp. 

Outra característica que interferiu radicalmente na paisagem da região central foi à Lei nº 14.223, Cidade 

Limpa de 2007, que proibia a propaganda em outdoors na cidade além de regulamentar os letreiros e placas da 

comunicação visual de estabelecimentos comerciais, essa medida fez com que a arquitetura dos edifícios 

históricos ficasse mais visível interferindo no visual do espaço público.   

 

10. Descrever, para cada fase os tipos de projetos econômicos mais importantes para o 

desempenho do processo. Identificar componentes de emprego e renda se existentes. 

Fase 1: Inclusão equipamentos de cultura e lazer como atração de novos usuários  (1997 – 2001) 

Esta primeira fase foi caracterizada pela proposta econômica indireta de geração de emprego, onde a 

estratégia era dar incentivos ficais para a iniciativa privada, visando à reforma e construção de edifícios, podendo 

atrair um novo perfil de usuários e então novos consumidores que gerariam emprego e renda.  

Fase 2: Transformações no espaço público e mix de atividades como elementos de apropriação 

(2002 – 2010) 

Neste período a estratégia econômica foi mais direta, pois além dos incentivos ficais para a iniciativa 

privada, foram levadas atividades do governo para a região central, atraindo serviços terciários e gerando 

emprego e renda. Além disso, completando a estratégia foram subsidiados eventos culturais, destaque ao 

programa da Virada Cultural, como marketing urbano atraindo não só consumidores e usuários no período do 

evento como ao logo do ano. 
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11. Identificar os produtos imobiliários gerados em cada fase do processo e como foram colocados 

no mercado.  

Os principais investimentos na área foram em restauro e reforma de edificações mantendo o uso, apenas 

25 % do total dos investimentos foram destinados a um novo uso na área. Destes 25%, 2% foram destinado a 

habitação (Projetos Parque do Gato e Olarias) e 23% a serviços, como escritórios (Correios e Edifício BM&F), 

atividades culturais (Estação Júlio Prestes para Sala São Paulo, CCBB, Museu da Língua Portuguesa e Catavento 

no Palácio das Industrias) e por fim atividades comerciais (Shopping Light).Nos gráficos e lista de projetos 

abaixo está ilustrado a distribuição destes investimentos.  

 

Gráfico 1 – Reconversão de Edifícios 

Fonte: Cohab - 2009 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição de Recursos 

Fonte: Cohab - 2009 
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 Reforma e Reconversão da Estação Júlio Prestes para Sala São Paulo – 1999 – Estadual  

 Restauro/Reconversão do Edifício BM&F – 2001 - Privado, beneficiado pela OUC 

 Restauro/Reconversão do Edifício para receber o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) – 2001 - 

Privado, beneficiado pela OUC 

 Restauro do Hotel Jaraguá  – 2004 - Privado, beneficiado pela OUC 

 Restauro/Reforma da Estação Pinacoteca – 2004 – Estadual  

 Reforma/ Reconversão do Edifício DEPATRI – 2004 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Restauro da Estação da Luz – 2004 – Estadual e Federal 

 Construção de Conjunto Residencial Parque do Gato – 2004 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Construção de Conjunto residencial Olarias – 2004 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Restauro, reforma e ampliação do Mercado Municipal – 2004 – Programa Procentro/Ação Centro 

(BID) 

 Recuperação/Restauro do Mosteiro da Luz – 2006 – Programa Monumenta (BID) 

 Requalificação da Praça Coronel Fernando Prestes – 2006 – Programa Monumenta (BID) 

 Restauro do Edifício Castelinho Fundação Carlos Chagas – 2007 - Privado, beneficiado pela OUC 

 Restauro/ Reconversão do Edifício Sintetel – 2006 - Privado, beneficiado pela OUC 

 Reconversão para implantação do Museu da Língua Portuguesa – 2006 - Estadual e Federal e privado 

 Requalificação Praça da Sé – 2007 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Requalificação Praça da República – 2007 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Restauro do Edifício Cine Marabá – 2009 – Privado 

 Restauro/Reforma do Edifício dos Correios – 2007 – OUC 

 Reforma/ Reconversão do Palácio das Indústrias (Fundação Catavento) – 2008 - Estadual e Federal e 

privado 

 Recuperação do Parque da Luz e patrimônio adjacente – em processo – Programa Monumenta (BID) 

 Restauro/Recuperação Edifício Ramos de Azevedo – 2009 – Programa Monumenta (BID) 

 Restauro/Recuperação Edifício Paula Souza – 2009 – Programa Monumenta (BID) 

 Restauro/Conservação Teatro Municipal – 2009 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Reforma/Restauro/Modernização Bib. Mário de Andrade – 2009 – Programa Procentro/Ação Centro 

(BID) 

 Construção da Praça das Artes e interligação de ruas – 2013 – PMSP 

 Restauro/Reforma do edifício Solar da Marquesa – 2011 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Requalificação Praça Roosevelt - 2012 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 Restauro/Reforma da  Casa Um e Beco do Pinto – 2011 – Programa Procentro/Ação Centro (BID) 

 

12. Descrever os critérios de reuso e reforma das propriedades imobiliárias patrimoniais protegidas, 

públicas e privadas.  

Os projetos de reuso e reforma das propriedades imobiliárias públicas que passaram por restauro, 

conforme descrito acima, tiveram o financiamento vindo do BID Ação Centro, BID-Monumenta, Governo 

municipal, estadual e Federal, além do capital proveniente da  Operação Urbana. As Obras foram por 

contratação da prefeitura e/ou concurso e todas elas passaram pela avaliação dos órgãos de preservação na 

instancia tombada. 

Alguns receberam novos usos ou ampliaram o que no projeto fica claro através dos métodos 

construtivos, como a estação Julio Prestes que recebeu a Sala São Paulo, a Pinacoteca que reformou o prédio 

para atender a novas exposições ou até mesmo o Mercado Municipal que recebeu um novo mezanino para 

atender a demanda de alimentação que o Mercado possuía, entre outras como listado acima. 
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Já com relação aos edifícios privados, os projetos passaram por aprovação dos órgãos de preservação na 

instancia tombada e tiveram o financiamento privado ou privado com beneficio da operação urbana através do 

CEPAC e Outorga Onerosa como descrito acima no item 2 – visão geral. Determinados edifícios receberam 

novos usos e outros mantiveram o mesma atividade que já tinha anteriormente.  

Todos os edifícios tombado passaram pela avaliação do governo, porém os edifícios públicos de maior 

proporção, passaram com um controle mais rígido e de acompanhamento dos órgãos responsáveis, seja para 

definição do novo uso como do método construtivo nas áreas novas de intervenção.   

 

13. Avaliar a valorização imobiliária dos imóveis da área do processo no final do período de análise. 

Utilizar outras áreas de centralidade da cidade como referencia. Se possível, avaliar temporalmente a 

valorização dos imóveis da área do processo (Fim do período e outro momento do passado)  

Para avaliação da valorização de imóveis comparamos a região central ao distritos do Higienópolis e 

Consolação, próximos ao objeto desta pesquisa. 

Através dos gráficos abaixo é possível notar que no início dos projetos direcionados ao centro, a 

produção de imóveis e o valor de mercado dos mesmos esteve estável, o distrito central caminhava abaixo dos 

outros usados como referência de comparação, Higienópolis e Consolação. Apenas entre 2003 e 2004, mesmo 

período que tem uma baixa produção imobiliária no centro, que os imóveis passam a ter um valor maior do que 

os demais e entre 2005 e 2009 a diferença de valor de mercado e a produção imobiliária também sobe, chamando 

atenção a um pico maior em 2007. Já nos últimos anos, o crescimento do valor de imóveis sobe proporcional aos 

relacionados, porém a diferença é mantida, tendo uma breve aproximação com relação a Consolação. 

O período de alta no valor de mercado e baixa produção (2003 - 2004) coincidem com o período de 

recém aprovação do plano diretor e da capitação de investimento através do Ação Centro. Já o aumento de 

produção e maior baixa do valor (2005 – 2009) se da exatamente quando este capital do programa esta investido 

e o programa estaciona, começando a mudar de rumo sentido a Luz até hoje quando é extinto o programa.  

Outro dado que pode ser extraído do gráfico 4 é que a produção da luz sempre foi menor em 

comparação aos distritos Sé e República. 

 

 

 

Gráfico 3 – Valor de imóveis 

Fonte: Embraesp 
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Gráfico 4 – Lançamento de imóveis em todo o 

Fonte: Embraesp  

 

14. Descrever o mix de atividades urbanas implantado na área no final do período de análise. 

Comparar com outras áreas de centralidade da cidade.  

De 1980 a 2000 os censos realizados demonstraram a perda da população na região central e aumento 

dos imóveis vazios e ociosos, assim desde o início dos anos 1990 consta a primeira mudança de atividade no 

centro com o início das ocupações e os movimentos de moradia. (CARE, 2008) 

Já na “Fase 1”, período de início de análise desta pesquisa, existe outra mudança através da inserção de 

atividades culturais em imóveis de caráter histórico visando a elitização do centro, porém esta ação não foi de 

grande notoriedade como a da “Fase 2” que além de continuar visando atividades culturais no centro,  leva a 

prefeitura e demais serviços público a região, gerando empregos e atraindo atividades terciárias como 

restaurantes e novos comércios que surgiram da necessidade destes trabalhadores.  

 

15. Identificar os projetos de habitação social implantados durante o processo, se existentes.  

A questão de Habitação de Interesse Social (HIS) no centro tem uma polêmica maior no que se diz 

respeito aos edifícios ociosos e a infraestrutura existente subutilizada, tanto que os movimentos habitacionais 

lutam frequentemente pela reconversam do edifício centrais em HIS. Durante todo o processo existiram dois 

programas para reutilizar e reformar edifícios habitacionais. 

O Renova Centro (2009) que de acordo com a apresentação do programa, demonstra que seriam 

reformados 50 edifícios na região central, cuja proposta era atender aproximadamente 3 mil famílias com renda 

de até 10 salários mínimos, onde deste montante 25% seria pago para aluguel social entre 4 e 6 salários mínimos, 

porém até hoje apenas 11 deles foram entregues. 

Além destes edifícios, através do programa Ação Centro, no qual foram construídos o Conjunto Olarias 

e Parque do Gato. Estes edifícios foram os dois únicos projetos fora do perímetro do programa que o BID 

aceitou fazer parte do financiamento. 

 

16. Identificar e descrever os mecanismos de distribuição de custos/benefícios da implantação do 

processo entre os atores envolvidos e/ou entre diferentes partes da cidade.   

Como visto nos antecedentes, existiu a desvalorização imobiliária da área e a partir daí iniciam projetos 

de reabilitação de edifícios públicos e pouco para habitação, os benefícios do processo foram principalmente 

para o comércio na região do Eixo Sé – República que retoma seu valor econômico com a vinda da prefeitura.    
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Já na região da luz existiu a especulação de um projeto que realizou apenas a desocupação de uma quadra 

de comércio, o que fez diminuir ainda mais o fluxo de usuários. O único ganho para região foi a construção da 

linha quatro amarela que conecta a região diretamente aos eixos comerciais da Paulista e Faria Lima, porém ainda 

não foi suficiente para desenvolvimento local. 

 

17. Identificar os principais custos socioeconômicos do processo, identificando atores envolvidos. 

No balanço final, é possível notar que além do restauro das edificações em toda a região central, o ganho 

principal socioeconômico deste processo foi no eixo Sé-República, principalmente após a vinda da Prefeitura e 

demais órgãos do Governo Municipal para o centro, essa ação mudou o mix comercial atraindo serviços que 

atendesse aos funcionários e população flutuante nova desta região.  

A virada cultural também foi outro fator de ganho a região, que ao promover 24 horas de atividades 

culturais, trouxe interesse da população em continuar a frequentar as atividades e edifícios históricos do centro 

ao longo do ano. 

Já no quesito habitação, os ganhos ainda não foram suficientes e uma das principais perdas do processo 

foi a partir de 2005, quando o projeto Ação Centro ainda iniciando dentro do eixo Sé – Republica é 

interrompido mudando o foco para Luz. Perde-se a continuidade demonstrada até ali e iniciaram-se então, 

remoções e desapropriações na região da Luz para a construção de um novo projeto que não foi executado e 

parou definitivamente na atual gestão atendendo as revindicações dos comerciantes locais que contestam a 

mudança radical na paisagem do espaço e os prejuízos que o projeto traria a eles. 

Olhando para todo o processo é possível notar então, que antes de 2005 no Nova Luz, de maneira geral 

um programa novo costumou se apoiar, resgatar e dar continuidade nos anteriores, tomando corpo e tendo um 

foco único no Ação Centro que foi interrompido logo após seu início. 
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2.6 Porto Alegre 

 
Informações gerais sobre a área do processo.  

 

i. Datas de início e fim da análise: 1999 a 2014. 

ii. Cidade: Porto Alegre / RS. 

iii. População cidade (2010): 1.409.939 hab 

iv. Nome do Processo:  

v. Localização: Centro Histórico de Porto Alegre. 

vi. Área Territorial do processo (hectare): 228 hectares 

vii. População Residente na área do processo (2010): 39.154 hab 

viii. Número Total de Domicílios: 17.254 economias 

ix. Rendimento Nominal Médio Mensal dos Responsáveis por Domicílios com Rendimento Mensal 

Total (R$): 6.120,00 Centro Histórico/ 2010 (aprox. 12 salários mínimos. 

 

1. Visão geral 

 

O povoamento do centro de Porto Alegre iniciou-se por volta de 1732, com a fixação de algumas 

famílias à beira do lago Guaíba. Em 1752 chegaram ao local cerca de 60 famílias açorianas, juntando-se mais 

tarde a uma nova leva de açorianos, fixando-se então junto ao porto, razão pela qual o local passou a ser 

conhecido como Porto dos Casais. No dia 26 de março de 1772, data oficial da fundação da cidade, foi elevada a 

Freguesia, sob o nome de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. No ano seguinte, é transformada pelo 

Governador Marcelino de Figueiredo em capital da Província. A partir de então, passou a assumir seu novo 

papel de capital. Durante a Revolução Farroupilha (1835-1845), a cidade cercada por paliçadas, teve seu o 

crescimento estagnado, voltando a crescer após 1845. 

Quando Júlio de Castilhos assumiu o governo do Estado (1891), com uma política orientada pelo 

positivismo, foi dada ênfase à modernização da cidade, nessa onda de melhorias da infraestrutura urbana, o 

centro recebeu muitos incentivos, ao mesmo tempo em que se desencadeava um intenso programa de obras para 

construção de prédios públicos imponentes. Esta aceleração do crescimento, que durou até meados da década de 

1930, conhecida como a fase áurea da arquitetura porto-alegrense, renovou a paisagem urbana, sendo 

influenciada pela estética do ecletismo e pelos ideais do positivismo. Neste período, ergueram-se alguns dos mais 

significativos prédios públicos da capital, muitos carregados de simbolismos éticos, sociais e políticos, detalhes 

estes que se revelavam na decoração alegórica das fachadas.  

O período da evolução do processo de planejamento urbano é caracterizado por muitas mudanças no 

que se refere à estrutura urbana, e, para maior clareza, foi dividido em dois momentos. O primeiro seria 

correspondente às administrações Montaury (1897 – 1924), Otávio Rocha (1924 – 1928) e Alberto Bins (1928 – 

1937); e o segundo corresponderia à administração Loureiro da Silva (1937 – 1943). Souza (2007) ainda salienta 

que, na primeira destas administrações foi elaborado o primeiro plano urbanístico de caráter abrangente pelo 

arquiteto Moreira Maciel (1914). Muitas de suas ideias foram incorporadas mais tarde ao Plano de Urbanização 

da administração Loureiro da Silva (1940). Na administração Otávio Rocha (1924 – 1928) procurou-se melhorar 

as condições higiênicas, além de iniciar uma reforma viária concluída no mandato de seu sucessor Alberto Bins. 

Com a construção do Porto em 1917, à custa de novos aterros, foi também traçada a Avenida Mauá. Em 1924, 

foi concretada a Avenida João Pessoa e iniciada a abertura das avenidas Borges de Medeiros (trecho Rua da 

Praia/ Coronel Genuíno), e Avenida Otávio Rocha (alargamento do Beco do Rosário) indo até a Avenida São 

Rafael (atual Alberto Bins) e esta até a Avenida Cristóvão Colombo. Desta forma, quando Loureiro da Silva 

(1937 – 1943) assumiu a Prefeitura, os problemas apresentados eram de toda ordem, indo desde o sistema viário 

e saneamento até os de ordem social ocasionados pelo rápido crescimento da cidade. 

Na gestão do Prefeito Otávio Rocha (1924 – 1928), empreendeu-se uma reforma urbana, visando 

transformar a capital numa “nova Paris”. O projeto urbano, determinado pelo rápido aumento no número de 
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veículos circulantes, enfatizava o aspecto de circulação, sendo prevista a construção de avenidas largas, bulevares 

e rótulas e, para isso, especialmente na área central, foram derrubados dezenas de antigos casarões e cortiços 

decadentes, que simbolizavam pobreza e atraso, ao mesmo tempo em que se incrementavam diversos outros 

equipamentos e serviços públicos. Também foi iniciada uma campanha de "saneamento moral" do centro, com o 

combate à prostituição, à mendicância, ao jogo e ao alcoolismo.  

Como se percebe, o centro histórico a esta altura justificava a renovação, pois já parecia degradado, 

fazendo com que a elite passasse a abandoná-lo como lugar de moradia e transferisse suas residências para zonas 

novas. Também contribuíram para uma nova distribuição urbana a criação de vários loteamentos periféricos e a 

instalação de linhas de ônibus. O Plano Gladosch pode ser considerado uma segunda tentativa de planificar a 

cidade ocorreu no período entre 1935 e 1937, com estudos realizados por Edvaldo Pereira Paiva e Luiz Arthur 

Ubatuba de Farias. O trabalho, denominado "As Linhas Gerais do Plano Diretor - Contribuição ao Estudo de 

Urbanização de Porto Alegre", que partia do plano elaborado por Maciel e voltava-se, também, para as questões 

viárias. Os dois urbanistas trabalharam, por exemplo, na elaboração do traçado definitivo da Avenida Farrapos e 

destacaram, entre outras questões importantes, a necessidade de construção de um túnel sob a Avenida 

Independência. Esta intenção deu origem - quase 40 anos mais tarde - aos estudos que resultaram na construção 

do complexo do túnel e elevadas da Conceição. Também foram os dois urbanistas que planejaram o sistema de 

radiais e perimetrais para a cidade. 

Em 1940 o município contava com aproximadamente 385 mil habitantes e seus índices de crescimento 

eram positivos para a indústria, a construção civil, a educação, a saúde, a eletrificação, o saneamento, o 

movimento portuário, os transportes e as obras de urbanização. A ligação rodoviária e aérea com o centro do 

Brasil foi incrementada, e a rede ferroviária para o interior do estado se expandia. Segundo Olavo Ramalho 

Marques, José Loureiro da Silva, sucessor de Bins, é lembrado como um dos grandes responsáveis pela 

modernização da cidade, afastando-a de uma herança colonial obsoleta e conduzindo-a a um estatuto de 

metrópole – ou ao menos a preparando para isso. Os efeitos da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) foram 

sentidos na cidade e as dificuldades impostas ao comércio internacional criaram escassez de vários bens, porém 

estimularam o surgimento de novas indústrias, em torno das quais se formam núcleos de novos bairros. O fim 

da Guerra, em 1945, liberou a importação de veículos e o uso de gasolina, verificando-se a expansão da frota 

privada e pública, dinamizando os serviços de transporte coletivo. Devido à insuficiência de recursos para 

atender às crescentes necessidades sociais, a prefeitura ampliou a área legal da zona urbana, aumentando a 

taxação e abrindo loteamentos, o que se revelou contraproducente, pois tornando urbanos terrenos rurais muito 

distantes do centro densificado e urbanizado, se obrigava a estender até lá os serviços públicos, com custos 

excessivamente altos. Com isso os sistemas de transporte, saneamento e água encanada enfrentaram uma crise 

adaptativa.  

Iniciando os anos 1950 se firmava como dominante a influência do Modernismo arquitetônico. Neste 

período se ergueram grandes prédios públicos de linhas mais atualizadas. Ildo Meneghetti, enquanto prefeito 

deixou obras importantes melhorando o abastecimento e o transporte coletivo, onde se destaca, em 1953, a 

encampação do serviço de bondes, a partir daquela data administrado pela Companhia Carris Porto-Alegrense, 

empresa pública municipal. 

No fim dos anos 1950 o centro urbano já estava repleto de edifícios de altura considerável e a cidade já 

podia ser perfeitamente considerada uma das grandes capitais do Brasil, com uma variada rede de serviços e uma 

economia ativa, com cerca de 400 mil habitantes, neste período o Centro de Porto Alegre atingiu seu auge, 

quando já era densamente edificado e tinha a Rua da Praia como a principal rua da região central, transformado 

em zona de comércio elegante e atraindo a instalação de inúmeros cafés, confeitarias, cinemas e restaurantes. 

Tornou-se também o local preferido para manifestações políticas. Nas décadas seguintes, no entanto, diante de 

uma abordagem tecnicista e moderna, desapareceram inúmeros edifícios antigos, empobrecendo a fisionomia do 

centro e levando a região ao declínio. Deste modo, o crescimento da cidade propiciou que bairros fossem 

delimitados. A instituição de leis de denominação e delimitação de bairros começou a ser estabelecida no final da 

década de 1950, sendo que o primeiro foi o Centro em 1957.  

Thompson Flores, assumindo a Prefeitura em 1969, fez um governo caracterizado por grandes obras, 

em especial na área dos transportes, favorecido pelo surto econômico do Milagre Brasileiro, quando o PIB do 

país ascendia numa média vertiginosa de 11,2% ao ano. Desativou o bonde e incentivou o transporte 
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automotivo. Construiu seis grandes viadutos, mas a abordagem tecnicista dos projetos como regra desconsiderou 

a vontade popular na priorização dos investimentos e aspectos elementares de paisagismo urbano. Nesse afã 

progressista desapareceram inúmeros edifícios antigos, alguns de grande significado histórico e arquitetônico.  

A decadência do Centro Histórico iniciou quando se deu com a permissão, nos anos 60, para a 

instalação de comerciantes informais nas ruas do Centro de Porto Alegre, agravando-se a situação nos anos 80 

com o aumento da presença de camelôs na área do Centro Histórico. A situação se tornou caótica quando o 

prefeito Alceu Collares expediu, nos anos 80, alvarás reconhecendo a atividade, acrescentando-se ao número 

autorizado uma enorme quantidade de ativos ilegais. À medida que os camelôs tomavam conta de todas as ruas 

centrais, o comércio tradicional se retraía e muitas lojas tradicionais, encerraram suas atividades. Vários outros 

estabelecimentos que deram glamour ao Centro em anos anteriores também fecharam suas portas, incluindo 

vários cinemas, confeitarias, cafés e restaurantes. Outros fatores, nas décadas seguintes, contribuíram para 

desvalorizar a região, como o declínio do antigo distrito industrial, a elaboração de um novo padrão de 

zoneamento urbano, o aumento da criminalidade e a descentralização de investimentos, contribuindo para que o 

centro perdesse muito de sua função residencial. 

Em 21 de julho de 1979 entra em vigor o 1º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), de 

forma que todo o conjunto de normas foi consolidado em um único texto legal e, pela primeira vez, e o 

planejamento atingiu toda a área municipal, definindo-se as zonas urbana e rural, com a primeira  sendo dividida 

em partes de uso intensivo e extensivo. Pela proposta, a área urbana de uso extensivo foi estendida fisicamente 

sobre a parte onde a legislação anterior havia definido como urbana, destacando a preservação paisagística e 

ambiental de forma a evidenciar os elementos naturais. A zona urbana intensiva foi dividida em setores 

denominados de Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs), classificados segundo tendências de uso e 

ocupação do solo. Assim, o regime urbanístico e os dispositivos de controle das edificações foram definidos 

como consequência da ocupação prevista para cada setor (Unidades Territoriais Residenciais, Mistas, de 

Comércio/ Serviços e Industriais). Também foram criadas as chamadas Unidades Territoriais Funcionais para 

áreas de natureza especial e que deveriam, por esta razão, contar com um regime urbanístico próprio (valor 

histórico cultural, de valor paisagístico etc.). Outra novidade, de grande relevância, do 1º PDDU foi a 

participação comunitária no processo de planejamento, ainda que de forma bastante restrita. 

Nos anos de 1980 vários outros fatores entraram em jogo para desvitalizar o Centro: o declínio do seu 

antigo distrito industrial; a formulação de um novo padrão de zoneamento urbano, perdendo muito de sua 

função residencial; as escassas condições de corresponder à crescente demanda habitacional; a ação imobiliária; o 

aumento da criminalidade; a descentralização de investimentos e a construção de diversos grandes centros 

comerciais nos bairros, e o deslocamento de diversos órgãos administrativos estaduais e municipais para outros 

locais. Ao mesmo tempo a área central começou a se despovoar de residentes e do comércio de luxo, tornando 

inexorável sua degradação. Enquanto as instâncias administrativas procuravam reorganizar o tecido urbano em 

bases mais objetivas, com a criação em 1981 da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural iniciou-se um 

processo de estudo e resgate dos bens culturais de propriedade do Município de especial interesse histórico, 

social e arquitetônico, sistematizando os tombamentos, que haviam iniciado poucos anos antes, em 1979. Ainda 

na década de 1980 se reconheceu a existência do “Centro Histórico” como um núcleo urbano de interesse social 

e cultural específico, propondo-se medidas de conservação e desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa teve 

um marco importante na recuperação da Usina do Gasômetro, transformada em centro cultural em 1991, 

desencadeando uma mudança na maneira como a população via o Centro Histórico. 

Porto Alegre, nos anos 90, teve um de seus marcos principais na criação do sistema administrativo do 

Orçamento Participativo, iniciado na gestão de Olívio Dutra, chamando a sociedade a participar democrática e 

ativamente na escolha das prioridades para os investimentos públicos. Este sistema de governo foi continuado 

nas administrações seguintes e continua em vigor, sendo constantemente reavaliado para se adequar a novas 

demandas. A sanção da Lei Complementar  434 de 1º de dezembro de 1999, que oficializa o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre – PDDUA aconteceu quando a cidade vivia um 

momento ímpar, em termos de planejamento urbano. Em julho desse ano, o 1º Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (1º PDDU)  havia completado 20 anos de aplicação, enquanto que, no dia 30 de 

dezembro, o Plano Diretor de 1959 (Lei nº 2.330), que foi o primeiro que a cidade passou a contar, completou 

40 anos de sua aprovação. Por uma coincidência histórica, os três planos diretores da Capital acabaram sendo 
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aprovados em períodos de 20 anos. No PDDUA estão contempladas questões relativas à Proteção e Preservação 

do Patrimônio. 

Surgem também nos anos 2000 programas como o Monumenta e Viva o Centro. O Projeto Monumenta 

Porto Alegre (1999 – 2010), fazia parte do Programa Monumenta, coordenado pelo Ministério da Cultura em 

parceria com o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, que identificou grande número de edificações e 

espaços de interesse histórico e cultural no bairro e tem feito grandes investimentos para sua 

recuperação. Enquanto o Projeto Viva o Centro (2006), configura-se em um plano de governança solidária da 

área central da cidade buscando tornar o Centro um bairro de oportunidades para todos, organizando-se em três 

diretrizes básicas: qualificação do espaço urbano, valorização da imagem pública do Centro e fortalecimento de 

sua dinâmica funcional. 

 

2. Propostas inicias do processo e dos atores que o impulsionaram.  

Este item expõe uma reflexão sobre os projetos atuais de preservação do Patrimônio Cultural da 

região central da capital gaúcha, bem como seus antecedentes, considerando intervenções que buscam formar a 

imagem da urbe e do bem cultural que cada habitante carrega de sua cidade e a consequente valorização do 

Centro Histórico de Porto Alegre como marco da memória da cidade. 

 

Antecedentes 

Surgem nos anos 2000 programas como o Monumenta e Viva o Centro. O Projeto Monumenta Porto 

Alegre (1999 – 2010), parte do Programa Monumenta, coordenado pelo Ministério da Cultura em parceria com o 

Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, que identificou grande número de edificações e espaços de 

interesse histórico e cultural no bairro e tem feito grandes investimentos para sua recuperação. Enquanto o 

Projeto Viva o Centro (2006), configura-se em um plano de governança solidária da área central da cidade 

buscando tornar o Centro um bairro de oportunidades para todos, organizando-se em três diretrizes básicas: 

qualificação do espaço urbano, valorização da imagem pública do Centro e fortalecimento de sua dinâmica 

funcional. 

Inventário do Patrimônio Cultural (1960-1990) 

O início dos anos 60 registra os primeiros movimentos organizados na defesa da preservação em Porto 

Alegre. Até então, além de inciativas pessoais, para tudo que se referisse ao patrimônio cultural, buscava-se o 

apoio e intervenção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, órgão federal, 

responsável pelo patrimônio cultural em nível nacional, desde a década de 30. Em 1961, um grupo de 

professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FAU-UFRGS 

promove o Primeiro Seminário para Estudo e Defesa do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. 

Consequência desse seminário, em 1964 foi criada uma comissão para estudar a criação da Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, vinculada ao Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de 

Educação de Estado, o que só foi oficializado em 1965. A criação do órgão estadual, no entanto, não garantiu 

sua atuação efetiva. 

O primeiro instrumento legal que se refere aos “bens de valor histórico e cultural” em Porto Alegre, é a 

Lei Orgânica Municipal. Para atender ao disposto na mesma, foi criada uma comissão que, no prazo 

estipulado de um ano, apresentou ao Executivo Municipal uma primeira listagem, na qual estavam arroladas 59 

“peças” a serem preservadas. A lista indicava prédio, conjuntos, partes de imóveis – tais como fachadas, alas ou 

apenas capelas, assim como elementos isolados – uma cúpula, uma estátua, ou uma imagem. Dentre eles, 

constavam propriedades públicas e privadas, de usos residenciais, comerciais e institucionais. Estavam 

representadas diversas tipologias, de épocas também diferenciadas. A Comissão considerou critérios de “... 

ordem histórica, artística e cultural...”, mas entre os exemplares selecionados há uma nítida predominância 

daqueles que apresentam valor histórico – vinculado a algum fato ou personalidade da nossa história -, ou dos 

que representam características arquitetônicas relacionadas à arquitetura de origem portuguesa, ou dita açoriana. 
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Esta foi, portanto, a primeira versão de um inventário de bens significativos para a história e a identidade da 

Cidade. Quando foi transformada em lei, seis anos após, 10% dos bens arrolados já não existiam mais. Mas a 

listagem foi importante, e consubstanciou a primeira legislação específica para a preservação do Patrimônio 

Cultural de Porto Alegre, a Lei nº 4317, promulgada em 1977. 

Paralelamente, outras iniciativas estavam sendo tomadas na defesa do patrimônio em Porto Alegre: em 

1976 já estava sendo criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural – COMPAHC – órgão de 

assessoramento à Administração Municipal para os assuntos referentes ao Patrimônio Cultural. Em 1977 foi 

criado o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural – FUMPAHC, que possibilita recursos para 

preservação, restauração e desapropriações que sejam importantes para o Patrimônio Cultural. Em 1979, o 

Município instituiu lei que versava especificamente sobre o tombamento – a Lei nº 4665/79. Esta se referia 

também ao órgão competente para autorizar obras de restauração nos bens tombados pelo Município, o que 

originou a criação da EPAHC – Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural - , em 1981, vinculada à Divisão de 

Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

O relatório final dos trabalhos, que apresentava os critérios e os conceitos básicos formulados pelo 

grupo, veio acompanhado de uma listagem de arrolava as edificações inventariadas com vistas à proteção da 

paisagem urbana de Porto Alegre. A listagem é composta de aproximadamente 2000 imóveis, localizados em 

todos os bairros da Cidade. Nela estão classificados dois tipos de imóveis: os de interesse sociocultural que 

devem ser preservados, e os de adequação volumétrica, que podem ser substituídos, mantendo-se adequação em 

relação ao entrono. O desenvolvimento acelerado da cidade, com a densificação, a verticalização e a 

descaracterização progressiva dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre, exigiram, já na década de oitenta, 

que se iniciasse a revisão e a atualização da listagem feita pelo PROPLAN. Em 1988, foi criada a Secretaria 

Municipal da Cultura – SMC, e na sua organização interna, a Coordenação da Memória Cultural, da qual fazia 

parte a Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural – EPAHC. No ano seguinte (1989), quando a EPAHC recebe 

a responsabilidade de dar início ao trabalho de inventariação na área central, grande parte dos imóveis que faziam 

parte da listagem de 1977 já havia sido descaracterizada ou demolida.  

Finalmente, após o término do levantamento da área central, em 1992, e a revisão, já baseada nos novos 

critérios, em 1995, a listagem final do Inventário do Patrimônio Cultural de Porto Alegre para a área central 

foi aprovada pelo COMPAHC em 1998. A lista contém no total 1037 imóveis, sendo destes, 327 arrolados para 

preservação. De acordo com Meira (2004) o PDDUA introduziu uma alteração conceitual em relação aos bens 

inventariados: aqueles que no 1ª PDDU eram identificados como de Interesse Sociocultural passaram a chamar-

se de estruturação, e os de adequação volumétrica, são agora de compatibilização. Ambos são conceituados 

como: 

- “edificação Inventariada de Estruturação é aquela que por seus valores atribui identidade ao espaço, 

constituindo elemento significativo na estruturação da paisagem onde se localiza”; 

- “edificação Inventariada de Compatibilização é aquela que expressa relação significativa com a de 

Estruturação e seu entorno, cuja volumetria e outros elementos de composição requerem tratamento especial”. 

a. Corredor Cultural da Rua da Praia (1995) 

Em 1993 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre lançou a proposta de Cidade Constituinte, iniciando 

um novo processo de planejamento participativo da Cidade, na qual centenas de representantes dos setores 

organizados da sociedade, bem como os cidadãos interessados, participaram desse processo, que culminou com 

o Congresso da Cidade. Ali foram discutidas e aprovadas diretrizes, entre elas a que aponta para a implantação de 

um Programa de Corredores Culturais para Porto Alegre, visando, prioritariamente, à qualificação das áreas 

comerciais do Centro através da recuperação do patrimônio arquitetônico, instalação de equipamento mobiliário 

urbano, disciplinamento da publicidade e do uso do espaço público, a ser proposto em conjunto pelas 

instituições e associações ligadas à preservação, comércio, indústria e moradores da área central da cidade.  

Em 1994 foram priorizadas quatro das diretrizes aprovadas no Congresso da Cidade: Plano de 

Desenvolvimento Econômico, Revisão de 1º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Implantação do 
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Corredor Cultural e Reescalonamento de Honorários. O Plano de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre 

faz a ligação entre cultura e desenvolvimento, destacando, particularmente, o Corredor Cultural como parte 

integrante do eixo “Promoção da Cidade”. Na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 

os aspectos relativos à preservação do ambiente urbano, especialmente da área central, foram amplamente 

abordados. 

Em 1995, o Programa do Corredor Cultural de Porto Alegre, assumido como prioridade da 

Secretaria Municipal da Cultura, busca adesões junto às instâncias do poder municipal. Integrado ao Projeto 

Centro, coloca a municipalidade frente a um dos mais significativos desafios: articular ações, na perspectiva de 

atender à demanda da população, num dos espaços de maior relevância e visibilidade para a cidade, com o 

talento que uma situação econômica adversa exige. De acordo com o autor, os principais objetivos do Programa 

podem ser resumidos em dois aspectos principais e abrangentes: 

 Redescoberta da Área Central de Porto Alegre e resgate do seu antigo prestígio, 

qualificando os seus espaços e possibilitando a toda a população usufruí-lo; 

 Construção de uma cidade contemporânea que harmonize a preservação e o 

desenvolvimento, em busca da melhoria da qualidade de vida do porto-alegrense. 

A degradação é consequência indireta de uma intensa valorização imobiliária ocorrida nos primeiros 

decênios do século vinte, fruto de processos como a industrialização e o crescimento demográfico.  A 

valorização econômica traduziu-se no espaço através da verticalização e da densificação do estoque construído. 

Quando a valorização do solo atingiu um ponto tal em que os prédios passaram a valer menos que os seus 

terrenos, a demolição ocorreu. Este processo foi bastante rápido: em trinta anos, boa parte do estoque de prédios 

do século dezenove foi substituído por um novo tecido urbano, denso e verticalizado. O espaço da área central 

se degrada já a partir da década de 1960, com o envelhecimento dos estoques, juntamente com as dificuldades 

crescentes de acessibilidade à área central gerou uma acelerada desvalorização, que foi acompanhada pelo êxodo 

da população de alta renda, bem como do comércio sofisticado, dos profissionais liberais e dos escritórios 

Na década de 1980, o Centro passa a ser abruptamente ocupado pelos setores populares da cidade e da 

região metropolitana, em busca de sua excelente acessibilidade, aluguéis baratos e grande movimentação. O 

espaço público é ocupado pelos camelôs e vendedores ambulantes, as antigas lojas sofisticadas são transformadas 

em shoppings de fábrica e feirões; os antigos escritórios são ocupados por atividades de venda de ouro, 

agiotagem, prostituição; e começa a tornar-se alarmante o número de edifícios abandonados dentro dessa área, 

indício de um processo grave de desinvestimento. Porém, ao contrário do que se pensava algo de positivo, 

entretanto, advém desta nova ocupação. O processo de abandono do Centro nos horários noturnos e nos finais 

de semana, grave na década de 1970, foi totalmente superado. O Centro de Porto Alegre, graças ao comércio 

ambulante, teve uma ampliação considerável de movimentação fora dos horários de expediente. A partir desse 

quadro de análise é que foram formuladas as diretrizes de ação do Programa Corredor Cultural de Porto Alegre. 

A estratégia básica do Programa Corredor Cultural consistia na criação de um programa, a longo prazo, 

que envolva todas as Secretarias Municipais, não regulamentados por lei, mas simplesmente respaldado nas 

diretrizes do Congresso da Cidade, e que se valha não de ações fiscais ou legais, mas que interfira na 

profundidade da relação afetiva da população da Cidade, da Região, do Estado, dos turistas com o Centro. O 

projeto visa resgatar afetividades, promover a convivência de épocas, de culturas, de etnias, de segmentos sociais. 

O Centro tornou-se democrático, acessível a todos, e aí há um potencial magnífico de urbanidade. Há que se 

requalificar os espaços, restaurar os prédios, as praças e os monumentos, reverter a degradação física; há que se 

reforçar a segurança dos usuários, mas se segregação, permitindo que todos tenham acesso ao pleno uso dos 

espaços. Trata-se de uma caminhada de reconstrução de identidade. Neste sentido, inserem-se os quatro eixos 

principais de atuação do Programa: 

 Qualificação do Espaço Público; 

 Preservação do Patrimônio Cultural; 

 Revitalização Econômica; 
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 Animação Cultural. 

 

3. Atores Principais nos Antecedentes: 

 Prefeitura Municipal de Porto Alegre (SMC, EPAHC, COMPAHC, FUMPAHC); 

 Universidades (UFRGS e Unisinos); 

 Comerciantes (formais e informais). 

 

4. Identificação das fases principais do processo, por período de tempo com caracterização 

qualitativa. 

 A sistemática de implantação do Programa em Porto Alegre se iniciou em 1999 com o procedimento 

prévio de tombamento pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de um perímetro do 

centro histórico previa-se o encerramento do Projeto Monumenta Porto Alegre em 2010. A atuação do 

programa, entretanto, se prolonga por meio do fundo destinado ao financiamento para a restauração de novos 

imóveis de valor cultural situados no centro histórico, além daqueles financiados no período do Projeto, para 

então se estender à imóveis de valor cultural em outros bairros da cidade, com uma obrigação contratual de 20 

anos de duração.  

Porto Alegre pôde se candidatar a participar do Programa Monumenta devido a algumas iniciativas 

preliminares da administração municipal, já no início de 1999, como foi o caso da apresentação ao Ministro da 

Cultura do conjunto de iniciativas da política de preservação do patrimônio da cidade, especialmente do seu 

centro histórico. A essa iniciativa, segue-se o cumprimento da exigência do BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento de que para integrar o Programa as cidades tivessem perímetros tombados pelo Iphan 

(VARGAS; CASTILHOS, 2009).  

De acordo com o descrito no relatório do Projeto Monumenta Porto Alegre, uma vez definidas as 

cidades a serem integradas ao Programa Monumenta, coube às suas administrações organizarem-se para 

apresentar ao MinC e ao BID elementos de convencimento, comprovando que estavam aptas a encetar a 

implantação do Programa, desencadeando uma sucessão de eventos, a começar pela organização de uma oficina 

de planejamento – composta por representantes da cultura nos três níveis governamentais e por gestores 

culturais de universidades e de associações diversas -, representativa do pensamento local sobre a situação do 

centro histórico, à qual coube, entre outras tarefas, delinear uma primeira hipótese do que viria ser o perímetro 

de atuação do Programa na cidade e estabelecer um elenco de medidas/ ações para solucionar os principais 

problemas para a conservação de seu patrimônio. Essa oficina em Porto Alegre teve lugar em fevereiro de 2001. 

Seguiu-se a elaboração de uma carta consulta, adiantando valores estimativos para as ações, apontando projetos 

existentes, assegurando a capacidade orçamentária e de execução dos locais. Aprovada pelo MinC/ BID (Porto 

Alegre obteve essa aprovação em janeiro de 2002), a proposta preparada pelo município foi aperfeiçoada e 

aprofundada, gerando o perfil do projeto, um amplo conjunto de informações de responsabilidade do município, 

organizado em dez volumes, que em Porto Alegre foram editados para registro e arquivamento, tendo em vista 

tratar-se de uma radiografia de seu centro histórico, que então não era reconhecido como tal pela população. O 

perfil do projeto era composto dos seguintes cadernos: Perfil do projeto contendo o marco de referência e a área 

do projeto; Pesquisa sócio-econômica da população residente e estabelecimentos na área do projeto; Pesquisa do 

mercado imobiliário da área do projeto; Viabilidade Técnica; Viabilidade Socioambiental; Viabilidade Econômica; 

Viabilidade Financeira; Sustentabilidade do Projeto; Viabilidade Institucional do Projeto; e Resumo Executivo. 

Algumas adequações ao plano de trabalho de 2002 foram necessárias ao longo desse tempo, para 

garantir a sua exequibilidade. Uma das alterações diz respeito aos projetos concorrentes, que passaram a ser 

contratados via UNESCO com recursos do Programa Monumenta, e os valores previstos para a sua execução no 

plano de trabalho foram repassados para os itens de obras, de modo a cobrir as diferenças devidas à elevação do 

seu custo, que obrigaram à gradativa atualização dos orçamentos ao longo do tempo. Buscando atender as 
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exigências da UEP para a definição do perfil da equipe local e das responsabilidades de cada um dos seus 

membros, entre as especialidades necessárias ao bom andamento das ações, a equipe da UEP de Porto Alegre, 

instituída pelo Decreto 13.498/2002 e designada por portaria do prefeito, a exemplo das demais UEPs, teve em 

sua composição: Coordenador; Especialista em patrimônio; Especialista em obras; e Especialista financeiro 

(BICCA, 2010).  

Ainda na etapa inicial de implantação do projeto, foi instituída a lei de criação do Fundo Monumenta 

Porto Alegre, atendendo o que consta no contrato do município com o ministério da cultura, firmado em julho 

de 2010, para a implantação do Projeto Monumenta. Assim, a lei nº. 8.936, de 3 de julho de 2002, cria o fundo 

Monumenta Porto Alegre, sem personalidade jurídica própria e de duração indeterminada, gerido pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com o objetivo de financiar as ações de preservação e conservação de áreas submetidas à 

intervenção do projeto de Porto Alegre, desenvolvido e implantado no âmbito do Programa Monumenta, 

contando com um conselho curador composto por dez membros entre representantes das esferas públicas de 

preservação e de entidades da sociedade civil, em igual número, cujo orçamento será integrado ao orçamento do 

município, e a aplicação tem prioridade para imóveis localizados na área central de Porto Alegre. A principal 

fonte de ingresso financeiro do fundo é a restituição dos financiamentos tomados pelos proprietários privados 

para a restauração dos seus imóveis.  

Ao longo do seu período de implantação, o Projeto Monumenta Porto Alegre esteve sediado em três 

diferentes secretarias do município. A começar, em 2000, pela Secar – Secretaria de Captação de Recursos, à qual 

coube negociar com o MinC o ingresso da cidade no Programa e orientar todos os estudos iniciais para a 

definição do perfil do projeto até a assinatura do convênio. Nesse período foi garantida a aprovação do 

Monumenta pelas instâncias decisórias locais e a inserção da correspondente rubrica no plano de investimentos 

do município e no seu orçamento para 2002. Seguiu-se a transferência da sede do Monumenta para a SPM – 

Secretaria de Planejamento Municipal, à qual coube implantar o projeto, além de iniciar a negociação com o 

governo do estado a fim de estabelecer um convênio visando sua participação no Monumenta. Essa cooperação 

se faria para a elaboração dos projetos de restauração e na contrapartida financeira às obras de restauração em 

imóveis próprios do estado, de caráter histórico, situados na área do Monumenta – convênio esse que vem sendo 

renovado bienalmente até o presente, cumprido em sua integralidade. Também nesse período, foi tomada a 

decisão de se estabelecer convênio com a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de oferecer financiamento 

aos proprietários privados de bens de valor cultural inventariados como tal pelo município. A partir de 2003, a 

coordenação do Projeto Monumenta Porto Alegre transferiu-se para a Secretaria Municipal da Cultura, onde 

continua sediada. Por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto foi suprido de recursos municipais nos 

sucessivos períodos de planejamento, até o último, de 2010 a 2013, permitindo desse modo o crescimento do 

total de seu orçamento em torno de 25%, devido à revisão do perfil levada a efeito pelo município em 2009 e 

aprovada pelo MinC e o BID, cujo aditivo de valor foi firmado ainda em dezembro de 2009, e as ações estão 

sendo executadas em 2010, estendendo-se a 2011 (BICCA, 2010).  

Em setembro de 2009 é realizada a revisão do perfil do projeto, redefinido o escopo do plano de 

trabalho e sendo acrescentados quatro itens ao plano de trabalho. Esta revisão consiste na proposição das ações 

complementares ao plano de trabalho, com aumento de valor do convênio no momento em que as ações nele 

propostas já foram cumpridas em sua maior parte. Em geral são ações cujos projetos de restauração já foram 

elaborados, assim como os respectivos orçamentos, necessitando-se recursos adicionais para a execução dos 

mesmos (BICCA, 2010). 

A experiência da UEP Porto Alegre no financiamento de obras de restauração em imóveis privados 

listados pela Secretaria Municipal da Cultura como de interesse sócio-histórico foi um instrumento de 

preservação e valorização da diversidade de usos e funções dessas edificações, que marcam, com sua 

permanência no tempo, a configuração do centro histórico da capital. Em dois editais, nos anos de 2004 e 2006, 

foram investidos pelo Projeto Monumenta R$ 2,63 milhões na restauração de 10 unidades e no terceiro edital do 

Projeto Monumenta, lançado em 2008, foram selecionadas mais 10 edificações (BICCA, 2010).  
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Ações prévias de prospecção e escavação: 

Ação Início Conclusão Valor da obra 

Prospecção por georradar 

na Praça da Alfândega 
Outubro de 2004 Janeiro de 2005 R$ 17.999,84 

Instalação de infraestrutura 

para escavação na Praça da 

Alfândega 

Abril de 2006 Agosto de 2006 R$ 80.292,47 

Escavação arqueológica na 

Praça da Alfândega 
Julho de 2006 Fevereiro de 2007 R$ 154.775,00 

Tabela 1- Ações Prévias de Prospecção e Escavação. 

Fonte: BICCA, 2010. Elaboração: a autora, 2014. 

Obras de restauração e urbanização do espaço público: 

Obra Início Conclusão Valor da obra 

Módulos A, B e C: Pórtico 

do Cais, avenida Sepúlveda 

e praça da Alfândega 

Janeiro de 2009 
Previsão de término: 

Julho de 2010 

R$ 3.514.000,00 

(recurso de 

contrapartida 

municipal ao Projeto 

Monumenta) 

Módulos D e E: largo dos 

Medeiros, rua General 

Câmara e praça da Matriz 

Janeiro de 2010 
Previsão de término: 

Dezembro de 2010 
R$ 2.229.719,60 

Módulo de Serviço 

Caminho dos Jacarandás 

Processo de licitação, 

com previsão de 

término no primeiro 

semestre de 2011 

- R$ 678.145,11 

Tabela 2 - Obras de restauração e urbanização do espaço público. 

Fonte: BICCA, 2010. Elaboração: a autora, 2014. 

As contrapartidas públicas e privadas ao projeto tratam-se das ações desenvolvidas com recursos 

de outras fontes, entre as quais empresas, via renúncia fiscal, ou organismos públicos, e que foram contabilizados 

como contrapartidas locais, juntamente com os custos municipais e estaduais. 

Contrapartidas Início Conclusão Valor da obra 

Restauração de elementos 

artísticos no interior da 

Igreja Nossa Senhora das 

Dores 

Janeiro de 2004 Dezembro de 2006 R$ 891.310,50 

Relocação do terminal de 

ônibus Viamão 
Outubro de 2004 Outubro de 2004 R$ 52.329,52 
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2. Apresentação dos indicadores e pesquisa de sustentabilidade  

 O Quadro 1 apresenta os indicadores e os resultados para os casos realizados até o presente momento 

da pesquisa. É importante observar que o intervalo de variação dos valores dos indicadores (os metadados) não 

ultrapassou duas respostas. Isso indica que os processo de revitalização analisados tiveram comportamento 

muito próximo, não sendo necessários vários valores dos metadados para expressar os indicadores e, portanto, as 

dimensões da análise. 

 

2.1 Indicadores de desempenho de processos de revitalização de centros 

históricos 

 

Quadro 1  

São Luís (SLU), Recife (REC), Salvador (SAL), São Paulo (SAO), Rio de Janeiro (RIO) e Porto Alegre (POA)  

 

Indicador Valor do indicador SLU REC SAL SAO RIO POA 

1. Que tipo de instrumento de 

regulação urbanística ou de 

planejamento foi utilizado para a 

implantação do processo? 

1 – Específico para o processo. X X     

2 – Parte de outro instrumento.    X X X X 

2. Qual foi o e mixde atividades 

urbanas implantado no final do 

período de análise do processo? 

1 – Serviços e/ou comércio 

especializados 
 X X X   

2 – Serviços e/ou comércio variados. X    X  

3 – Residencial e outros      X 

3. Qual tipo de projetos urbanos 

foram utilizados na implantação? 

1 – Ênfase nos espaços públicos ou 

infraestrutura. 
 X  X   

2 – Balanceado. X  X  X X 

4. Que tipo abordagem de controle 

(feedback) foi adotado na 

implantação do processo ? 

1 – Incremental e revisional  X     

2 – Ad-hoc X  X X X X 

5. Como foi o controle da 

reutilização do patrimônio 

construído, especialmente os 

interiores? 

1 – Conservacionista / Preservacionista X   X X X 

2 – Descaracterizante e/ou fachadista  X X    

6. Que tipo de projetos 

econômicos, para gerar emprego e 

renda, foram importantes para o 

desempenho do processo?  

1 – Equipamentos e eventos culturais, 

e de entretenimento, para atrair 

consumidores e turistas.  

X  X X X  

2 – Promoção de novas atividades de 

comércio e serviços. 
 X    X 

7. Que tipo de colaboração de 

atores implantou o processo? 

1 – Subordinada ao ator público. X  X  X  

2 – Colaborativa pública/privada.  X  X  X 

8. Que tipo deabertura à 

participação dos atores nas 

decisões?  

1 – Aberta a vários grupos. X   X  X 

2 – Restrita a grupos específicos.  X X  X  

9. Que tipo de financiamento e 

garantia de riscos financeiros 

predominou no processo? 

1 – Principalmente público. X  X X X  

2 – Parceria público/privado.  X    X 

10. Quais mecanismos 

distributivos foram empregados? 

1 – Subsídios a atividades econômicas. X X X    

2 – Outros.    X X X 

11. Qual avalorização imobiliária 

da área relativamente a outras 

partes da cidade?  

1 – Alta.   X X X X X 

2 – Baixa ou insignificante. X      

12. Principais custo 

socioeconômicos do processo.  

1 – Substituição de moradores e/ou 

proprietários de imóveis 
X  X    

2 – Retenção especulativa de imóveis  X  X   

3 – Não identificados     X X 
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A. Política urbana e regulação  

 Em geral, os processos de revitalização de centros históricos procuram utilizar instrumentos legais 

previamente existentes, como planos diretores, leis de uso do solo, ou programas de ação aprovados no 

legislativo. Entretanto, observa-se dois modos de regular a revitalização dos centros históricos: os centrados na 

indução da participação e da parceria com atores privados (Recife e São Paulo) e os conduzidos direta e 

centralizadamente por atores públicos (São Luís, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador). Os primeiros 

alicerçaram suas atuações em um conjunto de instrumentos legislativos de regulação urbanística e renúncias 

fiscais bem como em políticas, planos urbanos de diversos tipos. Os segundos, em geral, foram iniciados como 

propostas preliminares subsequentemente desenvolvidas em programas de ações e obras, segundo cada novo 

governo local que se sucedia.  O estilo de gestão, seja o da indução ou o do centralismo na condução da 

revitalização explicam bem o recurso ou não aos instrumentos normativos ou de planejamento.  

 

B. Características dos processos 

 Os serviços, o comércio especializado e em menor proporção o comércio variado foram as atividades 

econômicas preponderantes como resultados finais dos processos de revitalização. Não é de estranhar que isso 

tenha acontecido especialmente por que, desde o início de implantação os processos foram concebidos, 

planejados e geridos para que esse resultado fosse obtido. Exceto em São Paulo, os serviços culturais, de 

entretenimento, de alimentação e de apoio ao turismo preponderaram pelo menos até meados dos processos. No 

caso específico do Recife houve uma mudança significativa da atenção para os serviços especializados modernos 

ligados às tecnologias da informação e da comunicação, mas continuaram sendo serviços altamente 

especializados.  

 A habitação foi e está sendo incorporada nos usos das áreas urbanas patrimoniais, mesmo quando a 

gestão da revitalização não a favorece, e esse é um fato interessante de ser discutido, pois não está ainda muito 

claro como e porque ocorreu. São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo organizaram projetos e ações para 

transformar parte do estoque de edificações em habitação social. O mesmo ocorreu em Salvador após dez anos 

de início da revitalização. Recife não passou por essa tendência. Entretanto nestes casos, as ações 

governamentais têm tido pouco sucesso em ampliar o uso habitacional dos centros históricos, principalmente 

para os grupos de famílias de menor renda. Já no caso de Porto Alegre existiram os projetos de habitação foram 

melhor sucedidos; no primeiro momento (anos 90) os projetos foram basicamente de interesse social, com 

transformação de edifícios abandonados em condomínios residenciais de interesse social, garantindo a 

permanência de população no centro. Num segundo momento (anos 2000) inicia-se o Projeto Monumenta Porto 

Alegre e, assim, o incentivo ao financiamento de recuperação de imóveis privados, atingindo grande êxito no que 

diz respeito a condomínios residenciais, sendo fundamental o apoio da Caixa Econômica Federal que formulou 

contratos especiais para atender a esta demanda. Atualmente o perfil de moradores e investidores volta-se para 

público de maior poder aquisitivo. 

 O mercado parece estar encontrando um modo de aumentar a oferta de imóveis residenciais nos centros 

históricos. O incremento da área com habitações observado em Salvador e, nos últimos anos em São Paulo, 

somente pode ser explicado pela ação dos agentes privados nesse processo. Esse movimento está associado aos 

problemas crescente de mobilidade nas metrópoles e a crescente oferta de serviços nas áreas centrais. 

 Por tratar de centros históricos, região que possui como principal característica seu patrimônio cultural, 

todos os projetos urbanos usaram em algum momento o restauro de imóveis e reconversão de imóveis para usos 

de atividades culturais, de lazer e turismo. Além disso, para dar suporte às novas atividades todas as cidades 

tiveram preocupação com a melhoria de infraestrutura urbana, como a recuperação de praças, reformas, trocas 

de mobiliários urbano, modificações nos fluxos, acesso por meio do transporte público e individual, a cidade que 

mais teve destaque na implantação de infraestrutura e no espaço público foi Recife. 
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 Para atração de atividades econômica e reforma ou restauro de imóveis, foram feitos os usos de leis 

especificas que davam incentivos fiscais aos investidores e moradores que instalassem atividades e dessem 

manutenção ao imóvel. Além disso, cada cidade usou de estratégias particulares, como São Luís e Salvador que 

reformaram os imóveis existentes para implantação de comércios e serviços, inclusive em alguns casos com 

subsídios do governo. Já Recife usou como principal método a implantação de atividades que promovessem as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), principalmente em uma das etapas com a implantação do 

projeto Porto Digital. São Paulo, Porto Alegre e São Luís usaram um artifício comum em projetos urbanos, que é 

a transferência de atividades governamentais para o centro a fim de movimentar a circulação de pessoas que 

necessitam de serviços, atraindo então novos comércios e atividades que modificam o caráter econômico do 

espaço. O Rio de Janeiro apresentou basicamente projetos na área da cultura, uma vez que as atividades 

governamentais já estavam na região. 

 Monitoramento e controle, duas atividades centrais nas teorias da gestão e do planejamento urbano da 

atualidade ainda são realizadas de modo assistemático, esporádico, associadas a eventos e avaliações necessárias 

para novos projetos. Essa tem sido a realidade dos processos de revitalização analisados. Isso não quer dizer que 

o feedback não tenha sido utilizado em todos os quatro casos pelos gestores públicos. Pelo contrário, a 

revitalização de centros histórico deve a sua longa longevidade enquanto processo exatamente a avaliação dos 

resultados de ações passadas. Mas foram em geral, resultados de monitoramentos e avaliações ah doc.  

 A associação das revitalizações a programas regionais de desenvolvimento do governo federal e a 

empréstimos internacionais, especialmente os do Banco Inter-Americano (BID) de Desenvolvimento favoreceu 

a atividade de avaliação e revisão de projetos e ações, especialmente os contratados por diferentes governos 

locais que se sucederam ao longo do período analisado.  

 Em todos os casos o principal controle na reutilização do patrimônio foi através da avaliação dos órgãos 

responsáveis pela preservação, seja ele Federal, Estadual ou Municipal, principalmente os projetos tidos como 

especiais que foram analisados de maneira singular por organismos institucionais especializados. 

 Os posicionamentos foram bastante flexíveis com relação ao uso do interior, com exceção do caso de 

São Luís e Porto Alegre que tendeu a ser mais rigoroso. Com relação a fachada a preocupação foi maior, 

principalmente nos casos em que o projeto tinha como objetivo a atração de turistas, assim como os imóveis de 

maior importância cultural, em todos os casos passaram por um controle mais rígido, favorecendo princípios de 

conservação cultural. 

 Com a exceção do caso do Recife e Rio de Janeiro o processo de revitalização não explorou o veio de 

projetos econômicos para a geração direta de emprego e renda, porém atualmente que o Rio de Janeiro está 

desenvolvendo atividades através do Porto Maravilha que pretendem atingir tal objetivo. Quase todos seguiram a 

lógica da indução da atividade privada favorecendo projetos de oferta de serviços culturais, ou a relocalização de 

atividade governamentais para os centros históricos. Esse tipo de projeto seguia lógica de que o aumento da 

circulação de pessoas nos centros histórico, causado pelas novas atividades, aumentaria a demanda por atividades 

de comércio e serviços. Isso seria reforçado pela melhoria da qualidade urbana dos espaços públicos e pela 

recuperação do patrimônio imobiliária de parcelas específicas dos centros.  

 No caso do Recife, ocorreu uma substituição radical dessa estratégia quando o centro antigo foi 

escolhido como área privilegiada para a instalação de empresas de serviços avançados de tecnologia da 

informação e comunicação. Esse foi o caso pioneiro em nosso país de uma política direta de emprego e renda 

associada a um processo de revitalização.  

 

C. Arranjo institucional 

 Os tipos de colaboração foram variados ao longo do processo, uma vez que temos como condicionante 

deste trabalho o extenso período de atividades. Nos casos de São Paulo e Recife predominou a parceria público 

privada e em São Luis, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador o envolvimento do estado. Tal participação do 



105 

estado, teve como protagonistas o governo municipal e estadual, sendo que o trabalho em conjunto entre eles 

quase não existiu, uma costumou ser mais predominante que o outro ao longo das fases do processo. 

 Com exceção de São Luís e Porto Alegre, as demais cidades tiveram como diferencial a criação de 

comissões e escritórios de gestão na tentativa de diminuir o predomínio do governo nas decisões, elas eram 

nomeadas como Escritório de Gestão do Plano em Recife, Comissão Procentro em São Paulo e em Salvador, Escritório de 

Referência do Centro de Antigo. 

 Sobre o financiamento, além do governo e da iniciativa privada, o principal ator envolvido costumou ser 

o BID e com relação ao patrimônio, a principal participação foi do Iphan vinculado aos órgãos de preservação 

municipal e estadual, com exceção de São Luis teve o importante apoio da Unesco.   

 A participação social variou ao longo do processo em São Paulo, Rio de Janeiro e São Luis. Em São 

Paulo de início existiu a Associação Viva o Centro representando as grandes empresas, porém no meio do 

processo perderam força, pois são criadas comissões com associações populares e já no final, praticamente não 

existiu participação. No Rio de Janeiro no período do Corredor Cultural existiu bastante participação, porém nos 

demais programas isso se perdeu. E por fim, em São Luis, também sofreu altos e baixos, quando existente ficava 

restrita a intelectuais. 

 Os dois casos seguintes possuem menor oscilação ao longo do processo, em Salvador o principal ator foi 

o governo, com pouca participação social, tendo apenas algumas tentativas no final e em Porto Alegre e Recife 

teve grande participação popular.  

  

D. Financiamento e risco 

 Os processos foram financiados, basicamente, com recursos públicos, oriundos de fundos 

governamentais ou empréstimos internacionais. Esse financiamento direcionou-se basicamente para a melhoria 

dos espaços públicos, a modernização e ampliação da oferta de serviços de infraestrutura urbana e a reforma e 

restauro de imóveis de interesse patrimonial.  

 Apesar da preponderância do financiamento público, cabe ressaltar associações importantes entre o 

poder público e agentes privados, como foi o caso do Recife, e em menor escala em São Paulo e Rio de Janeiro, 

que permitiram financiar parcela considerável da conversão do estoque imobiliário, de interesse patrimonial ou 

não, para a instalação de novas atividades dos centros históricos.  

 

E. Integração e impacto na cidade 

 O processo de revitalização de centros históricos no Brasil não foi um campo privilegiado para 

iniciativas distributivas da riqueza urbana. Os mecanismos distributivos utilizados foram, fundamentalmente, os 

incentivos e isenções fiscais, aos proprietários de imóveis patrimoniais e/ou os investidores em novas atividades 

econômicas nas áreas dos projetos da revitalização.  Também, cabe ressaltar as ações ligadas à habitação social e 

a criação de Zonais Especiais de Interesse Social (Zeis) nos interiores dos perímetros de revitalização. 

 Como, infelizmente, ainda não foram realizados estudos econômicos que avaliam o desempenho 

distributivo desses processos, pode-se, somente, assinalar que atuaram mecanismos de transferência de ativos 

entre localidades distintas da cidade, como as atividades públicas relocadas para os centros históricos (São Luís, 

Salvador e São Paulo) e as atividades econômicas que procuram se relocar no interior dos perímetros de atuação 

de isenções e abatimentos fiscais (Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro). Não existem indícios que esse 

movimento tenha levado a ganhos ou causado efeito zero sobre a renda ou a riqueza urbana total.     

 Os processos de revitalização foram, em geral, muito bem sucedidos enquanto instrumentos de 

revalorização imobiliária dos centros históricos. Todos os processos iniciaram-se como uma resposta a longos 

períodos de desvalorização imobiliária sistemática dessas áreas urbanas. No final do período de estudo, todos os 
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quatro processos analisados apresentavam preços médios relativos altos com relação a áreas urbanas de controle 

(área consolidadas do ponto de vista da ocupação do solo e dos preços das propriedades).  

Essa valorização contínua não pode ser descartada como variável explicativa do relativo sucesso desse tipo de 

política urbana em relação a outros tipos de políticas praticadas no nosso país.  

 Os custos sociais da revitalização dos centros urbanos brasileiros podem ser tipificados nos seguintes 

itens: a) manutenção especulativa de estoque imobiliário subutilizado; b) substituição de atividades econômicas 

tradicionais e c) remoção de famílias de baixa renda dos perímetros de revitalização. A manutenção especulativa e 

a substituição de atividades estão bastante associadas. O caso de São Paulo é emblemático dessa associação. A 

saída dos serviços e do comércio de alto valor agregado do centro levou em um primeiro momento à retenção 

das propriedades imobiliárias. Em um segundo momento, as propriedades foram alocadas para atividades de 

comércio e serviços votadas a públicos de menor renda. As ações de revitalização geraram expectativas de 

locações das propriedades por valores maiores o que reforçou a retenção especulativa. Um equilíbrio maior tem 

sido alcançado nos últimos anos, devido a crise geral de mobilidade urbana, e o movimento de “volta ao centro” 

para atividades de comércio e serviços de maior valor agregado e, especialmente da habitação. 

 O caso da remoção de antigos e pobres moradores, a famosa gentrificação, é um caso isolado ocorrido 

somente em Salvador, nos primeiros anos da revitalização. Nos outros casos, o que se observou exatamente o 

contrário da gentrificação: a ocupação dos centros históricos por residentes e de atividades econômicas 

associadas a grupos sociais de menor renda. Os casos de São Luís, Porto Alegre, recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo demonstram isso com clareza. Mesmo Salvador, mostra uma retomada da habitação no centro histórico e 

uma apropriação dos imóveis e do espaço público pelos grupos sócias negros e de menor renda.  

 A gentrificação aparece atualmente como uma ameaça futura. O referido movimento de volta ao centro 

tem provocado um aumento relativo das propriedades imobiliárias dos perímetros de revitalização em todo o 

país. Esse movimento pode, sim, levar a uma substituição “enobrecedora” de residentes e atividades econômicas. 

 

A avaliação dos atores sociais dos processos de revitalização  

As pesquisas sobre o desempenho da sustentabilidade não foram completamente concluída, logo os resultados 

apresentados devem ser considerados ainda com reserva. Foram ouvidos 88 entrevistados nos quatro centros 

históricos, de todas as categorias de atores sociais, com a exceção das ONGs em São Paulo.13 A Tabela 1 

apresenta o resultado geral das médias das avaliações de todos os atores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Nesse trabalho não serão apresentados os resultados da avaliação por categoria de ator devido a pesquisa em São Paulo 

não ter sido finalizada. 
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2.2 Desempenho do processo de sustentabilidade dos CHs 

 

Tabela 1: Índices Gerais 

Centro 
histórico 

Sustentação 
Geral (1) 

Sustentação 
Econômica 

(2) 

Sustentação 
Social (3) 

Sustentação 
Físico-

Material 
(Patrimônio) 

(4) 

Sustentação 
Físico-

Material 
(Equip. 

Públicos) (5) 

São Luís 1,8 2,0 2,1 1,5 1,5 

Recife 2,0 2,2 1,6 1,9 1,9 

Salvador 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 

Rio de Janeiro 1,9 2,1 1,2 2,1 1,7 

São Paulo 1,7 1,8 1,3 1,8 1,7 

Porto Alegre 2,6 2,2 2,5 2,6 2,2 

 

Tabela 2: Índices gerais arredondados  

São Luís 2 2 2 2 2 

Recife 2 2 2 2 2 

Salvador 1 1 1 1 1 

Rio de Janeiro 2 2 1 2 2 

São Paulo 2 2 1 2 2 

Porto Alegre 3 2 3 3 2 

Legenda:   

1. Insatisfatória, 2. Aceitável, 3. Bem sucedida, 4. Muito bem sucedida 

 

Classificação dos CHs por desempenho da sustentabilidade 

1. Porto Alegre 
2. Recife 
3. Rio de Janeiro 
4. São Luís 
5. São Paulo 
6. Salvador 
7.  

 A primeira característica a ressaltar é a da uniformidade das avaliações, os atores dos centros históricos 

atestam entre insatisfatórios e aceitáveis os processos de revitalização dos centros com a exceção de Porto Alegre que 

atinge resultados bem sucedidos e Salvador que não atinge o aceitável. O caso de Salvador era esperado devido à 

grande polêmica política instaurada desde o início do processo 

 Nota-se que os casos que tiveram melhor interlocução com a população, políticas de habitação e maior 

continuidade tivera resultados mais positivos. Além disso, os resultados são críticos quanto as perspectivas de 

melhora substancial da sustentabilidade dos processos (nem um recebeu avaliação “bom” ou “muito bom”).  
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3. Referências internacionais 

3.1 Santiago: Projeto urbano Bus – Bairro Universitário de Santiago do Chile 

Eunice Helena S. Abascal  

Fernanda F. D’Agostini 

Renata Collet 

 

Os antecedentes da regeneração e da Operação Urbana do Bairro Universitário 

 

Até 1930, a cidade de Santiago se limitava à atual comuna de Santiago. Dessa década em diante, a área 

central passou por esvaziamento, o que gerou uma mudança de usos, devido á retração da vocação residencial 

em benefício de outras atividades próprias de sua condição de centralidade (ZANCHETI, 2011).  O uso 

residencial se deslocou a novos bairros, muitos deles periféricos, em processo de urbanização, que por vezes 

assumiu o modelo de “cidade jardim”. As áreas centrais consolidadas, ao serem despovoadas, passaram por uma 

degradação, como consequência do crescimento urbano para a periferia. Depois de um grande terremoto 

ocorrido em 1985, a municipalidade de Santiago se convenceu da necessidade de recuperar o centro, inclusive 

resgatando a cidade frente a destruição ocasionada pela catástrofe natural. 

Para gerir a recuperação, nasceu a Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), a qual não desenvolveu, 

sequer aplicou programas eficazes para toda a Comuna. Cabia à CORDESAN realizar planos de 

desenvolvimento urbanístico e projetos de renovação ou revitalização, construir e recuperar edifícios, arborizar 

ruas e praças e preservar o patrimônio histórico. Deveria também organizar a comunidade e criar Comitês de 

interlocução com agentes investidores e moradores, por meio de uma Assembleia de Sócios, um Conselho de 

Administração e Diretoria (id., ibid.). A Assembleia, é integrada por instituições públicas e privadas e sociedade 

civil. A Assembleia de Sócios delega ao Conselho de Administração (formado pelo Prefeito, Secretaria de 

Planejamento de Santiago e coordenação do Município).  

A Corporación tem grande autonomia, podendo receber recursos de qualquer tipo e procedência, 

realizar contratos, fazer empréstimos, comprar e vender bens móveis e imóveis (ZANCHETI, 2011).  

Além do Poder Público Municipal, o maior parceiro da CORDESAN são os investidores e 

empreendedores imobiliários: estes são os grandes promotores do Programa de Repovoamento do Centro 

Urbano de Santiago, gerando a oferta e a execução de programas residenciais, sem interferência da Corporación 

ou da Municipalidade.  

As Universidades, atores fundamentais à realização do Bairro BUS são sócias da CORDESAN, fazendo 

também parte do Conselho de Administração. Elas contribuem com estudos, projetos, avaliações e recursos para 

a execução e financiamento dos projetos que envolvem seus campi na área central.  

As principais linhas de atuação da CORDESAN, na área central, são: pedestrialização, espaços públicos 

e paisagem urbana; apoio a usos comerciais; repovoamento da área do centro, com incentivos e subsídios para 

fixa população de baixa renda com reconversões ou construções novas.   

Os recursos da CORDESAN foram investidos principalmente na reabilitação de edifícios abandonados, 

em habitação, estando à frente do Programa de Repovoamento do Centro, realizando a ponte de ligação entre 

estudos e promoção de demanda e empreendimentos imobiliários, a partir de convênios firmados entre a 

Corporación e construtoras privadas (op. Cit.). A iniciativa privada, intermediada pela CORDESAN, é o 

principal motor da transformação do centro, é quem edifica e regenera o Centro. Cabe à Corporación realizar os 

estudos de viabilidade econômica e financeira relativos a todas as suas intervenções.  
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Laços entre a sociedade civil, agentes econômicos e a municipalidade não foram, no entanto, criados da 

melhor maneira possível, diante de um modelo de desenvolvimento nacional ainda pautado pelos efeitos da 

ditadura enfrentada pelo país, que adentra a era do Regime compreendido de 11 de setembro de 1973, com a 

deposição do governo de Salvador Allende, até 11 de março de 1990, quando o então ditador, Augusto Pinochet 

entregou o poder. No que tange à recuperação e preservação d Patrimônio Histórico, a CORDESAN atuou 

desde os anos de 1990 em acordo com o Governo Central e o Ministério de obras públicas, que fez e contribuiu 

para a implementação de um Plano de requalificação dos edifícios governamentais.   

Em 1990, portanto, houve a deflagração do processo participativo, no qual delegados opinaram sobre 

suas comunas, o que gerou a Primeira Convenção de Santiago, tendo como produto o documento denominado 

Propuesta de Desarrollo para la Renovación de Santiago, que foi publicado em 1991 (ZANCHETI, 2011).  

 

O Bairro BUS:  Perímetro e Localização 
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O Bairro Universitário de Santiago (BUS) tem seus principais acessos pela Avenida Libertador Bernardo 

O´Higgins na extremidade norte, dispondo de duas estações de metrô, e pela Avenida Manuel Rodriguez, que 

delimita a lateral leste do setor.  No entanto, o coração do setor um do Bairro Universitário de Santiago se 

localiza em duas avenidas: a Avenida Ejército e a Avenida República. 

 

4. Antecedentes 

 

a. As questões fundadoras 

 

O projeto urbano do Bairro Universitário de Santiago se deve a uma série de ações de 

integração da iniciativa privada e pública, sob a gestão da Municipalidade de Santiago, geridas pelo poder público. 

O Bairro se localiza no setor sudoeste de Santiago, em área próxima ao centro histórico, separado deste pela Av. 

Libertador Bernardo O’Higgins (mais especificamente nos bairros República e Ejército, ocupando uma área 

servida pelas avenidas homônimas).  

 A concentração de instituições de ensino, nos bairros República e Ejército, começou a ser 

aventada pela Municipalidade a partir da década de 1990, sendo o uso universitário proposto no Plan de Desarrollo 

de la Comuna de Santiago (PDUS) um estudo urbanístico e econômico realizado pelas Faculdades de Arquitetura e 

Economia da Pontifícia Universidade Católica de Chile, entre 1988 e 1990. 

 Tais instituições (PAVLICK: 2010) foram atraídas pela localização central, excelente 

conectividade e serviço de transporte público, e disponibilidade de imóveis a preços baixos, devido a uma 

mudança de perfil dos moradores da região, o que gerou desconcentração demográfica naquela região, sugerindo 

a necessidade de uma renovação urbana. 
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             A compreensão do processo de evolução da região em que hoje se encontra o BUS é um meio 

para compreender o processo de transformação e o Projeto implementado, e possibilitar a obtenção de 

fundamentos para uma análise e crítica.  

 

1.1.1 O contexto do Bairro BUS na região central de Santiago:  expansão da região 

central até 1930 

Para entender o contexto da intervenção atual, é necessário compreender a evolução da área, desde seu 

surgimento entre 1830 e 1840. A morfologia urbana é similar à do centro fundacional, possuindo quadras 

regulares fechadas, com edifícios acompanhando o alinhamento das vias, e miolos de quadra de uso privado, 

como relatado por CAIRES (2013, p.27), fato que “[…] traziam às ruas chilenas o efeito das fachadas contínuas e rua-

corredor”. 

A consolidação da área, nesse primeiro momento se deve, entre outras iniciativas, à canalização do braço 

do rio Mapocho, em 1865 e a criação da atual Av. Bernardo O’Higgins (CAIRES: 2013). Tal ação desencadeou 

uma melhor integração do setor sudoeste aos outros centros da comuna, atraindo as classes altas que construíam 

ali mansões e palacetes. 

“Segundo Pérez, Ochoa e Pino (2004) estas mansões apresentavam uma escala baixa de 

até três pavimentos, algumas com pátios internos ou jardins posteriores, e dentre os diversos estilos 

encontrados em suas fachadas, o estilo classicizante foi o mais empregado. As fachadas eram 

marcadas por vãos verticais, pequenas reentrâncias, sacadas e elementos de base e de remate superior 

horizontais” (CAIRES, 2013, p.29). 

Em 1870, Benjamin Vicuña Mackenna, apresentou o primeiro plano de transformação urbana de 

Santiago, onde a Av. Libertador Bernardo O'Higgins assumiu o traçado estruturante da cidade, também foram 

construídos o Parque Cousiño e o Clube Hípico, que contribuíram para o contínuo crescimento dos bairros 

residenciais do atual Setor 1 do Bairro Universitário de Santiago, além da materialização de novos referenciais 

arquitetônicos. 

“O plano transformador de Santiago em 1872 incluiu o traçado do cordão da cintura 

conformado pelas avenidas Matucana, Esposición, Blanco Encalada, Matta, Benjamín Vicuña 

Mackenna e Mapocho e a realização de 18 novas praças. Mais tarde, em 1900, os terrenos gerados 

pela canalização do rio Mapocho foram transformados em uma grande área verde: o Parque Florestal, 

conforme projeto do paisagista francês Georges Dubois.” (MUNICIPALIDADE DE 

SANTIAGO, 2011, p.5 apud CAIRES, 2013, p.30). 

 Em 1888 foi fundada, na Al. Bernardo O’Higgins, a Pontifícia Universidade Católica de Chile, que 

posteriormente desempenhou um importante papel junto ao “Plan de Desarrollo de la Comuna de Santiago” 

(CAIRES, 2013). 

As primeiras décadas do século XX apresentaram aumento da densidade na região em que localiza o 

Bairro Universitário, proporcionado pelo processo de expansão do centro da cidade, no Setor Sudoest, onde em 

1911 foi construído o Campus da Beaucheff da Universidad de Chile e, posteriormente em 1944, a Faculdade de 

Arquitetura da Universidad de Chile. 

 

1.1.2 Os bairros República e Ejército entre crise de 1929 e a reforma política de 1970 

O adensamento antes descrito desencadeou um processo de transformação e esvaziamento da área 

central, iniciado na década de 1930 até a década de 1970, quando se deu um processo de liberalização que 

resultou na venda indiscriminada de terras, periferização de Santiago e degradação do centro. O que resultou em 

ocupação do solo por novos usos de comércio, serviços e negócios para a área, e o auge do esvaziamento 
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daquela área pela aristocracia chilena que, desde a crise econômica de 1930 iniciou o êxodo para novos bairros, a 

leste. As mansões abandonadas passaram a ser subdivididas em apartamentos ou peças de aluguel, iniciando um 

período de deterioração dos imóveis e uma modificação significativa no desenho urbano, com a abertura das 

quadras para ocupação dos seus miolos (PAVLICK, 2010).  

 No final dos anos 1970, uma paralisação no crescimento interno do país devido à crise do modelo de 

substituição das importações chileno, assim como ocorrido em outros países da América Latina. Com o golpe 

militar de 1973 iniciou-se o processo de abertura da economia chilena e de reestruturação de sua produção, desta 

forma foram implantadas estratégicas drásticas de liberação econômica e livre mercado (id. Ibid.). 

 Nesse período foi empreendida a política de liberação do mercado de solos, acelerando a venda de 

terras, o mencionado crescimento periférico, e se intensificou o processo de despovoamento e perda de 

dinamismo do centro, principalmente no Setor Sudoeste. 

 Essa deterioração deu azo, nas décadas de 1980 e 1990, a uma série de intervenções privadas, como a 

instalação da Universidad Diego Portales (1982), da Universidad de las Americas (1988), além de intervenções 

públicas que culminaram com a criação do Bairro Universitário de Santiago neste setor (CAIRES, 2013).  

1.1.3 A vocação para o uso educacional dos bairros República e Ejército 

 A concentração de instituições de ensino nos bairros República e Ejército, começou a ser reconhecida 

pela Municipalidade a partir da década de 1990. O possível uso educacional como vocação para a área foi então 

sinalizado no “Plan de Desarrollo de la Comuna de Santiago” (PDUS) – plano urbanístico e econômico realizado pelas 

Faculdades de Arquitetura e Economia da Pontifícia Universidade Católica de Chile, entre 1988 e 1990. 

 Essas instituições se interessaram pela região devido à sua localização central, excelente conectividade ao 

centro e serviços de transportes públicos existentes, bem como disponibilidade de imóveis a preços baixos.  Os 

imóveis disponíveis, note-se, detinham fachadas exibindo arquitetura eclética, consistindo de conjuntos urbanos 

harmonizados por gabarito de altura baixo e continuidade estilística. As transformações do público residente 

geraram uma mudança de ocupação do bairro, atraindo empreendimentos imobiliários em busca de vantagens e 

preços baixos dos terrenos e imóveis, e levando a uma renovação urbana (PAVLICK: 2010). 

 As primeiras Universidades implantadas na área de intervenção urbana foram: 

 Universidade Diego Portales 

Em 1982, a Universidade Diego Portales foi fundada, ocupando seu atual edifício administrativo, na Av. 

Ejército. No ano seguinte, foram abertos os cursos de Direito, Ciências Administrativas e Psicologia. 

Nos anos que se seguiram, a UDP expandiu abrindo mais seis cursos: Comunicação, Engenharia, 

Publicidade, Desenho, Arquitetura e Belas Artes, dispostas em um total de nove edifícios ao longo da Av. 

Ejército. 

 Universidade Andrés Bello 

Fundada em 1982, a Universidade Andrés Bello ocupa principalmente as avenidas República e 

Echaurren. Em seu primeiro momento, na década de 1980, a universidade ocupava apenas edifícios patrimoniais 



113 

adaptados às necessidades dos cursos, mas com a chegada da década de 1990 e com a expansão de seus cursos, 

uma nova infraestrutura teve que ser criada, o que levou a procura por edificações que influíram na 

transformação do local (PAVLICK, 2010).  

 

1.2.1. Atendimento Econômico e Social da População Afetada 

A operação de regeneração de Santiago (e de sua área central) reuniu recursos públicos do Município, 

subsídios federais e privados. A Cordesan, como gestora da operação urbana, se relaciona com o Município de 

Santiago e define para este duas atividades: obter os recursos necessários para a realização de obras públicas e 

infraestrutura, e dotar de recursos a Cordesan (ZANCHETI, 2011).  

A Proposta de Desenvolvimento para a Renovação de Santiago, lançada em 1990, estruturou-se em 

quatro eixos:  

 Habitação  

 Atividades de serviço 

 Comércio e indústria 

 Elevação da qualidade de vida da população; 

Para tal foram enunciadas as principais linhas de ação: o adensamento de setores urbanos e a 

consolidação de áreas residenciais que sofriam com o despovoamento, com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida cidadã e o ambiente urbano. 

 Para a realização do processo, a Municipalidade necessitou da parceria do setor privado e do governo 

federal, então tendo sido criada para coordenar os múltiplos atores envolvidos a Corporação de 

Desenvolvimento de Santiago (CORDESAN), instituição de direito privado com personalidade jurídica, sem fins 

lucrativos, para gerir, promover, planejar, coordenar e executar projetos, tendo em vista o desenvolvimento 

urbanístico, econômico e social da cidade, mediante ações de desenho, remodelação, renovação, reabilitação, 

reconstrução, edificação, arborização, descontaminação, prevenção do detrimento urbano e conservação do 

patrimônio arquitetônico. 

“No sentido da habitação, o Ministério de Vivenda e Urbanismo (MINVU) lançou em 

1990 o instrumento SRU (Subsídio de Renovação Urbana), cujo objetivo inicial foi beneficiar as 

pessoas que não tinham residências e que queriam viver no centro. No entanto, o SRU consistia em 

uma ajuda econômica não reembolsável entregue pelo estado aos que necessitavam do valor para 

comprar as residências da área central (desde que o valor não ultrapassasse 2.000 unidades de 

fomento, ou 140 metros quadrados). Depois o SRU mudou de nome para Subsidio de Interesse 

Territorial (SIT) e incorporou novas áreas em que o subsídio poderia ser utilizado.” (CAIRES, 

2013, p. 34)  

 Dois planos de maior âmbito, de iniciativa da Municipalidade de Santiago, foram propostos e 

implantados na década de 1990:  

 I – Plano de Repovoamento: onde se desenvolveu uma série de convênios com imobiliárias e 

cooperativas, orientadas à construção de edifícios residenciais para a cidade. 

 II – Plano Regulador da Comuna de Santiago (PRC): definiu diretrizes gerais de uso e ocupação do solo. 

Inicialmente favoreceu a livre atuação do setor imobiliário impulsionando o primeiro plano, porém o resultado 

obtido pelas construções dos edifícios residenciais modificou a paisagem de forma a exigir mudanças 

importantes.  
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O gabarito de altura baixo (máximo 2 pavimentos), característica mantida pelos imóveis remanescentes 

da origem do bairro estava sendo substituído por edifícios verticais apoiados pelo Plano de Repovoamento, além 

de que edifícios patrimoniais estavam sendo demolidos sem qualquer cuidado. Por isso, nas décadas de 1990 e a 

partir dos anos 2000, novas diretrizes foram então traçadas para enfrentar as questões afeitas à renovação, mas 

incluindo a preservação do patrimônio (CAIRES, 2013). 

1.2.2. Implementação da Operação  

 A primeira fase de implantação do Plano de Repovoamento se deu entre os anos de 1992 e 1994; esta 

ação do município foi viabilizada por meio da CODERSAN, por não contar nesse momento com recursos do 

governo central. Foi então executado um programa piloto com o propósito de romper a inércia e demonstrar a 

possibilidade de implantar o uso residencial no centro. Desta forma, o Município passou a atuar como um gestor 

imobiliário.   

“’[…] Naquele momento, ainda na inexistência do subsídio de renovação, a 

CODERSAN negociou com o Ministerio de Vivienda y Urbanismo a entrega de 200 subsídios de 

um “Programa Especial para Trabalhadores” e, simultaneamente, iniciou dentro da comuna um 

programa de inscrição de candidatos. O projeto e os custos das habitações foram calculados em função 

de sua superfície e qualidade, para que pudessem ser financiadas por famílias com rendas semelhantes 

as que possuem os professores municipais, classe a qual se dirigia as unidades do projeto piloto. Uma 

vez divulgado o projeto, formou-se rapidamente uma lista de interessados na compra de habitações na 

margem de preço e condições de financiamento que oferecia o projeto piloto” (PAVLICK, 2010, p. 

148). 

 

 Com esse processo foi possível identificar a demanda habitacional e suas características 

socioeconômicas, possibilitando a construção de um perfil de um novo morador da área central. Desta forma, a 

CORDESAN organizou um sistema de Bolsa de Demanda, que geriu o processo de reunir os interessados na 

aquisição de unidades habitacionais pelo programa. Para tanto, a Corporación realizou chamamentos públicos, e 

organizou grupos de famílias para adquirir habitações no centro da cidade, que reunissem as condições exigidas 

para o financiamento hipotecário, com ou sem o uso de subsídio. 

 Portanto, no período de 1992 a 1994, foram construídas 3.582 unidades habitacionais, organizadas em 

doze empreendimentos, observando-se através da aplicação do Programa e com as ações do Município a 

tendência de reversão do processo de degradação do setor de Santiago Sudoeste. Entre os anos de 1995 e 1996 

foram feitos ajustes no Programa para o alcance de uma maior envergadura. A partir daí a CORDESAN ampliou 

o seu plano de trabalho, firmando convênios com empresas privadas, apoiando-se na promoção, construção e 

venda de habitações no centro. 

 O início da fase de consolidação do programa aconteceu a partir de 1997, com o setor imobiliário 

privado assumindo decisivamente a geração de oferta habitacional de diversas categorias na Comuna de Santiago, 

neste momento não havendo mais a necessidade de intervenção direta do Município ou da CODERSAN. 

“Este programa de Repovoamento posto em marcha pelo Município de Santiago dinamizou 

o setor da construção na área central, que – aliado a outros fatores da economia nacional e também 

mundial que incentiva o investimento imobiliário e financia essa produção – produziu um boom 

imobiliário de novas construções que aqueceu o mercado não apenas na comuna de Santiago como em 

todo o país. Segundo notícia divulgada pelo Município no seu site oficial na Internet, a comuna de 

Santiago é atualmente o território onde mais se vendem apartamentos em todo país.” (PAVLINK, 

2010, p.153) 

Nos anos de 1991 e 1992 o Departamento de Urbanismo realizou estudos e propôs uma estratégia 

intervenção de ações no setor através da Seccional Av. España – Av. República, tendo como principal finalidade 

propor e avaliar o conjunto de modificações físicas, espaciais e sociais necessárias para converter o setor em um 

bairro residencial e comercial. 
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Em 1998, é realizada a Segunda Convención de Santiago, onde o município voltou a considerar o estudo do 

setor universitário dos bairros República e Ejército, neste momento foi produzido o Plano Estratégico de Desarrollo 

Comunal, onde foi criado o Distrito Campus Universitário, contendo os bairros Brasil, República, Dieciochio, 

Parquelmagro e San Borja (PAVLICK, 2010). 

Somente em 2001, a Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC) retoma a questão do Distrito Campus 

Universitário através de um projeto de consolidação de distritos de expansão do centro, paralelamente o 

Departamento de Urbanismo implantou o Plan de Desarrollo y Valorización del Patrimonio Urbano Arquitetónico de 

Santiago Sur Poniente, com o objetivo de normatizar e criar um zoneamento a partir da elaboração de uma 

seccional do Plano Regulador, protegendo uma maior quantidade de imóveis de valor patrimonial localizados no 

setor. 

 

1.2.3.  O Projeto Urbano: articulações com as Políticas Públicas e Desenvolvimento 

 

 O Bairro Universitário Santiago localiza-se no quadrante de Santiago Sur Poniente nos bairros República 

e Ejercito conforme mapa abaixo: 

 

 Mapa: grupo de pesquisa, 2015 
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 Em 2003 foi criada a Corporación Universitaria de Santiago composto pelas quatro universidades 

presentes no bairro até aquele momento – UDP, UNAB, UDLA e UST; independente do município tem como 

principal objetivo a promoção do desenvolvimento cultural, social, econômico e urbano do Bairro Universitário 

Santiago. No entanto, em uma reestruturação no ano de 2005, a corporação perde sua autonomia jurídica, 

passando a integrar o programa do município Gerencia de Barrios (gerido pela CORDESAN). 

 Para SALINERO (2007) no processo de configuração do projeto do Bairro Universitário de Santiago 

identificam-se duas fases:  

 1ª Fase: iniciada em 1989. O governo local é encarregado da realização do planejamento do 

projeto a partir de duas entidades – SECPLAC (Secretaria de Planificación Comunal) e DOM 

(Dirección de Obras Municipales); 

 2ª fase: iniciada em 2002. Liderada pela unidade de gestão do projeto – Corporación 

Universitária de Santiago, onde se dá a materialização do projeto por meio da definição dos 

limites do bairro.  

 

 Desta forma, até o ano de 2007 foram executadas várias obras de melhorias no espaço público e 

desenvolvidos projetos que visavam a melhoria da segurança e fomento à cultura. Dentre os projetos de melhoria 

urbana, ressalta-se a remodelação da Praça Manuel Rodrígues, da Av. Ejército e do Paseo Pasaje República. 

(SALINERO, 2007 apud PAVLICK, 2010, p. 163).  

 

1.2.4. Contrapartida dos Proprietários e Investidores  

 A Corporação Universitária de Santiago elaborou diversos projetos de reestruturação do bairro com o 

auxílio financeiro das universidades, incluindo modificações viárias, remodelação de praça, entre outros. Além de 

possibilitar a continuidade dos estudos sobre as características patrimoniais arquitetônicas, urbanísticas e sociais 

do setor, iniciados no Plan de Desarrollo y Valorización del Patrimonio Urbano Arquitetónico de Santiago Sur-Poniente em 

2001, realizado pela SECPLAC.  

 Neste mesmo período, o CEUGE - Caracterización, Estruturación Urbana y Gestión Estratégica del Barrio 

Universitário de Santiago, coordenado por Gustavo Munizaga (coordenador de urbanismo da Universidad Diego 

Portales), realizou extensa pesquisa interdisciplinar objetivando levantar os aspectos físicos do Bairro 

Universitário de Santiago (BUS) e propor diretrizes para a criação de um Campus Urbano Aberto, desta forma 

em 2004 o CEUGE foi contratado pela Corporación Universitária de Santiago para caracterizar e estruturar o 

BUS em um Campus Urbano Aberto para a Comuna. A partir deste momento, o desenvolvimento do BUS 

passou a ser diretamente planejado e executado por recursos dessa Universidade, e das demais que se agregaram.  

 A proposta do Campus Urbano Aberto visava aproveitar a estrutura existente, potencializar a interação 

social e o espaço público como elemento integrador, criando passagens que penetrassem as quadras e 

conectassem esta trama primária à secundária interna. Observa-se que havia uma preocupação clara em 

intensificar o fluxo de pedestres entre as ruas principais do setor.  

“A proposta da criação de ruas internas criadas como conectores, possibilitaria novas tensões 

além dos pontos e ruas principais, que poderiam ativar a integração social e a reabilitação de edifícios 

patrimoniais. Uma vez que a fachada contínua das ruas impossibilita o aumento de espaços públicos 

no alinhamento predial, através desses conectores poderiam ser criados espaços semipúblicos dentro dos 

edifícios, capazes de viabilizar o aproveitamento dos vazios dos miolos de quadra na criação de praças 

internas” (CAIRES, 2013, p.45).  

Verificou-se, com essas decisões que se refletiram diretamente na organização espacial do Bairro, que as 

Universidades enfocaram a criação de luxos introvertidos em relação aos miolos de quadra, negando uma relação 

mais efetiva com a cidade e o espaço público, mas centrando esforços em construir edifícios emblemáticos para 

o Campus Aberto. Tais edifícios, de arquitetura contemporânea da mais alta qualidade,  passaram a ter o fulcro 
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no espaço interno às Faculdades, que aproveitava o miolo das quadras para estabelecer conexões entre ruas e 

facilitar o fluxo dos universitários no lugar e entre os edifícios.  

 

1.2.5 Mobilização de agentes sociais (outras legislações) 

 Entre 2003 e 2004 foi realizado um levantamento para a organização de um livro, Santiago Sur-Poniente, 

pubicadoa pela Municipalidade (CAIRES, 2013), para o qual foram inventariadas características patrimoniais e 

legislações protecionistas existentes no Setor Sudoeste, e os edifícios e zonas de interesse patrimonial. A partir 

deste levantamento foi proposta uma lista de imóveis a proteger, contendo sua localização e principais 

características. No entanto para proteger os imóveis e conjuntos patrimoniais, além de direcionar as novas 

intervenções nos setores e gerar equilíbrio nos usos do solo. A pesquisa proporcionou que fossem propostas três 

modificações nos três planos de lei que interferiram no Setor Sudoeste – PRS-01, PRS-02 e PRS-03. 

 No PRS-01 foram propostas modificações nos tipos de uso do solo permitido dentro das zonas 

objetivando a proteção da área de usos que possam ser prejudiciais. 

 No PRS-02 foram criadas seccionais e planos especiais para diferentes setores da Comuna, visando 

atender às suas demandas e manutenção das suas características tradicionais, tratando as áreas de formas mais 

específicas, dividindo-se em três tipos:  

 Zonas Típicas Patrimoniais: perímetros de proteção de setores com imóveis altamente representativos 

onde qualquer intervenção necessita de aprovação do órgão nacional (Conselho de Monumentos 

Nacional) 

 Zonas de Conservação Histórica: perímetros de proteção de setores com características arquitetônicas e 

urbanísticas com média representatividade, que podem sofrer modificações e/ou demolições com a 

autorização do município (Secretaria Regional de Vivenda e Urbanismo) 

 Zonas Especiais: perímetros de proteção de um setor com condições especiais, que podem ser urbanas, 

morfológicas ou de uso do solo. 

 

1.3. Conflitos e Tensões 

 O agravamento dos conflitos entre os residentes e os usuários do bairro (principalmente entre 

residências e comércios), no final de 2002, levou os reitores das principais universidades do bairro propuseram a 

Municipalidade a criação de um bairro universitário. Desta forma, em 2003, foram estabelecidos os limites do 

BUS (Bairro Universitário de Santiago) como um campus aberto à comunidade, inserido no tecido da cidade que 

interage com seus habitantes, no sentido de organizar e guiar esse setor autônomo de interesses públicos e 

privados. Neste momento também surge a Corporación Universitária de Santiago – entidade juridicamente 

privada, mas de caráter paramunicipal, integrada pelo município, residentes e pelas quatro universidades 

presentes no bairro naquele momento: Universidade Diego Portales (UDP), Universidade Nacional André Bello 

(UNAB), Universidade De Las Américas (UDLA) e Universidade San Tomás (UST), passando por uma 

reestruturação em 2005. 

 “A Corporação Universitária não trabalha com planos preestabelecidos de ação, mas conforme a 

demanda surgida no local e nas universidades. O capital para financiar a Corporação e seus diferentes 

projetos de melhorias urbanas é formado por um capital misto, municipal e das instituições do setor, 

administrado pela CORDESAN”. (PAVLICK, 2010, p.164) 

 

2. Reflexões e Cenários 

Observa-se que o Bairro Universitário de Santiago surgiu da necessidade conduzida em grande medida 

pelas universidades, o principal ator da iniciativa privada envolvido. Sob pressão, a municipalidade realizou seu 
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papel de gestora do processo de repovoamento e transformação da área central, a qual se encontra o Bairro BUS, 

e executou o espaço público e as obras de melhoria, que possibilitariam desenvolver a vocação educacional do 

bairro. Ressalte-se que apesar da anuência do poder público e a apresentação de planos e instrumentos de 

favorecimento dos atores privados, não houve recursos públicos para a instalação dos campi das universidades 

nesta região, e que a Municipalidade somente contribuiu com melhorias de infraestrutura e paisagismo. 

Fundamentalmente o papel do Município foi o de legitimar a área como bairro universitário e promover 

melhorias demandadas pela comunidade universitária e seus residentes.  

 Segundo María Elena Barraza (apud PAVLICK, 2010) no projeto do Bairro Universitário de Santiago 

existiu uma falta de visão integrada dos distintos atores e agentes envolvidos no seu desenvolvimento, desta 

forma observa-se interesses distintos a cada grupo: a recuperação do setor deteriorado e solução dos problemas 

que afetam moradores e usuários do bairro é o eixo de atuação da Corporação Universitária e Município de 

Santigo, já as universidades perseguem o aumento da superfície edificada e a melhoria do campus e, por fim, os 

residentes privilegiam o valor de uso do setor e pressionam pela pronta solução dos problemas de convivência. 

“A criação do “Campus Urbano Aberto” dispersa os edifícios na malha urbana, e sua 

integração aos outros usos da cidade estabelece espaços coletivos, intensificando o fluxo no setor. Já as 

mudanças normativas patrimoniais previam maior preocupação com as características arquitetônicas 

dos bens de interesse patrimonial e também da manutenção da escala baixa e fachada contínua no 

bairro.” (CAIRES, 2013) 

 Observa-se que a ocupação do Bairro Universitário Santiago se deu de forma progressiva, assim como 

sua implementação, conforme dados apresentados nos mapas abaixo, verifica-se que a ocupação da região pelo 

uso residencial teve um aumento significativo na década de 2000, desta forma consolidando a revitalização da 

área e, principalmente, as ações dos projetos urbanos realizados.  

 

 

 

Fonte: CAIRES, 2013 
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Mapa de permeabilidade de quadra criada no Conjunto da Universidade Diego Portales, Santiago do Chile. Fonte: Elaboração CAIRES, 
2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátio coberto da Faculdade de Direito, Santiago do Chile. Foto Carla Caires (2013) 
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Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 

 

 

 

Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014. 
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Faculdade de Direito, Avenida República 105, Santiago do Chile. Arquitetos Renzo Alvano e Pablo Riquelme . Foto Carla 
Caires (2013) 

 

 

 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Desenho, Avenida República 180, Santiago do Chile. Arquiteto Ricardo Abuauad. Foto Carla 
Caires (2013). 
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Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 
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Biblioteca Nicanor Parra Bairro Universitário (Edifício com fachada envidraçada). Foto: Eunice Abascal (2014) 
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3.2 Quito 

 

Políticas de Preservação do Centro Histórico de Quito – Equador 

Patrimônio Mundial da Unesco14 

 

Prof. Dr. José Geraldo Simões Junior 

  

Objetivos 

Coletar subsídios, entrevistar técnicos da área de Patrimônio e documentar o estudo de caso 

internacional sobre esta cidade, com o objetivo de estabelecer parâmetros comparativos com as cidades 

brasileiras em estudo, uma vez que Quito é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade, protegida pela 

Unesco, e referência internacional em Boas Práticas de Políticas Patrimoniais e de Preservação de Centros 

Históricos na América Latina. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi estruturada a partir de uma missão de estudos à cidade de Quito (7 dias), ocasião em que 

foram entrevistados os principais gestores dos diversos  projetos e ações relacionadas ao Centro Histórico da 

cidade. Ao longo daquela semana foram também coletados diversos relatórios e estudos junto aos arquivos 

públicos e universidades locais. 

 

Locais Visitados e gestores entrevistados 

1 – Instituto Metropolitano do Patrimonio (IMP) – Arq. Dora Guzman Irazaga (Diretora) 

2 – Instituto Nacional del Patrimonio Cultural (INPC) – Dra. Olga Woolfson (Coordenadora Geral 

Técnica) e Magister Lucia Chiriboga 

3 – Unesco – Dra. Alcira Sandoval Ruiz  (Coordenadora Setor Cultural) 

4 – Comision Areas Históricas – Dr. Mario Granda Balarezo (Conselheiro Municipal) 

5 – Administración Zona Centro (AZC) – Eng. Johfre Echeverria (Administrador Zonal) 

6 – Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) – Arq. Alberto Rosero (Diretor) e sra. Angelica 

Arias (Chefe Unidade de Áreas Históricas) 

7 – Buró Centro Histórico de Quito – Eng. Diego Vivero Loayza (Presidente)   

8 – Proyecto Camino de San Roque – Srta. Monserrate Gomez (coordenadora) 

9 – Comite Pro Defensa de Centro Histórico de Quito – Sr. Johnny Nunez Sanchez (Coordenador) 

10 – Comite Eugenio Espejo – Sr. José Maldonado 

11 – Centro Comercial El Tejar – Sra. Angela Vela 

 

 

                                                 

14
 Este relatório é produto de uma missão de estudos realizada em Quito, capital do Equador,  entre os 

dias 11 a 18 outubro de  2014.  
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Informações gerais sobre a área do processo.  

i. Datas de início e fim da análise: 1978-2014 
ii. Cidade: Quito, fundada em 1534, altitude 2.850 mts 
iii. População cidade (2010): 1.620.000 hab  
iv. Nome do Processo: Preservação Centro Histórico de Quito 
v. Localização: Quito, Equador 
vi. Área Territorial do processo (hectare): 376,14 ha 
vii. População Residente na área do processo (2010): 40.587 hab. 
viii. Número Total de Domicílios: 5000 
ix. Imóveis com uso Residenciais: 28% da area construída no C.H. 

 
1. Aspectos da evolução urbana de Quito 

 

A fundação de Quito pelos espanhóis ocorreu em 6 de dezembro de 1534, em território anteriormente 
ocupado por diversos agrupamentos humanos na região do altiplano andino, próximo à linha do Equador, 
conforme esquema abaixo. 

 

 Figura  1 – Assentamentos andinos na região de Quito, anteriores à colonização espanhola. Fonte: 
Nárvaez, A. Quito, la conquista del território de la ciudad. 

 

A cidade de Quito é  considerada a mais antiga capital do império espanhol na América do Sul, situada 

próxima ao meridiano zero. Foi sede da Real Audiência de Quito, subordinada ao Vice-Reinado do Peru. 

Seu território é entremeado de topografia bastante acidentada, situando-se a uma altitude média de 2.850 

mts acima do nível do mar. O sítio é circundado por colinas, sendo as mais relevantes a de Yavírac, ao sul, 

Huanacauri, ao norte, Grande, Chica e Itchimbía a leste, sendo que a oeste se situa o vulcão Pichincha.  

Ao longo dos séculos XVI e XVII o espaço urbano foi sendo configurado pela política colonizadora 

espanhola, impondo uma disciplina e um regramento na vida dos nativos, típica dos aldeamentos e reduções,  

que se expressava na configuração do espaço urbano com a seguinte composição: A - um centro, destinado aos 

espanhóis, com suas praças e solares - como a Plaza Mayor -  e as igrejas, conventos e mosteiros, cuja 

implantação definiu centralidades em torno das quais foi se organizando a ocupação do sítio físico: igrejas de  

São Francisco, de Santo Domingo, La Merced, Companhia de Jesus, San Augustin, a Catedral e o Sacrario, os 

Mosteiros de Santa Catalina de Siena e de Santa Clara, La Concepción, Carmen Alto e Carmen Bajo. Cabe 

destacar que a primeira universidade da América foi aí constituída, no ano de 1635.  B - circundando essa área 
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central, foi definida pelos colonizadores uma área periférica, destinada á população indígena, onde se situavam as 

paróquias extra-muros de San Roque, Santa Prisca e San Marcos, como mostra a figura 2.    

 

Figura 2 – Planta da cidade de Quito, datada do século XVII. Fonte: INPC 

 

Com o passar dos anos, a ocupação original foi se ampliando, estendendo-se por terrenos acidentados, 

onde o traçado original “en damero” foi sendo adaptado aos desníveis do sítio, criando uma situação singular de 

implantação.  

Após a Independência, a área do atual Centro Histórico passou a abrigar maior número de edifícios 

monumentais associados à administração pública, hospitais, escolas e serviços em geral, uma vez que Quito 

torna-se a sede da capital do país. A arquitetura desse período expressa a influência cultural academica francesa e 

italiana, onde novos motivos ornamentais passam a incluir a presença de volutas, cornijas, portadas de pedra, 

balaustradas e esculturas, e o cromatismo nos panos de fachada.  

A cidade amplia-se, assim como a ocupação de lotes com uso residencial, onde se expressa uma 

arquitetura vernacular de fortes raízes andaluzas, de ornamentação simples, com  edificações de um ou dois 

pavimentos e área de quintal no fundo do lote.  

A observação dos mapas da cidade ao longo dos séculos mostra que a expansão urbana foi se 

consolidando, sobretudo no eixo norte-sul,  configurando a metrópole atual onde vivem mais de 1,6 milhão de 

habitantes e que se estende por uma ampla área urbanizada, que nesse eixo, mais plano, chega a atingir  50 km de 

extensão e no sentido leste-oeste, mais acidentado, atinge em média 6 km. A presença  do vulcão Pichincha e das 

colinas altiplanas marca fortemente a paisagem da região. (figuras 3 a 6). 
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Figura 3 - Plano de Quito, inicio do século XIX. 

Fonte: Anónimo, Museo Municipal Alberto Mena Caamaño, Quito. 
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Figura 4 - Plano de Quito, 1888. Fonte: Gualberto Pérez. Impreso en París. 

 

 

Figura 5 - Plano da Cidade de Quito em 1947, onde já se observa, em meados do século XX o 
delineamento de um eixo prioritário de expansão no sentido norte-sul, abrigando novos bairros de classe média 
na vertente norte..  Fonte: Serviço Geográfico Militar. 
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Figura 
6 – Plano da Cidade de Quito, 2009. A cidade expande-se enormemente ao longo do eixo norte-sul, criando uma 
manhcha urbana de dimensões metropoliatas, com 50 km de extensão por seis de largura. Fonte: Instituto 
Geográfico Militar. 

 

2. O Centro Histórico de Quito e sua preservação.  

Ao longo do século XX, alternando períodos de apogeu e declínio das atividades econômicas, Quito 

registrou intenso crescimento populacional. Na área do Centro Histórico, esse impacto se fez sentir pela fuga das 

classes sociais mais abastadas para novos bairros  situados ao norte, enquanto os bairros ao sul tornaram-se mais 

populares, criando-se assim novas centralidades. Desta forma, grande parte do comércio e serviços que se 

localizava no Centro Histórico se transfere para essas novas localizações, tornando essa área central, ao longo 

dos anos 80 e 90, um centro de consumo popular. Tal fato levou a uma pior manutenção do patrimônio 

edificado e dos espaços públicos. Muitos dos edifícios e casarões coloniais tornaram-se decadentes e passaram a 

abrigar moradias populares clandestinas, caracterizadas como cortiços.  Outros passaram a servir de depósito 

para mercadorias de comerciantes locais e vendedores de rua. O congestionamento  de veículos se intensificou 

em toda área, acrescido do fato de que pelo centro devem passar necessariamente os principais fluxos de 

transporte da cidade, devido ao condições topográficas do sítio, que se estende em níveis mais planos ao longo 

do eixo norte-sul, fluxos esses que intensificaram a degradação ambiental do local. 

Em 1967, o Município de Quito, através da Ordenanza del Centro Histórico, define os limites físicos da área 

do Centro Histórico, abarcando um perímetro bem maior do que o do tradicional núcleo colonial.(fig. 7). 

Em 1978, o governo equatoriano, juntamente com a administração municipal, enviam para a Unesco 

uma solicitação para que o CH de Quito seja incluído na lista do Patrimônio Mundial. Essa lista define, em 

âmbito global, quais os sítios naturais e culturais que representam valor excepcional pelo seu papel na história da 

humanidade.  A Unesco, após receber propostas de 69 países, decide por contemplar 14 novos sítios, dentre as 

quais, os do Centro Histórico de Quito (na categoria Patrimônio Cultural) e o de Galápagos (na categoria 

Patrimônio Natural), ambos pertencentes ao Equador. 

 

Um dos principais atributos que conferiram esse status à cidade da Quito residiu na relevância de seu 

patrimônio cultural, sobretudo nas dimensões urbanística, arquitetônica e artística.  

 

Em relação ao arranjo urbanístico, destaca-se a manutenção de seu caráter original, em relação ao 

traçado viário, dimensão das quadras (83 x 83 mts), espaços públicos e edificações, onde o traçado em 

quadrícula, tradição do modelo colonial espanhol, foi adaptado às circunstâncias topográficas extremamente 
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acidentadas do sítio físico, constituindo distintas ambiências e de biodiversidade em cada um dos patamares onde 

a cidade se configura.  

 

Em termos artísticos, o excepcional valor patrimonial e Artísitico de Quito reside sobretudo em sua 

arquitetura religiosa, manifestação do sincretismo cultural entre os paradigmas da arte espanhola e da tradição 

indígena, criando uma diversidade estilística mais rica do que a observada na Europa, onde se manifestam, ao 

longo de três séculos, os estilos clássico-renascentista, plateresco, mudejar, maneirista, barroco, rococó e neo-

clássico. 

No âmbito da pintura e da escultura, merece destaque a relevante Escuela Quiteña,  representada por 

artistas como Bernardo de Legarda, Andrés Sánchez, Manuel Chili (Caspicara), Diego de Robles, Bernardo 

Rodríguez, Remando de la Cruz e Miguel de Santiago, que souberam expressar o sincretismo artístico entre a 

tradição crista e o politeísmo local, na composição e decoração de peças religiosas  como retábulos, púlpitos, 

gelosias, peças de madeira policromada, onde se sobressaem os apliques de ouro e prata, os relevos expressivos, 

os efeitos do cromatismo e da reluzencia.  

Os padrões de autenticidade e integridade presentes no centro histórico de Quito e em sua ocupação 

reforçam a relevância do sitio enquanto patrimônio cultural. Quito é considerada a mais extensa e mais bem 

conservada área histórica urbana da América Espanhola, tendo conservado usos originais em parte dos edifícios 

e a memória de suas distintas fases de ocupação. Hoje a área é um Patrimonio Vivo, sendo apropriada  e definida 

constantemente pelos seus próprios protagonistas  - a população quitenha, que aí reside e transita diariamente, 

incrementando as atividades econômicas aí sediadas, comércio, serviços, equipamentos culturais e atividades 

turísticas.  

 

 

 

 

Fig .  7 - Centro Histórico de Quito, segundo os limites, estabelecidos em 1968 pela Prefeitura de Quitlo, 
onde são identificados os imóveis protegidos e os seus respectivos níveis de proteção.  Fonte: INPC 
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Fig . 
8  - 

Perímetros 
definidos 

pela Unesco 
para a área de 
proteção do 

Centro 
Histórico de 

Quito, 
considerado 
Patrimônio 

Mundial: em 
ocre, a zona 
principal e 
em amarelo, 
a buffer zone, 
ou zona 
envoltória de 

proteção.  
Fonte: INPC 

 

 

Com a declaração de Patrimônio Cultural da Humanidade (Patrimônio Mundial), em 1978, Quito passa a 

ser, junto com Cracóvia, as primeiras áreas urbanas do mundo a atingirem esse status 

A Unesco definiu para a área histórica, dois perímetros: um principal, de proteção da manha urbana 

colonial e uma área envoltória (buffer zone), onde há o controle da volumetria e gabarito das edificações. 

Administrativamente, hoje essa área faz parte da Paroquia do Centro Histórico, uma das 32 que compõem o 

Distrito Metropolitano de Quito, e parte da administração  zonal Manuela Saenz. 

Esse núcleo central possui uma área de 70 ha e a zona envoltória, 305 ha, perfazendo no total uma área 

de 375 ha sob proteção da Unesco.  Dentro deste perímetro situam-se 308 quadras, 5.000 edificações, sendo 100 

delas monumentais, incluindo alguns dos mais significativos conjuntos arquitetônicos coloniais da América 

Hispânica como o  Convento de São Francisco, a Igreja da Companhia de Jesus, Os conjuntos Agostiniano, 

Dominicano e o da Mercês, o Hospital San Juan de Dios, hoje Museu da Cidade, dentre outros monumentos. 

(vide figs 8 a 19). 

O quadro abaixo apresenta um levantamento recente, de 2014 em relação à situação de proteção dos 

imóveis na área: 70 possuem proteção integral e 2567 proteção parcial. 
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INMUEBLES INVENTARIO 
CONTÍNUO 

TIPO CAN
TIDAD 

RELIGIOSO 
FUNERARIO 

27 

MONUMENTA
L 

320 

CIVIL 
INSTITUCIONAL 

4652 

TOTAL 4999 

 

Quadro 1 - Inventário do Patrimônio Edificado. Fonte : Plan de Gestión Integral del Centro Histórico 
de Quito (2014-2022). 

 

ABSOLUTA PARCIAL
SIN 

PROTECCION

LA RECOLETA 6 57 5 68 2 78 10

LA CHILENA 0 73 6 79 7 116 37

SAN MARCOS 15 167 20 202 14 281 79

LA ALAMEDA 1 171 19 191 18 328 137

EL TEJAR 1 177 36 214 23 351 137

LA TOLA 1 219 36 256 9 257 1

YAVIRAC 0 50 18 68 5 192 124

AGUARICO 4 299 47 350 44 600 250

SAN ROQUE 6 180 4 190 12 230 40

EL PLACER 2 84 6 92 12 133 41

SAN DIEGO 2 140 9 151 11 199 48

SAN JUAN 3 98 3 104 10 155 51

SAN SEBASTIAN 13 208 19 240 17 332 92

LA LOMA 10 394 28 432 31 554 122

SAN BLAS 6 250 29 285 31 588 303

GONZALEZ SUAREZ 35 252 4 291 57 605 314

TOTAL 70 2567 285 3213 303 4999 1786

DIFERENCIA EN 

ACTUALIZACIÓN

TIPO DE PROTECCION

BARRIOS

TOTAL 

REALIZADO 

HASTA LA 

FECHA

MANZANAS

PROTEGIDOS A 

SER 

REGISTRADOS
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Fig .9  – Vista aérea do Centro Histórico de Quito, mostrando, em primeiro plano a Plaza Mayor (Plaza 
de la Independencia) e na lateral esquerda a praça e o conjunto franciscano. Fonte: INPC. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Vista da Plaza de la Independência, marco histórico de fundação da cidade, onde se localizam a 
Catedral Metropolitana e os edifícios da administração do Governo Nacional, e da Câmara Municipal. Fonte: 
Foto do autor. 
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Fig.. 11    - Palacio de Carondelet – Sede do Governo do Equador, situado na Plaza Mayor, hoje Plaza de 
la Independencia.  Fonte: Arquivo do autor. 
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Fig . 12 - Área de expansão situada na vertente oeste, vista do Centro Histórico. Fonte: INPC.  
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Fig . 13 -  Catedral Metropolitana de Quito, situada na Plaza de la Independencia.. Fonte: Weakmidia 
Commons 
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Fig.. 14 - Igreja da Companhia de Jesus. Fonte: Arquivo do autor. 
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Fig.. 15 - Igreja de Santo Domingo. Fonte: Arquivo do autor. 
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Fig.  16  - Museu Casa de Sucre. Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

 

Fig.. 17 - Praça de São Francisco, com a igreja na lateral esquerda. Fonte: Foto do autor. 
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Fig.. 18 -  Praça e  Igreja de São Francisco – Fonte: INPC  
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Fig. 19  - Páteo interno de residência senhorial do século XVII.  Fonte: Foto do autor.  
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3. Identificação das fases principais do processo. objetivos e estratégias, tipos de projetos implantados, 

atores envolvidos e agentes financiadores.  

O processo de proteção do Centro Histórico de Quito e os planos de reabilitação propostos e realizados, 

podem ser caracterizados a partir de quatro momentos distintos, caracterizados no Plan de Gestion 2012-2022. 

Iniciando-se em 1988, logo após o terremoto do ano anterior, a primeira fase foi marcada por obras de caráter 

emergencial, para recuperar a destruição.  

 

1 - Primeira etapa: 1988-1992  

•  Os investimentos neste período foram provenientes do FONSAL- Fundo de Salvamento, da ECH – 

Empresa de Desenvolvimento do Centro Histórico e ajudas internacionais. O montante total foi da 

ordem de 15 milhões de dólares, dos quais 40% destinados à arquitetura civil e monumental, 31% em 

equipamentos e infraestrutura, 16% em espaços públicos, 5% em arquitetura civil e 1% em edifícios 

religiosos. Os investimentos em moradia social representaram apenas 4% deste montante total.  

• A prioridade nesta primeira etapa foi a reconstituição dos monumentos que tinha sido seriamente 

danificados pelo terremoto de 1987. Foram também contemplados a reabilitação de espaços públicos e 

infraestrutura de iluminação. O foco das ações foi definido pelo Plan Maestro de Rehabilitación Integral de las 

Áreas Históricas de Quito (PMRIAHQ), onde foram contemplados a Plaza de la Independencia, a Casa de 

los Alcaldes, o Edificio Pérez Pallares, a Casa del Toro, a Casa del Ex Partido Conservador, a Igreja de 

Santa Bárbara e a Av. 24 de Mayo, incluindo renovação de pavimentos de calçadas e iluminação pública, 

totalizando 24 quadras com intervenções.  

 

2 - Segunda Etapa: 1992-2000 

 Que se caracteriza por dois momentos distintos: de 1992 a 1996 e de 1996 a 2000.  

• No primeiro momento o montante de investimentos foi da ordem de 11 milhões de dólares, dos quais 

6% provenientes do BID. Os recursos foram aplicados na reabilitação da arquitetura monumental civil 

(21%), arquitetura monumental religiosa (15%), projetos urbanos (15%) e os restantes 10% distribuídos 

entre equipamentos, infraestrutura, espaços públicos e pesquisas. 

 

• No segundo momento (1996-2000), os investimentos foram da ordem de 18 milhões de dólares, com 

grande ênfase no setor de equipamentos e infraestrutura (46%) e 38% à arquitetura religiosa de caráter 

monumental.  Nesta etapa são construídos quatro grandes estacionamentos para facilitar o acesso ao 

Centro Histórico.  

 

• Cabe destacar que nesta fase estiveram participando do processo outros agentes, dentre entidades 

nacionais e países que contribuíram, através de convênioos de cooperação, com razoável montante de 

recursos. Merecem referência os recursos advindos da  Junta de Andaluzia (reabilitação da Casa dos Sete 

Páteos), Agência Espanhola de Cooperação Internacional (reabilitaçãoo da Praça de São Domingos e de 

parte do Convento de São Francisco), do Governo da Bélgica ( restauro da biblioteca do Convento de 

São Domingos), da Fundação Getty (restauro de fachadas da rua Garcia Moreno), do Banco do Estado 

(recuperação do bairro da Tola e da rua 24 de Maio), com o Governo da França, a partir do PACT-

ARIM de Saint Denis (reforma e adaptação de imóveis vacantes pertencentes à municipalidade,  em 

unidades residências nas ruas Caldas e Briceno). Através da Direção Geral de Planificação, obteve-se 

ajuda fundamental para implementação de políticas de desenvolvimento social e requalificaçãoo de 

espaços públicos. Com o apio do BID comseguiu-se implementar um programa de Vivienda Solidária que 
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reabilitou 284 moradias. Somando-se todas essas ajudas descritas, atinge-se um total de 80 milhões de 

dólares, dos quais 6% foram destinados à moradia social. 

 

3 - Terceira Etapa: 2001-2008 

• Neste período os investimentos atingiram a cifra de 128 milhões de dólares, o equivalente a uma média 

anual bastante superior às fases anteriores. O FONSAL priorizou a aplicação dos recursos na 

reabilitação da arquitura civil (37%) e em projetos urbanos (32%).  É o momento em que Quito se torna 

referência para diversos eventos culturais: Quito Capital Americana da Cultura, Bicentenario da 

Independencia, Aniversário da Declaratória de Patrimônio. 

• Um dos focos da ação no periodo foi a conclusão das obras de recuperação do Anel ao redor da Plaza 

de la Independência, englobando a rua Garcia Moreno e os eixos das ruas Venezuela, Guayaquil, 

Benalcázar, Rocafuerte e Olmedo. Foram também realizadas obras de restauro (Centro Cultural 

Metropolitano, Museo de la Ciudad, Teatro Sucre, Teatro Variedades, Teatro Capitol, Museo de Arte 

Colonial, Centro Cultural San Sebastián, Casa Museo de la Acuarela, Casa Museo Sucre, Casa Fundación 

Caspicara, ex Conservatorio Nacional de Música, ex Círculo Militar, ex Hospital e hoje Centro de 

Convenciones Eugenio Espejo, ex Hospital Militar e atual Museo de Arte Contemporáneo, Museo del 

Agua -Yaku-, ex Hogar Xavier, Palacio de Carondelet, Vicepresidencia de la República, Administración 

de la Zona Centro, sede do FONSAL hoje Instituto Metropolitano de Patrimonio, Coordinación 

Territorial, Instituto Metropolitano de Urbanismo), incluindo também alguns centros e equipamentos 

sociais (Guardería Hogar, Guardería Gangotena Posse, Guardería Municipal CEMEI, Casa Hogar adulto 

mayor, Hogar de ancianos Santa Catalina, Casa Hogar Primera Acogida, Centro Infantil Antonio Gil, 

Centro Las Tres Manuelas e estacionamentos Cadisan, Santa Clara, La Ronda e Museo del Agua); 

serviços de hotelaria, restaurantes e afins, com parcerias público-privada (hotéis Plaza Grande, Patio 

Andaluz, restaurantes Mea Culpa, el Buho, Pim's, Theatrum, Cucurucho, Quiteño Libre).   Nessas obras, 

com custo global de 60 milhões de dólares, o BID desempenhou papel fundamental, contribuindo com 

80% dos recursos. 

• Outra ação de grande relevância foi a relocação de quase 8.000 vendedores que ocupavam as ruas em 

oito centros comerciais dentro da área do C.H. (Hno. Miguel, La Merced, Montufar, Ipiales-Mires, El 

Tejar, Nuevo Amanecer, Granada, San Martín) e em 3 centros comerciais fora do mesmo (Chiriyacu, 

Ipiales del Sur, Feriantes-Negocios Unidos), implicando em investimentos de 14 milhões de dólares.  

• Outra ação importante foi o programa Pon a Punto tu Casa, que reabilitou mais de 350 unidades de 

moradia social, a um custo médio de US$ 8 mil por unidade.  

• Merece destaque também um novo foco de ação envolvendo a reabilitação de áreas contíguas ao CH, de 

forma a promover uma ação mais integrada no âmbito da recuperação ambiental do centro.  São áreas 

majoritariamente ocupadas com uso residencial, cujo impacto das intervenções é muito positivo para 

garantia da cidadania, oferecendo espaços públicos de qualidade, moradias reformadas e criando novos 

eixos voltados á recreação, às atividades culturais e ao turismo.  
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Figs, 20,  21, 22 e 23 – Impacto decorrente da relocação do comércio de rua, ocorrida ao longo da 
segunda e terceira fases do projeto. Fonte: I.M.P. 

 

 

4 - Quarta Etapa: 2009- 2014 

 

•  Nesta etapa atual, o montante de investimento global foi da ordem de 112 milhões de dólares, o que 

significa o maior valor anual de investimentos desde o início da recuperação do Centro Histórico, em 

1988. Esse valor anual foi da ordem de US$ 22,4 milhões, com ênfase em espaços públicos e no 

patrimônio edificado.  

• Este período é também marcado por um rearranjo institucional, visando ações mais eficientes e de maior 

impacto na área do C.H. É o momento da criação do IMP- Instituto Metropolitano de Patrimônio, em 

substituição ao FONSAL.   
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Quadro 2 -  Investimentos por período – entre 1988 e 2013. 

 

ETAPAS PERÍODO DE 
GESTÃO 

INVESTIMENTOS 

US$ milhões 

INVESTIMENTO 
MÉDIO ANNUAL 

US$ milhões 

1988-1992 Primeiro Periodo 

 1988-1992 

15 3.75 

 

 

1992-2000 

Segundo Período 

 1992-1996 

11  

 

 

9,87 

Empréstimo BID 42 

FONSAL 8 

Terceiro Período 

1996-2000 

18 

2001-2008 Quarto Período 

2001-2008 

128 16,00 

2009-2013 Quinto Período 

2009-2013 

112 22,40 

    

TOTAL  334 

 

Fonte: IMP. Plan de Gestion Integral del Centro Histórico de Quito. Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, 2014. (versão preliminar) 

 

Quadro 3 – Identificação dos atores institucionais envolvidos com a reabilitação do Centro Histórico de 
Quito.  

 

ATORES LOCAIS 
ENVOLVIDOS  

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES 

ALCALDE Política 

 

Lidera e orienta a atuação institucional no 
Centro Histórico.  
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COMISIÓN DE 
ÁREAS HISTÓRICAS 

Reconhecim
ento, Avaliação e 
decisão. 

 

 

 

 

Integra a atuação Institucional nos projetos de 
conservação e reabilitação arquitetônica no Centro 
histórico.  

SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (STHV) 

Direção e 
Planejamento, 
Decisão Setorial  

 

 

 

 

 

 

Formula políticas de planejamento territorial e 
desenvolve instrumentos de gestão  

INSTITUTO 
METROPOLITANO DE 
PATRIMONIO 

Direção e 
Execução 

 

Coordena a ação das distintas secretarias que 
atuam na área do C.H. 

Registra, protege, conserva  e promove o 
Patrimônio Cultural na área histórica do Distrito 
Metropolitano de Quito.  

Busca a integração com a comunidade e os 
proprietários de imóveis da área do C.H.  

Formula e executa estudos para a conservação 
patrimonial. 

 

ADMINISTRACIÓ
N MANUELA SAENZ 

Gestão 

Territorializa a pol;itica municipal na área do 
C.H. 

Implementa ações objetivando o 
desenvolvimento sustentável, consciente e 
competitivo, exercendo o papel de controle, regulação, 
planejamento, gestão e promoção.  
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EMPRESA 
PÚBLICA 
METROPOLITANA DE 
HÁBITAT y VIVIENDA 

Execução 

Executa políticas definidas pelo município na 
área de habitação. 

Elabora e executa projetos de moradia social 
em áreas patrimoniais.  

 

QUITO TURISMO 
Direçãoa e 

Execução 

  

Desenvolve a atividade tuística no município, 
com a geração e reconversão de novos produtos 
turísticos, adequação da infraestrutura turística, assim 
como promover Quito como destino turístico nacional 
e internacional.  

FUNDACIÓN 
MUSEOS 

Operativo 

 

 

Contribui para a promoção, desenvolvimento 
e gestão cultural no município. 

Promove a atividade dos museus municipais, 
como instituições permanentes, a serviço da sociedade, 
que difunde o patrimonio e a memória histórica, 
artística, cultural e natural.  

 

ATORES 
NACIONAIS 
ENVOLVIDOS 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES 

MINISTERIO 
COORDINADOR DE 
CONOCIMIENTO Y 
TALENTO HUMANO 

Coordenaçã
o 

Coordena as ações com as entidades que 
integram o Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento 
Humano, de acordo com as metas definidas pelo Plan 
Nacional para el Buen Vivir. 

MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
PATRIMONIO  

Avaliação e 
implementação 

Definir as políticas nacionais para a 
salvaguarda da memória social e do patrimonio 
cultural e natural.  

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
PATRIMONIO 

Avaliação e 
implementação 

 

Regulamenta e promove políticas setoriais de 
gestão patrimonial em âmbito nacional.  

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

 

Projetos 
pontuais, parceria 
entre governo local e 
o nacional  

 

 

 

Desenvolvimento de programas e projetos 
específicos, em coordenação com o IMP.  

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO 
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SENECYT  

ATORES 
INTERNACIONAIS 

  

UNESCO Monitorame
nto e avaliação 

Possui um escritório em Quito para gestão e 
acompamnhamento dos projetos. 

ICOMOS Monitorame
nto e avaliação 

Realiza missões à cidade para avaliaçãoo , 
propondo ações corretivas. É um organismo associado 
à Unesco. 

 

Fonte: Plan de Gestion Integral del Centro Historico de Quito 2014-2022. Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, 2014. (versão preliminar) 

 

 

 

QUADRO 4 – Esquema do Plano de Gestão. 

FONTE: Plan de Gestion Integral del Centro Historico de Quito 2014-2022. Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, 2014. (versão preliminar) 
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Quadro 5 – Esquema do Modelo de Gestão.  

FONTE: Plan de Gestion Integral del Centro Historico de Quito 2014-2022. Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, 2014. (versão preliminar) 
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4.Identificação dos instrumentos legais e normativos utilizados para dar suporte institucional ao 
processo nas fases.  

Atualmente, a área do Centro Histórico de Quito e seus distintos planos territoriais e de reabilitação são 
definidos pelos seguintes marcos legais : 

 

4.1 MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RECONHECIDAS 
PELO ESTADO EQUATORIANO 

 

Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito 
armado (1954) 

 

Covenção contra o tráfico ilícito de Bens Culturais (1970) 

 

Convenção do Patrimônio Cultural e Natural de 1972 e suas 
Diretirzes Operacionais – Unesco (1972) 

Convenção sobre o Patrimônio Subaquático (2001) 

 

Convenção para a proteção e promoção da diversidade das 
expressões culturais (2005) 

 

 

4.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL E MUNICIPAL 

 

LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE 

 

Constituição da República do Equador (2008) 

 

Código Orgânico de Organização  Territorial,  Autonomia e 
Descentralização COOTAD (2010) 

 

Lei e Regulamento do Patrimônio Cultural (1978) 

 

Legislação Municipal (vários anos) 
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4.3 – POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Plano de Bem Viver 2009 – 2013 

 

Políticas para una Revolução Cultural – Ministério de Cultura 

 

Plano Metropolitano de Organização Territorial 2012 – 2022 

 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento 2012 – 2022 

 

Políticas de Gestão do Instituto Metropolitano de Patrimônio 

 

Plano Especial do Centro Histórico de Quito - 2003 

 

FONTE: Plan de Gestion Integral del Centro Historico de Quito 2014-2022. Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, 2014. (versão preliminar) 

 

5. Monitoramento E AVALIAÇÃO  

 

Há um debate envolvendo os organismos que fazem o monitoramento internacional do Centro 

Histórico de Quito, por sua inserção na lista de Patrimônio Mundial e o governo local. Missões frequentes à 

cidade são realizadas a cada dois ou três anos por técnicos do ICOMOS e UNESCO, ocasião em que o 

organismo local que coordena o processo de recuperaçãoo da área o IMP- Instituto Metropolitano de 

Patrimonio, elabora um relatório apresentando um balanço das atividades realizadas. Posteriormtente à visita, 

onde são vistoriados os projetos realizados e em implantação,  e analisado o material produzido pelo IMP, a 

missão do ICOMOS redige um documento intitulado Advisory Mission Report on the City of Quito, onde são 

apresentadas as recomendações e ações corretivas ao governo local e nacional, visando o alinhamento às cartas e 

recomendações internacionais relativas à  proteção ao Patrimonio Mundial.  A última dessas missões aconteceu 

em outubro de 2013. 

 

Este monitoramento por um organismo externo acaba por se constituir na melhor maneira de se avaliar 

as políticas patrimoniais que são implementadas no Centro Histórico de Quito, uma vez que o organismo de 

gestão local, o IMP, muitas vezes não consegue desempenhar o papel de protagonista político para a 

coordenação geral e a gestão das ações de todos os organismos municipais e nacionais que atuam na área do 

Centro Histórico. (vide Quadro 3)  

 

O último relatório Advisory Mission Report produzido pelo ICOMOS, em maio de 2014, aponta para os 

seguintes aspectos: 
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 Necessidade de gestão centralizada, integrando todos os instrumentos, instituições e agentes que atuam 

em distintos projetos na reabilitação do Centro Histórico de Quito. Este papel cabe ao IMP – Instituto 

Metropolitano de Patrimônio. 

 Fortalecimento do processo decisório envolvendo ações de conservação.  

 Necessidade de elaboração, por parte do governo local, de um Plano Geral de Conservação, precisando 

as etapas futuras dos projetos na  reabilitação do C.H, com seus respectivos cronogramas e custos. 

 Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto das ações realizadas e em curso, em consonância 

com as recomendações internacionais para sítios classificados como Patrimônio Mundial, constnates, no 

document do ICOMOS intitulado Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage 

Properties.   

 Necessidade de aplicar esses instrumentos especialmente em duas obras polêmicas que estão sendo 

projetadas: a reconstrucão da torre da Igreja de Jesus, 20 mts acima da altura atual (mas em acordo com 

o projeto original cuja torre ruiu com o terremoto de 1959). Esta questão é bastante polêmica hoje e está 

dividindo as opiniões entre técnicos locais e os do ICOMOS. Os arquitetos locais defendem a altura 

maior, pois originalmente essa torre era o ponto culminante da cidade, igualando-se com os marcos das 

torres das igrejas de São Francisco e San Augustin. Pela orientação solar onde essas três torres se 

encontram, presume-se que tenham sido originalmente erigidas sobre antigos templos incas. Por outro 

lado, o ICOMOS defende a manutenção de uma torre mais baixa, com a mesma altura da existente em 

1978, quando o CH Quito foi declarado patrimônio mundial pela Unesco – e realizada com materiais 

modernos, anti-sísmicos. 

 Em relação às obras envolvendo a nova linha do metro, o ICOMOS apresenta severas críticas ao 

projeto, pois a escavação dos túneis pode comprometer a estrutura dos edifícios monumentais do C.H. 

Além do mais, a construção de duas estações: uma na grande praça em frente ao conjunto de São 

Francisco e outro na Plaza del Teatro seriam extremamente danosas. Sugere então uma revisão do 

projeto, diminuindo o tamanho das estações e incluindo processos participativos envolvendo a 

sociedade civil neste debate. 

 Por estes fatos, o ICOMOS requer que o governo equatoriano (State Party) envie até a data de 1 de 

fevereiro de 2016 um documento que atenda a todos esses pontos acima listados. Este é um primeiro 

sinal de alerta que a Conservação Internacional, exercida através da Unesco, requer para situações onde 

se constata um certo perigo na conservação do Patrimônio. Se essas medidas apresentadas pelo governo 

não forem consideradas satisfatórias, a Unesco poderá colocar Quito na lista intitulada Heritage in Danger, 

que é um alerta antes de uma eventual exclusão de Quito da lista do Patrimônio Mundial. 
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4. Considerações  

Referências internacionais 

Os casos internacionais aqui apresentados apresentam nos ajudaram a balizar e contextualizar as 
experiências nacionais apresentadas a seguir. 

Motivados por diferentes iniciativas, é notável em ambos a melhora significativa tanto no espaço público 
e no parque edificado dos conjuntos abordados. As grandes diferenças referem-se aos processos e a motivação 
das iniciativas de desenvolvimento dos conjuntos históricos. 

O caso de Quito, conhecido mundialmente por ser um dos primeiros casos de centro histórico 
classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade. Ali, através de um Plano de Gestão coordenado por 
agência local e supervisionado de perto pela UNESCO, de forma que, na medida do possível, as atividades e 
tradições da população local foi considerada como parte do Plano de Gestão do Patrimônio. Destaca-se, nesse 
caso, a importância da meticulosidade do processo de elaboração, implantação gestão do plano, que tratou não 
apenas do patrimônio edificado, mas do desenvolvimento local, tenso sido apoiado e financiado por atores em 
escala internacional (UNESCO, BID, entre outros). A multiplicidade de atores locais e internacionais, a presença 
do Instituto Metropolitano do Patrimônio, com relativa autonomia para coordenação e gestão do processo, 
apoiado por amplo aparato legal, foi uma das razões de seu sucesso imediato, mesmo que limitado no tempo.   

Já em Santiago e o caso do bairro Universitário - uma operação urbana em um bairro histórico – 
percebemos a importância do Plano de Desenvolvimento Urbanístico como uma forma de guiar a atuação dos 
atores privados, responsáveis pelo financiamento da operação, recuperando o Patrimônio edificado, dotando-o 
de uso economicamente viável. Aqui, também a presença de atores locais, no caso da CORDESAN e da 
Corporación Universitaria de Santiago, garantem, mediante a centralização da articulação de diferentes atores e 
agendas, a implantação e gestão do Plano inicial. 

Entendemos que esses podem ser casos importantes e de referência no tocante ao entendimento das 

experiências brasileiras, na medida em que apresentam distintas motivações, modelos de financiamento e gestão, 

mostrando-nos interessantes resultados formais da aplicação de políticas de planejamento e gestão do Patrimônio 

Cultural em sua escala urbana. 

 

Estudos de caso nacionais 

 A primeira vista causa estranheza a similaridade das avaliações dos atores em relação à sustentabilidade 

dos centros históricos muito diferentes quanto às dimensões geográfica, social, econômica e patrimonial. Esse 

resultado contradiz a mística acadêmica de que “cada caso é um caso” especialmente em contextos políticos 

locais diferentes.  

 Deve-se lembrar que desde o início dos anos 1990, ocorreu uma “fertilização cruzada” entre as gestões 

desses centros por meio de trocas intensas e contínuas de experiências e avaliações, materializadas em 

seminários, literatura especializada e de divulgação, movimento de especialistas e gestores implantação de 

programas federais de financiamento das revitalização, como o Prodetur e o Monumenta e os da Caixa 

Econômica Federal e do Ministério das Cidades, favorecendo o feedback dos processo de implantação e, mais 

importante o aprendizado pela experiência e a discussão.   

 Não menos importante foi o papel do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento que foi financiador 

de parte dos processos de revitalização de todos os centros históricos analisados. O banco foi responsável por 

uma nova cultura de projeto e gestão que foi disseminada por todo os sistemas de planejamento e controle da 

administração pública local desses centros. Este movimento parece configurar a criação de novos nichos para 

investimentos imobiliários: áreas bem equipadas com degradação do quadro construído. 

 Essa hipótese é reforçada na análise das gestões dos processos nos estudos de casos. Ocorreram poucas 

variações nos ‘estilos’ das gestões, como pode ser inferido da análise dos indicadores realizada acima.  
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 Todas essas hipóteses reforçam a ideia de que o planejamento e a gestão de centros históricos no Brasil 

assumem uma faceta diferente da cultura do planejamento e da gestão urbana até então presente. O fator da 

“vontade política” parece perder força face a maior organização dos atores e das gestões públicas específicas dos 

processos localizados espacialmente, que investem a na negociação, no feedback e na continuidade de propósitos 

estratégicos da revitalização, dentro de novos desenhos urbanos.Entretanto a gentrificação ainda é quase 

constante.  

A semelhança dos indicadores dos processos e dos resultados das avaliações não indicam que exista 

uma “formula” básica que permita a replicabilidade dos processos para alcançar bons ou maus resultados. 

Entretanto, os resultados ainda parciais da pesquisa indicam os processos de revitalização ou reabilitação de 

centros históricos no Brasil andam por caminhos bem semelhantes e a partir disso podemos encontrar estratégias 

para formulação de melhores políticas urbanas. 
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