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RESUMO: Esta pesquisa é uma continuidade de uma primeira parte, 

PROJETOS URBANOS NA AMÉRICA LATINA: CRITÉRIOS QUALITATIVOS E 

INDICADORES – Parte I1. O objetivo geral da pesquisa foi elaborar um quadro 

analítico de critérios definidores de Projeto Urbano (PU), reconhecendo seu 

significado complexo. A partir dessa matriz, prosseguiu-se analisando uma base 

empírica, ao estudar casos brasileiros e latino-americanos dessa modalidade de 

intervenção urbana, enfocando o Bairro do Recife: Porto Digital e Operação 

Urbana Porto Novo, a Operação Urbana Porto Maravilha no Rio de Janeiro, 

o Bairro Universitário (BUS) de Santiago do Chile e o Plano e Projeto 

Calama Plus (Calama, Chile). A base empírica de quatro casos se justifica pelo 

interesse de conhecer a prática e a problemática do Projeto Urbano em cidades 

latino-americanas, neste caso, na área central de Santiago a sudoeste (triângulo 

de formação) e na cidade nortenha de Calama, no deserto de Atacama, região 

de Antofagasta, no Chile, e no Brasil. A partir da exploração criteriosa de 

referências bibliográficas recorrentes sobre o tema Projeto Urbano, investigadas 

no recorte de 1990 a 2014, procurou-se definir critérios qualitativos formadores 

de um instrumento de análise, aplicável a estudos de caso dessa prática 

urbanística. Foram elaborados instrumentos - atributos e variáveis qualitativas, 

para definir Projeto Urbano, não perdendo de vista sua contingência e 

historicidade, e para verificar o conflito instaurado entre concepção, discurso e 

praxis em intervenções dessa natureza. O método elaborado procurou constituir-

se em uma baliza para analisar de forma crítica Projetos Urbanos, de maneira a 

identificar se os casos selecionados incorporam ou não tais critérios, como 

definem prioridades e quais são elas, seus valores e premissas específicas, e se 

alcançam impactos e efeitos diversos, no quanto à dinâmica socioeconômica 

transformadora e especificidades dos territórios que visam desenvolver. Espera-

se, com a elaboração desse método, definir com rigor Projeto Urbano, elaborar 

critérios qualitativos definidores dessa prática urbanística, bem como viabilizar a 

                                                           
1 Apoiada pelo Fundo Mackpesquisa de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, e liderada por Eunice Abascal, 
com a participação ad mesma equipe que realizou esta segunda fase.  
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aplicação dessas variáveis e conceitos como instrumento metodológico, a casos 

empíricos selecionados. O ideário urbanístico se fundamentou por alcançar 

novos patamares de desenvolvimento em cidades estimuladas para o exercício 

de vocações econômico-sociais e atividades, fruto de planos, diretores ou 

estratégicos e projetos urbanos; trata-se de estudar como esses paradigmas 

vem se adequando às novas exigências frente ao desenvolvimento sustentável, 

através de planos e projetos apoiando-se na indução do espaço urbano a se 

transformar por meio de processos e técnicas da ciência do urbanismo. 

Demonstram-se os avanços realizados até o presente momento e as 

necessidades para a sua continuidade.  
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PARTE I – INTRODUÇÃO, EXPLICITAÇÃO DA PESQUISA E 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Introdução e relevância da pesquisa  

As cidades e seu território consistem hoje em objeto de debate e interesse 

intenso, como espaço de natureza demográfica, ambiental e socioeconômica 

prioritárias. A premência de soluções ambientais e de qualidade de vida nas 

grandes metrópoles pode buscar apoio no conhecimento produzido no campo 

urbanístico como um significativo aliado.  

O desenvolvimento imbricado das dinâmicas econômicas e tecnológicas 

mundiais tem operado transformações significativas no território urbano e 

regional, definido uma porosidade das fronteiras nacionais destacando a cidade 

e a vida urbana como palco significativo de desequilíbrios socioambientais que 

apelam por soluções e alternativas. Nesse cenário, desde os anos de 1980, 

quando países de regiões hegemônicas (Europa e América) atravessaram fortes 

crises afeitas à desindustrialização, Projetos Urbanos foram alçados à condição 

de instrumento para a transformação das próprias condições socioeconômicas 

de declínio dos territórios afetados (SOMEKH; CAMPOS, 2005). 

Pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologia em Planos e Projetos 

Urbanos como instrumento de transformação urbana e metropolitana são hoje 

em escala mundial objeto de conhecimento e alvo de interesse acadêmico e 

científico – o território da metrópole assume importância como espaço de 

significado histórico, cultural, econômico e ambiental.  

A relação entre intervenções urbanísticas fundamentadas em instrumentos e 

mecanismos de redistribuição em busca de um equilíbrio de forças, envolvendo 

atores e a participação da sociedade, tendo em vista o desenvolvimento, em 

suas várias escalas prossegue ainda hoje como tema de urgência, a sugerir 

pesquisas e elaboração de métodos rigorosos para verificar sua expressão 

empírica, validade, desafios e perspectivas. Para estudar a concepção 
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contemporânea da expressão “Projeto Urbano”, contextualizando-a por meio da 

experiência empírica de casos no Brasil e Chile, foi realizada a presente 

pesquisa, com apoio do Fundo Mackpesquisa2.  

1.1 O debate sobre o urbano e os meios de intervenção: o Projeto Urbano  

Embora não seja a primeira vez que o debate sobre o urbano  e a transformação 

induzida de áreas centrais e periféricas por meio de Projetos Urbanos emerja – 

basta lembrar alguns momentos, tais como o século XIX, com a clássica 

discussão de Engels ao revelar a então crise do sistema socioeconômico e 

espacial advinda com a intensificação do desenvolvimento industrial – o debate 

do fenômeno de articulação entre Projetos Urbanos e Desenvolvimento Local na 

cidade contemporânea se faz acompanhar de um sentimento de incerteza, 

diante de um panorama de transformações ainda não dominadas, dos pontos de 

vista conceitual, formal e programático (ASCHER, 2010). O desafio de 

compreender o fenômeno urbano e elaborar princípios teóricos suficientes e 

hábeis em guiar a transformação induzida do espaço das metrópoles delineia um 

problema de pesquisa abrangente e atual, não somente para cidades de eixos 

hegemônicos em termos desse debate, europeias ou norte-americanas, mas no 

mundo ibero e latino-americano, a contar das relações multiescalares que 

envolvem tanto a cidade global como as especificidades locais.  

Nas últimas duas décadas, o ideário urbanístico em trânsito e as ideias em 

circulação planetária discursou sobre a possibilidade de alcançar novos 

patamares de desenvolvimento em cidades estimuladas a encontrar vocações 

econômico-sociais e atividades, mediadas por projetos urbanos, e 

                                                           
2 Esta pesquisa recebeu apoio financeiro do Fundo Mackpesquisa de fevereiro de 2105 a novembro desse 
ano, quando foram suspensos os recursos alocados. A pesquisa se encontrava em curso, e previa visita à 
Calama e ao Recife, para produção documental empírica desses casos. Por essa razão, 2 das viagens 
previstas não foram realizadas, e o seriam no fim do ano, conforme a agenda acadêmica e a 
disponibilidade dos pesquisadores, professores da FA Mackenzie. As viagens à Santiago do Chile e Rio de 
Janeiro, também necessárias à elaboração documental primária, foram realizadas em maio e setembro 
desse mesmo ano. Eventuais desequilíbrios relativos aos documentos primários existentes entre os 4 
casos selecionados, que se farão sentir neste relatório, decorrem da suspensão dos recursos financeiros. 
Mesmo sem recursos, não nos abatemos, e de novembro de 2015 até março de 2016 prosseguimos 
trabalhando: realizamos videoconferência para conversar com a Equipe do Plano Calama Plus, em Calama, 
Chile; realizamos parte da investigação por fontes secundárias e com o auxílio de profissionais e agentes 
do processo (Recife).  
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operacionalizados por meio de instrumentos urbanísticos onerosos3 e planos, 

diretores ou estratégicos, apoiando-se na indução da transformação do espaço 

urbano por meio de processos e técnicas de urbanismo. Fortaleceu-se a crença 

na possibilidade de alcançar patamares de requalificação, vitalidade e 

apropriação do espaço público, incidindo na qualidade do espaço público e 

privado por meio de Planos e Projetos.  

Projetos Urbanos (PU) consistem em alvo fundamental para a pesquisa do tema 

relativo à urgência da transformação planejada do espaço urbano, de vez que 

constituem e articulam possibilidades de transformação econômico e social por 

meio de intervenções no território urbano e regional, e se propõem como parte 

da solução 4dos urgentes problemas das metrópoles.  

Por definição, Projetos Urbanos, por sua condição de complexidade, poderiam 

articular estratégias projetuais ao desenvolvimento local. Autores como Secchi e 

Viganò (2011) asseveram que é possível que, no século XXI, frente ao 

compartilhamento dos ganhos e ônus da urbanização progressiva, todas as 

metrópoles enfrentem problemas em comum. No entanto, na contrapartida de 

expressão local, devam buscar soluções projetuais e territoriais próprias, 

singularidades que se explicam pelas diferenças de estrutura institucional, social, 

econômica e espacial.  

Se não sabemos ao certo como serão as cidades daqui para frente (SECHI; 

VIGANÒ, 2011) considerando a força de dinâmicas econômicas e institucionais 

globalizadas que tendem a intensificar problemas ambientais e fragmentar e 

excluir populações e territórios (SASSEN, 2014), é possível crer – e este é 

                                                           
3 Fundamentados na concepção de solo criado e função social da terra urbana. Esses mecanismos 
pressupõem a definição de coeficiente de aproveitamento único para toda a cidade, negociação de 
potencial adicional do direito de construção e transferência onerosa (outorga) desses valores. Esses 
mecanismos no Brasil foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001, com 
base nos avanços sociais da Constituição de 1988). Nos países latino-americanos, a prática e 
regulamentação de mecanismo similares consiste em um tema de fundamento da mais alta importância, 
pois permitem avaliar e conhecer sua formulação e alcance, como base para a realização de Projetos 
Urbanos. A seleção de 2 casos no Chile para as pesquisas (Projetos Urbanos na América Latina - Partes I e 
II) se explica pelo interesse do Grupo de Pesquisa “Paradigmas para o estudo de cidades ibero-americanas 
no século XXI”, de que somos líder e equipe de pesquisa, no tema dos Planos e Projetos Urbanos como 
mediação complexa para a transformação do território, seus desafios, ganhos e conflitos; com vários 
projetos de pesquisa realizados com esse escopo e objetivo desde o ano de 2004.  
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possivelmente um dos cernes do ideário urbanístico atual – que possamos 

construí-las por meio do Projeto Urbano, entendido como amplo conjunto de 

ideias, políticas e ações, incidentes em um território definido; uma mediação das 

vozes e determinantes que conformam a complexidade socioterritorial 

(ABASCAL, 2004).  

Essa reflexão possibilita circunscrever o escopo do Projeto Urbano como objeto 

de pesquisa e juízo crítico, e a necessidade de um amplo questionamento de 

seus elementos, atributos, alcance e resultados.  

No Brasil, a prática de transformar de maneira induzida o território das cidades 

se pauta por diretrizes e instrumentos urbanísticos que podem ser associados 

ao desenvolvimento de Projetos Urbanos, Operações Urbanas e outras 

modalidades de Planos de Intervenção Urbana e instrumentos, sinalizados pelos 

Planos Diretores Municipais e Lei de Uso e Ocupação do Solo   – que em tese, 

deveriam se articular à concepção e prática dos PU.  

Estes procedimentos e instrumentos urbanísticos foram consagrados e alçados 

possibilidade crítica desde a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10. 

257/2001), e a exigência de que as cidades de mais de 20.000 habitantes 

elaborem e apliquem Planos Diretores municipais, em tese compreendidos como 

meio para alcançar a complexa relação entre urbanismo e desenvolvimento 

local.  

Esse quadro prévio, pressupondo a articulação entre transformação induzida, 

Planos e Projeto Urbano, conduziu ao problema de pesquisa, sob a forma de 

indagações norteadoras da pesquisa: o que caracteriza e singulariza a definição 

e a prática do Projeto Urbano nos países que abrigam as cidades e casos 

selecionados? São as intervenções urbanas realizadas nessas cidades latino-

americanas recortadas pautadas pelos pressupostos de definição e 

procedimentos presentes no ideário urbanístico internacional em circulação? Em 

que medida práticas e processos locais interferem na concepção, definição e 

resultado de Projetos Urbanos? Como as práticas locais refletem interesses dos 

diversos atores e forças envolvidos no processo?   
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Se as cidades, como lembram Secchi e Viganò (2011) enfrentam problemas 

comuns, e se as definições de PU resultam de noções polissêmicas (NOVICK, 

2012), que princípios e variáveis empíricas podem consistir em um quadro de 

definições para a análise crítica de Projetos Urbanos, em cidades 

latinoamericanas?  

A hipótese central que alenta o trabalho é que outras realidades urbanas e 

socioterritoriais, distantes da experiência e referências eurocêntricas e norte-

americanas, no que se refere ao Urbanismo, presentes em países e cidades 

latino-americanos, oferecem ao pesquisador do tema importantes fundamentos 

por comparação, para o avanço do campo de conhecimento afeito às relações 

entre Planos Projeto Urbano e processo histórico. Entende-se o método de 

análise comparada como instrumento adequado para estabelecer quadros 

analíticos, identificar similaridades e diferenças de procedimentos, objetivos, 

métodos e princípios, no tratamento do objeto - Projeto Urbano, contribuindo 

para formar um olhar crítico da questão. 

Sobre o tema da comparação, Peter Burke (2000) oferece interessante aporte 

crítico, lembrando que contra a clássica objeção de historiadores a essa forma 

de abordar os fenômenos, diz que: “Estamos absolutamente de acordo que a 

história deva estabelecer o que é específico, digamos sobre a cidade medieval; 

mas isso só é possível se primeiro encontrarmos o que está faltando nas outras 

cidades (antigas, chinesas, islâmicas)” (BURKE, 2000: 40). Se é a partir do 

reconhecimento da presença, mas sobretudo de ausências dos diferentes 

processos históricos, e compreensão crítica de que a ausência de uma ideia ou 

prática se explica pela diferença e especificidade, também é preciso 

compreender que as análises comparativas não são nem evolucionistas – pois 

pressuporia julgar que há processos e lugares melhores ou piores de 

urbanização e formulação de políticas, práticas, planos e instrumentos, sequer 

estáticas (ABASCAL; STINCO, 2006).   

A compreensão de aproximações e diferenças de tratamento e abordagem do 

tema do urbanismo em cidades da América Latina é um valioso instrumental para 

o avanço do debate crítico, pela via empírica dos estudos de caso e mapeamento 

de aspectos conceituais, que tangem à gestão, aos planos e às questões afeitas 
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aos projetos e intervenções dessa natureza e escala. Tendo em vista a 

compreensão de como e porque os PU poderiam ser meios relevantes para 

atingir patamares de desenvolvimento induzido por intermédio de Projetos 

Urbanos, o grupo de pesquisa “Paradigmas para o estudo de cidades ibero-

americanas no século XXI” vem desenvolvendo de maneira exploratória e 

alcançando patamares de resultados significativos nesse campo do 

conhecimento desde o ano de 2013, e com recursos do Fundo Mackpesquisa, 

desde janeiro de 2014, com a pesquisa “PROJETOS URBANOS NA AMÉRICA 

LATINA: CRITÉRIOS QUALITATIVOS E INDICADORES. Os casos de Recife, 

Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Calama”.  

Os critérios de escolha dos quatro PU – dois casos brasileiros (Porto Maravilha 

e Bairro do Recife-Projetos Porto Digital e Porto Novo,) e dois casos na América 

Latina, escolhendo a localização destes no Chile, recaíram em opções de 

projetos de grande envergadura, com o objetivo de aliar a transformação de suas 

áreas-alvo à promoção estratégica de novos usos. As escolhas no Chile se 

justificam por ser esse País desenvolvido, e apresentar intervenções e Projetos 

Urbanos em áreas centrais ou periféricas em diversas cidades, cujo estudo 

exploratório revelou diferentes estágios de implementação, formulação de 

políticas urbanas visando a aplicação de instrumentos e recursos de 

planejamento e projeto, afins aos critérios elencados como universo inicial desta 

pesquisa. A escolha desses casos visa à possibilidade de compará-los, 

verificando a aplicação ou não das categorias previamente elencadas e 

presença de outros critérios, que deverão ser apontados durante a pesquisa, 

dando base à construção de indicadores qualitativos. 

Este relatório apresenta os avanços e resultados de sua segunda parte, na qual 

foram aprofundados e revistos conceitos e matrizes analíticas, bem como 

aplicações aos casos selecionados, procurando atingir o registro de uma base 

suficiente para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa e avançar à análise 

crítica da adoção de um ideário urbanístico e de ideias e práticas que conformam 

o urbanismo contemporâneo.  

Os objetivos, métodos e justificativa da pesquisa ora relatada serão a seguir 

detalhados. 
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1.2 Objetivos  

A pesquisa foi motivada pelas questões e problemas já enunciados, e teve o 

objetivo geral de, a partir do estudo sistemático de referências bibliográficas e 

autores que se dedicam ao tema Projetos Urbanos, selecionando publicações 

de 1990 a 2014, definir critérios e indicadores para a análise qualitativa de 

expressões empíricas selecionadas dessa prática urbanística.  

Para atingir esse objetivo, o principal esforço se concentrou na elaboração de 

instrumentos analíticos e quadros de indicadores qualitativos, que podem ser 

aplicados à leitura dos Planos e Projetos selecionados. O objetivo específico foi 

elaborar uma matriz (quadro de instrumentos de análise) que realizam a leitura 

histórica (historicizada, diríamos) da noção de Projeto Urbano no recorte de 

tempo considerado. Entendendo essa matriz como um quadro que apresenta a 

transformação do conceito (da noção polissêmica de PU), e em que condições 

históricas este conceito foi sendo enunciado, ao aplica-la aos casos empíricos a 

matriz possibilita uma leitura contingencial e dinâmica da prática de Projeto 

Urbano no Brasil e Chile, e o reconhecimento das matrizes ideológicas adotadas 

por eventuais políticas pública e urbana, em determinado lugar e momento. Este 

objetivo difere daqueles enunciados na primeira parte da pesquisa, pois guardam 

maior conscientização, por parte do grupo de pesquisa, das possibilidades e 

limites para os resultados científico-acadêmicos desse tipo de metodologia. Essa 

diferença de abordagem é um produto, um resultado da elaboração intelectual 

do grupo de pesquisa no decorrer da realização da Parte II da pesquisa, um 

avanço crítico relativo ao método.  

Em uma primeira etapa, realizada em 2013 e 2014, primeiro de maneira 

exploratória e depois envolvendo já uma elaboração reflexiva, a pesquisa se 

concentrou em encontrar definições de PU em meio à elaboração discursiva 

presente nas principais referências bibliográficas sobre o tema, bem como 

identificar atributos e variáveis qualitativas – passíveis de ponderações 

(gradientes), embora se tenha deixado a produção destes gradientes para 

futuras pesquisas – para verificar de que forma e a partir de quais contextos 

históricos, Projetos Urbanos em diferentes cidades latino-americanas (no caso, 

Brasil e Chile), e que se encontram em etapas distintas, desde a concepção à 
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implementação, incorporam ou não tais enunciados que integram a noção 

polissêmica: como definem prioridades, valores, premissas e práticas 

específicas, e alcançam impactos e efeitos diversos, no que diz respeito à 

dinâmica socioeconômica e especificidades dos territórios que visam 

desenvolver.  

Considerando o fundamento diversificado das políticas pública e urbana 

realizadas em cada lugar, a exploração da noção de PU não se atém, no âmbito 

da pesquisa, ao entendimento de Projetos Urbanos como prática, mas sim como 

uma práxis, politizada, no sentido de envolver uma tecnologia social afeita à 

participação da sociedade, à gestão compartilhada, e estrutura das Instituições 

públicas e o papel dos diversos agentes, quer públicos ou privados, que integram 

as condições próprias de expressão de planos e projetos. 

A matriz ou quadro de variáveis, para aplicar aos casos empíricos selecionados, 

permitiu aprimorar o próprio quadro conceitual, facultando-se o diálogo entre o 

teórico e o empírico, identificando as definições apropriadas ao entendimento e 

à prática de projetos urbanos, no cenário brasileiro e chileno. Procurou-se 

elaborar um instrumento analítico, de parâmetros e indicadores que contribuem 

para identificar as principais categorias e atributos que caracterizam, na 

contemporaneidade, o Projeto Urbano. Essas categorias foram sempre 

encaradas como formulações móveis, não sendo em nenhum momento 

consideradas definitivas ou estanques, funcionando de maneira integrada e 

relacional. Em 2015, na segunda fase da pesquisa, aprimorou-se esse quadro e 

se refletiu sobre seu alcance e limites, compreendendo-se que seu papel seria o 

de orientar a leitura dos PU empíricos, mas que a relação das variáveis e seu 

encadeamento temporal são tanto ou mais importantes do que sua 

sistematização.   

De posse dessa matriz, dispôs-se a aplicar as proposições sistematizadas no 

quadro ao estudo dos quatro casos selecionados, exemplos de Projetos Urbanos 

e respetivos Planos de transformação e desenvolvimento induzido de territórios 

em cidades da América Latina: Operação Urbana Porto Maravilha (Rio de 

Janeiro), e a intervenção no bairro de Recife Antigo no Brasil, e no Chile, o Bairro 

Universitário (BUS), selecionando ainda a Cidade de Calama e seu Plano e 
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Projeto Calamaplus – ambiciosa iniciativa em uma região de difíceis condições 

ambientais, pautada em um Plano complexo incluindo vários PU - que pretendem 

requalificar essa cidade chilena nortenha, que sofre intensamente com uma 

severa problemática socioambiental e condições de precariedade das condições 

de vida, graças à sua localização no deserto de Atacama e situação histórica 

específica, relacionada à exploração de minas de cobre (VER DETALHAMENTO 

NA DESCRIÇÃO DO MÉTODO, em sessão própria adiante). Porto Maravilha e 

Bairro BUS, um exemplo brasileiro e outro chileno – foram investigados por meio 

de aportes teóricos, referenciais secundários e visitas in loco, utilizando os 

recursos alocados pelo Fundo Mackpesquisa às visitas de campo. Recife e 

Calama foram estudados por meio de fontes referenciais secundários, 

videoconferência (com a Equipe gestora do Plano Calama Plus, realizada em 10 

de março de 2015) e depoimentos de pesquisador que integrou a equipe técnica 

do Projeto para o Porto Digital, Prof. Paulo Olivato, da FAU Mackenzie.  

Os casos chilenos estão respectivamente localizados em região adjacente à 

área central de Santiago, a sudoeste (triângulo de formação) – Bairro 

Universitário BUS e Calama, localiza-se no deserto de Atacama, na região 

mineira de Antofagasta. 

Foram escolhidos Planos e Projetos heterogêneos entre si, com propósitos e 

problemáticas diversas, escalas distintas e motivações específicas. Busca-se 

com eles investigar o quão intervenções urbanas genericamente denominadas 

Projetos Urbanos, realizadas ou em curso em cidades e situações distintas na 

América Latina correspondem em que medida e condição, à definição de PU que 

a matriz possibilita elaborar, a partir da premissa de que esta seja capaz de 

incluir aspectos complexos definidores desse tipo de prática urbanística, e assim 

estudar por comparação – similaridades e diferenças - a relação dos Projetos 

Urbanos com o desenvolvimento socioterritorial que em tese fundamenta essas 

intervenções.  

Desejou-se verificar e diferenciar os PU de intervenções que sejam produto 

exclusivo de práticas imobiliárias, prioridade do mercado empreendedor, ou 

defesa de interesses e atores privilegiados ou hegemônicos. A tônica do trabalho 

reside em, partindo do pressuposto de que os PU foram a partir dos anos de 



15 
 

1980 definidos como instrumento de desenvolvimento local, visando à equidade 

de oportunidades no território, justiça e redistribuição de bônus e ônus relativos 

à transformação urbana e à dinâmica de valorização da terra advinda da 

implementação de melhorias e intervenções.   

A pesquisa contribuiu também para caracterizar particularidades locais e 

regionais dos casos selecionado, sobretudo de seus processos de 

transformação induzida do território, e verificar recorrências, similaridades e 

diferenças a partir da definição de parâmetros gerais. Foi sua meta verificar o 

quão projetos urbanos, propostos em suas diferentes etapas, desde a 

concepção até a implementação, agregam ou não critérios reconhecidos como 

expressão da noção de PU em determinado momento, investigando causas e 

processos envolvidos na apropriação - ou não - dessas características. A partir 

da aplicação empírica de instrumentos analíticos construídos para esse fim, a 

comparação de casos foi orientada pela relação com a apropriação conceitual e 

de variáveis definidas como fundamento para a construção de indicadores e 

critérios qualitativos.  

Os indicadores qualitativos consistem em categorias e princípios presentes ou 

ausentes de um processo, ou que comparecem sob circunstâncias de 

ponderação variáveis – é possível, dessa forma, ponderar a presença ou 

ausência de critérios, e sua intensidade ou modalidade de presença, critérios 

elencados e sistematizados em um quadro sistematizado, apresentado como 

instrumento metodológico, com base num conjunto de categorias definidoras do 

Projeto Urbano.  

Tais categorias foram pesquisadas em bibliografia especializada, a partir da obra 

de autores consagrados nessa temática, e escolhidos pelo critério de recorrência 

na matéria bibliográfica sobre o tema. Desejou-se compreender a relação 

plano/projeto/implementação de projetos urbanos, com base em categorias 

gerais como conceitos gerais, gestão e projeto e desenho; para casos em 

processo de implementação ou já consolidados em cidades da América Latina. 

 Foi possível então analisá-los, caracterizá-los e refletir sobre a aproximação ou 

afastamento da noção de PU, avaliando os casos selecionados à luz de tais 
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instrumentos analíticos, por meio de atributos que contribuíram para a definição 

de um marco conceitual. Foi possível também verificar se, à luz desses 

indicadores, as intervenções realizadas ou propostas escolhidas atendem à 

definição de projeto urbano, ou se, por deixarem de atender em plenitude aos 

atributos estimados como parâmetros analíticos, ou não atender a critérios 

considerados fundamentais à noção, não se caracterizam de fato como PU, pois 

deixam de contemplar ou priorizar elementos indispensáveis à sua definição.  

A proposta de elaboração de um quadro conceitual e indicadores qualitativos a 

partir do estudo dos quatro casos de projetos urbanos na América Latina que se 

encontram em diferentes estágios, que incluem desde a proposição até a 

implementação - respalda-se em experiência de pesquisas comparativas 

realizadas anteriormente pelo grupo, em que se constatou que a descrição das 

práticas de intervenção urbanísticas identificadas como Projetos Urbanos não 

permitem por si só traçar elementos comparativos ou mesmo qualificá-los 

enquanto tal. A questão de o que define Projetos Urbanos e como avaliá-los, e 

de se as práticas estudadas exemplificam projetos adequados ou não a uma 

realidade empírica local é um problema de pesquisa de interesse, requerendo 

instrumentos para enfrentá-lo, e para superar a simples descrição.  

A hipótese assumida para nortear a pesquisa é que muitas das práticas em curso 

que se auto-definem ou são denominadas por especialistas, acadêmicos ou 

mídia especializada como Projetos Urbanos necessitam de um balizamento 

crítico por meio de estudos empíricos específicos e comparativos, capazes de 

identificar propriedades e singularidades da maneira como, nos países latino-

americanos, os pressupostos e o discurso do urbanismo vem sendo aplicados, 

apropriados e reproduzidos. Supõe-se que muitas das práticas denominadas 

Projetos Urbanos não atendem à complexidade da definição, revelada com base 

na literatura especializada e nos instrumentos de análise propostos: definições 

e noções, predicados e variáveis elaborados como síntese do campo de 

pesquisa revelado na bibliografia fundamental. 

A definição de Projeto Urbano é uma noção polissêmica (NOVICK, 2012), 

envolvendo múltiplos fatores (proposições definidoras) que podem dirigir a 

elaboração de instrumentos analíticos e indicadores de qualidade. Cabe 
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salientar que o desenvolvimento do processo de pesquisa, seguindo a 

programação planejada, defrontou-se com várias dificuldades, que ao contrário 

de inviabilizá-lo, levou à correção de objetivos e meios: primeiramente a 

amplitude e a complexidade do objeto de investigação sinalizaram a 

necessidade de suportes e de tempo adicional para consolidar e aprofundar 

discussões em grupo, e reconhecer aspectos que se relacionaram ao 

desenvolvimento desta proposta. Em segundo lugar, reflexões críticas 

produzidas durantes as inúmeras reuniões de pesquisa (semanais) realizadas, 

questionaram a validade do método, da elaboração de um quadro que parecia a 

primeira vista estático e limitado, e que assentados esses movimentos de dúvida, 

pode-se concluir que a relação dos muitos fatores elencados na matriz poderia 

configurar um método plausível para captar a historicidade e contingência dos 

acontecimentos envolvidas com a concepção e implementação de PU.  

Até o presente momento, muito foi realizado rumo aos resultados previstos, 

embora futuras pesquisas não deixem de se delinear no horizonte: no entanto, 

os resultados alcançados levaram a estabelecer uma dialética necessária entre 

elaboração conceitual, consolidação do quadro analítico, e a sua reinterpretação, 

a partir do estudo dos casos. 

2. De 2013 a 2015: principais etapas de pesquisa realizadas  

Leitura de um conjunto de autores referenciais (adiante discriminados) para 

identificar, em sua elaboração discursiva a respeito do tema, proposições 

predicativas e definidoras de Projeto Urbano (o que é PU). 

Essa fase foi realizada de modo exploratório, a partir do segundo semestre de 

2013 (quando a pesquisa ainda não havia recebido apoio e financiamento do 

Fundo Mackpesquisa), a partir de fontes bibliográficas recorrentes em trabalhos 

acadêmicos, artigos, livros e capítulos, nacionais e estrangeiros, que permitiram 

avançar na formulação de instrumentos de análise, crítica e proposição.  
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2.1 O método desenvolvido  

2.1.1 Aporte teórico-metodológico adotado 

A pesquisa adotou um método teórico-empírico, constituído por um lado de 

revisão e balizamento de posicionamentos conceituais de autores nacionais e 

internacionais, referências no tema em estudo e que apresentam obras 

publicadas no espaço temporal de 1990 a 2014. Os resultados da elaboração do 

quadro conceitual a seguir explicitado, levou a enunciar um elenco de atributos 

de Projeto Urbano, relacionados aos substantivos recorrentes que comparecem 

em suas múltiplas definições: estratégia, flexibilidade, processo, historicidade, 

pré-existências, presente, cenário futuro, externalidades. A identificação desse 

repertório permitiu, por meio das definições estudadas, dizer que de maneira 

geral, Projetos Urbanos são projetos estratégicos, flexibilizados, cujo processo 

de concepção e implementação é inexoravelmente condicionado à historicidade, 

e que, apesar de se verem identificados a uma ação de vanguarda e futuro, não 

deixam de contemplar pré-existências, embora projetem futuros cenários, 

sujeitos a ação de externalidades. 

O método teórico-empírico de revisão e balizamento de principais definições de 

Projeto Urbano, partiu da leitura de textos de autores nacionais e internacionais, 

com menções recorrentes no tema. A partir deles se elaborou o quadro de 

categorias-síntese aplicáveis ao material empírico. A partir de suas obras 

sistematizadas, e do campo teórico que engendram, deu-se a elaboração de 

uma síntese de conceitos e variáveis, visando à aplicação empírica. Os estudos 

de caso têm como referência o quadro de variáveis elaborado, envolvendo ainda 

levantamento documental, observação empírica, com registros iconográficos e 

depoimentos e videoconferência com atores estratégicos e pesquisadores 

envolvidos com os projetos.   

A sistematização das informações empíricas se traduziu em tabelas-síntese, e 

análise crítica desenvolvida em dossiês para cada um dos casos. Um universo 

diacrônico de definições, de 1990 a 2014, e síntese dos conceitos e variáveis a 

partir destas conformam o instrumental analítico, considerando que as variáveis 

identificadas não são estanques e atuam em conjunto e de forma processual.  
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2.1.2 Antecedentes do método  

Desde o segundo semestre de 2013, de maneira exploratória o projeto de 

pesquisa se voltou a leitura de um conjunto de autores referenciais que abordam 

o tema dos PU, e o resgate de referências bibliográficas de 1990 a 2014. Os 

textos foram selecionados conforme o critério de recorrência e data, e se 

procedeu à identificação de proposições-definições – atributos dos PU.  

A revisão bibliográfica exploratória analisou a definição de PU a partir da leitura 

dos seguintes autores: • Alicia Novick • François Ascher • Isabel Guerra • Jordì 

Borja • Juan Busquets • Mario Lungo • Manuel Herce • Nadia Somekh e Candido 

Malta Campos Neto • Nuno Portas; David Harvey e Bernardo Secchi e Paola 

Viganò.  

 Alicia Novick  

Referência: Proyectos Urbanos y otras histórias. Buenos Aires, Sociedad 

Central de Arquitectos / Nobuck, 2012 

• François Ascher 

Referência: Novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 

2010. Tradução: Nádia Somekh 

•   Isabel Guerra 

Referência: Tensões do Urbanismo Quotidiano. In   Portas, N., 

Domingues, A., e Cabral, J. Políticas Urbanas - Tendências, estratégias e 

oportunidades. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian  

• Jordì Borja 

Referência: La ciudad conquistada. Madri: Alianza, 2003.  

• Juan Busquets 

Referência: Cities: 10 Lines — A New Lens for the Urbanistic Project. 

Harvard Graduate School of Design, 2007. 
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• Mario Lungo 

Referência: Globalização, grandes projetos e privatização da gestão 

urbana.  In: Cadernos IPPUR- UFRJ, vol. XVIII, n. 1 e 2, jan-dez 2004, p. 

11-29 

• Manuel Herce  

Referência: El negocio del territorio: Evolución y perspectivas de la 

ciudade moderna. Madri: Alianza, 2013 

• Nadia Somekh e Candido Malta Campos Neto 

Referência: Desenvolvimento local e projetos urbanos. In: Arquitextos, 

São Paulo, n. 05.059.01, Vitruvius, abr. 2005. Disponível em 

<www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470> 

• Nuno Portas 

Referência: Interpretaciones del proyecto urbano. In: Urbanística 110. 

Roma, 1990. Disponível em 

<http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/portas.htm> 

• Bernardo Secchi, Paola Viganò (atualização 2015) 

Referência: La Ville Poreuse. Um projet pour le Grand Paris et la 

métropole de l'après-Kyoto. Paris, 2011.   

• David Harvey (atualização de 2015) 

Referência: Cidades Rebeldes. São Paulo: Boitempo, 2013 

Durante 2015, as definições sistematizadas foram estruturadas em fichas-

padrão, com três categorias: conceitos gerais, gestão e PU como intervenção e 

desenho; estas fichas geraram sínteses, compiladas e confrontadas em uma 

matriz, instrumento que possibilitou a visualização de recorrências, 

permanências e transformações dos atributos de PU. Esse foi um primeiro passo 

para a elaboração de um elenco de categorias (critérios qualitativos), capazes 

de possibilitar um quadro conceitual, o qual nos preocupamos em interpretar e 

compreender as possíveis relações dessas categorias. Os debates recentes do 

grupo de pesquisa (2015) levaram à seleção de outros autores para estudo e 

incorporação, tais como Bernardo Secchi, Paola Viganò e David Harvey, cujos 
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resultados serão também agregados na forma de síntese ao quadro de conceitos 

e variáveis.  

Da análise dessa matriz e num esforço de síntese em direção de identificar 

recorrências e variáveis, chegou-se a um elenco, assim conformado: 

2.1.3 Variáveis empíricas  

a) Externalidades / Interferências. Efeitos imprevistos obtidos com a 

implementação, não contemplados na concepção do projeto ou mudanças 

ocorridas no processo da implementação do projeto. Desta forma, são 

pertinentes como externalidades no Projeto Urbano: • Descontinuidade técnica 

ou política • Mudanças a partir de gestão compartilhada com atores envolvidos • 

Descontinuidades ou mudanças dos financiadores • Acréscimos ou supressões 

programáticas • Efeitos ambientais (economia de recursos não renováveis, efeito 

estufa) • Preservação de patrimônios naturais e culturais • Gentrificação 

(exclusão sócio territorial) • Valorização fundiária ou imobiliária.  

b) Escalas (múltiplas). Abrangência do Projeto Urbano em relação ao território 

intraurbano, metropolitano ou regional; interferência e alcance da articulação do 

território e interconexão dos espaços, tendo como referências espaciais: local 

(quadra, bairro), urbana ou metropolitana.   

c) Interdisciplinaridade. Aplicação de conceitos de áreas diversas de 

conhecimento como suporte para a concepção do projeto urbano.  

d) Identidade, significados, valor (imagem). Dimensão simbólica do patrimônio, 

mutável no tempo – concepção do delimitador social e urbano na cidade. 

Regeneração da paisagem ou requalificação da paisagem humanizada. 

Devendo ser considerado: • Arquitetura emblemática • Qualidade do espaço 

público • Intervenções infraestruturais • Estratégias e táticas de caráter ambiental 

• Diversidade tipológica da arquitetura e relação com o tecido urbano 

consolidado (demolições, restauros, reconversões, outros); 

e) Mobilidade e conectividade. Desenho e abrangência do sistema viário e de 

transporte público, integração entre modais e alcance de relação entre a área de 
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intervenção e outras escalas. Presença qualitativa e quantitativa de plano 

estratégico para garantia da funcionalidade e eficiência da mobilidade urbana. 

 f) Meio ambiente. Informa como a sustentabilidade é contemplada pelo Projeto 

Urbano: • Mobilidade • Áreas verdes • Coleta seletiva de resíduos sólidos • 

Economia de energia • Economia de água • Controle da impermeabilização • 

Construção sustentável (materiais, projeto) • Ciclovias e equipamentos de 

mobilidade pedestre (passarelas, calçadas, passagens em nível, passagens 

subterrâneas).  

g) Segurança. A interpretação da qualidade do espaço público como segurança, 

aplicação de recursos intervenientes na segurança do lugar utilizados pelo 

Projeto Urbano: • Mobiliário e equipamentos urbanos • Iluminação pública • Áreas 

de permanência • Presença de massas arbóreas • Relação entre espaço público 

e privado • Morfologia do tecido urbano (tipo de parcelamento);  

h) Usos (múltiplos). No processo de concepção e implementação do Projeto 

Urbano, prioridade de setores em detrimento de outros, de acordo com a 

vocação territorial e interesse socioeconômico local: • Setor primário • Setor 

secundário • Setor terciário • Setor quaternário (serviços avançados);  

i) Instrumentos urbanísticos legais (jurídico-político / urbano) • Operações 

Urbanas • Mecanismos onerosos e contrapartidas • Venda de potencial adicional 

do direito de construir • Landmark ou mecanismo de compensação de 

desapropriação de parcelas de solo • LUOS Lei de Uso e Ordenação do Solo • 

Planos Diretores e demais escalas e modalidades de Planos.  

10. ATORES/ INSTITUIÇÕES A concepção e a implementação do Projeto 

Urbano pode ter como responsável e fonte: • Setor público • Setor privado 

(mercado imobiliário) • Terceiro setor  

j) Motivação / origem / oportunidade. Através do reconhecimento da situação é 

possível que a concepção e implementação do Projeto Urbano contemplem 

intervenções para suprir os pontos de déficit social, econômico, cultural e/ou 

específico do lugar.  
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k) Ambiente construído. O Projeto Urbano deve promover a qualidade urbana 

através da ambiência (ambiente construído) garantindo a diversidade tipológica 

da arquitetura, assegurando uma relação com o tecido urbano consolidado 

(demolições, restauro, reconversões, arquitetura contemporânea, entre outros).  

l) Espaço público. O Projeto Urbano contempla o desenho do espaço público 

prezando por sua qualidade e relações entre público e privado, para tanto 

necessita: • Iluminação • Pisos • Drenagem • Massa arbórea • Mobiliário urbano 

• Acessos • Permeabilidade  

m) Governança / gestão participativa. O Projeto Urbano pode contar com a 

participação efetiva de atores externos, como por exemplo, organizações não 

governamentais, associações de moradores etc., tanto do poder público como 

do privado podendo resultar em alterações do plano quanto à: espaço público, 

equipamentos institucionais, culturais, esportivos e de lazer, conectividade/ 

mobilidade, habitação, acessibilidade, entre outros.  

n) Investidores / redistribuição  

o) Relações entre programa / plano e projeto  

p) Desenho urbano (projeto)  

Tais conceitos e variáveis são base para a construção de indicadores de 

ponderação de existência e intensidade dos atributos, a partir de um quadro de 

múltiplas variáveis (PEREIRA, 2004). Sob este ponto de vista, cada critério 

elencado definidor de Projeto Urbano em sua qualidade, com cada um dos 

critérios descrevendo essa qualidade conforme especificidades distintas. Assim, 

o elenco de critérios define categorias nominais (atributos dos PU), e se poderia, 

portanto, analisar a relação de como o parâmetro comparece nos casos 

selecionados. Conforme Minayo (1993), a construção de indicadores qualitativos 

requer estratégias, capazes de expressar voz, sentimentos, pensamentos e 

práticas de atores diversos, que integram o universo de uma pesquisa ou 

avaliação. Evidencia-se as dimensões das relações vividas intersubjetivamente, 

entendendo que elas fazem parte de qualquer processo social e o influenciam.  
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Para construir indicadores qualitativos, julgou-se necessário:  

 Que a origem da produção de indicadores deve ser a realidade empírica 

e concreta (MINAYO, 1993). Os indicadores não devem ser colocados 

como um produto a ser provado pela realidade e, sim um quadro 

produzido a partir da realidade social e histórica, para a construção de um 

sistema.  

 Entender que os atores sociais, ao se comunicarem sobre qualquer 

assunto do mundo da vida, o interpretam e julgam a partir de um estoque 

de referências, neste caso, a partir das referências bibliográficas 

consagradas sobre a matéria do Projeto Urbano.  

 Os pesquisadores que analisam tais interpretações devem se posicionar 

no processo de devir da realidade, valorizando a relação observador e 

observado, e que convivem no mesmo tempo histórico, e estão marcados 

por diversos fatores sociais em comum.  

A pesquisa adota o que Lazarsfeld (1973, apud Cohen e Franco, 2004: 153) 

denomina de transformação de conceitos em variáveis. Segundo ele, este 

procedimento metodológico parte de uma representação literária do conceito, ou 

se seja, “(...) da observação de um conjunto de fatos particulares”. Ao mesmo 

tempo, num segundo movimento, deve-se proceder à especificação do conceito 

nas diversas dimensões que o integram.  

Vale dizer que um conceito corresponde, quase sempre, a um conjunto complexo 

de fenômenos e este procedimento representa a desagregação do conceito. 

Deve-se considerar que os quatro PU – dois casos brasileiros (Porto Maravilha 

e Bairro do Recife-Projetos Porto Digital e Porto Novo) e dois casos na América 

Latina, escolhendo a localização destes no Chile, por consistir em país 

desenvolvido, e apresentar intervenções e Projetos Urbanos de grande 

visibilidade, quer em áreas centrais ou periféricas em diversas cidades e cujo 

estudo prévio indica a aplicação de instrumentos e recursos de planificação e 

projeto, afins aos critérios elencados como universo inicial desta pesquisa. A 

escolha desses casos visa à possibilidade de compará-los, verificando a 

aplicação ou não das categorias previamente elencadas e presença de outros 
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critérios, que deverão ser apontados durante a pesquisa, dando base à 

construção de indicadores qualitativos. 

 Num segundo momento, as definições, estruturadas no exercício de 

sistematização, em conceitos gerais, gestão e PU como intervenção e desenho 

geraram sínteses, que foram compiladas e confrontadas em uma matriz 

(MATRIZ ANALÍTICA, ver ANEXOS), que possibilitou visualizar recorrências, 

permanências e transformações dos atributos de PU. Esse foi um primeiro passo 

para a elaboração de um elenco de categorias (critérios qualitativos), capazes 

de possibilitar um quadro conceitual.  

A sistematização dos estudos de caso, os quais envolveram procedimentos de 

levantamento documental, incluiu observação empírica nos casos do Porto 

Maravilha - RJ e Bairro BUS – Santiago do Chile, registros iconográficos, 

fotográficos e entrevistas com atores estratégicos (Calamaplus e Recife antigo), 

conforme diferentes situações e momentos da pesquisa. Infelizmente, registra-

se que há descompassos observáveis na conduta da pesquisa dos 4 casos, 

devido a cortes orçamentários sofridos e dificuldades inerentes ao equilíbrio dos 

produtos, que foram distribuídos entre os vários pesquisadores do grupo5. Os 

processamentos analíticos das informações empíricas se traduzem em tabelas-

síntese, e análise crítica com base em meios e procedimentos variados. 

 

2.1.4 Outros aportes metodológicos utilizados durante 2015 

Viagens de estudos 

Foram realizadas no ano de 2015 duas viagens, uma delas a Santiago do Chile 

(maio) e outra ao Rio de Janeiro (setembro); nessas ocasiões, foi possível 

realizar pesquisa de campo, ensaio fotográfico e análise da arquitetura, do meio 

urbano e da intervenção urbanística realizada, por meio de visitas guiadas ou 

                                                           
5 Agradece-se a toda equipe de pesquisadores, assinalando que o grupo se constitui de professores de 
dedicação integral e outros aulistas; estes últimos certamente dedicam muito mais horas de trabalho à 
docência que os primeiros, e mesmo assim, todos contribuíram de maneira significativa à elaboração 
deste produto.  
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não. Foram registradas documentação primária do Bairro Universitário (BUS) – 

revitalização de uma próxima da área central histórica de Santiago do Chile, para 

implantar primordialmente ali um cluster educacional universitário concentrando 

vários Campi de universidades locais na forma de campi abertos, pressupondo-

se uma franca relação entre espaço privado e público; foi também realizada uma 

documentação ampla da área da Operação Urbana Porto Maravilha – um Plano 

orquestrado por Projeto Urbano no rio de Janeiro, que envolve um conjunto de 

ações e a implementação de múltiplos usos e equipamentos culturais e outros, 

para a revitalização e reconversão de uma extensa área portuária. 

Nas duas cidades, as áreas de estudo se encontravam degradadas, e o plano-

projeto foi objeto de implementação, para a transformação de usos; no caso 

chileno em um Bairro Universitário e campus aberto, e no caso do Rio de Janeiro, 

com base na remodelação das condições de mobilidade e acessibilidade, 

implementando-se usos cultural, residencial, e corporativo, cujas obras e 

infraestrutura vem sendo desenvolvidos.  

Os demais casos estudados, por meio de fontes secundárias, bibliografia 

produzida e outros meios apontados, Calama e Recife, representam escolhas 

por sua singularidade e condições especiais de demanda. Calama é uma cidade 

mineradora de cobre, ao norte do Chile, explorada pela CODELCO (Compañía 

del Cobre), estatal responsável pela principal oferta de empregabilidade e hoje 

à frente do financiamento e implementação do Plano Calamaplus, uma 

ambiciosa opção por intervenções urbanísticas que visam dar àquela cidade 

outra vocação para além da mineração, tornando-a atraente a turismo e serviços, 

e também para enfrentar graves problemas acarretados pelas condições 

ambientais locais. A escolha de Recife recaiu no interesse de avaliar um 

Programa de intervenções e Projeto Urbano já em consolidação e ainda em 

andamento, sobretudo o Porto Digital junto ao centro histórico do Bairro do 

Recife e no bairro de Santo Amaro, ocupa uma área de 149 hectares (rivalizando 

com Porto Madero, com 170 hectares), tendo recuperado uma região antes 

degradada e deprimida socioeconomicamente, que vem sendo requalificada no 

que toca ao espaço público, estoque imobiliário e recuperação do patrimônio 

histórico edificado, desde a fundação do parque, em 2000.  
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Parcerias, instrumentos e ferramentas de pesquisa 

 Contato e parceria com a Universidade Católica do Chile, por meio da 

Profa. Rosana Forray Claps (do Instituto de Estudios Urbanos y 

Regionales daquela Universidade), possibilitando acesso ao acervo 

bibliográfico da Instituição para obter material de pesquisa, abrindo 

possibilidade para um futuro contato e o estabelecimento de um Convênio 

com essa Universidade;  

 Contato e parceria em pesquisa com o Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), junto à Profa. Dra. Thereza 

Cristina Carvalho; essa aproximação vem sendo frutuosa, pois houve 

colaboração para o estudo do caso do Porto Maravilha (Rio de Janeiro), 

a. professora Thereza participou da visita guiada que fizemos às obras do 

Porto Maravilha, em setembro de 2015, e das discussões que orientaram 

a elaboração do Dossiê Porto Maravilha, que apresentamos a seguir; a 

parceria gerou interlocuções e produções conjuntas, sobretudo a 

realização de importante Mesa de Debates e participação conjunta no XV 

Enanpur, em Belo Horizonte (2015), envolvendo professores do 

Mackenzie (Angélica Alvim, Candido Malta e Eunice Abascal,  e parceiros 

da UFF; 

 Desenvolvimento de um instrumento de aplicação aos casos empíricos: 

uma matriz ou quadro de variáveis, que sintetiza as definições do quadro 

síntese de conceitos e atributos de PU; 

 Desenvolvimento de dossiês dos quatro casos, historiando o processo de 

transformação urbana atravessada pelas regiões objeto de estudo, bem 

como a requalificação e desdobramento do plano-projeto.  

 Desenvolvimento, com alunos de graduação e pós-graduação de 

modelagens tridimensionais (Programa Sketchup) das áreas objeto e 

projeto previsto para os casos do Barrio BUS, Calama e Rio de Janeiro. 

As modelagens são também parte do método, pois as reflexões 

conceituais possibilitam estabelecer parâmetros críticos dos projetos 

propostos e/ou em implementação.  
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3.  Revisão da literatura. Definindo o projeto urbano. Problematização. 

Projetos Urbanos (PU) vêm sendo propostos e implementados em diversos 

países e cidades latino-americanos, e também no Brasil - a exemplo do Projeto 

para o Bairro do Recife-Projetos Porto Digital e Porto Novo, Operação Urbana 

Porto Maravilha, na área portuária do Rio de Janeiro - e em vários outros países 

do continente, inspirados em práticas e ideário urbanístico em circulação. A 

intervenção paradigmática em Porto Madero, Santa Fé e Rosário, na Argentina, 

a requalificação da área central e a criação do Distrito terciário de Santa Fé – em 

México DF, e o Anel Interior de Santiago, a Requalificação da área central e o 

Bairro Universitário (Bairro BUS), em Santiago, são algumas das intervenções 

dessa natureza que podem ser destacadas, bem como as Operações Urbanas 

e Operações Urbanas Consorciadas paulistanas, por definição, exercícios 

redistributivos visando à equidade socioterritorial, na forma de .intervenções 

pontuais, realizadas em uma área sob a coordenação do Poder Público 

municipal, e envolvendo a iniciativa privada, empresas prestadoras de serviços 

públicos, moradores e usuários, buscando alcançar transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental (Portal da PMSP, 2016). 

Esta ampla definição pressupõe que a intervenção e seu desenho sejam 

capazes de intermediar esses elementos em sua totalidade, propondo-se como 

intervenção que demanda um projeto urbano.  

 O Projeto Urbano vem sendo definido de maneira a se vincular ao 

desenvolvimento, tal como uma modalidade de Projeto Estratégico, de cunho 

pragmático por visar efeitos socioterritoriais induzidos, dotado de orientação 

fundamentada em um senso de oportunidade. Seu objetivo é a elaboração de 

respostas específicas para cada situação e necessidade urbana enfrentadas em 

ambiente incerto (ASCHER, 2010), como exercício que procura atingir a máxima 

certeza quanto aos seus efeitos. Essa definição combina oportunidades ao 

atendimento de necessidades e demandas urbanas específicas, que abrangem 

desde a ocupação de vazios resultantes da obsolescência industrial ou 

transformações de uso, bem como de infraestruturas e sistemas de mobilidade 

(HERCE, 2013).  
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Projetos Urbanos envolvem processos de intervenção e requalificação 

transformadoras de espaços consolidados, áreas centrais e centros históricos, 

até intervenções localizadas que atendem a distintas situações urbanas, em 

áreas novas, periféricas ou precárias. O PU é um tipo de projeto que define 

soluções e resposta a um conjunto de variáveis: culturais, político-técnicas, 

econômico-sociais, ambientais, tendo em vista efeitos territoriais (PORTAS, 

1990).  

Por seu grau de complexidade, requer uma definição multicriterial, caracterizada 

por uma cultura de intervenção urbana e requalificação da cidade que tem raízes 

em debates iniciados nos anos de 1970, cujos ecos ressoam até os dias atuais.  

Sua definição flexível estimula pesquisas para investigar o significado expresso 

pela transformação induzida de áreas urbanas, na cidade contemporânea.  

No âmbito deste debate, a pesquisa buscou o esclarecimento da noção e da 

prática do Projeto Urbano, procurando extrair da bibliografia especializada 

definições na forma de proposições para a aproximação e leitura do empírico, a 

partir das múltiplas definições sinalizáveis, e do que significam, a partir da leitura 

de autores referenciais.  

O amplo sentido de “projeto urbano” se problematiza a partir da oposição, 

enunciada por Tsiomis (2007), entre a “autonomia” e a “heteronomia” do projeto, 

e, neste caso, do projeto urbano, enquanto campo disciplinar. O significado de 

projeto urbano pode ser explorado levando em conta o ideário e as condições 

histórico-culturais em que é gestado, enraíza-se no profícuo debate cultural das 

disciplinas que abordam o espaço: filosofia, sociologia e saberes que refletem 

sobre o espaço frente à incerteza das transformações que induzem a pensar o 

espaço como tempo, 

Por sua abrangência de significados, a definição de PU é uma noção polissêmica 

(NOVICK, 2012), e historicamente condicionada. Projeto Urbano é um desenho-

conceito, ou modo de intervenção, dependente de instrumentos urbanísticos, 

planos, e de um projeto concebido conforme o contexto – que tem suas soluções 

e formas dependentes de condições presentes e futuras, privilegiando, por sua 

complexidade conceitual, a interdisciplinaridade como método, ao acatar 
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referências conceituais provenientes de vários campos do conhecimento e assim 

desenvolver novas lógicas de intervenção urbana.  

A expressão Projeto Urbano é uma noção polissêmica (NOVICK, 2012), 

complexa e mutável definição para uma cultura de intervenção urbana e 

configuração da cidade contemporânea. Como definição flexível, sugere 

pesquisas exploratórias e reflexões críticas, a investigar o significado expresso 

em intervenções de transformação induzida. A noção foi cunhada na França, em 

um contexto de renovação das práticas de urbanismo, como parte de uma 

evolução maior, transição da norma ao contrato, e do conflito a regulação 

(BACQUÉ e al., apud TSIOMIS 2007b). À prática estática dos anos de 1960 

sobreveio, a partir dos anos 70, o princípio da negociação com autoridades locais 

fundamentada na governança e considerando parcerias público-privado como 

meio legítimo de alcance de uma gestão pragmática.  

O sentido amplo da expressão “Projeto Urbano” se problematiza a partir da 

oposição, enunciada por Tsiomis e Ziegler (2007a) entre autonomia e 

heteronomia do projeto, e especificamente, do projeto urbano. O significado de 

projeto urbano pode ser explorado tendo por base o ideário e as condições 

histórico-culturais diversas em que é gestado, e enraíza-se no profícuo debate 

cultural das disciplinas que abordam e problematizam o espaço: filosofia, 

sociologia e demais saberes que refletem sobre o espaço, e se esforçam por 

estabilizar a noção frente à incerteza das transformações que induzem a pensar 

o espaço também como tempo.  

A polissemia da noção de Projeto Urbano leva a que não é possível enunciar 

uma definição única, sequer totalizante, graças ao processo de emergência e 

debate a que está sujeito esse tipo de intervenção urbana: pois se não é possível 

falar de um único objeto, é certo que há objetos diversos, em diferentes escalas 

e temporalidades, e com diferentes atores. A noção se revela extensível, com 

uma pluralidade de objetos e contextos. Sua apreensão não implica tão somente 

compreender uma cultura, competências ou funções, mas uma visão ideológica 

e as formas pelas quais se concebe e se percebe a cidade e a ação de projetar. 

A noção se estende na medida em que variam os critérios, dispositivos e 

legislações, e interpretações motivadas pelo debate e contradições intrínsecos.  
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Este novo aporte teórico enuncia que o Projeto Urbano nasce de um desenho 

resultante da gestão de múltiplas e heteronômicas forças e atores sociais, bem 

mais que a exclusiva habilidade autônoma de representar, e que esse tipo de 

intervenção não prescinde de decisões de natureza técnico-política. Por sua 

feição complexa e de relação com os conteúdos sociais que o motivam, o Projeto 

Urbano não pode prescindir também do aporte de disciplinas afins ao urbanismo, 

embora não signifique simples justaposição de saberes multi ou 

interdisciplinares.  

O conjunto articulado desses conhecimentos não confere ao Projeto Urbano tão 

somente uma base objetiva, como fundamento para o desenho da cidade e 

definição de uma ação programática, mas validam-no. Entre autonomia e 

heteronomia do projeto urbano, frente ao conjunto das disciplinas com as quais 

a proposição do espaço urbano mantém vínculos, a reflexão sobre a noção (IB. 

id.,), sugere a inseparabilidade de Projeto Urbano e sociedade,  configurando-se 

um problema epistemológico: qual o lugar do projeto e do sujeito do 

conhecimento, o arquiteto, frente ao jogo de proposições que estabelecem uma 

condição heterônoma ao projeto, a saber, o conceito de desenho como 

articulação indissociável de arte,  técnica e sociedade¿ Em sua condição 

mediadora de conteúdos e forças sociais, pode o projeto urbano ser um meio 

para a inclusão social como resultado¿   

A noção de projeto urbano é passível de interpretações variadas, conforme o 

meio de onde emana; pode descrever um sistema de intenções, uma estratégia 

de desenvolvimento de um território comportando forte dimensão política, ou a 

espacialização desse rol de intenções (TSIOMIS, 2007b). Todas essas 

definições e a sua proposição coincidem com um contexto histórico de 

descentralização e retração do papel do Estado nos anos 1990, reafirmando uma 

elaboração coletiva que rejeitou o modelo tecnocrático centralizado, 

representado no cenário europeu pela construção de grandes conjuntos 

habitacionais e a prática de um urbanismo de tábula rasa.  

A noção de PU desenvolvida sobretudo na França a partir dos anos 1970 

contestou o planejamento centralizador, enfatizando o projeto como resultado da 

participação social. Uma atenção especial foi então conferida ao local, ao 
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território, à participação, à gestão por parcerias, aportes responsáveis por novos 

caminhos e métodos de intervenção urbana. O Projeto Urbano passa então a 

significar um instrumento e espaço de coordenação, gestão e mobilização 

(TSIOMIS, 2007b). O sucesso da noção de Projeto Urbano se deve à conjunção 

de aspectos gerenciais e de mobilização social, fortemente enraizados nos 

movimentos sociais ocorridos em vários países europeus (Espanha, França) na 

década de setenta do século XX.  

O processo participativo permitiu a aproximação e a relação de saberes, como 

instrumento para deflagrar um processo democrático, com base na crença de 

que consensos locais são possíveis com a mobilização de múltiplos atores em 

torno de um objetivo comum, com capacidade de suplantar interesses 

conflituosos em torno de uma agenda coletiva. Uma crença dessa natureza não 

encontrou raízes no campo do urbanismo apenas, mas no funcionamento e 

representações que legitimam a reprodução do capital, na forma de noções tais 

como confiança, reatividade, mobilidade, adaptabilidade ao risco, fundando um 

ideário genérico adotável pelo Estado-Nação. No entanto, a contraposição do 

domínio local abalou a hegemonia do universal e globalizado, e o consenso em 

torno da realização de um Projeto Urbano não pode eliminar as identidades, 

interesses e temporalidades divergentes, pois é uma atividade coletiva concreta, 

interpretado de forma diferente por atores. 

 

3.1 A noção de Projeto Urbano: estabilidade e contingência  

A expressão “Projeto Urbano” envolve ao menos dois significados, a de projeto 

e de urbano; quanto à segunda, pressupõe identificar cidade e civilização, pois 

a cidade assimila a organização política, podendo-se dizer que o pensamento 

urbano utópico (RONCAYOLO, 2000) associa o projeto, como dispositivo 

territorial e um projeto de sociedade. Dessa associação decorre a percepção de 

que certo pensamento associa sempre o projeto como meio de relação com as 

forças sociais em jogo.  
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Essa noção, entretanto, estabelece a correlação de cidade, projeto e sociedade 

de forma geral, cabendo indagar a pertinência dessa generalização para 

sociedades distintas e suas expressões heterogêneas (ibid.). A dúvida cabe, ao 

lembrar que o conceito de cidade, nos dicionários dos séculos XVIII e XIX é 

descritiva (id. Ibid), no entanto, não isenta de significado: pois a concentração 

espacial e urbana dos homens se faz acompanhar de proximidade, preeminência 

da vida cotidiana e do habitar, e do espaço público (op. Cit.), condições 

essenciais para a relação cidade e sociedade.  

Para compreender o Projeto Urbano como dispositivo espaço-temporal de uma 

nova relação de cidade e sociedade, caberia lembrar a aproximação intuitiva à 

noção de centralidade que o espaço urbano suscita: o significado de centralidade 

é uma condição inerente à cidade, como locus da facilidade do encontro e das 

trocas entre os homens. A ideia de Projeto, portanto, remete à de dispositivo, 

meio agenciador para estabelecer, promover e direcionar essas trocas.  

Com essa afirmação, a cidade é conceituada tão somente como forma, mas 

forma na qual o conteúdo pode variar, com funções tais como a prática da 

religião, da política, da cultura e do mercado, com ênfase no trabalho produtivo, 

combinando-se de diferentes maneiras, conforme as exigências e características 

de cada sociedade. A cidade é o espaço no qual jogos de poder, atores e regras 

desse jogo estão submetidos à contingência, passando-se da exclusiva análise 

da forma ao conhecimento do plano e projeto como mediadores de um processo 

social. Implica também a noção de escalas e tempos, sobre o fundo do exercício 

democrático (TSIOMIS, 2007).  

De um ponto de vista histórico, a cidade, não é coleção de objetos materiais, 

sequer sua exclusiva localização, mas o espaço de abrigo de uma população, 

com características sociais, étnicas, demográficas e culturais próprias. Ao 

aproximar a noção de “projeto” à outra, de “urbano”, é possível problematizar a 

relação dos agenciamentos materiais que a ação de projetar indica, e suas 

formas de representação.  

A representação da cidade contemporânea exige expandir os limites estreitos e 

a imagem de confinamento e controle do espaço urbano, experimentado até o 
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fim do século XIX; o espaço urbano integra hoje um vasto sistema, com relações 

multiescalares e de grandes distâncias, que expandem fluxos humanos e de 

mercadorias, informações, capital e ideias (RONCAYOLO, 2000).  

A representação do urbano sinaliza a apreensão de múltiplas escalas, passando 

da cidade clássica, à aglomeração urbana e à megalópole, e ainda, à metápolis 

(ASCHER, 1995). Para Ascher, não é o substrato físico que define o urbano, mas 

o protagonismo absoluto do fluxo e da mobilidade. Quanto à forma urbana, a 

metápolis difere completamente da metrópole, pela ausência relativa de 

contiguidade entre fragmentos que a compõem, sendo a metápolis palimpsesto 

de cidades descontínuas.  

No entanto, entre sociedade e espaço as relações não são imediatas, sequer 

lineares, pois o solo não é uma “tábula rasa” (RONCAYOLO, 2000, pp. 23). Nele 

se inscrevem uma morfologia, ao expressar tempos e espaços remanescentes, 

formas e tipos de propriedade, usos, formas de contato e valor, que o devir do 

Projeto Urbano tem à disposição para preservar ou transformar.  

A materialidade do espaço urbano é fruto de atores, economia e ideologia, 

define-se como lugar da diferença e de formulação da diferença, criando 

condições para a emergência de situações originais (ibid,), e é possível supor 

que a mobilidade e a heterogeneidade do espaço criem relações sociais em 

múltiplas escalas, com as quais o urbanismo, na forma de Projeto Urbano se 

defronta. 

 Dessa forma, o método adotado para a pesquisa, em sua Parte II, avançou da 

simples formulação de uma matriz analítica ao estabelecimento de um diálogo 

entre o teórico e o empírico, modalizando a aplicação de categorias elencadas 

aos casos específicos, o que se consubstanciou em 4 dossiês dos casos (Bairro 

BUS, Calamaplus, Porto Maravilha e Recife antigo), que não se propuseram a 

coletar informações ou compilar, mas a partir de uma sub-linha metodológica 

histórico-analítica, prover relações e processos singulares de cada caso, 

estabelecendo um diálogo das categorias elencadas no quadro-síntese. O 

método procura se ajustar à concepção de que o Projeto Urbano é um tipo de 
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plano-processo, cuja historicidade é um dos elementos metodológicos 

insuperáveis.  

 

3.2 Projeto Urbano: a noção desconstruída  

O Projeto Urbano expressa um dos princípios fundamentais da arquitetura e 

urbanismo, a ideia de concepção e projeção (RONCAYOLO, 2000). Envolve 

importante inflexão do pensamento urbanístico, relativa à ação, cujo significado 

foi gestado na década de sessenta do século XX.  

Veio substituir o planejamento total da cidade, e as pretensões de um urbanismo 

“científico” ou puramente regulamentar como se fossem suficientes para produzir 

o espaço urbano (TSIOMIS, ZIEGLER, 2007): o urbanismo é definido como uma 

forma de ação (CHOAY, apud TSIOMIS; ZIEGLER, 2007), evoluindo como 

práxis ao nível das contingências e particularidades de cada lugar, visando 

transformar determinado território, como estratégia global de ação. A submissão 

à temporalidade e à ação torna a noção não apenas polissêmica mas fluida, pois 

as condições sob as quais o projeto foi concebido podem mudar – a sujeição a 

forças externas ao sistema do projeto (externalidades) é uma de suas 

características fundamentais (ZANCHETTI, 2001).  

É inegável a contribuição de uma história da intervenção urbana, de suas 

práticas, vocabulário, divisões de competência, especialidades e formas de 

interpretação à estabilização da noção. A década de sessenta é, por assim dizer, 

um marco, origem em que a noção se formou e obteve grande impulso; naquele 

momento, iniciava uma reflexão crítica sobre possível esquematismo, 

fragmentação, e justaposição de lógicas setoriais (ibid., 2000). No entanto, 

convidou a um esforço de superação ao formular uma nova racionalidade, mais 

próxima da sociedade, de conduta e aspirações, sobretudo mais complexa, para 

além da ruptura setorial em busca da unidade do território, um “retorno à cidade” 

(ibid., 2000, p. 84). 

Para Tsiomis e Ziedler (2007), Projeto Urbano significa um tipo de intervenção 

urbana que inicia uma nova cultura, e a emergência de uma outra noção, de 
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“cultura urbana”. Para esses autores, retomando Roncayolo, cultura urbana é um 

conjunto de comportamentos e condutas que resiste, independentemente da 

escala. No entanto, a noção se amplia quando ao invés de uma cultura urbana, 

supõe-se várias delas (ibid.), com sentido algo mais técnico, admitindo-se 

multiplicidade de atores, idealizadores, arquitetos, paisagistas, engenheiros e 

especialistas de diversas disciplinas e áreas, bem como habitantes organizados 

em associações, promotores público-privados e instâncias do Estado. Pode –se 

dizer que para ser compreendida, a noção de Projeto Urbano requer o 

entendimento das práticas que envolvem forças e atores, e do produto das 

tensões na forma de espacialização de seus resultados.  

A impossibilidade de esclarecimento da noção, ao articular “projeto” e “urbano” 

reside na porosidade e labilidade que a caracterizam, cuja flexibilidade é 

característica e forma singular de produção da cidade. Em sua flexibilidade, o 

Projeto Urbano não é tão somente um fragmento de cidade reinventado, ao 

modo de um novo zoneamento ou ordenamento, mas relação multiescalar, 

criando e recriando múltiplas conexões, para contemplar a diversidade social do 

território.  

A incerteza que cerca a apreensão de seu significado advém do jogo de forças 

decorrente da participação dos atores, da experiência de seu relacionamento e 

ação –que se convertem em variáveis do problema, diferentes ao acompanhar 

cada situação e presença nas diversas cidades (TSIOMIS; ZIEGLER, 2007). É 

desse conjunto de atores e situações que provêm as decisões técnico-políticas 

para empreender os Projetos, promove-los ou fazê-los desaparecer, sem nunca 

terem sido realizados.  

O Projeto Urbano, diz Roncayolo (2000), é elaboração de contextos espaciais, 

dependentes de diferentes tipomorfologias, que na Europa foram amplamente 

estudadas pelos arquitetos italianos desde os anos sessenta. Um de seus mais 

decisivos princípios, fruto desse esforço de compreensão da década de 

sessenta, é a reconstituição do tecido urbano e a conexão de fragmentos ou 

cesuras, dependente de uma lógica própria às formas urbanas existentes, e a 

relação entre escalas. Continuidade e não ruptura, requalificação de antigos 

tecidos e áreas em degradação, uso do conhecimento oferecido e acumulado 
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pela cidade, cujas formas não se encerram em si mesmas, mas estão abertas a 

outras escalas e conexões – são chaves para elaborar a noção de Projeto 

Urbano. Longe de significar inovação por ruptura, o PU é sempre uma reflexão 

e processo, que condiciona o espaço ao tempo: o parcelamento e a edificação 

respondem a essa reflexão, e à sociedade que anima o espaço urbano.  

Cabem reflexões sobre passado, presente e futuro, patrimônio histórico, 

transformação e inovação; e, sobretudo, animação do espaço público e inclusão 

social. Articulações de múltiplas escalas e formas também se impõem: 

evidenciam o retorno à paisagem urbana, e à escala de sua produção (ibid.).  

O Projeto Urbano é um meio de aproximação ao terreno, ao sítio, usos adquiridos 

e em transformação, e às práticas sociais, articulando-se a outras dimensões, 

escalas e planos. Cabe-lhe um modo de conceber a relação com a cidade 

herdada, bem como as formas de mediação com múltiplas escalas, de maneira 

interdisciplinar – essa agenda indica noção e os contextos espaço-temporais a 

que estão submetidos.  

Tal reflexão conduz a ação interdependente de grupos de poder e forças, 

desempenhando (Tsiomis e Ziedler, 2007) papel catalisador para decisões 

técnico-políticas: os usuários, organizados ou não em coletivos, e o objeto 

propriamente do Projeto Urbano e da experiência incluem necessariamente a 

intervenção direta do conjunto desses atores sociais. Projeto Urbano e 

democracia, e concertação de forças (não como pensamento único, mas 

consensos tensos), desempenham papel crítico na avaliação dos projetos. A 

participação assume feições distintas, existindo em certos casos durante todo o 

processo, e fazendo emergir contradições e controvérsias.  

O jogo de participação deve envolver não somente usuários e habitantes, 

presentes e futuros, mas instituições de pesquisa e universidades, escolas de 

arquitetura e urbanismo, que permitam analisar o jogo de tensões inerente, e 

interpretar o papel desempenhado pelo tecido social envolvido no Projeto 

Urbano. São equipes de pesquisa locais, cujo papel é orientar os debates sobre 

os projetos urbanos, a fim de extrair as dimensões dominantes, explícitas ou 

implícitas, relançando os debates entre as diversas equipes (id., ibid.).  
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Essas equipes funcionam como elos entre atores e instituições, são memória 

viva e fio condutor, realizando a síntese dos debates de cada atelier e do 

conjunto deles, em cada cidade. Os debates têm o aval das instituições públicas, 

das principais instituições envolvidas: a prefeitura, a câmara municipal.  

Seminários-ateliers são o meio por meio de que os debates se realizam: 

conduzidos por pesquisadores, possibilitam ciclos temáticos, reunindo muitas 

vezes atores de outras cidades. As trocas entre técnicos, políticos e profissionais 

de arquitetura e urbanismo possibilitam ampliar o escopo crítico, evitando 

desvios e ilusões, que fariam por desvirtuar objetivos e procedimentos 

envolvidos nos projetos urbanos.  

A experiência europeia e especificamente a experiência francesa de Projeto 

Urbano vem demonstrando a eficiência e eficácia desses procedimentos 

participativos: não se trata, no entanto, de censurar ou inibir a expressão dos 

atores, mas oferecer uma tribuna para expressão, e este é um dos aspectos 

significativos para a prática da inclusão social nos projetos urbanos, o fórum 

disponível mesmo que envolva o risco inevitável de promover a defesa de um 

setor em detrimento dos demais, o que pode ser então evitado pelo confronto de 

opiniões. O exercício democrático é, pois, um dos aportes fundamentais do 

Projeto Urbano, explicitando e contribuindo decisivamente para a estabilização 

da noção.  

O Projeto Urbano, por sua feição participativa, sugere a reflexão de como as 

relações entre o processo da democracia e o cidadão se estabelecem, e se 

refere à gestão das escalas: desde a escala do “país” com aplicação de 

instrumentos compatíveis, como Planos e Esquema de Coerência Territorial, e 

as temáticas da mobilidade, habitação, urbanização dispersa, e enunciando 

categorias para enfrentar fenômenos como cidade difusa, cidade e centralidade 

e cidade-território. Os debates que promovem a participação podem 

desempenhar o papel de não somente apresentar saberes teórico-práticos, mas 

geri-los e compartilhá-los.  

Além disso, a ação compartilhada de gestão possibilita não somente entender 

como o espaço interroga a ação programática (TSIOMIS; ZIEGLER, 2007), mas 
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como a mudança de escala pode determinar novas situações técnicas e 

políticas. O jogo de escalas é capaz de manifestar interesses e situações 

implícitas e não-ditas, e a democracia, os territórios diversos de projeto, 

temporalidades, mobilidades, densidades, procedimentos e regulações 

consistem em temas objeto de transformação, sendo os elementos qualitativos 

e também quantitativos do Projeto Urbano, que se desdobram em superfícies e 

limites.  

Os debates de gestão compartilhada, no caso francês, evidenciaram ainda o 

tema da gênese do Projeto Urbano, como um herdeiro de práticas e da cultura 

urbana, de sua história, e de dispositivos, legislações, estratégias políticas e 

usos e práticas de uso do espaço. A herança desta cultura é um pressuposto 

sobre a qual a inovação se pode assentar, no sentido de que uma nova “agenda” 

ou novo plantel de intenções, objetivos, visão e ética possa advir, como força de 

superação da inércia do espaço urbano consolidado, a fim de formar novos 

territórios (id. Ibid.).  

Como antecipação o Projeto Urbano é, pois, uma inovação técnico-formal que 

releva um tipo de história que não se separa da elaboração de outras 

manifestações culturais, sequer uma resposta econômica para suprir às 

demandas de um momento determinado, mas a concepção de um devir, uma 

transformação cultural, e mais, uma mudança de práticas. O Projeto Urbano se 

define assim como um processo, e (RONCAYOLO, 2000), um processo social, 

e a concepção é um dos processos e parte de outros, em resposta aos ritmos e 

diferentes durações da cidade, e vias, parcelas e edificações fazem parte de um 

mesmo sistema sob certas condições de uma época.  

Assim, as estruturas materiais da cidade, o tecido urbano, expressam ritmos 

variáveis, racionalidades a envolver interesses dos proprietários, e valores 

simbólicos consolidados, fazendo que à perenidade da cidade (ibid.) oponha-se 

o processo de demolição e reconstrução, degradação e requalificação, sem que 

um valor positivo possa ser agregado a um ou outro, de per se, mas 

acompanhando a mudança de significado e valor que são próprias à história. O 

Projeto Urbano não é neutro, mas fruto de tensões, entre velhas formas de 

produzir o espaço urbano e novas culturas, impondo a necessidade de rever 
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antigas fórmulas e práticas estabelecidas, bem como manter a atenção sobre 

formas e discursos ideológicos nem sempre adequados, válidos a princípio sob 

a égide da “inovação”.  

As tensões indissociáveis dos Projetos Urbanos revelam que o espaço urbano 

assim conduzido não apenas revela contradições sociais, mas as incita e 

também enuncia: então seus atores são certamente os principais veículos do 

debate e identificação de eventuais injustiças e ausências, validando então o 

processo de participação.  

A compreensão da a-sincronia dos processos envolvidos na implementação de 

Projetos Urbanos também é fundamental à concepção e análise de seus 

possíveis resultados, e é fato que um Projeto Urbano não permanecerá jamais 

como foi inicialmente concebido, ou da maneira como o idealizou o arquiteto. 

Uma das qualidades do Projeto Urbano é aceitar a incerteza como princípio 

(ASCHER, 2010), e a tensão entre a urgência de materializar-se e essa 

porosidade inerente o caracteriza. O debate faz rever estratégias projetuais, 

compreender a pertinência de um Projeto Urbano, possibilitando ao um só tempo 

a heteronomia e a autonomia deste, pois alimenta as revisões, abandono parcial 

ou mesmo total das concepções dos arquitetos, no tempo estendido, que 

abrange curto e longo prazos.  

Cabe compreender que a concepção e a prática do Projeto Urbano implicam 

uma contradição produtiva entre a urgência do tempo presente, o conhecimento 

do passado e a decisão sobre o futuro da cidade, em suas múltiplas escalas, o 

que passa, sem dúvida, pelo diálogo com a sociedade.  

A expressão Projeto Urbano se torna então reconhecível, e não pode prescindir 

de temas como o papel da concepção arquitetural, paisagística e do desenho; a 

imbricação de diferentes lógicas de atores diversos; interdisciplinaridade e as 

formas como é definida e valorizada pelas ciências sociais; e o papel dos 

projetos de arquitetura no processo.  

O PU envolve uma necessária relação entre fatores socioeconômico-territoriais 

e ambientais: adquire consistência apoiando-se em sistemas de gestão, atores 
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e parcerias diversas, uma estratégia integradora de questões urbanas e 

socioeconômicas, que incidem nas formas de desenvolvimento local. Considera 

a atuação de múltiplos agentes, público-privados, variando a posição dos 

autores quanto à prioridade de origem desses atores.  

Para Lungo (2004), os PU devem ser prioritariamente mediados pela ação 

pública em atuações sobre um segmento da cidade ou área-objeto, articulada a 

uma visão global e estimulada pelo reconhecimento dos problemas sócios 

econômicos aos quais deseja dar resposta, pragmatismo que deve reger a 

produção do espaço urbano. Exercício que deve refletir e hierarquizar soluções 

em escalas distintas, o PU abrange desde a expressão de um espaço 

globalizado a contingência local, procurando acompanhar as transformações 

sociais, buscando meios institucionais e instrumentos capazes de gerar os 

impactos previstos e beneficiar populações locais, consolidar programas de 

amplo espectro, gerar empregos e outras formas de renda.  

É possível dizer que no Brasil e em outros países da América Latina a concepção 

e implementação de PU acompanham o ideário alinhado pela literatura que vem 

discorrendo sobre a matéria, e que o definem como consolidação de planos e 

programas complexos pela dependência a um conjunto de determinantes e 

objetivos. Nesse universo relacional, os PU dependem de uma gestão, e são 

compreendidos como processuais.  

Em vários casos, sobretudo a partir do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 

de 2001) os Projetos Urbanos são mediados por instrumentos urbanísticos 

onerosos, gerando contrapartidas pagas por empreendedores privados, que tem 

por finalidade induzir ações de natureza redistributiva para equilibrar 

desigualdades geradas pelo conjunto de melhorias implantadas e consequente 

valorização fundiária, causas de impactos socioterritoriais nas áreas de 

intervenções, tais como a gentrificação (SMITH, 1996) - expulsão de populações 

assentadas na área de intervenção em decorrência da valorização fundiária 

produzida pelas melhorias urbanas introduzidas pela ação do urbanismo.  

No caso brasileiro, entre os instrumentos urbanísticos existentes e que podem 

cumprir os desígnios mencionados, pode-se citar aqueles definidos pelo Estatuto 



42 
 

da Cidade e reafirmados nos Planos Diretores Municipais – a relação entre 

plano, projeto urbano e instrumentos dá-se de modo processual e contingente, 

demandando realizações de curto, médio e longo prazo, bem como recursos 

financeiros, mecanismos e instituições envolvidas, atores, agentes e definição 

de responsabilidades, institucionais ou sociais (BUSQUETS, 2007).  

A compreensão da proposta inerente aos PU, bem como a análise crítica de seus 

efeitos, de seu sucesso ou insucesso do ponto de vista de deflagração de 

impactos de desenvolvimento local, dependem do entendimento de lógicas e 

mecanismos de fundo, que articulam desde a concepção do PU, o processo de 

projeto à implementação, exigindo análise balizada por bibliografia 

especializada, capaz de prover teórica e conceitualmente sua definição, e 

analisar a apropriação e a constante reinvenção desses parâmetros qualitativos 

e seus resultados.  

A definição do que é Projeto Urbano e de suas possibilidades efetivas de 

transformação socioterritorial vem se desenvolvendo de forma a evidenciar 

posições distintas e até conflituosas: se, para alguns autores os PU são uma 

estratégia de dominação mediada pela instrumentalização do planejamento e 

intervenções (NOVAIS et al., 2006), para seus defensores consistem em um 

meio para contrapor os efeitos da reprodução do capital e seu aporte territorial. 

Na literatura especializada, foi possível identificar autores que entendem os PU 

como práticas adequadas à cidade contemporânea e outros que evidenciam 

seus efeitos perversos, expressos na maior parte das vezes como uma 

inexorável injustiça e segregação socioterritorial, efeito de gentrificação (id., 

ibid.). A despeito de defensores e detratores, a ênfase atribuída por críticos e 

arquitetos e urbanistas à questão é indicadora da presença de temática 

emergente e de interesse, expressa pelo papel contemporâneo da cidade, e 

relativa à produção do espaço urbano (id., ibid.). Os PU se justificariam a luz de 

transformações e reconfigurações territoriais geradas pelo curso de fluxos 9 

econômicos, que causariam perda de vitalidade e mudanças de uso dos tecidos 

urbanos, tais como desindustrialização, desconcentração industrial ou 

esvaziamento de áreas, necessidade de revitalização e densificação. Vincular-

se-iam também à formação do espaço influenciado pela globalização e 
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condições endógenas e próprias aos diversos territórios, e na reprodução e 

disposição extensiva de infraestruturas de transporte e comunicação.  

A escala global implica no reconhecimento de um crescente número de atores 

em jogo, fontes de recursos e de capital para o desenvolvimento imobiliário, e no 

reconhecimento das características de atuação do conjunto de forças que estão 

envolvidas, desde a concepção à implementação. Supõe, assim, o recurso a 

múltiplas competências e técnicas, escalas e processos, de gestão e 

implementação, envolvendo as dinâmicas e tensões inerentes à participação de 

agentes e atores diversos. Roncayolo, Tsiomis & Ziegler (apud Somekh, 2009), 

definem Projeto Urbano de maneira difusa ressaltando as especificidades da 

definição, de acordo com o país de origem. Novick (2012) ressalta o caráter 

histórico das definições. Estes autores propõem uma noção desenvolvida como 

projeto complexo, que consegue superar intervenções setoriais, promovendo 

unidade territorial articulando arquitetura e cidade, confirmando a presença de 

critérios mais amplos.  

Mario Lungo (2004) define Projeto urbano como programa de intervenções 

imbricado e possibilitado por Operações Urbanas, caracterizado, sobretudo, pela 

presença de obras emblemáticas, cuja implementação tem impacto significativo 

sobre o desenvolvimento urbano e local. O debate sobre o Projeto Urbano 

provem das reflexões levadas a cabo sobretudo no continente europeu do pós-

guerra. Nesse momento, arquitetos e urbanistas refletiram sobre a importância 

da cidade como bem cultural, propugnando a não dissociabilidade de arquitetura 

e cidade (ROSSI, 2001), a valorização de pré-existências e a importância de 

projetar a cidade conforme suas múltiplas dimensões históricas e escalas. O 

debate sobre os PU tomou como base de contraponto o Urbanismo Moderno, 

questionando o modo como este se consagrou como ideário, sendo recrudescido 

com o fim do segundo grande conflito mundial.  

Como visão, preconizou a “[...] aplicação de regras simples, estáveis e 

imperativas, e reprodução de soluções espaciais homogêneas, nas quais os 

planos urbanísticos tinham por objetivo principal controlar o futuro, reduzir a 

incerteza e projetar a totalidade urbana” (ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2011, 

p.213). A reflexão sobre o Projeto Urbano, ao contrapor-se a um status moderno 
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que deveria ser criticado, postulou os PU como um “novo urbanismo” ou 

neourbanismo, como foi posteriormente denominado por Ascher (2010), cuja 

realização deveria envolver atores públicos e privados e parcerias, no objetivo 

de gerar efeitos de desenvolvimento local, com impacto socioeconômico e 

territorial. Ainda segundo Somekh (2009), Ingalina (2001) conceitua o Projeto 

urbano como um projeto guarda-chuva, considerando o marco da recuperação 

do Centro Histórico de Bolonha, Itália, na década de 1960. Enfatizando a 

disposição de o PU representar um conjunto de intervenções integradas (ao 

partir da teoria da Conservação Integrada (CI) (ZANCHETI, 2008), envolvendo 

áreas patrimoniais e outras, sua vocação de integração abrangeria ainda a 

gestão e forma a promover participação, inclusão social, múltiplos usos, 

enfrentamento de várias escalas, inclusive a escala de bairro aliada à 

recuperação do Patrimônio Histórico (CERVELLATI & SCANNAVINI, 1976). 

Para Nuno Portas (1998), no entanto, o sucesso de transformações urbanas bem 

sucedidas seria a definição de um programa de intervenções (SOMEKH, 2009), 

de um processo de concepção e viabilização econômica, não necessariamente 

se definindo exclusivamente como desenho urbano e arquitetônico, e muito 

menos por políticas urbanas mediadas por Planos Gerais e Planos Estratégicos.  

Mesmo reconhecendo deficiências e críticas possíveis aos Projetos Urbanos e 

suas formas recentes de relação com o Planejamento, nessa mesma direção, 

Borja (2003) enumera três vantagens dos Planos Estratégicos: a proposição de 

um cenário de futuro para a 10 cidade, vinculando economia, sociedade e um 

desenho ou esquema territorial – embora esta aliança não seja a regra; definição 

de um conjunto de projetos e programas estruturados em blocos definidos – 

linhas estratégicas (clusters, polos empresariais, incubadoras de empresas); a 

gestão participativa e efetiva implementação do Plano. Projetos Urbanos 

partindo de Planos Estratégicos se definem como o encontro de objetivos, 

oportunidades e projetos, relação entre objetivos e ações propostas pelo Plano 

e oportunidades concretas, sendo a intersecção de ambos os eixos o Plano 

Estratégico (BORJA, 2003).  

No início dos anos de 1970 o esforço teórico e crítico conduziu a definições do 

Projeto Urbano como um meio capaz de articular projetos e planos urbanísticos, 
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tornando-se instrumento da transformação territorial em escala mais ampla. A 

partir das críticas elaboradas nas décadas de 1960 e 70, como a de Peter Hall 

(em Cidades do amanhã, 1998), uma reinvenção da cultura do planejamento 

norteou a definição do “fazer cidade”, com políticas urbanas capazes de orientar 

e condicionar o funcionamento do mercado imobiliário desregulamentado, 

reconhecidamente a causa do aprofundamento de conflitos e desigualdades 

socioterritoriais e ambientais. A partir da década de 1980, com o 

enfraquecimento do papel do Estado na condução das políticas públicas e 

emergência do processo conhecido como globalização, a procura por solução 

aos problemas e efeitos do acirramento de contradições urbanas, e entre atores 

públicos e privados incita à busca de formas mais eficiente para cumprir objetivos 

coletivos. A complexidade e a flexibilidade das normas preconizadas pelo Projeto 

Urbano devem acompanhar a diversidade crescente dos territórios. Os PU são 

objetos abstratos (SANTOS, 2009) – proposta projetual ou concepção, que se 

converte em objeto técnico concreto, implicando no relacionamento e 

envolvimento com aspectos vários da realidade socioeconômica e territorial, cuja 

abordagem exige desde gestão, investimentos, parcerias, definindo-se não 

somente como um desenho, mas desenho informado e diretamente vinculado à 

possibilidade de desenvolvimento local. O Projeto Urbano, nesta concepção, se 

define como alvo de múltiplas conexões com aspectos e necessidades reais, 

conceituando-se por essa razão como projeto complexo.  

Como assinala Borja (2003), estabelecendo bases críticas sobre as visões das 

décadas de 1980 e 1990, mais importante do que fazer do Projeto Urbano 

instrumento de criação de uma imagem da cidade ou citymarketing, o papel dos 

PU é induzir a emergência de uma situação espacial, social e econômica para 

os cidadãos metropolitanos, não somente para “vender” o território, mas para 

determiná-lo como possibilidade de vida, conectado às necessidades locais, 

regionais e globais, ao favorecer a cidadania e intercâmbios com outros 

territórios e populações. A transformação da definição de PU passa a evidenciar, 

na medida do curso do tempo, mudanças relativas à forma como se encara a 

cidade, sua relação com o espaço metropolitano, e como se define o território, 

como espaço de competição ou de solidariedade e desenvolvimento sustentável, 
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em que as preocupações se voltam não somente à imagem e ao consumo, mas 

à estabilidade da vida e das relações socioterritoriais.  

Caberia às políticas públicas urbanas e ao Projeto Urbano proatividade e 

flexibilidade, resultando de concepção que vê no desenho urbano um meio para 

propor espaços adequados à gestão e ao alcance de estratégias, ideias e valores 

vinculados a um projeto de cidade e ao seu desenvolvimento. Borja (2003) 

conceitua o Planejamento Estratégico como uma resposta complementar ao 

plano físico-territorial, uma vez que intervenções e Projetos Urbanos podem se 

aliar a instrumentos de gestão, a exemplo das Operações Urbanas1 . Essa 

associação poderia 1 Operação Urbana se define como um instrumento 

urbanístico que consiste em conjunto de medidas, sob a coordenação do Poder 

Público municipal. Operações Urbanas Consorciadas implicam em OUs, 

capazes de integrar a participação da iniciativa privada - proprietários e 

investidores privados, bem como moradores e usuários permanentes, com o 

objetivo de alcançar transformações urbanísticas, melhorias sociais e 

valorização ambiental. No Brasil, o conceito de Operação Urbana tal qual 

delineado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) se define como 

parcerias de natureza público- privado, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento das cidades a 11 então funcionar como meio de 

questionamento à limitação, possibilidades e alcance dos planos normativos em 

se adaptar às rápidas mudanças de oportunidade, a situações de risco e 

incerteza (ASCHER, 2010) que caracterizam o atual processo de urbanização. 

Intervenções em centros históricos em transformação, áreas degradadas, áreas 

em mudança de uso em periferias reincorporadas à cidade, a exemplo de regiões 

paulistanas em transformação de uso definem territórios que urgem projetos 

deflagradores de ações em várias escalas, embora a prática e a observação de 

diversos casos venham demonstrando que essa articulação ideal pode não se 

efetivar, indicando dissociação entre plano, projeto e implementação.  

A identificação das causas dessas clivagens e processos contraditórios consiste 

em um significativo problema de pesquisa. As dificuldades de articulação entre 

distintos níveis de planejamento e as condições específicas dos casos e 

processos em estudo, assim como as prioridades e hierarquias de valor 
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estabelecidas na conduta das intervenções, requerem observação e análise 

atentas, não somente para a definição de modelos ou instrumentos analíticos, 

como os que se deseja alcançar, que parecem emergir como uma generalidade, 

mas também motivar novas práticas.  

Ao projetar as OU conforme um sistema integrado de ações e intervenções em 

diversos níveis, enfatiza-se o caráter prioritário da regulação pública, ao 

submeter a dimensão privada dos interesses de mercado (e corporativos) à 

natureza pública articuladora dos objetivos físicoterritoriais, socioambientais e 

econômicos, de sorte que se potencialize o seu alcance transformador e 

redistributivo (ABASCAL et al., 2011). A presença ou não de um plano mestre, a 

definição da área de intervenção e de meios e instrumentos urbanísticos através 

dos quais se dá a gestão do processo de planejamento, as sutis relações 

dialéticas envolvidas nos processos de participação pública e privada, são temas 

emergentes na literatura especializada que requerem atenção e refinamento por 

parte dos pesquisadores que atentem para a questão dos Projetos Urbanos. 

Outro tema de relevância é a presença ou não, nos diversos processos em curso, 

de projeto ou de desenho urbano para distintas escalas, a articulação de espaços 

públicos e privados e sua respectiva qualificação, bem como a relação com o 

sistema de mobilidade e infraestruturas capazes de provê-lo (HERCE, 2013); 

constituindo tais critérios categorias analíticas fundamentais.  

Outra indagação que fornece indícios para o estabelecimento de categorias é de 

como as áreas-alvo de PU se inserem e articulam com a cidade consolidada e 

os tecidos urbanos pré-existentes, configurando o que Borja (2003) denomina o 

“fazer cidade sobre a cidade”. A mencionada diversidade de escalas envolve 

desde soluções infraestruturais e viárias de macro articulação com os principais 

eixos e escoamentos metropolitanos, até projetos ou planos parciais, que 

definem intervenções em perímetros ou peças urbanas, dependentes de um 

plano maior, articulando conteúdos de forma complexa (SECCHI; VIGANÒ, 

2011). Borja (ibid.) enfatiza ainda que o espaço público não é meramente 

residual, ou o que resulta da presença conjunta da arquitetura e do sistema 

viário. 
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 Para este autor, é necessário considerar o espaço público como verdadeiro 

ordenador do urbanismo, seja qual for a escala do Projeto Urbano. Deve o 

espaço público suportar usos e funções diversas, criar lugares, proporcionando 

ao mesmo tempo continuidade espacial e diferenciação.  

A qualidade do espaço público, assinala Borja (op. cit.), é definida pelo desenho 

dos equipamentos, do mobiliário urbano, sinalização e comunicação e das 

infraestruturas, consistindo em recursos de integração social. Verdadeiros 

projetos urbanos deveriam ser capazes de requalificar lugares, dotando-os de 

meios de mobilidade para promover fluxos humanos a áreas antes esquecidas. 

partir de ações de planejamento urbano, em nível municipal (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2009). A aplicação desse recurso permitiria ao Estado papel 

regulador, no objetivo de promover o desenvolvimento ao alcance do poder 

municipal, transformando áreas urbanas e combatendo a manifestação da 

exclusão e da desigualdade. 

A questão da gestão participativa é assim um dos motes para uma efetiva 

articulação dos PU ao desenvolvimento local, essas experiências demonstram 

como tais questões relativas à participação social na elaboração de planos e 

projetos e suas formas de expressão estão no cerne de um movimento, já nem 

tão novo, por fazer dos PU meios heteronômicos de instrumentalização de forças 

histórico-sociais, e revelam um processo de formação e consolidação da noção 

de Projeto Urbano. Que o Projeto urbano admite essa definição de projeto 

complexo como mediação de forças e interesses, intenções e processos, parece 

advir de sua história e conceituação. No entanto, as formas e processos 

hierárquicos como tais forças atuam e interagem, conformando seus resultados 

práticos nos parece uma das questões críticas pertinentes, e por meio de dossiês 

analítico-críticos e descritivos de 4 casos selecionados, procuramos moldar e 

obter elementos para esse debate.  
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Parte II – DOSSIÊS DOS CASOS EMPÍRICOS 

4. CASOS NACIONAIS: OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA / 

RECIFE ANTIGO 

4.1 Operação Urbana Porto Maravilha 

O Projeto Urbano Porto Maravilha representa uma proposta de remodelação da 

área portuária do Rio de Janeiro. Pode ser considerada como uma das 

expressões contemporâneas de intervenção pública na cidade baseadas na 

adoção de instrumentos urbanísticos flexíveis, em parcerias público-privadas e 

em outras modelagens financeiras que buscam criar bases para a atratividade 

de investimentos econômicos e de desenvolvimento local e regional segundo 

potenciais apresentados pelo próprio território. Neste caso, o viés turístico e 

cultural vem operar um papel decisivo: a implantação de grandes equipamentos 

culturais e alterações pontuais e estratégicas nos espaços públicos visam 

especialmente promover ressignificações simbólicas da área, atrelando-se a um 

nicho avançado de investimentos privados com investimentos coorporativos e 

hoteleiros. 

As reflexões sobre esta iniciativa, além de descrever os instrumentos e 

características dos processos envolvidos, questionam os seus potenciais 

enquanto projeto urbano capaz de criar diversidade social e de usos. Alinha-se, 

nesse sentido, a inúmeras outras análises críticas sobre os resultados desta 

iniciativa, tendo em vista as intervenções estratégicas e as ações postas em 

prática até o limite temporal de 2015. 

4.1.1. As questões fundadoras  

Os antecedentes de formação e transformação da área portuária do Rio de 

Janeiro, a evolução da morfologia urbana e as mudanças ocorridas na área são 

importantes elementos para a compreensão dos processos passados e recentes 

que levaram à proposição do Projeto Urbano. Segundo GIANELLA (2013) estas 

mudanças podem ser descritas num recorte temporal longo associado aos ciclos 
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da acumulação capitalista brasileira e de intervenção estatal: século XVIII, 

mercantilista e de gestão policial; século XIX liberal; século XX fordista-

keynesiano e a fase contemporânea, de contornos neoliberais e baseada nos 

modelos de gestão flexíveis. 

 

4.1.2 A região portuária do Rio de Janeiro e o Estado mercantilista no 

século XVIII 

É possível pensar o Estado mercantilista como uma força disciplinar, cuja 

expressão espacial implicou em morfologias inspiradas na ordem barroca: 

grandes avenidas, bulevares, jardins e fortalezas, intervindo em áreas restritas 

delimitadas para essa finalidade. Como lembra BENÉVOLO (2009), as 

intervenções de natureza barroca reconstituíram partes do tecido urbano que as 

precederam, introduzindo feições próprias a esse novo desenho. Intervenções 

urbanísticas barrocas foram realizadas em alguns pontos da área central do Rio 

de Janeiro, e tais transformações se fizeram sentir na relação com a cidade.  

O mercado de escravos, por exemplo, foi transferido, segundo a nova ordem, da 

Rua Direita, no centro da cidade, para a área do Valongo, enseada do atual 

bairro da Saúde, sob o princípio higienista e de controle preconizados pelo 

urbanismo barroco, a fim de “preservar o espaço urbano do contágio das 

doenças e epidemias” (GIANELLA, 2013: 3). A transferência do mercado de 

escravos parece ter contribuído para desenvolver atividades comerciais na área 

portuária, especializando a cidade ao ceder ao Valongo a atividade do comércio 

negreiro, e ao mesmo tempo, para afastar das regiões mais centrais as formas 

de convívio e as atividades não tão desejadas.  

Algumas ruas retilíneas e amplas, ao sabor do modelo urbanístico barroco, como 

é o caso da Rua do Livramento, que ligava a enseada do Valongo à Gamboa 

foram então abertas na área portuária; experimentou-se ali com maior ênfase um 

crescimento principalmente pautado por construções urbanas que então 

ocuparam a faixa costeira. O traçado retilíneo ainda pode ser identificado nos 

dias de hoje.  
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O espaço portuário cresceu e se transformou, nesse período, de forma 

eminentemente espontânea, e não atendeu na sua totalidade aos ideais de 

gestão policial do Estado, que incidiu de forma mais definitiva na área central do 

Rio de Janeiro.  

 

4.1.3 O Porto do Rio de Janeiro e o Estado liberal no século XIX 

A produção espacial espontânea sinalizada se intensificou no século XIX, sob o 

estímulo do avanço liberal (id. Ibid.). A essa espontaneidade se agregou a tônica 

do livre comércio. O fenômeno, que incidiu nas principais capitais europeias e 

brasileiras da época, sob o desenvolvimento do capitalismo, fez-se acompanhar 

de visível retração do Estado e evidência de que as práticas sociais formadoras 

do espaço atenderam aos interesses da burguesia urbana. O planejamento 

urbano barroco, conduzido por um Estado policial foi então mitigado, cedendo 

passo a uma prática urbanística que atendeu sobremaneira aos interesses e 

estratégias do capital industrial nascente. 

Leonardo BENÉVOLO (2009) bem caracterizou esse processo, nele 

identificando uma primeira etapa, em que se deu a produção do espaço urbano 

praticamente ao sabor do laissez-faire, teorizado por vários pensadores liberais; 

e o segundo momento, de reformas urbanas ocorridas na segunda metade do 

século XIX até o início do século XX. Tais reformas despontam como uma forma 

de superação dos processos de degradação a que as cidades liberais foram 

submetidas, a exemplo da ocupação da zona portuária do Rio de Janeiro, que 

se degradou pela ação de interesses privados dos cafeicultores do Vale do 

Paraíba, tendo em vista relações com o mercado mundial, principalmente depois 

da abertura dos portos e de alianças com setores industriais de atividades 

ferroviárias e portuárias.  

A região portuária do Rio de Janeiro, como parte de sua expansão liberal, 

recebeu a primeira favela da cidade, a da Providência, situada no morro de 

mesmo nome, entre os bairros da Gamboa e Santo Cristo (GIANELLA, 2013). 

Segundo dados históricos, o Morro da Favela, tal como era então chamado o 

Morro da Providência, abrigou soldados que voltavam da Guerra de Canudos e, 
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posteriormente, na primeira metade do século XX, durante a gestão de Pereira 

Passos, a ocupação da favela foi impulsionada por um processo de expulsão de 

população que habitava a área central (CORREIA, 2013). 

A região portuária detinha também o terminal ferroviário, o porto propriamente e 

instalações mercantis, de modo que sua degradação e ocupação desordenada 

instigou a elite a desejar sua reforma, uma vez que a região era necessária ao 

desenvolvimento de atividades das classes abastadas. As velhas formas da área 

central da cidade e adjacências iam pouco a pouco se tornando incompatíveis 

com as novas funções que adquiriam, e a demanda pela reforma urbana 

revelava-se imperiosa. 

A reforma do Prefeito Pereira Passos, prefeito da cidade entre 1902 e 1906, e 

nomeado pelo presidente Rodrigues Alves (ABREU, 1988), foi então deflagrada 

no começo do século XX, sendo a região do porto do Rio de Janeiro como 

conhecemos hoje entregue à sociedade em 1910 depois de sete anos de 

empenho para dar à costa um novo aspecto retilíneo, ao se aterrar uma área de 

175.000 m2 com entulho produzido pelo arrasamento do morro do Senado. Cabe 

salientar que a reforma deveria ser regulada pelo Estado, mas ficou a cargo de 

agentes privados, que receberam privilégios jurídicos e fiscais para sua 

realização.  

A região portuária da cidade, a partir da reforma de Pereira Passos, passou a 

exibir dois grandes setores distintos, a parte alta de morros, que sempre esteve 

ali mesmo, e que recebeu ocupação ainda nos séculos XVII e XVIII, e uma 

segunda parte – baixa – que corresponde ao aterro resultante do arrasamento 

do Morro do Senado para o crescimento do porto. A parte baixa e aterrada foi 

principalmente ocupada – depois do deslocamento das atividades portuárias 

para a ponta do Caju, construída na década de 1920 – por atividades variadas, 

entre galpões de escolas de samba e oficinas mecânicas, e importantes 

indústrias, como o Moinho Fluminense (id. Ibid.).  

4.1.4 O porto e o estado fordista 

As transformações econômicas mundiais ocorridas no do século XIX e, 

sobretudo após a Primeira Guerra Mundial (1918) desencadearam uma terceira 
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onda de hegemonia do capitalismo. O fulcro do dinamismo da acumulação 

econômica mundial transferiu-se de Londres para Nova Iorque, impactando o 

trânsito do ideário urbanístico e de seus modelos: a morfologia urbana das 

cidades norte-americanas passou a ser parâmetro para o desenho do espaço 

urbano nas mais variadas cidades do mundo, entre elas no Rio de Janeiro. 

Novos paradigmas de ocupação do espaço urbano e de arquitetura se formaram: 

arranha-céus no centro, criação de subúrbios para a ascendente classe média, 

fundamentada pelos veículos sobre pneus – e presença de zonas de 

obsolescência nos bairros centrais, construção de shopping centers e operações 

de renovação urbana: parâmetros que formaram a cidade fordista 

(FERNANDES, 2008, apud GIANELLA, 2013).  

A zona portuária do Rio de Janeiro, recém-recriada com a reforma urbana de 

Pereira Passos, sofreu um processo de estagnação após sua conclusão, 

intensificado pela suburbanização, não somente da classe média, mas da elite, 

que buscava a tranquilidade suburbana, o que deflagra a concentração de 

classes menos favorecidas nas áreas centrais.  

Na verdade, o esvaziamento populacional do centro  ocorre de maneira paulatina 

desde o final do século XIX, concomitantemente a um crescimento populacional 

significativo da cidade: em 1906 a população total é de 811.444 habitantes, 

passando em 1920 para 1.200.000 habitantes (ENDERS, 2002). Na área central 

ocorre mudança significativa do uso habitacional que dá lugar a escritórios e 

comércio. Segundo Correia (2013), referenciando Octavio Velho (1973) observa-

se uma mudança no mapa de prestígio da cidade, em direção aos bairros da 

Zona Sul, especialmente Copacabana que passa a abrigar população de rendas 

médias e altas. Nas décadas seguintes os processos de valorização e prestígio 

dos bairros seguem em direção a oeste – Ipanema e Barra da Tijuca, atrelados 

a uma especulação imobiliária favorecida por investimentos públicos de 

infraestrutura urbana, sobretudo no sistema viário. 

Em contrapartida a dinâmica de formação de novas centralidades, a Região 

Portuária permanece numa situação de evidente estagnação muito semelhante 

a áreas portuárias de outros países colocando em evidencia o paradoxo de ser 
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uma área favorecida por uma rica oferta de transportes e ao mesmo tempo 

desvalorizada, com déficits de manutenção de infraestrutura e desarticulação 

das funções portuárias. Com efeito, os estudos enfatizam a associação da 

degradação dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo, nas décadas de 1960 e 

1970 com a obsolescência dos equipamentos portuários. De acordo com Costa 

(2011):  

As atividades de carga e descarga que não foram para outros portos se 
deslocaram para o bairro do Caju. Assim, grande parte dos 
estabelecimentos ligados direta e indiretamente aos serviços portuários 
tornou-se obsoleto. Seus armazéns, por exemplo, ficaram desativados 
com o surgimento dos containers, passando a serem usados pelas 
escolas de samba como local de produção carnavalesca. (COSTA, 
2011: 77) 

 

4.1.5 A fase contemporânea e os contornos de intervenção neoliberais 

 

Acompanhando um novo modelo de acumulação econômica denominado de 

modelo flexível de gestão, novas práticas urbanísticas pretendem se adequar as 

dinâmicas de relocações dos empreendimentos produtivos, atuando inclusive 

sobre áreas portuárias a exemplo de Docklands em Londres, e Baltimore (Inner 

Harbour) nos Estados Unidos da América, que na década de 1980 se elevam à 

condição de boas práticas modelares.  

Tais práticas são alvo de avaliações críticas contundentes nos anos de 1990, por 

se revelarem fonte de gentrificação (SMITH, 1996), e realizações 

fundamentadas por forte descompromisso estatal amparado por crenças 

empreendedoristas que resultam em valorização imobiliária e tendem a traçar 

outros contornos de segregação urbana. Vale dizer que as remodelações 

urbanísticas na contemporaneidade criam, sobretudo, suportes de negócios e, 

no dizer de Rachel Rolnik (2015), mecanismos de financeirização da cidade. 

Não podendo desconsiderar estas críticas, o Projeto Porto Maravilha se 

apresenta, no discurso, como uma proposta de reversão das tendências de 

despovoamento da área.  Segundo o quadro das expectativas visualizadas pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, quando do lançamento deste projeto, há uma 

previsão de um crescimento populacional de 13,16% entre 2010-2020, em 
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contraposição a um índice esperado de 3,5% para a área central como um todo.   

Ainda no plano dos discursos, a intenção de redefinir o valor imagético desta 

área fica explicito na apologia a diversidade de usos: -  o uso residencial deveria 

estar ao lado de propostas de indução de atividades econômicas, culturais e 

turísticas. Alguns eventos públicos voltados para a divulgação do Porto 

Maravilha, desde o início vem buscando sedimentar no imaginário social uma 

imagem renovada do lugar. Entre tantos, é o exemplo da Exposição “Um século 

de vivência num porto moderno”, ocorrida no Centro Cultural Correios do Rio de 

Janeiro entre 23 de novembro de 2011 e 08 de janeiro de 2013; o aluguel de seis 

armazéns do cais do porto, no Píer Mauá, reformados ao custo de R$ 12 milhões 

cada para sediar as edições de 2008 a 2013 dos desfiles de moda Fashion Rio. 

(CORREIA, 2013: 68)  

 

4.1.6 O Projeto Urbano Porto Maravilha: concepção e instrumentos 

urbanísticos 

A escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, decisão 

realizada em outubro de 2009 em Copenhague, Dinamarca, foi recebida com 

entusiasmo e como uma oportunidade de requalificação das áreas portuárias, 

tendo em vista a experiência histórica de Barcelona em 1992 onde os eventos 

olímpicos impulsionaram transformações estruturais da cidade e deixaram um 

legado redirecionado para novos alvos de desenvolvimento urbano como o 

turismo internacional.  

 

Conforme Mascarenhas (2008), o exemplo de Barcelona sinalizava que os 

investimentos na reestruturação urbana tinham como referência horizontes 

posteriores aos eventos esportivos identificando a área portuária como um grande 

alvo de projetos urbanos enfatizando “(...) melhorias nas infraestruturas de acesso 

e de telecomunicações, ênfase nas políticas sociais, promoção de sua imagem e 

implantação de equipamentos urbanos voltados para o esporte, lazer e cultura” 

(MASCARENHAS 2008 apud COSTA, 201: 85), 

É com esta perspectiva que as remodelações urbanas previstas em diversas 

áreas da cidade do Rio de Janeiro, tendo como alvo próximo os jogos olímpicos 
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preveem projetos em várias localidades, incluindo das áreas portuárias com ações 

mais amplas voltadas para o desenvolvimento urbano e econômico.  

O Projeto de Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, também chamado 

de Porto Maravilha passou então a congregar propostas de intervenção urbana 

de caráter Intersetorial, envolvendo múltiplas escalas e instâncias de governo. Ou 

seja, o projeto Porto Maravilha foi resultado de uma articulação entre os Governos 

Municipal, Estadual e Federal, oficialmente lançado em meados de 2009, em uma 

cerimônia realizada no Píer Mauá, amplamente divulgada. A área do projeto de 

aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, abrange a totalidade de três 

bairros localizados na zona portuária -  Santo Cristo, Gamboa e Saúde, além de 

setores dos bairros de seu entorno, sendo eles São Cristóvão, Centro e Cidade 

Nova 

Apesar do ufanismo governamental, as propostas urbanas desenvolvidas no 

escopo deste projeto foram recebidas, desde o início, com certa desconfiança 

por parte de setores da população moradora que já havia assistido outras tantas 

propostas para esta área, sempre frustradas. 

 
Desde a cerimônia de lançamento do projeto, em 2009, diversos debates 
e seminários foram desenvolvidos, a respeito das intervenções urbanas na 
zona portuária. Além disso, os meios midiáticos, a destacar jornais, revistas 
e internet, passaram a divulgar incontáveis notícias sobre o Porto 
Maravilha. Porém, ao mesmo tempo em que há uma promoção positiva do 
atual projeto, pudemos observar a propagação de opiniões desfavoráveis 
a sua elaboração. A maioria das criticas foram construídas com base em 
questões socioculturais, ao considerar que as modificações urbanas do 
projeto podem contribuir para tornar a região um pólo econômico e turístico. 
(COSTA, 2011:86) 
 

Diversas pesquisas recentes (GONCALVES, 2012; CORREIA, 2013) vêm 

enfatizando as relações do projeto urbano e objetivos de desenvolvimento turístico 

vale dizer, entre as práticas de valorização do patrimônio histórico e a inserção da 

Região Portuária nos roteiros turísticos.  

 

O Rio de Janeiro, segundo pesquisa publicada em 2010, é o principal 
destino turístico do Hemisfério Sul. As transformações na Região Portuária 
integram um processo generalizado de implantação de uma cidade ainda 
mais turística ou, nas palavras do atual prefeito, Eduardo Paes, ‘mais 
desejada pelo turista’. (...) No cronograma das obras do Porto Maravilha 
destacam-se equipamentos culturais urbanos ‘ancoras’, que pesam 
positivamente nas avaliações do projeto de modo que este se torne pouco 
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questionável. (...) O equipamento tido como ‘símbolo da revitalização da 
Zona Portuária é o Museu do Amanhã. (CORREIA, 2013: 110) 
 

Cabe salientar que na persecução destes objetivos, varias ações de caráter 

jurídico-político e institucional passam a ser desencadeadas, mobilizando a 

atuação de poder público e de outros agentes econômicos e sociais. 

 

 

4.1.7 Modelagem político-institucional:  Operação Urbana Consorciada 

(OUC) da Região do Porto do Rio de Janeiro 

 

O projeto urbano define-se no âmbito do instrumento – Operação Urbana 

Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro – contendo objetivos 

simultâneos de revitalização urbana e de desenvolvimento socioeconômico, tal 

como sugere o subtítulo desta operação urbana, incorporado no seu site oficial. 

(http://portomaravilha.com.br/) 

A Operação Urbana Consorciada (OUC) da região do Porto do Rio de Janeiro foi 

instituída em novembro de 2009 pela Lei Complementar nº101 que modifica o 

Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. Ela faz parte da Área de Especial 

Interesse Urbanístico (AEIU) e é coordenada pelo Município e suas entidades da 

Administração Pública, incluindo também a participação de proprietários, 

moradores, usuários e investidores. (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009) 
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Limites da OUC Porto Maravilha. Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

A OUC tem como principal objetivo atingir transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e valorização ambiental, em um prazo que não deverá 

ultrapassar trinta anos a partir da sua criação. Os parâmetros que irão orientar seu 

planejamento, sua execução e sua fiscalização incluem privilegiar o transporte 

público, usufruir dos vazios urbanos e de terrenos ociosos ou subutilizados, 

integrar a área com a região central da cidade, estabelecer a regularização 

fundiária e incentivar o uso residencial na área.(id. Ibid.). Já suas principais 

diretrizes são: renovação urbana; investimentos em infraestrutura e 

reurbanização; melhorias ambientais; integração da orla marítima à área Central; 

recuperação do patrimônio cultural; criação de um circuito histórico-cultural; 

melhoria e integração dos diferentes meios de transporte coletivo; estimular do 

uso residencial; estimular de atividades de ensino; estimular o transporte marítimo 

de passageiros; promover Habitação de Interesse Social; criação de 

equipamentos públicos e áreas de lazer; implantação de infraestrutura e 

regularização fundiária nas áreas de especial interesse social; estimular 

atividades de geração de trabalho. 

Vale dizes que nas concepções do projeto aparecem elementos de compromissos 

sociais, explicitamente declarados, ou seja a Operação Urbana Porto Maravilha 

parte do pressuposto de que os atuais moradores devem permanecer na região 

portuária. Pelo menos 3% dos recursos da venda dos CEPACs serão 
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obrigatoriamente investidos na valorização do Patrimônio Material e Imaterial da 

área e em programas de desenvolvimento social para moradores e trabalhadores. 

Para isso são oferecidos vários estímulos, tais como a criação de habitações de 

interesse social; Instalação de creches, UPAs e escolas que atendam a densidade 

populacional prevista; Integração entre os diversos modais de transporte público, 

facilitando a acessibilidade e a comunicação com outras áreas; recuperação da 

qualidade ambiental da área; geração de empregos diretos e permanentes na 

região; regularização e formalização das atividades econômicas; formação 

profissional; criação dos Programas Porto Cultural e Porto Cidadão; apoio a iniciativas 

de desenvolvimento comunitário. (http://portomaravilha.com.br/, fev 2015) 

Apesar deste amplo espectro de compromissos sociais as intenções tendem a 

permanecer apenas no discurso. Com bem salienta Cardoso (2013), as diretrizes 

não têm observância legal no Programa Básico da OUC na medida em que este 

programa define unicamente um conjunto de intervenções físicas relacionadas a 

obras e projetos viários sem definir claramente projetos de promoção de habitação 

de interesse social através da ocupação de vazios urbanos e imóveis públicos 

existentes nesta área bem como ações de regularização fundiária de imóveis 

ocupados por população de baixa renda. Estes argumentos colocam em questão 

as incongruências entre projeções de incremento populacional – de 100 mil 

moradores para a área para a área Porto Maravilha (segundo Informativo Porto 

Maravilha, n. 2, CDURP, julho de 2010) ou 300 mil moradores (segundo Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV) da OUC do Porto do Rio) – e as propostas efetivas 

de produção habitacional. Ainda segundo Cardoso (2013): 

Importa observar que nenhuma das projeções parece contar com a 
participação significativa dos segmentos de baixa renda já existentes 
na área da OUC, nem com a participação futura de novos segmentos 
sociais de baixa renda vindos de outras localidades do Rio de Janeiro 
à procura de habitação de interesse social no centro da cidade. Assim, 
tantos os princípios norteadores do planejamento, da execução e da 
fiscalização da OUC, quanto as diretrizes definidas pela referida lei 
complementar, não são efetivamente aplicados. (CARDOSO, 2013) 

Ainda no âmbito das diretrizes, um importante viés da Operação Urbana é sua 

preocupação com o patrimônio histórico-cultural. Significa priorizar os 

investimentos no entorno dos bens tombados e protegidos, com ênfase na sua 

http://portomaravilha.com.br/web/sup/canalSocProgValor.aspx
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recuperação, acessibilidade e valorização como patrimônio histórico e turístico 

(Lei Complementar n.101, 2009). 

Além das ações de valorização do patrimônio histórico, O Porto Maravilha se 

propõe a realizar “(...) a promoção do desenvolvimento social e econômico para 

a população. A implantação de projetos de grande impacto cultural, como 

o Museu de Arte do Rio de Janeiro (Mar) ,na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, 

no Píer Mauá, ambos em parceria com a Fundação Roberto Marinho, darão nova 

cara à entrada do porto. (http://portomaravilha.com.br/) 

4.1.8 Programa Básico de Ocupação da Área 

O Programa Básico de Ocupação da Área inclui um conjunto das principais 

intervenções para a criação do Sistema Viário Prioritário (conforme Anexo II da 

Lei Complementar nº101) e novos parâmetros de Uso e Ocupação do Solo. Em 

relação a este último aspecto, estabelece a Zona de Uso Misto (ZUM), onde são 

permitidos os usos residencial I e II, comercial I, II e III, serviços I, II e III e 

industrial I (especificados na mesma lei). As edificações já existentes na ZUM 

não poderão ser: 

I - Substituídos por outros usos ou atividades inadequadas; 

II - Restabelecidos, se sofrerem descontinuidade por mais de seis meses; 

III - Prorrogados, quando tenham sido concedidos temporariamente; 

IV - Mantidos, se a edificação que os abrigue sofrer avaria que atinja sessenta por cento 
ou mais de sua área de construção (LEI COMPLEMENTAR nº 101, 2009)  

 

Esta lei complementar dá à Operação Urbana Consorciada o poder de alterar 

alguns parâmetros estabelecidos pelo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, 

tais como, o Coeficiente de Aproveitamento Básico e o Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo.  A OUC poderá instituir usos não permitidos para o 

local, mediante pagamento de contrapartida, pela aplicação de Outorga Onerosa 

de Alteração de Uso.  Além disso, ela também poderá estabelecer índice de 

aproveitamento de terreno diferente de um para isenção de pagamento relativo 

à criação de solo, e poderá também determinar índices de aproveitamento de 

terreno superiores aos definidos, ambas através da cobrança de Outorga 

http://portomaravilha.com.br/web/esq/projEspMAR.aspx
http://portomaravilha.com.br/web/esq/projEspMusAmanha.aspx
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Onerosa do Direito de Construir. No entanto, é importante ressaltar que para a 

aplicação da mesma ficam estabelecidos os Coeficientes de Aproveitamento 

Básico (CAB) e o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM), conforme 

quadro abaixo da Lei Complementar nº 101 de 2009.  

QUADRO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR SUB-SETOR 

SUB-SETOR GABARITO 
metros-pavim. 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

CAB CAM 

A1 15 – 4 70% 2,80 2,80 

A2 11 – 3 70% 2,10 2,10 

A3 90 – 30 70% 1,00 8,00 

A4 9 – 2 70% 1,00 1,40 

A5 11 – 3 70% 1,00 2,10 

B1 11 – 3 70% 2,10 2,10 

B2 11 – 3 70% 1,00 2,10 

B3 18 – 6 70% 1,00 2,80 

B4 90 – 30 70% 1,00 8,00 

B5 60 – 20 50% 1,00 4,20 

B6 11 – 3 70% 1,00 2,10 

C1 11 – 3 70% 2,10 2,10 

C2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

C3 150 – 50 50% 1,00 12,00 

C4 60 – 20 50% 1,00 4,20 

C5 11 – 3 70% 1,00 2,10 

D1 150 – 50 50% 1,00 10,00 

D2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

D3 60 – 20 50% 1,00 4,20 

D4 11 – 3 70% 1,00 2,10 

E1 90 – 30 100% 1,00 11,00 

E2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

E3 15 – 5 70% 1,00 2,80 

E4 11 – 3 70% 1,00 2,10 

F1 7,5 – 2 70% 1,00 1,40 

I1 11 – 3 70% 1,00 2,10 
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J1 11 – 3 70% 1,00 2,10 

M1  150 – 50 50% 1,00 12,00 

M2 150 – 50 50% 1,00 10,00 

M3 120 – 40 50% 1,00 8,00 

Quadro de parâmetros urbanísticos por sub-setor. Fonte: LEI COMPLEMENTAR nº 101, 

de 23 de novembro de 2009, ANEXO V-B. 

O Programa Básico de Ocupação da Área, conforme salientam BARANDIER e 

PINHEIRO MACHADO (2014) não representa um projeto urbano no sentido de 

um redesenho que leve em consideração e possa orientar os processos de 

ocupação e renovação da área. Orienta simplesmente uma nova ocupação 

caracterizada por empreendimentos autônomos ao longo do tempo. O artigo 24 

da mesma Lei Complementar esclarece que: 

 [...] nas áreas onde é prevista a cobrança pela utilização de potencial 
construtivo adicional – ou seja, toda a área que chamamos aqui como 
área de renovação –, “as edificações não são sujeitas às restrições 
quanto: à tipologia; à projeção horizontal; ao número de edificações no 
lote; ao número de unidades por edificação”. (Id.Ibid., 5)  

Da mesma forma, constata-se a ausência de parâmetros de uso e ocupação do 

solo, definido inclusive no âmbito dos novos índices urbanísticos que possam 

garantir diversidade de usos, atendam demandas sociais de habitação e, com 

isto, se interpor a uma inevitável valorização imobiliária de caráter elitista e 

setorial. 

Na montagem da operação também não foi predeterminada a 
distribuição de usos por setor, recurso comumente utilizado tanto para 
induzir a diversidade de usos como para definir a própria equação 
financeira, uma vez que usos residenciais e não residenciais têm 
valores de mercado diferentes. Apesar de serem previstas as taxas de 
equivalência do uso residencial e não residencial para a aquisição 
potencial construtivo adicional em cada setor, a operação não 
estabelece cotas. Sem mecanismos de indução, ficará para o mercado 
definir como fará o aproveitamento do solo, o que sempre tenderá para 
os usos mais rentáveis. E nesse contexto, logicamente, também não foi 
prevista qualquer cota de habitação de interesse social para os 
diferentes setores ou para novos empreendimentos, o que poderia ser 
um elemento para promover alguma diversidade social no futuro. (Id. 
Ibid.:7) 
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4.1.9  Modelagem operacional e financeira da OUC 

Para coordenar o processo de implantação do Porto Maravilha, foi criada, pela 

LEI COMPLEMENTAR n° 102 de 23 de novembro de 2009, a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, empresa 

de economia mista, controlada pela Prefeitura. De acordo com essa Lei, a 

CDURP tem como principais funções implementar e gerir a concessão de obras 

e serviços públicos na região, além de administrar os recursos patrimoniais e 

financeiros referentes ao projeto. Mais especificamente, conforme o corpo da 

Lei: “Art. 1°, inciso I visa “promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento 

da AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro”. 

Como instrumento de viabilização financeira da OUC, institui-se nesta mesma 

Lei a competência da CDURP para a emissão de CEPACs, conforme Artigo 3º: 

Parágrafo 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e 
integralizar o capital da CDURP com os seguintes bens e direitos, na 
forma do caput deste artigo: I - bens imóveis; II - ações ordinárias ou 
preferenciais de titularidade do Município e de entidades da 
administração indireta do Município, no capital de sociedades 
anônimas, que não sejam necessárias para assegurar o exercício do 
respectivo poder de controle em caráter incondicional; III - títulos da 
dívida pública, emitidos na forma da legislação aplicável; IV -
Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC, emitidos 
pelo Município no âmbito da Operação Urbana Consorciada pela Lei 
Complementar citada no caput deste artigo; V - outros bens e direitos 
de titularidade direta ou indireta do Município, inclusive créditos 
decorrentes de obrigações tributárias, recursos federais, estaduais ou 
de outra forma oriundos de suas participações constitucionais, cuja 
transferência independa de autorização legislativa específica, na forma 
da lei. Parágrafo 5°. No caso de subscrição e integralização de ações 
com CEPAC caberá à CDURP utilizá-los na forma permitida pela Lei 
Complementar citada no caput deste artigo.  

 

Considerando ainda a flexibilização dos instrumentos urbanísticos, “o Poder 

Público poderá facultar aos proprietários de imóveis necessários à implantação do 

programa básico de ocupação da área sua transferência ao Município [...]” (LEI 

COMPLEMENTAR nº101, 2009: 8). A Lei também prevê ao Município o direito de 

preempção para a aquisição de imóveis dentro do perímetro da AEIU e dá ao 

Poder Público o direito de:  
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 I - outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do solo; 
II - cessão ou qualquer outra forma de transferência do direito de 
construir; 
III - estudo do impacto de vizinhança; 
IV - direito de preempção; 
V - direito de superfície. (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009: 8) 

De acordo com a mesma Lei: 

Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, de forma onerosa, o 
potencial adicional de construção nas quadras em que o coeficiente de 
aproveitamento do terreno máximo for distinto do coeficiente de 
aproveitamento de terreno básico, mediante a incorporação ao lote de 
direito de construir adicional [...] A contrapartida da outorga onerosa do 
potencial adicional de construção [...] será realizada através da venda 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC”  

O CEPAC poderá ser negociado livremente e só dá o direito de construir nas áreas 

da AEIU, desde que atenda as diretrizes da OUC. Já os recursos arrecadados 

com a sua venda somente poderão ser utilizados na OUC, sendo que um mínimo 

de 3% será destinado para a recuperação do Patrimônio e investimentos na área 

do Projeto Sagas. (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009). A delimitação das faixas 

de equivalência para a utilização dos Certificados de Potencial Adicional de 

Construção pode ser vista no mapa abaixo: 

 

Delimitação das faixas de equivalência para a utilização dos CEPACs. Fonte: 
http://portomaravilha.com.br/, acesso em 12.11.2014 

QUADRO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO / CEPAC 
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SETOR FAIXA DE 
EQUIVALÊNCIA 

ÁREA ADIC./SETOR 
(m²)  

ÁREA NÃO RESID. 
CONST./ CEPAC 
(m²) 

ÁREA RESID. 
CONST./CEPAC 
(m²) 

N° TOTAL 
CEPACs 

A A1 288.020 0,4 0,8 648.046 

B B1 174.411 0,5 0,8 257.257 

B2 63.371 0,7 1 71.519 

B3 54.900 0,8 1,2 48.038 

C C1 333.039 0,4 0,8 666.078 

C2 423.775 0,6 1 565.034 

C3 52.644 0,8 1,4 40.423 

D D1 296.672 0,5 0,8 526.594 

D2 319.543 0,6 1 426.057 

D3 150.537 0,7 1,2 134.408 

D4 50.957 1 1,4 36.398 

E E1 648.308 0,4 1,2 1.080.514 

F F1 4.022 1 1,4 2.873 

I I1 33.041 1 1,2 28.085 

J J1 16.156 0,9 1 17.233 

M M1 1.180.105 0,4 1 1.888.168 

TOTAL     6.436.722 

Quadro de Potencial Adicional de Construção / CEPAC. Fonte: http://portomaravilha.com.br/, 
acesso em 12.11.2014 

Os recursos provenientes da venda de CEPACs são destinados ao 

financiamento das obras estruturais previstas. O escopo mais amplo destas 

ações no Projeto Porto Maravilha tem a seguinte configuração: construção de 

novo sistema de vias e túneis em substituição ao Elevado da Perimetral (Via 

Binário: 3,5 km; Túnel Rio 450: 1480m; Túnel Nina Rabha: 80m); reurbanização 

de 70 km de vias e 650.000 m² de calçadas; reconstrução de 700 km de redes 

de infraestrutura urbana (água, esgoto, drenagem); implantação de 17 km de 

ciclovias; plantio de 15.000 árvores.  

Quanto a aplicação dos CEPACs cabe destacar que a titularidade fundiária na 

região está em sua maior parte nas mãos do Poder Público. O reconhecimento 

da situação de abandono da área e os diagnósticos dos títulos imobiliários feitos 

pela CEDURP apontam o fato de que: “excluindo-se os pequenos loteamentos 

privados das áreas residenciais, notadamente junto aos morros, a maioria dos 
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imóveis e terrenos existentes na região portuária pertenciam às entidades 

públicas”. (COSTA, 2015: 33) 

Situação fundiária do Porto Maravilha (2010). Fonte: COSTA, 2015: 33 

Os cálculos de montante de CEPACs e seus valores monetários, avaliados pelo 

escritório Amaral DÁvila Engenharia, levaram em consideração a situação de 

mercado em 2010 o que determinou, na época, um valor unitário de R$ 545,00 

e um total de 6.436.722 de certificados. 

As modificações dos índices urbanísticos na AEIU do Porto do Rio de Janeiro, 

resultaram na criação de 4 milhões de metros quadrados adicionais numa área 

existente de 5 milhões de metros quadrados a serem utilizados pelos portadores 

destes títulos. A distribuição espacial deste potencial construtivo levou em 

consideração algumas características do espaço edificado de acordo com 

formas de ocupação preexistentes e em alguns elementos da geomorfologia do 

território.   

Tal como destaca Costa (2015), a estratégia adotada pelos planejadores da OUC 

foi aumentar o potencial construtivo nas áreas planas, criadas pelos aterros da 

região portuária e nas áreas interiores e diminuir este potencial no miolo da 
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quadra, mais acidentado, “cuja ocupação é preservada pela APAC do SAGAS6, 

aumentando gradualmente estes potenciais conforme se afasta dos morros em 

direção aos grandes eixos viários das Avenidas Francisco Bicalho, Presidente 

Vargas e Rodrigues Alves”7. Nestas avenidas os parâmetros urbanísticos 

aumentam permitindo-se edificações variando entre 30 a 50 pavimentos.  

 

Mapa dos novos gabaritos construtivos definidos para a AEIU do Porto do RJ 

 

 

4.1.10  Parceria Público-Privada – PPP. A Concessionária Porto Novo 

Um ator estratégico na modelagem na implantação do Projeto Porto Maravilha, 

representando o setor privado, se configura na formação de um consorcio 

denominado de Porto Novo que legalmente se viabiliza através do Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas (PROPAR-RIO), Lei Complementar nº 

105, de 22 de dezembro de 2009. Este programa é destinado a regulamentar e 

promover Parcerias Público-Privadas no plano da administração pública 

municipal, envolvendo um amplo espectro de atuação em diversas áreas como 

educação, cultura, saúde e assistência social; transportes públicos; rodovias, 

                                                           
6 APAC do SAGAS: Área de Proteção Ambiental e Cultural dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo 
7 Vide Prefeitura da Cidade do RIO DE JANEIRO, Lei Complementar nº971 de 4 de maio de 1987 
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pontes, viadutos e túneis; portos e aeroportos; terminais de passageiros e 

plataformas logísticas; habitação; esporte, lazer e turismo, etc.  (LEI 

COMPLEMENTAR nº105, 2009: 1) 

É importante lembrar que a CDURP, sendo a gestora da OUC Porto Maravilha, é 

responsável pela gestão dos processos e, portanto, das ações dos órgãos 

públicos e dos agentes privados envolvidos com a execução das obras no interior 

do território delimitado da AEIU – Área de Especial Interesse Urbanístico. 

Segundo informações oficiais, tendo em vista estas atribuições:  “a CDURP presta 

contas à Comissão de Valores Imobiliários – CVM e participa da aprovação de 

empreendimentos imobiliários em grupo técnico da Secretaria Municipal de 

Urbanismo – SMU” (http://www.portomaravilha.com.br). Além disso, cabe a ela a 

responsabilidade de disponibilizar parte dos terrenos em sua área para o 

mercado, de acordo com o seu papel de fomentadora do dinamismo econômico e 

social da região portuária.  

A atuação do setor privado na área é mobilizada por meio da Concessionária Porto 

Novo, formada por um consórcio de empreiteiras – OAS S.A; Organizações 

Odebrecht e Carioca Christiani-Nilsen Engenharia. A Porto Novo venceu a 

licitação do Edital 001/2010, cujo objeto refere-se aos serviços de revitalização, 

operação e manutenção da AEIU. A estrutura acionária deste consórcio possui a 

seguinte participação: Odebrecht – 37,5%; OAS – 37,5% e Carioca Engenharia – 

25% (MOREIRA, 2014: 49). 

Suas atribuições estão previstas no seguinte escopo de atividades: melhorar a 

pavimentação da região; manter as ruas e praças limpas e conservadas, cuidar 

da iluminação pública da região, realizar coleta de lixo domiciliar e comercial, 

auxiliar órgãos públicos e concessionárias de serviços na identificação de 

problemas e interferências nas vias, executar obras de modernização, 

infraestrutura, paisagismo e reestruturação viárias.  

Fica evidente que a emissão e negociações de CEPACs constitui o mecanismo 

estratégico de sustentação da modelagem financeira da OUC, sobretudo na 

segunda fase, uma vez que as obras estruturais da primeira fase foram 

garantidas pelo desembolso direto realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e 
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pelo Ministério do Turismo, num montante de R$ 350 milhões, “executada pelo 

Consórcio Saúde-Gamboa, formado pelas empresas Construtora OAS Ltda., 

Empresa Industrial Técnica S.A. e Odebrecht Serviços de Engenharia e 

Construção S.A.” (CARDOSO, 2013:74). 

A segunda fase é regulamentada através da licitação de parceria público-privada 

de 2010, garantindo à Concessionária Porto Novo a concretização das obras 

viárias e de infraestruturas através de recursos provenientes do FGTS através 

da Caixa Econômica Federal. Segundo Cardoso (2010): 

O anúncio da entrada de tais recursos, a partir de meados de 2010, 
significou a mudança da “modelagem financeira” do fundo de 
investimento imobiliário inicialmente pensado para a OUC, passando o 
mesmo a possuir apenas dois cotistas: o FGTS, o que significa dizer a 
CEF enquanto agente operador do fundo, e a própria CDURP. Contudo, 
em dezembro de 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou contrato 
com o Governo Federal, através da CEF, para transferência de um 
montante final de recursos na ordem de R$7,6 bilhões para as obras e 
serviços da segunda fase da OUC que viabilizaram o edital de licitação 
pública nº 001/2010 para implantação da Parceria Público-Privada. 
(CARDOSO, 2013: 74) 

 

A mesma autora apresenta informações detalhadas sobre a articulação entre 

recursos financeiros e projetos, tornando clara a constituição dos atores 

estratégicos do projeto urbano: 

O projeto Porto Maravilha está dividido em duas etapas. A primeira fase, 
que já está em andamento desde junho de 2009 e conta com R$ 350 
milhões de recursos da Prefeitura, inclui intervenções urbanísticas em 
todo o bairro da Saúde e no Morro da Conceição. O objetivo é 
requalificar aquela área do ponto de vista urbanístico, atrair empresas 
para a região e realizar empreendimentos culturais e de turismo, como 
o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, também incluídos na 
primeira fase de obras. Além disso, está prevista recuperação da Praça 
Mauá e de 13 vias da região; restauro da Igreja de São Francisco da 
Prainha; construção de uma garagem subterrânea sob a Praça Mauá 
para 700 veículos e criação de 530 unidades residenciais através do 
programa Novas Alternativas. Dentro dessa verba, também está sendo 
concluído um novo acesso viário para o Porto diretamente pelo Caju, 
desafogando o tráfego de caminhões na Avenida Brasil. A segunda 
etapa tem como objetivo a requalificação urbana e ambiental para toda 
a região Portuária. Para isso, segundo o secretário Felipe Góes, serão 
trabalhadas três frentes: a realização da operação urbana consorciada, 
que consiste em vender potencial construtivo e captar recursos para as 
intervenções necessárias; contratação de uma Parceria Público Privada 
(PPP), cujo edital será lançado até o fim deste mês; e constituição de 
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um Fundo de Investimentos Imobiliários, que vai receber os Cepacs 
(Certificados de Potencial Adicional Construtivo), os terrenos públicos e 
os investimentos de terceiros. Nessa ação, entrará a parceria do FGTS 
e da Caixa Econômica Federal. O FGTS irá aplicar os R$ 3,5 bilhões 
no projeto investindo recursos nesse fundo e a Caixa será a 
administradora e gestora do fundo. Com a aplicação dos recursos do 
FGTS, a Prefeitura do Rio, por meio da PPP, poderá dar início às obras 
previstas nessa segunda fase do projeto Porto Maravilha, como a 
reurbanização de 40 km de vias (pavimentação, drenagem, sinalização, 
iluminação, arborização de calçadas e canteiros), construção de 
ciclovias, implantação de novas vias (como a de mão dupla paralela à 
Avenida Rodrigues Alves - o Binário do Porto), demolição do Elevado 
da Perimetral - no trecho entre a Praça Mauá e a Avenida Francisco 
Bicalho - e a construção de túneis entre a Praça Mauá e a Avenida 
Rodrigues Alves com 1 km de comprimento cada, além de duas 
rampas, ligando o Viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo. Será ainda 
ampliado o atual túnel ferroviário sob o Morro da Providência para 
receber tráfego de automóveis. (CARDOSO, 2013: 75, 76) 

 

É importante reafirmar que a primeira fase do projeto – licitada no primeiro 

trimestre de 2010 – envolveu um escopo de intervenções executadas com 

recursos públicos por um consorcio específico, envolvendo obras de 

infraestrutura. São elas: urbanização do píer Mauá; revitalização da Praça Mauá; 

calçamento, iluminação pública, drenagem e arborização dos eixos Barão de 

Tefé, Camerino, Venezuela, Rodrigues Alves e Sacadura Cabral; implantação 

de novas redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia 

elétrica, telefonia e gás encanado; implantação do trecho inicial do Binário do 

Porto; reurbanização do Morro da Conceição (vias locais, enterramento de rede 

elétrica, restauração de patrimônio histórico – Jardim do Valongo e Pedra do Sal) 

e demolição da alça de subida do viaduto da perimetral (conf. PROSPECTO, 

2012: 02-05). 

As obras desta fase concentraram-se no entorno da Praça Mauá, sendo a 

urbanização do píer substituída em uma segunda fase pelo Museu do Amanhã 

(projeto do arquiteto espanhol Calatrava). 

A segunda fase envolveu um conjunto de obras em toda a AEIU, financiadas 

com arrecadação de vendas de CEPACs e operadas através do Consórcio Porto 

Novo S.A. São elas: reurbanização de aproximadamente 70 km de vias 

(pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação, arborização de calçadas e 

canteiros); implantação de novas vias e trechos de ciclovias; implantação de 



71 
 

novas redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica, 

telefonia, gás encanado; implantação de sistema de melhoria de qualidade de 

águas do Canal do Mangue; implantação de via de mão dupla interna, paralela 

à Rodrigues Alves (Binário do Porto); demolição do Elevado da Perimetral no 

trecho entre o Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR, no Largo dos 

Pracinhas e a Av. Francisco Bicalho; construção de dois túneis paralelos entre o 

Mergulhão da Praça XV, aproveitando a estrutura deste, e a Av. Rodrigues Alves 

(altura do Armazém 6) com aproximadamente 2,7 km; construção de duas 

rampas ligando o Viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo; ampliação do atual 

túnel ferroviário sob o Morro da Providência para receber tráfego de automóveis; 

implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para automóveis, pontos de 

ônibus, lixeiras, totens, painéis informativos, bicicletários etc.; construção do 

Museu do Amanhã. (PROSPECTO DE REGISTRO DA OUCPRJ, 2012: 25) 

As fotografias a seguir, registros de campo realizadas pela equipe 

de pesquisadores na área da OUC em junho de 2015, ilustram algumas obras 

desta segunda fase e processos de transformações de infraestrutura e viárias 

realizadas no eixo por onde passava a antiga Perimetral, entre as praças da 

Candelária e a Praça Mauá.  

 

OUC Porto Maravilha (junho/2015): praça entre Igreja da Candelária e antiga 

Alfândega 
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OUC Porto Maravilha (junho/2015): praça entre Igreja da Candelária e antiga 

Alfândega 

 

OUC Porto Maravilha (junho/2015): praça ocupada com equipamentos de obra, 

ao lado da antiga Alfândega  
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OUC Porto Maravilha (junho/2015): praça ocupada com equipamentos de obra, 

ao lado da antiga Alfândega Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 

 

 

OUC Porto Maravilha (junho/2015): praça ocupada com equipamentos de obra, 
ao lado da antiga Alfândega  Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015  
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OUC Porto Maravilha (street view, dezembro 2013): Elevado da Perimetral, 

próximo ao Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR). Fonte: Foto de Claudia 

Stinco, setembro de 2015 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): em lugar do Elevado da Perimetral, obras de 

túnel (III COMAR ao fundo). 

Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (street view, dezembro 2013): Elevado da Perimetral, 

próximo ao Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR). Fonte: Foto de Claudia 

Stinco, setembro de 2015 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): em lugar do Elevado da Perimetral, obras de 
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túnel (pode-se avistar o edifício do III COMAR ao fundo). Fonte: Foto de Claudia 

Stinco, setembro de 2015 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): em lugar do Elevado da Perimetral, obras de 

túnel (próximo ao III COMAR). Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): obras de túnel, ao lado de restos das 

fundações da antiga perimetral Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): Lateral do III COMAR, com e sem o Elevado 

da Perimetral    Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): observa-se a renovação de edifícios 

existentes e surgimento de novas torres ao longo das pistas que vão surgir no 

lugar do Elevado da Perimetral Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): obras de túnel (respiro) vários metros abaixo 

do nível do mar. Na superfície, edifícios antigos aguardam novos usos. Fonte: 

Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): obras de infraestrutura (canalizações) 

próxima à área da antiga Perimetral   Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): obras de infraestrutura (canalizações) e 

recuperação de edifícios do patrimônio histórico em área próxima à área da 

antiga Perimetral Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): entrada de Túnel 450 e imediações 

Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): passagem para zona da Praça Mauá (acima) 

e parte da equipe que realizou a visita ao Rio, junto a técnico e engenheiras da 
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CDURP que conduziram a visita Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 

 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): vista da Av. Rio Branco e Praça Mauá ainda 
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em obras Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 

 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): MAR – Museu de Arte do Rio e Praça Mauá 

ainda em obras Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): trecho concluído da Praça Mauá e Museu do 
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Amanhã ainda em obras Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 

O mesmo consórcio tem sob sua responsabilidade, durante 15 anos, a prestação 

dos seguintes serviços: iluminação pública, incluindo serviços de manutenção, 

conservação e substituição de equipamentos de iluminação; sinalização 

contendo informações históricas e geográficas da área; serviços de limpeza 

urbano, incluindo a limpeza, asseio e conservação de passeios e arruamentos, 

varrição de passeios e arruamentos, manutenção e reparo de passeios, 

instalação, manutenção e substituição de latas de lixo, coleta de lixo domiciliar e 

de restaurantes (exceto lixo hospitalar), transporte e transbordo de entulho de 

obras; serviços de drenagem, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, 

limpeza do sistema de drenagem e instalação de caixas de passagem e bueiros; 

prestação de serviços de suporte à rede transporte; implementação e 

manutenção de equipamentos e serviços administrativos, tais como a operação 

e conservação da sede administrativa da Concessionária Porto Novo S.A., sede 

da CDURP e do serviço de atendimento ao cidadão; outros serviços necessários 

e adequados ao bom desenvolvimento do contrato de concessão, como a 

manutenção de galerias universais para distribuidoras de serviços de energia 

elétrica, telecomunicações (voz ou dados), gás natural e outros; instalação e 

operação de bicicletários e manutenção e conservação de pontos e monumentos 

turísticos; afretamento de uma barca mitigadora e tripulação como forma de 

operação à Concessionária Estadual de Serviço Público de Transporte de 

Passageiros na Baía de Guanabara (PROSPECTO, 2012: 26).  

Segundo informações veiculadas pela imprensa no momento destas transações 

financeiras, é criado o Fundo de Investimento Imobiliário do Porto Maravilha 

– FII PM, administrado pela Caixa Econômica Federal. “O valor adquirido com a 

compra dos CEPACs será transferido à, ao longo de 15 anos, para pagamento 

dos custos da OUC do Porto do Rio, referentes centralmente, ao pagamento do 

contrato da PPP”. (CARDOSO, 2013: 77) 

Cabe ao Fundo a aquisição de terrenos públicos que podem consumir cerca de 

60% do estoque de CEPACs, o pagamento das despesas relacionadas com a 

OUC, tendo para isto um valor estimado de cerca de R$ 8 bilhões. Vale dizer 

que o FII PM fica a disposição do mercado para negociar os CEPACs segundo 



89 
 

critérios constantes de suas diretrizes entre eles, a priorização de negócios 

diversificados, evitando a superoferta de um segmento imobiliário, entre outros. 

Uma diretriz específica estabelece que “os terrenos públicos que forem 

comprados pelo FII PM serão desenvolvidos em conjunto com agentes do 

mercado e deverão trazer alguns empreendimentos âncora para a região. 

(http://www.ademi.org.br/article. php3?id_article=47311).  

  

Com efeito, segundo Rolnik (2015): 

[...] os terrenos públicos federais sobre os quais se implanta o projeto 
foram vendidos para CEDURP, a partir de uma avaliação feita pela 
Caixa. Essa avaliação partiu dos valores dos terrenos antes do 
lançamento da operação urbana consorciada, ou seja, com potencial 
para usos logísticos e baixos potenciais construtivos. ROLNIK (2015; 
359) 

 

Sob o prisma do setor privado este mecanismo financeiro é visto com bons olhos. 

Segundo a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do 

Rio de Janeiro – ADEMI, em matéria veiculada em 27 de marco de 2012, “o FII 

PM tem tudo para se tornar o maior fundo de investimento do país” destacando 

que:   

[...] já estão em andamento aproximadamente 23 oportunidades de 
negócios, o que envolve aproximadamente 40% dos Cs. Os 
interessados são investidores nacionais e internacionais - europeus, 
americanos e do Oriente Médio. Tanto o presidente da ADEMI quanto 
o gerente nacional da Caixa defendem a instalação de 
empreendimentos mistos na área, a exemplo de Beirute, Barcelona e 
Hamburgo - modelos bem sucedidos de revitalização com a integração 
de moradia, lazer e trabalho. (http://www.ademi.org.br/, acesso 9.04.16) 
 

Com estes elementos fica evidente que a concepção institucional e a modelagem 

financeira da OUC conta com a presença de três agentes destacados: a 

Companhia de Desenvolvimento da Região Portuária – CDURP; a 

Concessionária Porto Novo e o Fundo de Investimento Imobiliário do Porto 

Maravilha FII PM. Diante desta articulação, alguns autores (MOREIRA, 2014; 

VEINER, 2000, entre outros) pontuam o fato de que a PPP é uma forma de 

empreendedorismo governamental onde os espaços de participação política e 

de relações entre setores sociais e setores públicos são eliminados em favor de 

uma prática empresarial. “A participação ocorre inteiramente no âmago da esfera 

privada, ou seja, empresários e investidores tomam para si a tarefa de 
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“mediadores” na elaboração do projeto urbano” (MOREIRA, 2014:54, grifos do 

autor). Ou seja, desaparecem as mediações políticas envolvendo interesses 

contrários, pois este novo modelo de planejamento urbano “exige que os 

protagonistas das ações e decisões sejam os mesmos que protagonizam as 

peripécias de mercado”. (VAINER, 2000: 87) 

 

Em dois momentos de sua análise, Isabel Cardoso (2013) sinaliza com ênfase, 

as implicações deste arranjo de gestão: 

É importante compreender a transferência de recursos do FGTS, de um 
lado, como uma brutal redução de riscos para investidores privados que 
passam a ter, desde já, um cenário favorável aos investimentos 
mediante a aceleração da execução de obras e de serviços de 
infraestrutura urbana, uma condição fundamental para que se 
estabeleça o que Villaça (2009) chama de articulação entre valor do 
espaço e o sentido da localização (Id. Ibid., 79). 

De outro lado, a participação do FGTS na OUC do Porto deve ser 
compreendida como uma fenomenal transferência de recursos 
públicos, oriundos do trabalho, para a valorização da terra urbana 
através de obras e investimentos urbanos necessários, valorização 
essa que será apropriada privadamente pelos próprios capitais 
interessados na compra/venda de CEPACs (Id. Ibid., 80). 

 

4.1.11  Ações em processo: propostas, projetos e obras 

 Proposta de Nucleação da Área. No âmbito da OUC Porto Maravilha foi 

proposta uma nucleação da Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU em 

11 núcleos, com objetivo de evidenciar suas características predominantes e 

seus potenciais.  Uma característica em comum dos núcleos é o seu relativo 

isolamento da cidade e entre si, funcionando quase como territórios autônomos, 

problema que se pretende superado com as propostas viárias e outras propostas 

de mobilidade integradas.  
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Regionalização da AEIU da Região Portuária do Rio de Janeiro. 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

Para subsidiar esta proposta de nucleação da área, foi realizado um 

levantamento empírico destacando-se os seguintes elementos: 1. 

bar/restaurante; 2. casa noturna; 3. centro cultural; 4. cinema, teatro, 

espetáculos; 5. Hotel, hospedagem; 6. Igreja, espaço religioso; 7. interesse 

arquitetônico; 8. mirante; 9. monumento; 10. museu; 11. painéis, pinturas; 12. 

Parque, praça; 13. sitio histórico; 14. transporte.  

 

 

Nucleações, levantamentos empíricos na AEIU 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

O Núcleo 1 – Praça Mauá – localiza-se entre esta praça e a Avenida Barão de 

Tefé e entre o Cais do Porto e a Rua Sacadura Cabral. Identificou-se aí uma 

significativa presença de imóveis tombados, considerando armazéns e 

http://portomaravilha.com.br/
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sobrados, muita densidade de edifícios institucionais e atividades turísticas e de 

entretenimento.  

O Núcleo 2 – Morro da Conceição, tem como limites a Rua Sacadura Cabral, 

trecho da rua Carmerino, trecho da Rua Senador Pompeu, e da Conceição, rua 

Leandro Martins, Rua Acre e Travessa do Liceu. Segundo o diagnóstico é uma 

“[...] área essencialmente residencial com alta concentração de sobrados e 

monumentos históricos preservados, sendo de altíssimo interesse turístico” 

(http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014). 

O Núcleo 3 – Nova Rua Larga, é um núcleo de ocupação consolidada da região 

central, dotada de grandes edifícios institucionais, escolas e Faculdades, além 

de um comércio relativamente especializado, restaurantes, destacando-se ainda 

a Igreja de Santa Luzia e o famoso Beco da Sardinha. 

O Núcleo 4 – Senador Pompeu, que abrange a Estação Central do Brasil e está 

localizado junto ao Morro da Providência, apresenta uma condição urbana de 

muita degradação da paisagem construída (ruas e sobrados). 

O Núcleo 5 – Morros da Providência – Livramento, compreende a região entre 

dois morros e é prioritariamente residencial de baixa renda com habitações 

localizadas no Morro da Providência, muitas em situação de risco junto as 

pedreiras. Nesta sub-área encontram-se em desenvolvimento diversos projetos 

de habitação e de reurbanização. O Morro do Livramento possui uma das 

ocupações mais antigas do Rio de Janeiro; encontra-se bastante deteriorado e 

é um sítio histórico protegido pela legislação municipal.  

O Núcleo 6 – Saúde caracteriza-se pela presença de vários bens tombados, 

concentrando armazéns e outras instituições historicamente importantes como o 

Hospital dos Servidores e a Fundação Darcy Vargas. 

A Gamboa destaca-se como Núcleo 7, sendo considerada uma área de alto 

potencial turístico, cercada pelos morros Gamboa, Saúde e Providência. É a área 

da antiga enseada da Gamboa, aterrada para abrigar o porto. A morfologia 

urbana é constituída de grandes terrenos. Destaca-se aí a Cidade do Samba que 
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abriga os barracões e eventos das escolas de samba e a Vila Olímpica da 

Gamboa. 

O Núcleo 8 – Santo Cristo, entre a Avenida Rodrigues Alves e o morro da 

Gamboa possui em seu miolo quadras com potencial de renovação.  

O Núcleo 9 – Morro do Pinto, limitado pela Rua Pedro Alves pelo Viaduto 31 

de Março (oeste-leste) e pela Rua Santo Cristo ao norte e o sopé do morro ao 

sul, é uma área predominantemente residencial, bastante isolada, com 

pequenas casas e sobrados. Destacam-se na sub-área o Parque Machado de 

Assis, no topo do morro e a antiga fábrica de chocolates Bhering, hoje ocupada 

por ateliês artísticos e lojas/antiquários.  

Na faixa entre os sopés dos morros da providência e do Pinto, situa-se o Núcleo 

10 – Linha Férrea, destaca-se pela presença de importantes nós de transporte, 

abrigando terminais de trens, metrô e ônibus. 

O Núcleo 11 – Porto Olímpico, alvo de concurso público de projeto de 

arquitetura organizado pelo IAB, abriga grandes lotes vazios e galpões – em sua 

predominância de propriedade pública. Estudos consideram que a sua 

proximidade com o bairro de São Cristóvão cria um potencial de renovação 

urbana como tem evidenciado a atratividade do setor imobiliário para realização 

de projetos residenciais de alto padrão. Abriga a Quinta da Boa Vista e a Feira 

Nordestina. 

Os levantamentos, coordenados pelo arquiteto urbanista da CDURP, Augusto 

Ivan de Freitas Pinheiro e pelo geógrafo Alex Franulovic e realizados em 2011, 

reafirmam a existência de um elevado potencial de transformação turística da 

área a partir, sobretudo, do acervo patrimonial público. Cabe destacar que, em 

alguns núcleos a presença de população residente de média e baixa renda, 

ainda que pontual é bastante concentrada. 

Cabe ainda salientar, como têm mostrado alguns estudos, que os processos de 

tombamento vêm se acentuando desde os anos 1980, como é o caso da Pedra 
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do Sal nas adjacências do cais do porto, núcleo simbólico africano8 que abrigou 

historicamente populações de baixa renda. 

4.1.12  A questão habitacional na área da OUC Porto Maravilha 

No planejamento logístico do conjunto das intervenções urbanas voltadas para 

as Olimpíadas de 2016, o legado posterior dos jogos aparece como uma questão 

inevitável dando origem ao Programa Morar Carioca, lançado em julho de 2010, 

envolvendo recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo Federal e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O Programa Morar Carioca, na região portuária, envolve intervenções no Morro 

da Providência / Pedra Lisa, relacionadas com várias ações de urbanização na 

área, construção de um teleférico e remoção de população da área em situação 

de risco.  

No plano de intervenções urbanísticas, divulgado pela Secretaria Municipal de 

Habitação – SMH, em 2010, já era sinalizada a construção do teleférico ligando 

Providência, Morro do Pinto, Morro do Livramento, Morro da Conceição até a 

Praça Mauá, além da “construção da praça do conhecimento, anfiteatro, 

restauração de casas e previsão de remoção de 800 moradias e reassentamento 

em unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), no 

entorno da favela, melhorias habitacionais, abertura de vias, entre outras ações”. 

(CARDOSO, 2013: 92). 

Por outro lado, do ponto de vista das ações, é importante destacar, conforme 

que Faulhaber e Nacif (2013): 

Embora grande parte das intervenções se dê sobre áreas públicas, uma 
vez que muitos terrenos da região são de patrimônio da união, dezenas 
de imóveis privados foram desapropriados, alguns de relevante 
interesse histórico, já foram inclusive demolidos. Dentre as remoções já 
realizadas ou em ameaça de despejo estão as ocupações Zumbi dos 
Palmares, Boa Vista, Flor do Asfalto, Machado de Assis, Quilombo das 
Guerreiras e outras. No que se refere às favelas da região, o Morro da 
Providência é aquela que vem sofrendo o mais violento embate com o 
setor público. Sob o argumento de promover melhores condições de 

                                                           
8 O historiador Joel Rufino dos Santos e o antropólogo Olímpio Serra escolheram a Pedra do Sal como o 

maior símbolo da cultura afro-brasileira a ser tombada. (GUIMARÃES, 2012, apud CORREIA, 2013:128) 
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habitabilidade e mobilidade, através do Programa Morar Carioca, 
diversos moradores estão sendo despejados de suas casas. Ao mesmo 
tempo, diversas casas e espaços de uso comum são removidos para 
dar lugar a mirantes e teleférico, benefícios com resultados duvidosos 
para os moradores. Uma simples marcação em suas portas e paredes 
com a inscrição “SMH” e uma sequência de números já indicam os 
moradores que estão sujeitos a remoção, semelhante ao autoritarismo. 
(FAULHABER; NACIF, 2013: 12)  

Ou ainda, sobre as desapropriações, destaca Camargo (2013): 

Hoje, a Providência vive um momento delicado entre o desenvolvimento 
da Zona Portuária – fica entre a Central do Brasil e a Cidade do Samba 
– e a desapropriação. Segundo dados do Fórum Comunitário do Porto, 
832 casas (cerca de um terço do total) foram marcadas para demolição. 
Dessas, 140 já foram destruídas. De acordo o site da Secretaria 
Municipal de Habitação, as obras no morro vão beneficiar 5.500 
moradores e 1.720 residências. Em documentos da prefeitura, das 
casas desapropriadas, 515 têm como justificativa estarem em áreas de 
risco. (CAMARGO, 2013:1) 

As fotos a seguir ilustram aspectos atuais do Morro da Providência e arredores, 

obtidas durante visita técnica realizada em junho de 2015 por nossa equipe de 

pesquisadores. 

 

OUC Porto Maravilha (junho 2015): plataforma de embarque do teleférico na 

Estação Central do Brasil Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): vistas do porto a partir da Estação 

Previdência do Teleférico (acima) e da Gamboa (abaixo) Fonte: Foto de Claudia 

Stinco, setembro de 2015 
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OUC Porto Maravilha (junho 2015): vistas da comunidade e da Estação 

Previdência do Teleférico (acima) e galpões da Cidade do Samba, na Gamboa 

(abaixo) Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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Fonte: Fotos de Claudia Stinco, setembro de 2015 
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Fonte: https://favelaemfoco.files.wordpress.com/2011/07/leo-lima_410.jpg  

 

https://favelaemfoco.files.wordpress.com/2011/07/leo-lima_410.jpg
https://favelaemfoco.files.wordpress.com/2011/07/leo-lima_410.jpg
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Fonte: Foto de Claudia Stinco, setembro de 2015 

 

Fonte: http://www.folhadejardim.com.br/novo/wp-content/uploads/1840.jpg  
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Fonte: http://extra.globo.com/incoming/11891358-cc5-757/w976h550/2014-696512137-

2014031175421.jpg_20140311.jpg  
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Fonte: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/08/69/40_big.jpg  
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Fonte:http://rioonwatch.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Morar-Carioca-para-os-
moradores.jpg  

 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/igstatic/47/97/67/4797672.jpg  
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É importante lembrar que o montante de população moradora no interior do 

perímetro da OUC da Região do Porto em 2011 era de 22 mil habitantes, 

constituindo em grande parte a quarta ou quinta geração dos habitantes originais 

da zona portuária que mantém fortes vínculos de identidade com o local 

(COSTA, 2011). 

Ao mesmo tempo em que existe aí uma representatividade social forte e 

expressiva como é o caso da AMAGA – Associação de Moradores e Amigos do 

Bairro da Gamboa – que vem participando de diálogos com a CDURP e a 

Concessionária Porto Novo, parte da população se coloca em posição de 

desconfiança e resistência diante dos processos de transformação da área 

voltados para os interesses de desenvolvimento turístico temendo inclusive os 

efeitos da especulação imobiliária e os consequentes processos de expulsão das 

populações moradoras antigas. 

 

O Diretor de Comunicação da Associação de Moradores e Amigos da 

Gamboa, senhor Gabriel Catarino, comentou sobre a incredibilidade por 

parte dos moradores. Segundo o entrevistado, o abandono da região pelo 

poder público e iniciativa privada, ao longo de 50 anos seguidos, além de 

ações definidas por políticos em épocas de eleição, mas não 

concretizadas, ajudaram a formar um povo descrente das propostas 

estabelecidas para a região. Adriana também ressaltou essa questão, ao 

dizer que “os moradores estão muito incrédulos ainda se realmente vai 

haver essa obra toda, porque já se escuta falar há muito tempo disso e 

nunca acontece”. (COSTA, 2011: 101) 

 

Um exemplo marcante de tensões e resistência ocorreu nas ações de 

implantação do teleférico no Morro da Providência em 2011, envolvendo 

marcação de casas a serem demolidas, inclusive com apropriação de uma única 

praça no local, sem consultas ou diálogos com a população afetada. A 

movimentação de protesto que se seguiu a estas ações demonstra a existência 

de fissuras no envolvimento da população nos processos participativos 

previstos. Para Cardoso (Id.Ibid: 93) a falta de transparência gera ambiguidades 

e insegurança e o fato do Plano Básico de Obras de infraestruturas estar a cargo 

do Consorcio Porto Novo cria dificuldades para a visualização de 
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responsabilidade dos agentes institucionais e financeiros. Refere-se inclusive ao 

fato de o consorcio vencedor das obras do Programa Morar Carioca, o RioFaz é 

formado pelas mesmas empresas do Consórcio Porto Novo, o que significa que 

estas empresas dominam praticamente todas as obras na área. 

A mesma autora destaca que no âmbito do Morar Carioca–Providência, está 

prevista a produção de 639 unidades habitacionais, o que não significa 

incremento de estoque e, pelo contrário, não supre as demandas decorrentes da 

remoção prevista de 832 moradias. Do total da produção habitacional indicada, 

apenas há um conjunto com 131 unidades sendo construído na Rua Nabuco de 

Freitas.  

Pode-se dizer que as ações no sentido de garantir a permanência da população 

no local frente aos processos evidentes de valorização imobiliária são muito 

tímidas não se evidenciando, inclusive a utilização de instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade, como, por exemplo, a implantação de ZEIS. 

Diante disso, apesar de forças desiguais, mantêm-se focos de resistências como 

a Comissão de Moradores do Morro da Providência e o Fórum Comunitário do 

Porto. Em fevereiro de 2013, notícias divulgadas nos meios digitais sobre 

vistorias nas obras de urbanização da área feitas por estas duas entidades 

denunciam o descaso para com os problemas sanitários decorrentes dos “restos 

de obras” na favela e também a permanência de distanciamento e falta de 

transparência sobre o andamento dos projetos. 

(https://forumcomunitariodoporto, acesso 09.04.2016)  

Cabe destacar ainda, conforme relembra MOREIRA (2014) a importância do 

marketing nos meios de comunicação e propaganda, atuando no sentido de 

angariar consensos em torno do projeto, recorrendo com frequência ao 

argumento “de espaço degradado” ou “apenas de passagem” para legitimar 

qualquer nova intervenção. Estes mecanismos tendem a “tornar invisível toda a 

complexidade do tecido social existente na região, enfraquecendo a 

possibilidade de intervenção e resistência por parte dos moradores (...)”. (Id. 

Ibid.,74) 
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4.1.13  Reflexões e cenários 

Até o presente momento, apesar dos ganhos indiscutíveis, relativos à 

transformação do espaço público em alguns pontos da área-alvo da OUC Porto 

Maravilha, e a instalação de importantes equipamentos culturais (Museu do Mar 

e Museu do Amanhã), a nova Praça Mauá, e a implementação de importante 

infraestrutura tal como Binário do Porto e as obras do novo VLT, é possível 

observar a prioridade à execução destas obras em detrimento de outros usos, 

residencial e espaços públicos no interior do perímetro recortado. 

A grande extensão da área objeto de intervenção e visível diferenciação social 

presente na ocupação da região por populações carentes de moradia digna e 

equipamentos, e o atraso em dar início a obras voltadas a estes segmentos 

sociais coloca em suspeição a execução dessa Operação Urbana e sua 

identificação com um Projeto Urbano. A escassa consulta popular realizada 

fragiliza o processo da OUC, identificando-se com a propaganda para a geração 

de consensos em torno do projeto.  

O enfoque financeiro desse tipo de operação fundamenta um discurso 

legitimador pautado no argumento de se estar regenerando um espaço 

degradado, e que qualquer intervenção, melhor “do que nada”, ocupando o vazio 

deixado nesse caso pela demolição da Perimetral, se justifica, para legitimar 

qualquer intervenção nova. Estes mecanismos legitimadores fragilizam a 

percepção social da complexidade de usos e de ocupação existente na região, 

obscurecendo o sentido da verdadeira participação de atores diversos, e de 

resistência por parte dos moradores.  

A financeirização prioritária no processo de transformação urbana se evidencia 

com a verificação de parcas ações no âmbito da OUC para atender às 

populações precárias da região, e assegurar a permanência da população no 

local. São evidentes também processos de valorização da terra e imobiliária, e a 

ausência de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, 

a implantação de ZEIS. 



120 
 

Esse descaso em relação a uma efetiva participação popular se evidencia ainda 

na valorização de faixa desenvolvida imobiliariamente e principal alvo da 

financeirização, presente na venda de CEPACs na orla, que receberá a maior 

parte dos empreendimentos de uso misto ou corporativos previstos, formando 

uma verdadeira cortina de construções. Tal ocupação se dará em detrimento de 

extensas áreas em que esse tipo ação se revela inexistente, nas faixas 

intermediarias da OUC, por exemplo, no Morro da Providência e imediações 

dessa comunidade assistem a uma inexistência deliberada de investimentos em 

infraestrutura e equipamentos, sobretudo habitacionais e de espaços públicos. .  

Apesar de forças desiguais, mantêm-se focos de resistências como a Comissão 

de Moradores do Morro da Providência e o Fórum Comunitário do Porto. Mesmo 

com esse esforço de mobilização e resistência, a falta de transparência dos 

gestores da OUC, as ambiguidades e insegurança da população afetada, e a 

falta de compromisso do Plano Básico de Obras de infraestruturas a cargo do 

Consórcio Porto Novo obscurece responsabilidades dos agentes institucionais e 

financeiros, facilitando o avanço do favorecimento imobiliário presente. 

A inconsistência da OUC Porto Maravilha frente à complexidade representada 

pelo conceito de Projeto Urbano a afasta dessa prática:  

Deve-se salientar, pois, que a operação urbana em tela não instaura, 

efetivamente, um processo projetual de renovação da área portuária, capaz 

de lidar com diferentes escalas de intervenção, diferentes temporalidades, 

diferentes interesses de atores sociais, que constituem questões 

importantes para a implementação de projetos urbanos (TSIOMIS et 

ZIEGLER, 2007). Concebido de forma estática, o projeto escamoteia 

conflitos, não estabelece claramente uma estratégia de ocupação da área 

de intervenção ao longo do tempo e corre o risco de ser alterado 

pontualmente a cada momento para atender interesses de ocasião. 

(BALANDIER; PINHEIRO MACHADO, 2014:5).  

O ocultamento de conflitos torna a intervenção estática, refratária a ideia de plano-processo, 

ausente de verdadeira participação popular. Embora aparentemente não se tenha clareza 

quanto à ocupação diversificada que a área estimula a pensar, é patente a prioridade aos 

interesses imobiliários na forma de construção de edifícios de alto padrão.  A ausência de 
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clareza no Projeto também deixa a área sujeita a ação discricionária do poder político, em 

detrimento da razão social ética e técnica necessária.  

Além desses aspectos e diante das informações elencadas até o momento fica evidente que 

a intervenção urbanística se volta a uma concepção de cidade enquanto mercadoria capaz 

de acionar negócios e interesses econômicos privados, dissociados de uma efetiva 

pluralidade de usos para além dos discursos e de interesses sociais capazes de remeter a 

dimensão da cidade enquanto espaço de vida. 
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4.2 Bairro do Recife: Porto Digital e Operação Urbana Porto Novo do 

Recife  

O bairro do Recife Antigo encontra-se no centro da cidade do Recife, em 

Pernambuco, capital do estado. Atualmente a Região Metropolitana do Recife 

(RMR) é composta por 14 municípios e abriga 3,7 milhões de habitantes, quase 

metade (42%) da população de Pernambuco e é responsável por mais da 

metade do PIB do estado (65%), o que é bastante comum para as capitais 

brasileiras. O que torna Recife especial é que seu crescimento econômico vem 

acontecendo acima da média nacional, e o estado tem atraído empresas que se 

instalam principalmente na RMR fato que tem provocado investimentos urbanos 

importantes. Destacam-se nesse cenário a Refinaria Abreu de Lima, a 

petroquímica SUAPE, o estaleiro Atlântico Sul e um polo automotivo que abrigará 

mais de 80 indústrias do setor, gerando juntos, segundo a agência 

CONDEPE/FIDEM, mais de 100.000 empregos (DE SOUZA; CAVALCANTI, 

2013). 

O Bairro do Recife, localizado num istmo que abriga um porto natural é a 

localidade mais antiga da cidade. O bairro está esvaziado de funções e 

população, que, segundo o IBGE, decresceu de 925 para 602 habitantes entre 

2000 e 2010 (SERAFIM, 2012). 

A área de estudo insere-se na região político-administrativa RPA1, conforme 

mapa a seguir. A RPA1 possui uma população de 77.579 habitantes e área total 

de 1.527 ha. Sua densidade de demográfica bruta é de aproximadamente 50 

hab/ha.  Esta densidade não está distribuída no território de forma homogênea, 

pois nas suas áreas de ocupação irregular (ou informal) comunidades de 

Coelhos e de Vila Brasil (ambas ZEIS) concentram uma população de 38.630 

habitantes e 11.745 domicílios, segundo dados do IBGE, 2010.  

 



124 
 

 

Mapa com a delimitação da RPA1 e do Bairro do Recife (Fonte: PDR, 2001). Elaboração: 

Diagonal 2012. 

 

 

Mapa de densidade demográfica fonte: IBGE, 2010 elaboração: Diagonal, 2012. 

 

O bairro do Recife onde se localizam as intervenções do projeto Porto Novo 

possui uma área de 270ha e uma população residente de menos de 600 

habitantes (IBGE, 2010). Esta incipiente concentração populacional, ao menos, 
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quando comparada com o restante da RPA1, não traduz a sua densidade 

territorial, consubstanciada nas suas expressões culturais (música, dança, 

culinária, etc.), na diversidade social, em seus traços arquitetônicos e urbanos e, 

fortemente, nas suas diversas e sucessivas camadas históricas. 

Originalmente a sua situação topográfica primordial junto à frente marítima e ao 

longo da foz do Rio Capibaribe definiu o seu traçado inicial. E, a partir da 

observação de mapas históricos ou esboços elaborados por visitantes europeus 

na Península do Recife, ou até por meio de outras cartografias realizados por 

engenheiros militares portugueses e holandeses, é possível compreender a 

estrutura urbana do núcleo portuário inicial, as suas ruas, largos, edificações etc.   

De acordo com Galindo (2004): 

Quando do início da ocupação do lugar e construção da aldeia, 
um princípio foi adotado, e este levou em conta a condição 
geográfica do lugar. Um eixo determinava a forma final desta 
aldeia, e este corria pela cumeada mais alta da terra seca (...) a 
demarcação de uma rua marcou a espinha dorsal e organizou o 
corpo da aldeia, a Pontestraat – ou Rua da Ponte (1630-1654) 

Esta trama viária inicial pode ser identificada no mapa a seguir.  

 

Carta da Capitania de Pernambuco, Johan Vingboons – papel aquarelado, 1660 
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Do ponto de vista da morfologia urbana, atualmente a maioria das quadras 

retangulares são ocupadas por edificações em todo o seu perímetro, 

implantadas junto à divisa dos lotes, constituindo um sistema edificado 

identificado com as chamadas quadras tradicionais (PANERAI, 1980). O gabarito 

predominante raramente ultrapassa os 4 pavimentos. Exceção se faz à algumas 

torres mais recentes e localizadas próximos ao rio Capibaribe – com 

características modernas – que podem chegar a 18 pavimentos, como é o caso 

da sede da prefeitura municipal. 

O Bairro do Recife está posicionado adjacente aos bairros históricos de São José 

e Santo Antônio, além de possuir relações físico-funcionais com estas 

centralidades, o que fica evidente na concentração de comércio e serviços na 

Avenida Rio Branco e com a inauguração do shopping Paço Alfândega em 2003. 

O levantamento preliminar de planos e projetos localizados indica também a 

presença dos polígonos do Porto Digital a ser tratado mais adiante.   

Pode-se verificar – a partir da observação das imagens de satélite, uma situação 

fundiária com a existência de lotes maiores na porção norte da Ilha e ao redor 

do Forte do Brum, não raro, com usos transitórios (estacionamentos, galpões 

etc) em diversas edificações abandonadas ou subutilizadas. 

 
Configuração da ocupação 
Fonte: Modificado de Google Earth, 2016 
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Configuração da ocupação 
Fonte: Modificado de Google Earth, 2016 

 

As conexões com o continente ocorrem por quadro pontes principais e duas vias 

estruturais (Rua Gervásio Pires e Cruz Cabugá) interligam com a porção 

continental. A partir da praça Rio Branco – mais conhecida como Marco Zero – 

se irradiam estruturas viárias (e de onde se iniciam todas as medidas oficiais de 

distâncias rodoviárias locais) que se conectam com a porção central fora da ilha 

(a própria Avenida Rio Branco, Avenida Marques de Olinda e a Avenida Barbosa 

Lima). Esta forma radial pode ser atribuída ao Plano Urbano de Ulhôa Cintra 

(1943) que possuía como conceito central a definição de um perímetro de 

irradiação a partir deste ponto central, ampliando significativamente os eixos de 

expansão da cidade, por meio da, a implantação da Avenida Agamenon 

Magalhães (1ª. Perimetral e localizada na porção continental).   

Do ponto de vista da legislação urbanística, a frente d’água continental e a Ilha 

de Santo Antônio estão inseridas na ZEDE – Centro Principal (Zona Especial de 

Dinamização Econômica). Nesta porção territorial encontra-se uma variação de 

coeficiente de utilização entre 4 a 7. Já o Bairro do Recife encontra-se em uma 

Zona Especial de Preservação Histórica (ZEPH) com setores de preservação 

ambiental (não chega a ser classificado em preservação rigorosa, como em algumas 

porções do Bairro de Santo Antônio). É possível identificar uma variação de coeficiente 

de aproveitamento entre também de 4 a 79. Este dado é bastante relevante ao se 

                                                           
9 Para maiores informações consultar o projeto do Cais Estelita. 
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considerar que em uma operação urbana a fixação de um coeficiente baixo seria um 

ponto estratégico (ou de partida) para a compra de potencial construtivo e a 

correspondente aplicação de tais recursos no respectivo perímetro.  

 

4.2.1 Das origens aos anos 1980 

A cidade do Recife teve origem em uma vila de pescadores que, por causa da 

geografia propícia para um porto natural (mesmo que ainda rudimentar), se 

instalou no que hoje é o bairro do Recife Antigo no século XVI. A ocupação 

Holandesa (1630 – 1654) e a localização do porto naquele local transformaram 

a vila em um núcleo urbano que deu origem à cidade do Recife. Usado para o 

transporte de mercadorias da Companhia das Índias, a presença do porto 

estimulou o desenvolvimento do bairro que, na época da expulsão dos 

Holandeses já contava com cerca de 300 edificações a maioria sobrados de uso 

comercial (MARQUES; LEITE, 2005). 

O porto manteve-se importante para a América do Sul desde essa época até e 

principalmente o século XVIII, mesmo com as condições precárias que oferecia 

(MARQUES; LEITE, 2005). Sua importância pode ser atestada pela existência 

de edifícios como a Bolsa de Valores, da Associação Comercial, entre outros. O 

que era o ancoradouro do Recife foi alvo da primeira intervenção de melhoria em 

1815, seguida de várias outras durante esse século, sem resultados relevantes 

(DE SOUZA; CAVALCANTI, 2013). 

Sendo a capital mais importante do Nordeste com a indústria açucareira 

consolidada e modernizada desde o final do século XIX, Recife precisava de um 

Porto que desse suporte à economia. De 1909 a 1915 o Porto finalmente passou 

por uma reforma importante que se seguiu de uma modernização urbana no 

bairro do Recife (cuja estrutura ainda hoje predomina) e que culminaram com 

sua reabertura para operações comerciais em 1918 (DE SOUZA; CAVALCANTI, 

2013). Essas obras incluíram reformas e a construção de um novo cais de 

atracação  

Com as obras portuárias empreendidas no início do século XX, 
que englobaram reformas e a construção de um novo cais de 
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atracação e de novos armazéns, também ocorreram alterações 
no tecido urbano, como mudanças no traçado viário, um novo 
parcelamento do solo e um novo estilo arquitetônico dos edifícios 
que foram sendo construídos na área (MARQUES; LEITE, 2005, 
p.8). 
As antigas ruas, becos e vielas deram lugar a modernas e largas 
avenidas convergentes à praça que beira o novo cais. Quadras 
originais foram demolidas, com seus sobrados magros, 
característicos do período colonial, dando lugar aos novos 
edifícios de gosto eclético que, muitas vezes, ocupavam 
praticamente toda uma nova quadra. Estas edificações, com 
gabarito quase uniforme, margeavam as novas avenidas e ruas 
numa clara referência ao traçado de Haussmann para a Paris de 
1850 (MADUREIRA, 1996, p. 65-66 apud MARQUES; LEITE, 
2005 p. 9). 

Mesmo tendo passado por um período de prestígio, quando concentrou 

empreendimentos e atividades como comércio, bares, casas noturnas, além de 

habitação, na década de 1940 iniciou-se um processo de desconcentração das 

atividades produtivas com a transferência para outros bairros resultando num 

esvaziamento de atividades seguido pela perda da importância que iniciou na 

década de 1960 (MARQUES; LEITE, 2005). 

Segundo MOREIRA (apud DE SOUZA; CAVALCANTI, 2013) durante o século 

XX o porto recebeu diversas intervenções e suas atividades se expandiram 

substituindo aos poucos as atividades voltadas para o uso residencial. Por ser 

muito importante, a atividade portuária ao se expandir destruiu o legado 

arquitetônico residencial da história urbana do Recife, o que resultou no 

abandono do bairro pela população residente, tornando-se monofuncional. 

Na segunda metade do século XX, o Porto do Recife tornou-se insuficiente e 

obsoleto para a necessidade do Estado. Em função disso foi construído o Porto 

de Suape a cerca de 40 km ao Sul de Recife. As obras tiveram início em 1968 e 

em 1982 o parque de combustíveis do Porto do Recife foi transferido para lá, 

iniciando a transferência de diversas atividades portuárias, o que esvaziou o 

Bairro e o Porto do Recife (BRENDLE; VIEIRA, 2011). 
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Posição relativa do Porto de Suape 
Fonte: Modificado de Google Earth, 2016 

 

4.2.2 Final do século XX, projetos para a área 

A partir do final do século passado o Bairro do Recife passa a ser alvo de planos 

e projetos visando revitalizar trazendo população e ampliando a oferta de 

comercio, serviços e lazer (BRENDLE; VIEIRA, 2011). 

Nessa época 70% da área estava sem uso. Em 1986 (MADUREIRA, 1999 apud 

MARQUES; LEITE, 2005) a prefeitura tomou a iniciativa de desenvolver um 

grande projeto de recuperação do centro de Recife (compreendendo os bairros 

de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Bairro do Recife Antigo). Para isso 

instalou a equipe no Bairro do Recife, onde fizeram levantamentos e projetos 

que foram aprovados pela comunidade e que tinham um cunho social evidente. 

Em função das mudanças de gestão, esse projeto ficou parado até 1993, quando 

foi retomado e desenvolvido como Plano de Revitalização do Bairro do Recife. 

Agora, o plano tinha um cunho econômico mais evidente, com a renovação das 

atividades através do turismo e da recuperação das características tradicionais 
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e a restauração do patrimônio edificado. Foram definidas três áreas-piloto: Pólo 

Alfândega, Pólo Bom Jesus e Pólo Pilar a serem desenvolvidas em parceria com 

a iniciativa privada e com incentivos ficais, associados à legislação, que além de 

estabelecer zoneamento específico, abriu a possibilidade de se estabelecerem 

operações urbanas (MARQUES; LEITE, 2005). 

O polo Alfândega recebeu o Shopping Alfândega, instalado pela iniciativa 

privada na forma de parceria no edifício histórico no extremo sul da ilha, o que 

estimulou mudanças no seu entorno. O polo Bom Jesus teve como foco a antiga 

rua dos Judeus ocupada por 11 bares e restaurantes após a repintura do 

conjunto arquitetônico. O polo Pilar, que compreende a área portuária ociosa se 

manteve com a comunidade do Pilar (MARQUES; LEITE, 2005). 

 
Os 3 polos de intervenção 
Fonte: Modificado de Google Earth, 2016 

 

Para Lacerda (2007 apud DE SOUZA; CAVALCANTI, 2013) as inúmeras 

intervenções ocorridas no Bairro do Recife no período de 1970 ao início do 
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século XX favoreceram o mercado imobiliário em suas estratégias de 

revitalização urbana. 

 

4.2.3 O Porto Digital em Recife (2000) 

O Porto Digital é um projeto do Governo do Estado de Pernambuco, em parceria 

com a iniciativa privada que teve início no Bairro do recife e que está se 

expandindo para o bairro de Santo Amaro. Como estratégia de desenvolvimento 

local, o Governo do estado desenvolveu a ideia de um Cluster10 de empresas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Para tanto, o Governo se apoia 

em três vertentes: fortalecimento do núcleo de TIC, revitalização urbana e 

inclusão social (SERAFIM, 2012) (MARQUES; LEITE, 2005). 

O que marcou o início do projeto foi a criação do Núcleo de Gestão do Porto 

Digital (NGPD) em dezembro de 2000, mas algumas ações nesse sentido já 

vinham acontecendo como a criação do Polo de Estudos Avançados pelo centro 

de informática da Universidade Federal de Pernambuco em 1995, que tem papel 

fundamental no desenvolvimento de capital humano de excelência (SERAFIM, 

2012). 

Soma-se a essa iniciativa a instalação de fibras óticas em algumas áreas 

selecionadas e restauradas como forma de adequação tecnológica de apoio ao 

polo pretendido. Mesmo com a demanda, que inicialmente era por espaços 

pequenos passando a ser por espaços grandes, a requalificação ainda estava 

sendo realizada de forma muito fragmentada. Aos poucos a adequação 

tecnológica tornou-se mais integrada e os imóveis, agora valorizados pela nova 

dinâmica econômica, foram restaurados (SERAFIM, 2012). 

Para estimular o desenvolvimento do polo estão sendo oferecidos incentivos 

fiscais nas três esferas de governo: como IPTU, ISS, ITBI, taxas de licença e 

funcionamento, ICMS, ... (SERAFIM, 2012). 

                                                           
10 “[...] os clusters são entendidos como uma nova estratégia de transformação do tecido urbano, 

atuando como pólo gerador de renovação destas áreas atualmente tão degradadas, não só do 
ponto de vista urbano, como também social e ambiental” (MARQUES; LEITE, 2005). 
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Segundo Cavalcanti (2012 apud SERAFIM, 2012) houve um projeto de 

responsabilidade social do PD com a comunidade do Pilar por 9 anos, mas que 

foi descontinuado. O projeto consistia em capacitar jovens da comunidade em 

fotografia e em utilizar os serviços deles em eventos do PD. Atualmente existem 

3 projetos sociais em andamento, mas nenhum diretamente relacionado à 

comunidade do bairro. 

A Ampliação do PD que está em andamento, estendendo a área até Santo 

Amaro, amplia também o escopo do projeto, incluindo economia criativa, como 

projetos de design, animação e jogos digitais. Nesta nova localização será 

possível a construção de edifícios altos, pois não há restrições do (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) IPHAN, o que pode atrair empresas de 

grande porte.  

 
Nova área do Porto Digital incluindo o quadrilátero do bairro de Santo Amaro. 
Fonte: Modificado de Google Earth, 2016 
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4.3 A OPERAÇÃO URBANA PORTO NOVO DO RECIFE 

Atualmente o recife está sendo alvo de diversas operações urbanas11 que, 

segundo Albuquerque e Gomes (2013) são legitimações do Estado para 

concepções de grandes empreendedores imobiliários de capital local e 

internacional. 

Entre os Armazém 7 e 14, em frente a uma faixa de 1.300 m de cais marítimo 

está a área de intervenção Porto Novo 1 da Operação Urbana Porto Novo do 

Recife (OUPNR), no Bairro do Recife. Para Brendle e Vieira (2011) esses 

armazéns compõem um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico 

tombado pelo IPHAN, e está um uma ZEPH 9 (Zona Especial de Preservação 

Histórica), o que denota o expressivo valor histórico simbólico e memorial do 

conjunto. 

 

Fonte: Brendle e Vieira, 2012. 

 

                                                           
11 O instrumento urbanístico de Operação Urbana Consorciada está definido no Estatuto da Cidade (Lei 

no.10.257, de 10 de julho de 2001). E no seu Art. 32. a sua aplicação fica atrelada à  uma lei municipal 

específica, que deverá ser baseada no plano diretor, que poderá delimitar área (ou perímetro) para a sua 

aplicação.  De acordo com o parágrafo primeiro deste mesmo artigo: “considera-se operação urbana 

consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 

de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental”.  
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Em 2004, o Plano Diretor do Recife já indicava que esse perímetro poderia ser 

alvo de transformações. Os bairros do Recife, Santo Amaro, Santo Antônio, São 

José, Boa Vista, Soledade, Ilha Joana Bezerra, Cabanga, Brasília Teimosa e 

Pina compunham uma Zona de Ambiente Construído (ZAC I), com algumas 

diretrizes específicas, como: viabilizar OUCs com Parcerias Público privadas 

(PPPs); recuperação de imóveis históricos; programas de habitação no centro; 

estimular comercio e serviços; estimular atividades de cultura e lazer 

desconcentradas; incentivar atividades de apoio ao turismo; organizar a 

mobilidade; desestimular a especulação imobiliária; requalificação urbana, 

incluindo áreas em situação de risco; regularização fundiária (RECIFE, 2004 

apud ALBUQUERQUE; GOMES, 2013). 

O projeto do Novo Porto foi elaborado pelo Governo do Estado em parceria com 

o Porto do Recife, com o intuito de requalificação dos antigos armazéns do porto 

do Recife, localizados no Bairro do Recife, como está destacado na notícia 

publicada no Jornal do Comércio no dia 29 de dezembro de 2010: 

Com objetivo de requalificar os armazéns e urbanizar a área 
portuária, o Projeto Porto Novo - Operação Urbana no Cais do 
Porto foi lançado nesta quarta-feira (29) pelo Governo do Estado 
e o Porto do Recife. A área localizada nas proximidades do 
Marco Zero do Recife - que vai do Armazém 9 até os Armazéns 
15 e 16 (do outro lado da ponte giratória) - se transformará em 
um complexo turístico que pretende unir comércio, cultura, lazer, 
gastronomia e eventos em mais de 1km de extensão de cais. A 
obra vai custar R$50 milhões e tem previsão de ser concluída 
em 18 meses (..)O projeto foi elaborado pelo Núcleo Técnico de 
Operação Urbana da Secretaria de Planejamento do Governo 
do Estado, sob a coordenação do Porto do Recife (Portal UOL, 
29.05.2013 apud ALBUQUERQUE; GOMES, 2013). 

 

4.3.1  O Projeto 

O objetivo do Projeto do governo do estado é recuperar o Porto do Recife em 

um polo de turismo com serviços e áreas de lazer nos moldes dos projetos de 

Puerto Madero (Buenos Aires), do Porto de Lisboa e do Porto de Belém e 

Estação das Docas no Pará (SERAFIM, 2012). 
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Para tanto 8 galpões abandonados serão requalificados e um edifício de vários 

andares da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi demolido. Dos 8 

edifícios que compunham o conjunto, é preciso notar que o armazém 10 foi 

demolido, dando lugar à uma nova edificação. Pretende-se instalar um hotel de 

luxo (armazéns 15 e 16), uma marina, espaços de lazer (como boliche) 

restaurantes e bares (nos armazéns 12,13 e 14 que comporão um Festival 

center), auditório e cinema (no festival center), um centro cultural e de 

exposições da cultura local (o Centro Luiz Gonzaga já em funcionamento no 

lugar do Armazém 10) além de escritórios (galpão 9) e um centro de convenções 

(do outro lado da ponte). Compondo essa infraestrutura para o turismo soma-se 

um terminal marítimo de passageiros. Todo o complexo atendido por um sistema 

de ciclovias (DE SOUZA; CAVALCANTI, 2013; SERAFIM, 2012). 

Serafim (2012) cita que é importante que o monofuncionalismo da proposta seja 

quebrado com o estímulo à fixação de população de diversas classes sociais, 

mas não cita como isso está previsto. 

Mesmo com o Plano Diretor do Recife (2004) tendo colocado como diretriz a 

provisão de habitação nas áreas centrais, o que se nota na Operação Urbana 

Porto Novo é a falta de previsão de usos residenciais, principalmente na forma 

de Habitação de Interesse Social, sobretudo considerando a existência da 

Comunidade do Pilar que se instalou no bairro desde antes destas intervenções. 

O governo do estado de Pernambuco deixou de assumir seu papel 

corresponsável “como garantidor de acesso à moradia como direito humano” 

legislando sobre o território e conduzindo as parcerias com os investidores 

privados buscando fazer valer a função social da cidade. Além da possibilidade 

de construção de habitações, há que se considerar as possibilidades de retrofit 

do patrimônio edificado, que está muitas vezes subutilizado (principalmente nos 

andares superiores) e que poderia ser utilizado para uso habitacional (DE 

SOUZA; CAVALCANTI, 2013). 

4.3.2 Verificação preliminar de campo 

O presente estudo visa compor com diversas fontes de pesquisa, não apenas 

por meio de importantes dados secundários (publicações, teses, revistas, 



137 
 

Internet, entre outros), mas por meio de construção de dados primários de campo 

a partir da observação técnica direta dos autores/ pesquisadores. Uma primeira 

vistoria no local da intervenção foi realizada em novembro de 2015. 

A implementação de ações na área de estudo, perfazendo a porção da frente 

marítima tradicionalmente ocupada por galpões de logística atrelados ao Porto 

de Recife, vem sendo realizada por etapas sucessivas. Atualmente as obras 

encontra-se em adiantado estágio de execução e já é possível se vislumbrar o 

conjunto do projeto – concepção urbanística - mesmo que alguns dos trechos 

ainda estejam em obras ou na iminência de serem inaugurados.  

A realização de um percurso a partir do Marco Zero – Praça Rio Branco – seja 

em direção ao terminal de passageiros na porção Norte, seja em direção ao Paço 

Alfandega (Sul) chama a atenção a reconstituição de uma via de pedestres junta 

à frente marítima. O piso foi reconfigurado com cimento colorido e ladrilhos, em 

realidade, peças de granito rugosas, que definem juntas de dilatação. Foram 

preservados os trilhos originais de deslizamento dos guindastes de içamento de 

carga do Porto e demais trilhos ferroviários.  

Entre o guarda corpo metálico branco (elaborado em um desenho bem cuidado) 

e o embasamento dos galpões requalificados encontra-se áreas de transição no 

piso. No primeiro caso, foram utilizadas tampas metálicas aparentemente 

reaproveitadas, conferindo uma faixa de limite e observação da paisagem, que 

também funciona como um duto de inspeção de fiação subterrânea e que 

organiza a localização dos postes de iluminação alinhados. Do lado oposto há 

uma faixa de grama que compatibiliza a via de pedestres com os edifícios, 

conferindo ao conjunto uma leveza e evitando juntas precárias ou acúmulos 

indesejados de resíduos.  

Pode-se verificar que ao longo deste percurso foram definidas áreas de 

permanência, de onde pode se observar a paisagem (inclusive o istmo onde se 

localiza o Parque das Esculturas do Brennand). São abrigos em estrutura 

metálica de configuração de quatro pórticos triangulares sequenciais 

(posicionados com sua base invertida), conformando uma cobertura de madeira 

e resultando em uma área de sombreamento e descanso. Os postes de 
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iluminação fornecem uma luz indireta e há uma sinalização geral visível e clara 

ao longo do caminho. São identificados também os elementos do mobiliário 

urbano (lixeiras, bancos, decks etc) desenhados de acordo com uma linguagem 

desenvolvida para este projeto.  

  

Vista para a rua de pedestres – abertura da 

frente marítima do antigo Cais do Porto de 

Recife. (foto: Paulo Olivato - 2015) 

Novos usos nos galpões requalificados (foto: 

Paulo Olivato - 2015) 

 

Os edifícios foram preservados apenas parcialmente – deve-se destacar a sua 

estrutura de vigas e pilares e pórticos. Em alguns casos, foram reconstituídos 

alguns pormenores da fachada, mas via de regra apenas a estrutura de concreto 

armado se manteve e os gabaritos máximos preservados. Todo o restante da 

edificação passou por transformações profundas para receber os novos usos, 

tais como: cafés, lojas, restaurantes, áreas de exposição, Mercado de 

artesanato, escritórios, entre outros.  
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Demolição do miolo dos armazéns para a reconfiguração 

arquitetônica, com a manutenção das estruturas 

envoltórias (foto: Paulo Olivato, 2015). 

Lixeira com a logomarca do 

projeto - mobiliário urbano 

desenhado para esta 

intervenção urbana. (foto: Paulo 

Olivato, 2015). 

 

As atividades comerciais e de serviços “Armazéns do Porto”, sobretudo, 

restaurantes e cafés em relação aos novos espaços públicos posicionam-se em 

uma cota superior (aproximadamente 1m), reforçando a ideia de transição entre 

os espaços destinados ao fluxo de pedestres e estas áreas de permanência e 

consumo. Além disso, propiciam uma situação favorável para a observação da 

frente marítima em um certo escalonamento/ mirante baixo. Os pilares dos 

galpões configuram uma estrutura de acolhimento das atividades que ocorrem 

neste térreo. Não há limites físicos entre eles e a transposição de cotas ocorre 

por meio de pequenas escadas com corrimão cinza escuro. 

O edifício do Cais do Sertão, projeto do escritório Brasil arquitetura, conforme já 

tratado anteriormente, ainda está em obras, porém parte dele se encontra aberto 

para a visitação. A sua estrutura em concreto aparente comunica uma intenção 

tectônica – ora sugerindo uma referência ao chão do Sertão, ora dialogando com 

o entorno em contraste com as estruturas revestidas e pintadas dos demais 

armazéns. Na foto, pode-se notar uma sobreposição também entre as cores do 

concreto e os tons azuis do céu. Deve-se destacar que, apesar de eventuais 

críticas ao projeto no que se refere à demolição dos galpões originais, houve um 
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cuidado de implantação e de alinhamento com algumas e novas aberturas às 

visuais da paisagem, como o eixo a partir da Torre Malakoff, conforme figura a 

seguir.  

  

Pavilhão em obras do Cais do Sertão, vão central e 

estrutura em concreto aparente – Brasil Arquitetura (Foto: 

Paulo Olivato, 2015) 

Aberturas e visuais da paisagem 

a partir do eixo da Torre Malakoff. 

(Foto: Paulo Olivato, 2015)  

 

 

A localização do terminal de passageiros do porto, apesar de nova, é pouco 

visível e articulada ao conjunto do projeto, talvez devido ao atual momento ainda 

de construção e obras de algumas partes que poderiam criar um contínuo 

espacial e de fácil leitura e acesso. Ainda do ponto de vista de transporte, a área 

é muito bem servida por linhas de ônibus e foi previsto um estacionamento logo 

no começo (parte Sul) do projeto, já em funcionamento.  

4.4 PROCESSOS DE GESTÃO: CONCEPÇÃO E DINÂMICAS 

O Projeto do porto Novo foi licitado e a ganhadora foi a Gerencial Brasitec 

Serviços Técnicos, empresa que pertence à Excelsior Seguros que tem 

concessão por 25 anos renováveis por mais 25. Mas, como a empresa não é do 

ramo da construção civil, se associou a outras duas empresas (Conic Souza 

Filho e a Triunfo Engenharia) para as obras previstas. As associações do Núcleo 

Temático de Operações Urbanas da Secretaria de Planejamento do Estado de 
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Pernambuco com empresas privadas, que ainda se estendem à empresas 

ligadas ao ramo hoteleiro e de lazer, reiteram o poder de atração do projeto para 

a iniciativa privada, no formato de parcerias conforme as leis especificas (LF 

11079/2004 e LE 12.765/2005) e possibilitam a requalificação da região do porto 

após 100 anos da primeira grande renovação (DE SOUZA; CAVALCANTI, 

2013). 

4.4.1 As questões de patrimônio 

A prefeitura do Recife mostrou na década de 1980 a preocupação com o 

patrimônio edificado quando promulgou a lei que estabeleceu as Zonas 

Especiais de Patrimônio Histórico (ZEPHs), protegendo desde edificações 

isoladas a conjuntos ou sítios. O conjunto dos armazéns do Bairro do Recife está 

definido como ZEPH 9 (MARQUES; LEITE, 2005). 

Assim, a OUPNR apoiou-se no patrimônio existente e atribuiu a esse conjunto 

novos usos e renovação da estrutura do espaço público aberto reforçando o 

ritmo existente e reiterando o bairro como portal marítimo da cidade (BRENDLE; 

VIEIRA, 2011). 

Deve-se considerar que geralmente o patrimônio industrial ou portuário sem uso 

nas cidades está sob constante ameaça de destruição. Normalmente são áreas 

dotadas de infraestrutura, intraurbanas, deterioradas ou abandonadas que estão 

na mira do mercado imobiliário. 

Para Brendle e Vieira (2011), apoiados na carta de Veneza12 (1964) o patrimônio 

industrial, portuário ou até vernacular conferem à cidade uma cultura material 

que transcende a “supremacia estética e acadêmica”, conferindo a alma e a 

“essência de sua contemporaneidade”. A não atenção a isso pode gerar atitudes 

arbitrárias como a que provocou a perda do patrimônio de Les Halles de Paris 

em 1971. 

                                                           
12 a noção de monumento histórico estende-se “não só às grandes criações, mas também às 

obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural” 
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Fonte: Brendle e Vieira, 2012. 

 

4.4.2 EDIFÍCIO EVENTO 

Assim, Brendle e Vieira (2011) são bastante críticos quanto ao edifício do Cais 

do Sertáo Luiz Gonzaga, enquadrando-o no que Monnier (2006 apud BRENDLE; 

VIEIRA, 2011) descreve: 

Edifício evento é aquele que o emprego maciço das técnicas de 
informação insere de forma importante e súbita no espaço 
público para neste exercer uma representação forte e 
impositiva... O edifício evento é fruto de uma encenação 
fabricada por profissionais de comunicação que estão mais 
preocupados com a eficácia dessa comunicação do que em 
produzir uma informação equilibrada (MONNIER, 2006: 12,15-
16 apud BRENDLE; VIEIRA, 2011) 

Para os autores, o Edifício Cais do Sertão Luiz Gonzaga descaracteriza o 

conjunto portuário quando quebra o ritmo dos armazéns históricos 

desconsiderando as características do conjunto patrimonial. Para Kühl (2009, 

p.150 apud BRENDLE; VIEIRA, 2011), “não se justifica a alteração de um 

conjunto de qualidade para fazer arquitetura, ainda que boa arquitetura”.  
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A destruição do Armazém 10, edifício integrante de um conjunto 
de edificações do Porto do Recife na Avenida Alfredo Lisboa, foi 
deflagrada a partir da Operação Urbana denominada Porto 
Novo, para a construção de um museu e centro cultural, o Cais 
do Sertão Luiz Gonzaga, um memorial ao artista pernambucano. 
Autorizada pelo IPHAN-PE, a demolição deste testemunho da 
arquitetura portuária do Recife é um dos mais recentes crimes 
contra o patrimônio industrial brasileiro. Localizado no entorno 
da área tombada pelo IPHAN para o Bairro do Recife inserida na 
ZEPH 9 (setor de intervenção controlada da Lei Urbanística 
Municipal), o Armazém 10 integrava um conjunto urbano 
definidor do corredor formado pela Avenida Alfredo Lisboa, de 
significativo valor ambiental, onde as unidades individuais não 
possuindo necessariamente qualidade figurativa excepcional, 
são testemunhos de valor documental, memorial e simbólico da 
arquitetura portuária resultante da reforma do Bairro no início do 
século XX. Os antigos armazéns do Porto do Recife representam 
não uma expressão arquitetônica isolada, mas uma composição 
espacial de um conjunto ambiental que absorvendo as 
atividades e práticas sócio-culturais conferiram a identidade 
portuária ao Bairro do Recife, portal marítimo da cidade do 
Recife (BRENDLE; VIEIRA, 2011) 

 

4.5 REFLEXÕES E CENÁRIOS 

A análise preliminar dos aspectos envolvidos nas intervenções urbanísticas 

relacionadas ao projeto Porto Novo suscitam questões que poderão ser 

aprofundadas nas etapas subsequentes deste estudo, quais sejam: 

a) A reconfiguração da frente marítima do núcleo histórico de Recife 

apresenta características atreladas à qualificação do espaço público, com 

a abertura visual para uma porção do território com alto valor ambiental/ 

paisagístico, proposição de novos usos/ atividades comerciais e cultuais, 

porém se localiza em um eixo de expansão imobiliária recente. Em qual 

medida o projeto urbano reforça/ reproduz o padrão de apropriação do 

espaço público por grandes investidores, por meio da valorização 

imobiliária? Ou, por outro lado, se a sua situação urbana e os seus limites 

físicos/ geográficos configuram uma forma de atenuação deste processo 

imobiliário e torna-se capaz de permitir uma maior democratização do 

acesso à frente marítima e potencializando o papel simbólico do Marco 

Zero nas suas dimensões históricas, turísticas e comerciais? 
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b) Qual o papel este projeto pode desempenhar em escala metropolitana, 

uma vez que esta porção territorial articula em sua extensão mais 

ampliada o Eixo Sul de Recife à Olinda? 

c) Quais as ameaças reais podem ser identificadas (seja ao conjunto das 

edificações históricas apontadas por alguns autores – como por exemplo 

a demolição de alguns galpões, seja ao processo de expansão imobiliária 

do continental do centro) – e quais as potencialidades vinculadas à 

reconstituição de uma nova espacialidade urbana  e derivada das 

articulações com a frente marítima portuária e as suas possíveis conexões 

com o transporte público coletivo? 

d) Quais os descompassos entre o projeto e à implantação e quais as 

consequências previstas e não previstas nas dimensões sociais, 

econômicas e ambientais? 
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 5. CASOS INTERNACIONAIS: BAIRRO UNIVERSITÁRIO (BUS); PLANO 

CALAMAPLUS (CALAMA) – CHILE 

5.1  BAIRRO UNIVERSITÁRIO DE SANTIAGO DO CHILE (BUS) 

5.1.1 Os antecedentes da regeneração e da Operação Urbana do Bairro 
Universitário 
 

O território chileno está organizado administrativamente pela divisão em quinze 

regiões, sendo uma delas a Região Metropolitana de Santiago. Esta é integrada 

por seis províncias: Santiago, Chacabuco, Cordillera, Maipo, Talagante e 

Melipilla. Santiago é uma comuna homônima a capital da Província de Santiago, 

tendo sido fundada por Pedro de Valdivia em 12 de fevereiro de 1541, com o 

nome de Santiago de Nueva Extremadura. 

 

Corresponde ao setor central da cidade, e é conhecida como Santiago Centro. 

A Província de Santiago possui trinta e duas comunas, divisões administrativas 

semelhantes a municípios, que dispõem de administração independente, e 

governantes eleitos pelo povo. 
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Até 1930, a cidade de Santiago se limitava aos limites da atual comuna de 

Santiago. Dessa década em diante, a área central passou por significativo 

esvaziamento, o que gerou uma mudança de usos, devido à retração da vocação 

residencial em benefício de outras atividades próprias de sua condição de 

centralidade (ZANCHETI, 2011).  

 

Com a mudança do modelo de importações ocorrida no final dos anos de 1970, 

o Chile entra em crise econômica que tem como resultado a paralisação do 

crescimento interno do país; essa transformação advém após quatro décadas de 

um sistema de industrialização concentrada nas regiões metropolitanas que 

delimitou um crescimento expressivo da população urbana e causou 

transformações socioeconômicas nessas regiões. O golpe militar de 1973, que 

pôs fim ao regime democrático constitucional do Chile depondo o então 

presidente Salvador Allende, e o novo governo do General Pinochet tomou uma 

série de medidas na tentativa de reestruturação econômica, propiciando uma 

fase de desindustrialização e declínio da base econômica da Região 

Metropolitana de Santiago (BOSI, apud CHONCHOL, 1994).  

  

A ditadura não favoreceu a formação de laços entre a sociedade civil, agentes 

econômicos e a municipalidade, diante de um modelo de desenvolvimento 

nacional pautado por seus efeitos, que adentra a era do Regime compreendido 

de 11 de setembro de 1973, com a deposição do governo Allende, até 11 de 

março de 1990, quando o então ditador, Augusto Pinochet entregou o poder. 

 

Esses acontecimentos e as condições do período levaram ao declínio das áreas 

centrais das cidades, e o uso residencial se deslocou a novos bairros, muitos 

deles periféricos, e em processo de urbanização, que por vezes assumiu o 

modelo de “cidade-jardim”. As áreas centrais consolidadas, ao serem 

despovoadas, atravessaram uma degradação, como consequência do 

crescimento urbano em direção a periferia. Depois de um grande terremoto 

ocorrido em 1985, e diante das eminentes transformações urbanas, a 

municipalidade de Santiago se convenceu da necessidade de recuperar o 

centro, aproveitando a ocasião de recuperar a cidade frente a destruição 

ocasionada pela catástrofe natural. 
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5.1.2 Antecedentes do Bairro Universitário de Santiago. 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 região que hoje recebe a denominação de Bairro Universitário de Santiago – 

BUS inclui dois bairros históricos, Ejército e República, localizados no Setor 

Sudoeste de Santiago e próximos ao triângulo fundacional da cidade. Foi o 

resultado do desdobramento de uma quinta, de propriedade de Enrique Meiggs 

(VIGIL, s d), que resultou na abertura de suas principais vias de acesso, as Avs. 

Ejército e República.  

 

 

 

 

 

 

 

Bairro Bus, dividido em três setores, seccionados pela Manuel Rodríguez (via norte-sul) e pela 

Av. Libertador Bernardo O'Higgins. Imagem montada pelos pesquisadores. 
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O BUS é delimitado ao norte pela Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, ao 

leste pela Avenida Manoel Rodriguez, ao sul pelas ruas Placer e Centenário e a 

oeste pela Avenida Vicuña Makenna. As avenidas Libertador Bernardo O’Higgins 

e Manoel Rodriguez dividem a comuna de Santiago em quatro setores: Triângulo 

Fundacional, Santiago Poniente, Santiago Sur-Poniente (Sudeste) e Santiago 

Sul (CAIRES, 2014). 

 

5.1.3 O contexto do Bairro BUS na região central de Santiago:  

expansão da região central até 1930 

Para entender o contexto da intervenção atual que desencadeou o Bairro 

Universitário, 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 
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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 (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 foram marcadas pelo aumento da densidade 

na região do atual Bairro Universitário, proporcionado pelo processo de 

expansão do centro da cidade, no Setor Sudoeste. Em 1911 foi construído na 

região o Campus da Beaucheff da Universidad de Chile e, posteriormente em 

1944, a Faculdade de Arquitetura da Universidad de Chile. 
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5.1.4 Os bairros República e Ejército entre crise de 1929 e a reforma 

política de 1970 

O paulatino adensamento da área central, movimento que se estendeu da 

década de 1930 até a de 1970, desencadeou um processo de transformação, 

que culminou no declínio dessa região. Este movimento atingiu novos moldes 

nos anos 1970, quando se deu início a uma abertura liberal que resultou na 

venda indiscriminada de terras, na periferização de Santiago e na degradação 

do centro. Pode-se dizer que desde 1930 se iniciou o êxodo para novos bairros, 

a leste.  

Com o golpe militar de 1973 iniciou-se a abertura da economia chilena e 

reestruturação do sistema produtivo, tendo sido implantadas estratégicas 

drásticas de liberação econômica e livre mercado (ZANCHETI, 2011). A política 

de liberação do mercado de solos atingiu o ápice no fim dos anos 1970, 

acelerando a venda de terras, o crescimento periférico, intensificando-se o 

despovoamento e declínio do centro, principalmente no Setor Sudoeste de 

Santiago. 

Com a situação de declínio da área central estabelecida na década de 1970, as 

avenidas periféricas seguiram sendo ocupadas por residências de grande porte, 

e as ruas internas ao bairro passaram a ser ocupadas por classes menos 

favorecidas, o que foi acompanhado da chegada das instituições universitárias.  

Tais avenidas periféricas de grande porte conformam os principais acessos ao 

Bairro Universitário de Santiago: Avenida Libertador Bernardo O´Higgins na 

extremidade norte, dispondo de duas estações de metrô, e Avenida Manuel 

Rodriguez, que delimita o limite a leste. No entanto, o coração do Bairro 

Universitário de Santiago e suas principais atividades se desenvolvem na 

Avenida Ejército e Avenida República. 
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Fonte: elaboração grupo de pesquisa 

Propôs-se uma nova ocupação do solo no centro por usos comerciais, de 

serviços e negócios, entendida como forma de repovoamento: visava-se corrigir 

a evasão da aristocracia chilena que ali residia. As mansões abandonadas 

passaram a ser subdivididas em apartamentos ou peças de aluguel, iniciando 

um período de deterioração dos imóveis e significativa modificação no desenho 

urbano, com a abertura das quadras para ocupação dos seus interiores 

(PAVLICK, 2010). Essa morfologia de quadras com miolo livre permanece até os 

dias de hoje, e foi bastante utilizada no desenho do posterior Bairro Universitário, 

voltando os edifícios para dentro e introvertendo seu uso e os principais fluxos.   

As instituições de ensino 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 constante 

e baixo, demonstrando ainda uma linguagem própria, a arquitetura eclética típica 
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das primeiras décadas do século XX. O processo de substituição do público 

residente gerou 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). 

O processo de degradação descrito deu azo, nas décadas seguintes, a uma série 

de intervenções urbanas, capitaneadas e promovidas pelo poder público e atores 

privados, que remodelaram o Bairro – o maior papel coube às próprias 

Universidades envolvidas-, com a instalação da Universidad Diego Portales 

(1982), da Universidad de las Américas (1988) e Universidad Andrés Bello, 

acompanhada de intervenções e programas. 

As primeiras Universidades implantadas na área de intervenção urbana foram: 

• Universidad Diego Portales 

Fundada em 1982, implantou no BUS 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. 

• Universidad Andrés Bello 

Criada também em 1982, a Universidade Andrés Bello ocupa hoje as avenidas 

República e Echaurren. Em seu primeiro momento, na década de 1980, a 

universidade ocupava apenas edifícios de valor histórico adaptados às 

necessidades dos cursos, mas com a expansão de seus cursos na década de 

1990 nova infraestrutura teve que ser criada, buscando uma arquitetura influente 

na transformação do local (PAVLICK, 2010). 

Antes mesmo destas instituições, a primeira a se instalar na região central foi a 

Universidade de Chile, com as Faculdade de Engenharia e Arquitetura, formando 

o campus a que se denominou Plaza Ercilla, à Av. República, número 517. Essa 

ocupação universitária inicial foi o agente deflagrador da posterior consolidação 
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de um Bairro Universitário (CAIRES, 2013). Ao mesmo tempo, nesse período 

haviam se proliferado na região central vários campi universitários abertos, assim 

denomináveis por seu caráter de distribuição de edifícios na malha urbana, 

enfatizando a oportunidade de ocupação das áreas centrais em declínio.  

Dois planos de maior âmbito, de iniciativa da Municipalidade de Santiago, foram 

propostos e implantados na década de 1990, aos quais veio articular-se o Plan 

de Desarrollo de la Comuna de Santiago (PDUS), de âmbito municipal, um 

estudo urbanístico e econômico realizado pelas Faculdades de Arquitetura e 

Economia da Pontifícia Universidade Católica de Chile, entre 1988 e 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.  

O gabarito de altura padrão da área central (máximo 2 pavimentos), 

característica mantida pelos imóveis remanescentes da época de formação do 

bairro estava sendo paulatina e indiscriminadamente substituído por edifícios em 

altura, ação que se apoiava no Plano de Repovoamento.  Edifícios de valor 

histórico estavam sendo demolidos sem qualquer cuidado, e por isso, na década 

de 1990 e a partir dos anos 2000, novas diretrizes foram traçadas para enfrentar 

questões afeitas à renovação urbana e preservação, o que influenciou as futuras 

intervenções no Bairro Universitário (CAIRES, 2013). 

Os fatores que mais influenciaram a expansão do mercado imobiliário no centro, 

no marco do Plano de Repovoamento foram: financiamento e incentivo à 

renovação urbana; desregulação das normas relativas à flexibilização do 

gabarito de altura; disponibilidade de terrenos; e valorização do solo gerada pelo 

potencial de verticalização da área e forte marketing imobiliário (CAIRES, 2013). 
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A concentração de faculdades nos bairros República e Ejército, promovida pela 

Municipalidade à guisa de um Bairro Universitário, foi então intensificada já na 

década de 1990, pois esse uso estava proposto no Plan de Desarrollo de la 

Comuna de Santiago (PDUS). Esse processo foi reforçado pela boa 

acessibilidade, localização e abrigo de instituições de ensino superior presentes 

na região, bem como a posição central do Bairro, fatores que levaram a 

Universidade Diego Portales (UDP) – a principal instituição particular de ensino 

que passa a se instalar na região- a nela se localizar, atraindo em seguida outras 

instituições educativas.  

 

O Plano elaborou uma série de ações para a área: elevação da densidade, e 

consolidação do uso residencial, que para seu desenvolvimento se apoiou em 

três objetivos: reforçar o papel desempenhado pela área central; atividades de 

serviços, comércio e indústria; e promover a qualidade de vida (PAVLICK, 2010). 

  

A compreensão do processo de evolução da região em que hoje se encontra o 

BUS é um meio necessário para compreender o processo de transformação e o 

Projeto Urbano implementado, e de fundamentos para uma análise crítica. 

 

5.2  A Gestão da Recuperação da Área Central de Santiago 

Para gerir e acompanhar o processo de recuperação e transformação de usos 

do centro de Santiago, no âmbito dos planos anteriormente apresentados, foi 

criada uma agência de desenvolvimento urbano: a Corporación de Desarrollo de 

Santiago (CORDESAN). Cabiam-lhe planos de desenvolvimento urbanístico e 

projetos urbanos, bem como sua execução, constando de recuperação de 

edifícios, arborização de ruas e praças e preservação do patrimônio histórico. 

Deveria também organizar a comunidade e criar Comitês de interlocução com 

agentes investidores e moradores, por meio de uma Assembleia de Sócios, 

vinculada a um Conselho de Administração e Diretoria (ZANCHETI, 2011). A 

Assembleia deveria ser integrada por instituições públicas e privadas e a 

sociedade civil.  
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A operação de regeneração de Santiago (e de sua área central) reuniu recursos 

públicos do Município, federais e privados. A CORDESAN, como gestora da 

operação urbana, foi a principal interlocutora com o Município de Santiago, e 

definiu duas prioridades: obter os recursos necessários para a realização de 

obras públicas e infraestrutura, e dotar as ações de recursos (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. 

 A Municipalidade necessitou da parceria do setor privado e do governo 

federal, razão pela qual foi criada a Agência, para coordenar os múltiplos atores 

envolvidos. Essa agência é uma 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. 

Para apoiar a implantação do uso residencial, o Ministério de Vivenda e 

Urbanismo (MINVU) criou em 1990 o instrumento SRU (Subsídio de Renovação 

Urbana), cujo objetivo foi suprir a carência habitacional e estimular o viver no 

centro. No entanto, o SRU consistia em uma ajuda econômica não reembolsável, 

dada pelo estado aos que a necessitavam para adquirir residências na área 
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central (desde que o valor não ultrapassasse 2.000 unidades de fomento, ou 140 

metros quadrados). O SRU passou a se denominar Subsidio de Interesse 

Territorial (SIT) e a suprir outras áreas, fora do centro (CAIRES, 2013, p. 34).   

A Corporación adquiriu então uma 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 foram os investidores e 

empreendedores imobiliários: alçados à condição de principais promotores do 

Programa de Repovoamento da Comuna de Santiago – programa para reverter 

o processo de perda populacional com estímulo à recuperação da área, e 

implantação de novos empreendimentos imobiliários residenciais; desta forma 

observa-se que o programa foi orientado a promover os bairros mais antigos da 

cidade estimulando a vocação residencial apoiado nas vantagens preexistentes 

para o acolhimento de novos moradores.  

Diante da inadequação dos recursos do Governo nacional disponíveis até então 

para a recuperação do patrimônio e estímulo ao uso residencial nas áreas objeto 

de intervenções urbanas, e com argumentos provindos de experiências similares 

de transformação de áreas centrais, a CORDESAN negociou com sucesso com 

o Ministerio de Vivienda y Urbanismo do Governo do Chile - MINVU - a criação 

de um subsídio especial de renovação, que facilitou a execução do Programa de 

Repovoamento – em particular nas suas fases iniciais. Tratava-se de dispor de 

vantagens e maior recurso àqueles que, a partir dos parâmetros e critérios 

estabelecidos, optassem por uma habitação nova ou reabilitada nas áreas de 

renovação urbana declaradas pelos municípios (PAVLICK, 2010, p. 149). 

As Universidades, atores fundamentais à realização do Bairro Universitário BUS 

se tornaram sócias da CORDESAN, fazendo também parte do Conselho de 

Administração. Elas então contribuíram com estudos, projetos, avaliações e 

recursos para a execução e financiamento dos projetos que envolviam seus 

campi na área central.  

As principais linhas de atuação da CORDESAN, na área central, foram: 

pedestrianização, melhoria de espaços públicos e da paisagem urbana; apoio a 
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usos comerciais; repovoamento da região, com incentivos e subsídios para fixar 

e atrair população de baixa renda, e ocupar edifícios reconvertidos e construções 

novas. 

Os recursos da agência foram investidos principalmente na reabilitação de 

edifícios abandonados, na reabilitação de exemplares arquitetônicos de valor 

histórico na forma de preservação das fachadas (como uma “casca” antiga para 

edifícios novos); e em habitação, estando à frente do Programa de 

Repovoamento do Centro. Sua função foi criar uma ponte entre estudos de 

viabilidade econômica e financeira relativos a todas as suas intervenções, e a 

promoção de demanda e empreendimentos imobiliários, a partir de convênios 

firmados entre a Corporación e construtoras privadas (ZANCHETI, 2011).  

A iniciativa privada, intermediada pela CORDESAN, foi o principal agente 

transformador do centro, ao edificar e assim, regenerá-lo. Para a recuperação e 

preservação do Patrimônio Histórico, a agência atuou desde os anos de 1990 

em acordo com o Governo Central e o Ministério de Obras Públicas, com a 

implementação de um plano que incluiu a preservação dos edifícios públicos e 

governamentais. 

Com a queda da ditadura, em 1990, foram deflagrados novos meios de gestão, 

e também um processo participativo: delegados passaram a representar suas 

comunas, dando azo à Primeira Convenção de Santiago, que teve como produto 

o documento denominado Propuesta de Desarrollo para la Renovación de 

Santiago, publicado em 1991 (ZANCHETI, 2011). 

 

5.3  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 CORDESAN, 

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. 
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[…] Naquele momento, ainda na inexistência do subsídio de 
renovação, a CORDESAN 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 

CORDESAN. 
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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. 

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, Parque Almagro 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. 

 

5.4 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.  
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Em 2003 foi criada a Corporación Universitária de Santiago integrada pelas 

quatro universidades presentes no bairro até aquele momento – UDP (Diego 

Portales), UNAB (Andrés Bello), UDLA e UST; de gestão independente do 

município, com o principal objetivo de desenvolver cultural, social, econômica e 

urbanisticamente o Bairro Universitário Santiago. 

 

 

 

Bairro Bus, dividido em três setores, seccionados pela Manuel Rodríguez (via norte-sul) e pela 

Av. Libertador Bernardo O'Higgins. Imagem montada pelos pesquisadores. 

 

No entanto, em uma reestruturação ocorrida no ano de 2005, a corporação 

perdeu sua autonomia jurídica, passando a integrar o Programa del Município de 

Gerencia de Barrios (gerido pela CORDESAN). 

O processo de configuração do projeto do Bairro Universitário de Santiago 

admitiu duas fases (SALINERO, 2007):  

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.  
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Desta forma, até o ano de 2007 foram executadas várias obras de melhorias no 

espaço público e desenvolvidos projetos que visavam melhor segurança e 

fomento à cultura. Dentre os projetos de melhoria urbana, ressaltam-se a 

remodelação da Praça Manuel Rodrígues, da Av. Ejército e do Paseo Pasaje 

República. (SALINERO, 2007 apud PAVLICK, 2010, p. 163).  

 

5.5  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, 
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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 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.  

 

 

5.6  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. 
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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. 

 
 
 
5.7  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 
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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).  

 
 
 

5.8 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 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 
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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: Levantamento de uso de solo em 2009. Mapeamento levantado pelo grupo de pesquisa, 

2015 
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Fontes ABASCAL, E. H.S, 2014; CAIRES, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de permeabilidade de quadra criada no Conjunto da Universidade Diego Portales 
Fonte: Elaboração CAIRES, 2013 
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Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 

 
 

 
 
Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 
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Faculdade de Arquitetura, Artes e Desenho, Avenida República 180, Santiago do Chile. Arquiteto  
Ricardo Abuauad 
Fonte: Foto de Carla Caires (2013) 
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Fonte: Foto de Eunice Abascal, maio de 2014 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Foto de 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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6. CALAMA: UMA HISTÓRIA DE DIFICULDADES AMBIENTAIS E 

URBANAS, E PROCURA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

6.1 Condições de partida 

A cidade de Calama se localiza ao norte de Santiago, capital do Chile, a 240 

quilômetros de distância aproximadamente daquela cidade. Situa-se na região 

de Antofagasta, no deserto do Atacama, principal zona de exploração 

mineralógica do país, ao longo do leito do Rio Loa. É a capital da Província de 

El Loa, integrada por três comunas: Calama, Ollague e San Pedro de Atacama.  

O clima é desértico, muito seco e marcado por poucas chuvas esporádicas 

(CARJAVAL, 2008). Com o exacerbado clima seco presente, praticamente toda 

a região de Antofagasta é desprovida de vegetação, à exceção das margens do 

Rio Loa e da cidade de San Pedro de Atacama. Grande parte do interior é 

coberta por salinas, onde há balneários e praias. Por suas peculiaridades, o 

deserto de Atacama é o mais seco no mundo, embora a leste integre a Área 

Andina Central, região bem menos árida. É um dos ambientes mais extremos do 

planeta. 

 

Fonte: (Municipalidad de CALAMA, 2012:10).  
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A cidade de Calama tem uma temperatura média de 16° centígrados; em 

Antofagasta, coração das atividades de mineração de cobre chilenas, chove 1 

mm (0,04 polegadas) por ano. Definida como “tierra de sol y cobre” 

(Municipalidad de Calama, 2016), situa-se junto ao “Caminho do Inca”, uma 

importante rota do sistema viário andino pré-hispânico, que foi importante ponto 

de partida para a exploração do interior. Localiza-se próxima às estradas que 

cruzam a costa do altiplano, e se tornou o principal abrigo no despovoado de 

Atacama. Em suas terras cultivava-se milho e alfafa, e foi um importante ponto 

das rotas comerciais. Sua bonança agrícola se explica pela exploração intensiva 

do solo, por meio da técnica de plantio por sementes, legadas pelos 

conquistadores incas. 

A palavra Calama significa “cidade no meio de água”, pois até meados do século 

XX a área urbana era costeada pelo Rio Loa, formando um oásis. A cidade era 

conhecida como “o lugar onde há muitas perdizes vivendo no pântano” 

((Municipalidad de Calama, 2016), situado a oeste. Apesar da prioridade da 

produção das minas, a colonização espanhola influenciou o controle das rotas 

comerciais. Estas cruzavam o deserto se comunicando com o porto de Cobija, 

com os depósitos de prata de Potosi e fazendas de gado de Salta e Tucumán. 

Calama continuou sendo considerada importante ponto de provisão para as 

rotas comerciais. 

A região de Antofagasta oferece hoje vários circuitos turísticos, cavalgadas e 

passeios, e visitas a San Pedro de Atacama, El Valle de la Luna, dentre outros 

centros urbanos. Essas atividades intentam dar à Região uma outra imagem, de 

passeio e amenidade, e contribuir para reverter o pesado destino mineiro que 

desde a origem a caracteriza. 

Perto de Valparaíso encontra-se o Parque Nacional La Campana, possibilitando 

acesso à Ilha de Páscoa, e à sua instigante paisagem vulcânica. Encontram-se 

também centros de esqui, como Chillán e Antillanca, que constituem um 

potencial turístico que vem sendo bastante explorado.  

O investimento em turismo conta com o estímulo do Município de Calama que 

está à frente da implementação de um plano regional, o Plano de 
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Desenvolvimento do Alto El Loa. O Plano do Alto El Loa tem como estratégias o 

fortalecimento econômico por meio da implementação turística, com circuitos 

explorando comunidades andinas, o desenvolvimento de novas zonas 

econômicas, comércio local e fomento ao setor financeiro e redes de serviços. A 

implementação de novas e complexas atividades consiste em um novo conjunto 

de ações de impacto socioambiental, que merece cuidadosa atenção e formas 

sustentáveis de realização, considerando a atual situação das águas e da bacia 

hidrográfica do Rio Loa. 

Este Plano tem o objetivo de consolidar o turismo regional como a principal 

atividade econômica depois da exploração mineira, promovendo um circuito 

turístico completo, cujos principais atrativos são as visitas às comunidades 

andinas que integram a comuna. Trata-se um ambicioso plano para reconverter 

o interior da comuna em um centro turístico (Lo Actual, 2016), a fim de diversificar 

a atividade econômica em escala regional. O investimento é de 25.000 milhões 

de pesos chilenos, e assenta-se em 4 eixos temáticos: conectividade, 

saneamento, serviços básicos, recuperação de espaços públicos e de 

patrimônio, e por fim, reativação do circuito turístico arqueológico (Municipalidad 

de Calama, 2016). 

Antofagasta é o centro da indústria da mineração, sendo esta atividade a 

principal fonte de receita de exportação chilena, que representa hoje 53% da 

economia extrativista do país. O cobre é o produto líder, seguido do nitrato de 

potássio, ouro, óxido de iodo e lítio. A indústria de exportação de minérios, 

juntamente com a indústria do turismo, do sal, de águas quentes (hot springs) 

comandam as atividades econômicas, não esquecendo da presença de 

observatórios astronômicos na região. 

Dessa maneira, a “[...] produção de minério alcançou o auge com a consolidação 

da independência e se transformou num dos principais suportes da economia 

chilena” (FERMANDOIS E COUYOUMDJIAN, 2010, p.155), pois “[…] a 

produção e exportação do cobre se tornou mais importante que a da prata” (id., 

p. 155). . 
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Desde sua origem, Calama é considerada a capital mineradora do Chile, por sua 

atividade econômica caracterizada principalmente pela extração de minérios. As 

principais zonas exploratórias chilenas são Chuquicamata, Radomiro Tomic, 

Mina Ministro Hales e Minera Gabriela Mistral, pertencente a empresa estatal 

Codelco. Além do conglomerado nacional formado entre Codelco e Freeport da 

zona de exploração El Abra, cabe lembrar diversos investimentos realizados por 

essas empresas em diversas minas, como por exemplo, em Chuquicamata 

Subterránea e Quetena.   

O município de Calama é integrado por territórios de origem quéchua: Estación 

San Pedro, Toconce e Cupo, e as comunidades de Lickanantai de Taira, Conchi 

Viejo, Lasana, Chiuchiu, Ayquina, Turi e Caspana. É a capital da mineração 

chilena, fruto da estreita relação estabelecida entre o cobre produzido naquele 

território e a sobrevivência da população local, caracterizando a produção cúprea 

local hoje em 3,5% do PIB nacional (Municipalidad de Calama, 2016). Ao se 

comparar esses índices com os da cidade de Antofagasta, na região do mesmo 

nome, cuja produção e de 4,7%, é preciso frisar que esta cidade conta com 3 

vezes mais população. 

 

Vista de Calama 
 
Fonte:https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMy

BGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW
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4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0

X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912.  

 

Centro de Calama 

 
Fonte:https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMy

BGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW

4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0

X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912 

 

Em 27 de outubro de 1957 com o decreto lei n° 1.230, se criou a Província de El 

Loa, e Calama se tornou sua capital. A Província de El Loa conta hoje com vários 

balneários, como Mejillones, Hormito e Juan López, numa tentativa de estimular 

a atividade de turismo na região, já tradicional em alguns sítios, como San Pedro 

do Atacama. Lá se encontram também empresas salitreiras e antigos povoados, 

conhecidos como cidades fantasma: postos de exploração de sal, e vilas 

acampamento para mineiros, hoje abandonadas, tais como Povoado Pampa, 

Unión e Chacabuco, entre outras. 
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A Comuna de Calama tem 138.402 habitantes, conforme dados de 2002 

(CARVAJAL, 2008); destes, 136.600 são urbanos e 1.802 rurais, sendo que 

estes números contemplam também a população de Chuquicamata, aonde está 

localizada uma importante mina de exploração de cobre, sitiada a 16 km de 

Calama.  

O crescimento urbano predando o chamado oásis calamenho foi condicionado 

pela existência e expansão das Vilas e assentamentos para mineiros, permitindo 

que o crescimento de Calama se desse de forma pouco adequada pela bacia 

hidrográfica do Rio Loa, e contribuindo assim para a degradação desse 

importante recurso hídrico e sua orla.  

Em um período de 44 anos, entre 1961 até 2005, foi possível perceber o 

crescimento de 386,1 % da população urbana na região de Antofagasta, em que 

se encontra Calama, possibilitando a expansão urbana em todas as direções, 

com exceção do lado leste ocupado por faixas agrícolas, sendo estas uma 

barreira para o crescimento da cidade naquela direção. 

Ao analisar o crescimento do tecido urbano, nota-se que a expansão para o leste 

por meio de novos povoados, construções, ruas e estradas apresentou-se como 

o englobamento das terras agrícolas e também do oásis de Calama. O mesmo 

processo ocorreu também a oeste, porém em menor escala e de forma mais 

lenta, devido à necessidade da construção de moradias para a população menos 

favorecida.  

É necessário dizer que este processo de expansão e ocupação indevida do 

território e do oásis decorreu de um processo predatório da paisagem local, com 

a cobertura original formada por prados e wetlands diminuindo devido ao 

crescimento urbano e à constante desertificação ao longo de décadas. Esta 

situação predatória pode ser indicada como uma das causas para a elaboração 

tanto do Plan Regional do Alto El Loa como do Plano Calama Plus, tentativas de 

promover o desenvolvimento econômico e social, regeneração urbana e 

preservação ambiental. 
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Calama tem indicadores urbanos deficitários, em especial no referente ao 

espaço público e áreas verdes. 

 

Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: p. 8. 

Como é ressaltado no plano, a existência de recursos é condição necessária, 

mas não suficiente para satisfazer os anseios da população. 

No que tange à cobertura vegetal, desde a década de 1960 com maior 

intensidade ocorreu uma constante diminuição desta no território calamenho, 

iniciando-se com uma área de aproximadamente 1.730,3 ha de vegetação 

natural e expressando sua retração, com um total de 827,5 Ha de superfície no 

ano de 1997 (Municipalidad de Calama, 2016). 

Na atualidade a área de cobertura vegetal não ultrapassa 201 Ha, contrastando 

com os dados que apontam a cifra de 973,6 Ha de superfície total do território 

urbano, expressando um significativo processo de desertificação. 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: p. 9  

Em relação à agricultura, em Calama áreas destinadas a essa atividade 

sinalizam um significativo decréscimo, conforme os seguintes dados: no ano de 

1961, encontrava-se um total de 1.435,2 ha de superfície, decrescendo e 

atingindo 1.168 ha em 2001. Em 2005 estes mesmos dados revelam uma área 

de 556,2 ha. Observou-se o crescimento da cidade e a diminuição da área 

destinada à agricultura, assim como também a vegetação natural que sofreu com 

a rápida desertificação (Municipalidad de Calama, 2016). 

Dessa maneira,  

Outro processo interessante de observar é a tendência 
de desintegração e divisão da cobertura agrícola, em 
que os setores sem agricultura começam a dividir e 
subdividir as parcelas originais e aparecem novos 
prédios que vão sendo ocupados gradualmente por 
sítios abandonados em processo de desertificação ou 
ocupação por residências (LAPICHEO, 1980, pp. 70).  

Quanto aos direitos sobre a água, uma análise das variações da posse e da 

regulação da exploração de recursos e da legislação atuante demonstra 

modificações ao longo de todo o território estudado, diante de problemas tais 
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como a diminuição de umidade do ar e o abandono dos terrenos agrícolas do 

oásis.  

Os direitos de posse de água começaram a ser entregues aos agricultores em 

1984, de acordo com o Código de Águas, citado anteriormente. Embora este 

novo código tenha sido regulamentado em 29 de outubro de 1981, diversos 

processos e conquistas legais permitiram aos agricultores a obtenção, 

exploração e posse das águas.  

As águas do Rio Loa são de difícil utilização para a agricultura local, devida à má 

qualidade e potabilidade, sendo consideradas água de tipo 3; isso significa que 

para os padrões nacionais chilenos, somente pode ser utilizada para o consumo 

de animais e irrigação, com restrições. 

 A legislação que se destina a regulamentar a utilização das águas 

subterrâneas, estabelecida entre 1993 a 2002, concedeu direitos de uso dessas 

águas, mas não estabeleceu formas de regulação da exploração dos aquíferos. 

Isso acarretou em maior degradação dos recursos hídricos, pois revela-se uma 

dependência das águas dos rios e das águas subterrâneas, e assim, a 

exploração das mesmas impactou na qualidade das águas dos rios do Oásis. 

 

6.2  Desenvolvimento histórico de Calama 

Não se sabe ao certo a data exata de fundação da cidade de Calama, mas por 

volta de 1825 já era conhecida como ponto de passagem e de circulação 

comercial, entre Cobija e as povoações do interior. De 1825 a 1879, Calama e a 

região de Antofagasta pertenceram à Bolívia, sendo a região então conhecida 

como Vicecantón de la Provincia de Atacama, sendo sua capital a cidade de 

Cobija. Em 23 de março de 1879 a cidade de Calama foi então ocupada por 

tropas chilenas, travando-se a primeira batalha com os bolivianos, no que ficou 

conhecido como Guerra do Pacífico. 

A história chilena fornece importantes indícios das condições que levaram ao 

estabelecimento da indústria mineradora em Antofagasta. O Chile ficou 
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independente da Espanha em 1818; no entanto, até 1879 Calama fazia parte 

das terras da Bolívia, unificadas pelo General Simon Bolivar. O conflito pela 

posse das terras finda com o término da Guerra do Pacífico (1883), ocasião em 

que a região de Antofagasta foi anexada ao Chile, e a cidade de Calama se 

tornou então chilena (ibid. 2014). Nessa época, o assentamento humano era 

pobre e a população, escassa. Já nesse tempo o rio Loa encontrava-se poluído 

pelas águas do rio Salado, sendo, por essa razão, um agravo negativo para a 

produção agrícola. Mas, desde 1840 Calama se tornara o centro administrativo 

da região de Antofagasta, na medida em que o prefeito boliviano foi se instalar 

na cidade, antes desta se tornar chilena.  

Outros fatos marcantes na história de Calama foram a instalação da ferrovia, em 

1886 e a criação do Município de Calama, em 13 de outubro de 1888. Logo 

depois foi instituído o Estado (Departamento) de El Loa e Calama se tornou sua 

capital, sendo considerada a “Capital Mineira do Chile”.   

Ainda no século XIX, o governo boliviano nomeou um inspetor de caminhos, o 

sargento do exército Gregorio Michel. Este foi o responsável pela cessão e 

regulamentação da doação de terras a povoadores de Calama, e deu-se início 

àquela povoação que se tornou então ponto de partida para a instalação de 

residências, comércio, hospedarias e serviços de alimentação.  

A povoação, localizada em meio ao deserto do Atacama, passou a consistir em 

um oásis, que foi pouco a pouco ganhando importância: em 1870 Calama atingiu 

800 habitantes e nela surgiram pousadas, hotéis, e armazéns que contavam com 

produtos provenientes de Cobija (Municipalidad de CALAMA, 2015).  

A ferrovia se instalou em 1886, e em 13 de outubro de 1888 foi a criada a 

Municipalidade de Calama, tendo como primeiro prefeito José R. Lira. Em 1911 

instalaram-se as minas de cobre em Chuquicamata. Sua principal atividade 

econômica foi a partir de então, e é ainda hoje, a mineração de cobre, o que 

atribuiu a Calama o nome de Capital Mineira do Chile. Apresentam-se 

importantes jazidas cupríferas, a principal em Chuquicamata, e também 

Radomiro Tomic, Mina Ministro Hales e Minera Gabriela Mistral, todas pertencem 

e são exploradas pela empresa pública Codelco (Compañia del Cobre), e 
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também pela empresa El Abra, de propriedade compartilhada entre Freeport 

McMoRan e Codelco. 

Desde o início, a atividade mineradora se deu de modo intenso junto à 

Chuquicamata, aonde se iniciou um acampamento mineiro distante 16 Km de 

Calama e hoje desativado (desde o ano de 2004), devido ao alto grau de 

comprometimento ambiental por partículas em suspensão e contaminação de 

solo, deixando os habitantes de ali residir, migrando a Calama e povoados 

adjacentes. Calama sempre foi a cidade-dormitório dos trabalhadores na mina 

de Chuquicamata, a qual permite exploração do cobre a céu aberto.  

Em Chuquicamata, a exploração mineral tem antecedentes locais, tendo sido os 

indígenas os primeiros exploradores. Extraia-se o cobre de entre as rochas e em 

escavações de pouca profundidade. O processamento do minério extraído 

utilizava as águas do Rio Salado e do Rio Grande. 

 Foi em 1882 que se instalou o processo de exploração industrial do cobre e 

também do ouro, pela empresa Guggenheim and Bros, que se denominou 

posteriormente Chile Copper Co., Anaconda Co., e Chile Explotation Co. Isso 

acarretou na chegada de milhares de trabalhadores, provindos de uma 

dilapidada exploração de salitre.  

No início do século XX, a organização sindical chilena se estabeleceu naquela 

área, e o Chile continuava a depender economicamente da extração industrial 

de nitrato e das minas de cobre e ouro. Apesar de duas das maiores minas a céu 

aberto do mundo se localizarem em Antofagasta - Escondida e Chuquicamata, - 

o desenvolvimento agrário só foi “[…] favorecido após o desvio das águas do rio 

Salado que impedia o progresso dessas terras do oasis”. (LAPICHEO, 1980, p. 

90). 

Os negócios de exploração mineira prosperaram com o aporte tecnológico dos 

britânicos, destacando o processo de calcinação, ao transformar calcário em cal 

virgem (LAPICHEO, 1980, p.159), embora enfrentassem dificuldades financeiras 

(Id., ibid., p.160-1).  Foi assim que Calama se tornou um “[...] polo de 

desenvolvimento social e de trabalho, ao procurar condições de mobilidade dos 
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cidadãos locais, trabalhadores e turistas”, tornando-se o maior polo ‘hub’ (polo) 

de transporte no norte do Chile” (LAPICHEO, 1980, p. 54). A cidade, 

economicamente dependente da indústria extrativa do nitrato, substituiu 

paulatinamente essa fonte de recursos pela mineração de cobre  

A fixação urbana entre povoações relacionadas à mineração cúprea iniciou-se 

nas primeiras décadas do século XX, a partir de um complexo industrial voltado 

à mineração de cobre e outros minerais; a produção mineradora se desenvolveu 

associada às Company Towns, ou cidades-acampamento. De modo semelhante 

ao que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, as Company Towns 

estruturaram o espaço urbano, fundamentalmente cuidando da habitação para 

operários, técnicos e executivos da mineração. Desse modo, na medida em que 

se desencadeou uma organização urbana, desencadeou-se também o 

desenvolvimento de vários setores produtivos e de serviços. 

Calama, que nasceu sob o governo da Bolívia e se tornou, sob dominação 

chilena, um importante centro administrativo e de produção industrial, consiste 

hoje no principal filão de exploração cúprea do Chile. A maior mina de cobre de 

exploração a céu aberto do Chile se encontra, no entanto, próxima a Calama, 

em Chuquicamata, a 15 km. Construída em 1915, seu funcionamento foi possível 

pela aplicação do modelo das Company Towns: cidades especializadas e 

planejadas como acampamentos, para mineiros, técnicos e pessoal executivo, 

com o objetivo de intensificar a exploração das minas locais. 

O mecanismo de reprodução das Company Towns, no entanto, baseado na 

exploração intensiva da mineração e esgotamento do meio-ambiente contradiz 

o anseio de um desenvolvimento sustentável que o planejamento das cidades 

nortenhas do Chile vem hoje almejando implementar, pois a atávica 

concentração da atividade mineradora se choca com a diversidade de atividades 

e qualidade ambiental desejáveis.  

As adentrar a área em que se localiza a antiga mina de Chuquicamata, a primeira 

coisa que se avista ainda são os remanescentes do acampamento norte-

americano da Company Town construída há 89 anos, pois estes se tornaram 
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donos da mina desde 1915. Esta se organizou a partir de um grupo de casas de 

madeira de grandes dimensões, que atualmente abrigam oficinas. 

Pode-se dizer que o urbanismo local em toda região mineira chilena nasceu com 

as Company Towns. Os assentamentos de Chuquicamata, para operários e 

técnicos e suas famílias, começaram a estruturar um espaço que se tornou 

urbano.   

A mineração, como principal atividade econômica regional, exerceu ao longo do 

tempo nefastos impactos sobre o meio ambiente: enormes crateras a céu aberto 

são ainda encontradas próximas à mina de Chuquicamata, podendo-se 

considerar o impacto da expansão das minas na elevação da poluição 

atmosférica, o que fez com que as residências de operários e executivos, 

originalmente situadas no acampamento original fossem abandonadas. 

Considerado um entreposto ao longo do antigo “Caminho do Inca”, no 

entroncamento das rotas de Cobija e Potosí e no caminho entre Arequi e 

Copiapó, Calama se caracterizou, desde sua origem, por ser um pequeno 

povoado pobre, de grande insalubridade, baixa produtividade agrária, e pelo fato 

de não ser um centro urbano de fundação pré-hispânica.  

As cidades mineradoras chilenas ainda se ressentem da antiga prática de 

assentar populações inspirada por essas vilas de acampamento. Herdaram a 

cultura predatória atavicamente enraizada, de exploração mineira em conflito 

com a urbanização, como estímulo a um planejamento verdadeiramente 

sustentável, promotor de desenvolvimento local e regional.  

Os efeitos predatórios da extração mineradora e da cultura de cidade-

acampamento são propriamente uma das maiores, senão a principal causa da 

migração de população para outros sítios, contrariando a formação de uma 

identidade vinculada aos laços de comunidade com o território urbanizado, e 

estabelecendo nas cidades atingidas o declínio e degradação ambiental que 

urgem planos e ações, para não se transformarem em lugares inativos e 

despovoados.   
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O urbanismo das company towns veio a aprofundar uma rasa consciência social 

nas regiões mineradoras em relação às possibilidades democráticas e cívicas da 

cidade; sequer puderam estimular preocupações com o meio ambiente e a 

sustentabilidade, e com o desenvolvimento socioterritorial visando às gerações 

presentes e futuras. 

Os maus impactos sobre o ambiente e a ingerência verificada no processo de 

expansão das minas levaram à progressiva degradação do patrimônio mineiro. 

Observa-se, no entanto, que o assentamento ligado à mineração em muito 

contribuiu para a organização daquele território e para o desenvolvimento 

socioeconômico durante o século XX, destacando-se Chuquicamata, o que 

provocou consequências ao meio ambiente. A severa poluição acabou tornando 

a região desaconselhável para o assentamento humano, pois o vento levanta 

elementos particulados, havendo também circulação de gases tóxicos gerados 

pela extração do cobre. Além disso, há escassez de condições de segurança e 

de normas para o trabalho mais seguro, tornando a vida difícil e sujeita a 

doenças, provenientes de silicose e outras de natureza respiratória, como a 

asma. 

A mina de cobre em Chuquicamata foi completamente desativada na década de 

1990, devido à degradação ambiental incontornável, à poluição do ar e à 

contaminação do solo, causadas por invasão e expansão da mina. Foi nesse 

período (1994) que foi proposto que os moradores de Chuquicamata se 

mudassem para Calama, longe das habitações da antiga Company Town (Idem, 

s/d).  

Os habitantes de Chuquicamata foram trasladados para Calama em 2004 A 

empresa Estatal Codelco elaborou então o traslado, tratando de realocar a 

população mineira, que foi então residir em habitações protegidas pelo governo, 

e Calama assim ocupou a primazia da atividade mineradora na região do 

Atacama. Esse plano associando empresa e governo levou a uma ruptura entre 

o espaço de trabalho (a mina) e o espaço da vida cotidiana, impulsionando a 

urbanização. 
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Em 1911 se iniciou a construção do acampamento mineiro de Chuquicamata 

(Company Town) por engenheiros norte-americanos, obra finalizada em 1915. 

Os engenheiros planejaram dois núcleos: um deles para os chefes e o segundo 

para operários, denominados “acampamento americano” e “acampamento 

operário”, respectivamente. No início as casas eram apenas para trabalhadores 

da mina e logo depois vieram as famílias dos mineiros. Chuquicamata foi aos 

poucos desenvolvendo um espaço urbano com equipamentos, tais como tecido 

habitacional, clubes, hospital e escolas. Essa urbanização remonta a dois 

núcleos próximos, Placilla e Punta de Rieles, onde se deu início ao comércio de 

bens e víveres, e a presença de atividades de recreação. Hoje esses locais se 

encontram soterrados, na região da mina norte.  

Tais povoados cresceram, até que com a chegada à região dos norte-

americanos, iniciou-se a construção de Chuquicamata. Pouco a pouco Placilla e 

Punta de Rieles foram se despovoando, e com o Decreto 1892, de 29 de abril de 

1905, o governo chileno autorizava do engenheiro William Braden para operar e 

construir a nova cidade. Sob a hegemonia da empresa Guggenheim em 1915 a 

mina começou a ser explorada intensamente, retirando-se 10.000 toneladas por 

dia.  

Em 1923, a empresa Chilean Exploration Company cedeu direitos de exploração 

à norteamericana Anaconda Copper Minning Co., que logo se dedicou a 

construção de obras de infraestrutura e obtenção de novas tecnologias; essa 

empresa seguiu ativa com capitais estrangeiros até 1969. O primeiro gesto foi a 

construção de uma usina elétrica para gerar energia para Chuquicamata. A 

empresa cuprífera recebeu então permissão para construir um edifício para 

lixiviação de minerais, e um acampamento para os operários. Concessões e 

autorização para desenvolver os ramais ferroviários foram também adquiridos, 

bem como de linhas de transmissão elétrica. 

A construção do acampamento se deu a partir de 1917, localizando-se os dois 

grandes complexos residenciais, a três quilômetros das cercas que demarcavam 

a fronteira da área de trabalho.  
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No acampamento americano viviam engenheiros e estrangeiros (norte-

americanos, em sua maioria); este distava 3 km do acampamento operário, e 

ambos se ligavam pela Avenida Tocopilla. Este núcleo perdurou até 1984, ano 

em que foi desativado e demolido. Um total de 280 residências, cujo desenho 

revelava a diferença hierárquica de seus moradores, foram construídas com 

materiais importados dos Estados Unidos a América. A arquitetura tirou 

vantagem de grandes aberturas, fachadas e interiores de boa madeira (pinho), 

chaminé, cozinha, sala, e número de dormitórios que chegava até 5 

compartimentos.  

O acampamento operário jamais revelou essa opulência; ali moravam capatazes 

que ocupavam as melhores casas. Conhecidas como “latas”, tinham pilares de 

madeira e cobertura de esteiras ou chapas, às quais se recobria com cimento 

granulado. Na parte oeste (Calama) foram construídas casas de adobe, levados 

ao local das obras em mulas. Muitas vezes o transporte danificava as peças, e 

então se resolveu produzir os adobes no local, com terra e palha autóctones. A 

cada 12 casas se reportava uma instalação sanitária para banhos. 

A partir de finais dos anos sessenta (século XX), o estado chileno adquiriu 51% 

das ações da empresa de exploração, e em 1971 com a nova Constituição e 

impulso à nacionalização da exploração do minério, passou ao Estado chileno, 

que ganhou total controle dessa mina. Criou-se então a Corporación del Cobre 

(Codelco), a mais importante empresa estatal do Chile e que atualmente é uma 

das cem mais importantes do mundo, especialista em mineração de produtos 

metálicos (CARJAVAL, 2008). 

Aos maiores conjuntos se denominou então “Los Hundidos”, “Las Latas” e “Los 

adobes”; estas casas foram demolidas ou renovadas entre 1970 e 1990. Já em 

1992, a zona mineira de Chuquicamata foi considerada imprópria à vida, pela 

saturação de material particulado na atmosfera (anidrido sulfúrico e altos níveis 

de arsênico).  

Tais problemas ambientais e a dificuldade de expandir a mina, devido ao alto 

custo dos terrenos no entorno, levaram a Codelco tomar a decisão de trasladar 

a população a Calama, lá construindo casas equipadas e modernas, e que não 
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seriam cedidas em comodato, mas propriedade vitalícia dos operários. As 

causas da mudança se deveram à expansão da extração mineral e à falta de 

espaço adequado, inclusive para estocar resíduos e evitar custos elevados de 

transporte. A segunda causa do fechamento, alegado pela empresa, foi o 

impacto deletério da concentração de resíduos e contaminação de solo e água, 

ocasionando más condições de saúde às famílias residentes. Foi apenas em 

2004 quando a operação de traslado realmente ocorreu.  

O traslado da população se iniciou em 2004, ao serem construídas novas vilas 

em Calama: implicou em mudança física e cultural, gerando consequências 

sociais importantes, que aludem à perda de uma identidade e lugar (CARVAJAL, 

2008). As consequências da ação para Calama acarretaram na construção de 

novos equipamentos, o Hospital do Cobre Salvador Allende Gossens, o Mall 

Calama, o Edifício Coporativo da Codelco, tendo surgido novos assentamentos 

e bairros, como Túcnar Huassi, Villa Los Volcanes, Villa Las Leyendas, Villa Los 

Solares etc.. 

 

6.3 Calama na atualidade: em busca da cidade e região sustentáveis 

A população de Calama é hoje eminentemente masculina (70.832 homens e 

67.570 mulheres), e a diminuição crescente de sua população rural expressa 

uma ausência de políticas de fixação de contingente em terras agrícolas, e de 

atendimento às etnias indígenas, acossadas pela falta de equipamentos rurais e 

serviços ao produtor. Tal descaso fez a população urbana aumentar. Planos 

regionais, e o Plano Calama Plus (esmiuçado adiante) e os vários projetos 

urbanos e intervenções para permitir a Calama uma outra configuração e feição 

decorreram dessa mudança, e do crescimento populacional urbano 

experimentado. 

Como importante capital mineira ainda nos dias de hoje, Calama deu impulso à 

exploração das minas de cobre e salitre, principalmente, como parte do estímulo 

proveniente do Plano de Desenvolvimento do Alto El Loa, cujo objetivo é tornar 

o turismo a 2ª atividade econômica mais importante, após a mineração. Há 
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intenção governamental de desenvolver um circuito turístico, cujos atrativos se 

encontram nas comunidades andinas.  

 

Vista de Calama 

Fonte:https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMy

BGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW

4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0

X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912 

Partindo de Calama, pode-se visitar os povoados de San Pedro de Atacama, 

Chiu-Chiu e Caspana. A visita à mina de cobre a céu aberto em Chuquicamata, 

que consiste na origem de Calama, é peculiar por seu diâmetro superior de 4,3 

km de comprimento, 3 km de extensão e 850 metros de profundidade. Calama é 

um portal para as maravilhas geológicas e arqueológicas do Chile, contando com 

a Reserva Nacional Los Flamengos, as Águas Quentes (salt flat), a Lagoa 

Tuyajto, e o Geyser El Tatio, bem como a vila Chiu-Chiu. 

A cidade enfrenta ainda a oposição entre deserto e oásis, e uma nova 

abordagem para desenvolvê-la está intrinsecamente relacionada às questões de 

como é possível a agricultura naquelas condições ambientais, e à obtenção de 

água, bem como à regulação deste indispensável recurso e sua exploração. Para 

o tratamento destes temas, a obra Luiz Alberto Arraya Lapicheo, “Los derechos 
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del uso de agua de los agricultores de Calama son efectivos”, consiste em uma 

base de dados significativa (1980).  

A mencionada obra permite uma abordagem a partir de indicadores de 

disponibilidade de vegetação, população e áreas produtivas no território 

calamenho, desde 1961. Podem ser apontados 40% de edifícios existentes em 

zona agrícola, os quais totalizam uma área aproximada de 1.435,2 Ha.  48% da 

superfície é recoberta por vegetação, somando 1.730,3 Ha, e a estrutura urbana 

consiste em um 11, 1% da área com a abrangência de 395,8 Há (LAPICHEO, 

1980).  

A população na década de 1960 consistia em 52.229 habitantes instalados na 

zona urbana e uma população rural de 5.031 habitantes; neste período o 

território urbano já se estruturava a partir do Rio Loa, do cemitério, da estação 

ferroviária e admitia sobretudo vias de circulação de terra.   

Neste período os fatores limitantes para a produção agrícola local, tais como a 

baixa da temperatura local proporcionando inversões térmicas, alta salinidade 

presente no solo, o nível freático alto e grande dificuldade de drenagem do solo 

(Fig. 1.3 / 1.4) decorriam da ausência de técnicas adequadas de produção 

agrícola e ao regime irregular de ocupação e distribuição de terras, fator que 

contrastava com a forte produção de pecuária local. 

Na década de 1980, conquistas legais foram fundamentais, tais como a “Ley 

General de Águas”, que no ano de 1981 influenciou o aumento da ocupação do 

solo por meio da utilização de antigas áreas destinadas a produção agrícola. 

Verificaram-se ainda outros dois importantes eventos:  

a) A construção de novas vilas para trabalhadores, iniciada na década 

de 1970, pela empresa CODELCO, tais como Ayquina, Exótica, 

Ascotán e Caspana; 

b) Crescimento vegetativo da população urbana 

Fundamentalmente uma nova configuração da cidade foi perceptível no registro 

do censo de 1982, quando se verificou o crescimento da população urbana para 
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103.633 habitantes e o declínio da população rural, que atingiu 2.163 habitantes. 

Estes dados indicam claramente a diminuição da produção agrícola decorrente 

de um descenso de mão de obra no campo, e neste período Calama passou a 

se caracterizar como uma cidade de serviços. 

O estabelecimento da cidade de serviços como um oásis no deserto se deu entre 

os anos de 1990 e 1993, fruto do processo democrático chileno, que 

proporcionou mudanças significativas nos direitos de uso das águas. Estas 

mudanças levaram a transformações territoriais responsáveis pela mudança nos 

indicadores.  

Estas transformações do panorama territorial se acentuaram em 1997, com a 

cobertura agrícola territorial de 1.356,8 ha, totalizando 35,2% da superfície, além 

de uma cobertura vegetal de 21,5% do território, abrangendo 827,5 ha e havendo 

uma superfície urbanizada de 1.416,5 ha, totalizando 39,8% da área investigada. 

Ocorreu neste período o colapso de alguns setores, decorrente do processo de 

desertificação em função da perda de vitalidade do solo; a superfície atingida 

neste período foi de 253,3 ha, contextualizando 6,6% do território. 

As condições territoriais foram totalmente modificadas, no período de apenas 4 

anos, o que pode ser percebido pelos indicadores. Estes influenciaram o poder 

local motivando-o a prover áreas de recuperação, fruto de projetos de 

reflorestamento, com financiamento da empresa Lomas Baya.  

A região sudoeste do território, já caracterizada como oásis detinha uma área de 

106,8 Ha, correspondendo a 2,9% do território. Neste período já são perceptíveis 

mudanças na cobertura agrícola, com 572,6 Ha e 15,5% de superfície, e na 

cobertura vegetal, com 214,9 Ha, e 5,8% de superfície. 

A cobertura agrícola deste período sem uso era de 322,6 há com superfície de 

8,7% da área e, principalmente, o aumento da desertificação local, com um total 

de 959,6 Ha e 25,9% do território investigado.  
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É fundamental apontar e avaliar o constante declínio da população agrícola de 

Calama, tendo como base os censos de 1992 e 2002, dados estes que levam 

em conta os censos nacionais do ano 1960, 1970, 1992 e 2002. 

Em 1992 têm-se uma população de 119.692 habitantes urbanos e 2.115 

habitantes rurais (razão de 60:1). 

Em 2002 têm-se 126.135 habitantes urbanos e 1.802 habitantes rurais (razão de 

70:1). Observa-se o aumento da população urbana e a diminuição da população 

rural, um processo significativo de urbanização.  

Em 2005 este mesmo processo de urbanização prosseguiu, com o crescimento 

da cidade nas direções noroeste e nordeste, incluindo as zonas que 

correspondem aos antigos setores agrícolas; é fundamental apontar que: 

“La mayoría de estas nuevas poblaciones responden a las 
necesidades de ocupación para los trabajadores de la 
minera Codelco de Chuquicamata a Calama que aún está 
en proceso de desarollo y que tiene como fin el de trasladar 
a todos los habitantes restantes que viven en este 
campamento minero de tal manera de cumplir con las 
metas de esa empresa estatal en el orden de que ninguna 
persona tenga su vivienda en el lugar, el cuál se transforma 
por ende en una zona de tipo industrial” (LAPICHEO, 1980: 
p. 67).  

Este período se caracterizou por novas estradas e nós viários, que se iniciaram 

nos anos anteriores. O novo setor de desenvolvimento urbano, o “Seccional 

Topater”, localizou-se ao extremo leste da Av. Circunvalación de Calama, 

importante conexão viária.  

Pode-se dizer que houve diminuição do solo agrícola para 556,2 Ha com 13,5% 

da superfície, apontando o desenvolvimento da superfície urbana ocupada pela 

cidade de Calama: 1.923,9 Ha 46,8% do território, levando em consideração 

também os levantamentos de 1961 a 2005. (Fig. 1.7).  

Percebem-se também os índices de cobertura vegetal de 200,9 Ha com 4,9% da 

superfície, cobertura agrícola sem uso de 343,1 Ha com 8,3%, ampliação das 

áreas cujo processo do solo em desertificação passa para 973,6 Ha com 23,7% 
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e solos em processo de recuperação, frutos de processos de reflorestamento 

com 116,4 Ha com um 2,8%, do território investigado.  

Hoje, o Plano de Desenvolvimento do Alto El Loa está sendo elaborado e 

impulsionado sobretudo pelo município de Calama, objetivando consolidar 

atividades econômicas em âmbito regional, pautadas pelo turismo, o que viria 

complementar a mineração, e estimulando essa última atividade em 

Chuquicamata Subterrânea, Quetena e outros locais significativos. Ao que tudo 

indica, o Chile e a região nortenha experimentam um processo de planejamento 

participativo e integrado, pautado pelo plano regional e o Plano Calama Plus, 

uma das principais modernizações do período mais recente, com gestão 

compartilhada e proposta de ações mitigadoras da aguda problemática 

ambiental existente na região. 

É possível dizer que a urbanização na região mineradora de Antofagasta, em 

que Calama se situa, reproduziu características de ocupação com flagrantes 

diferenças frente ao que hoje caracteriza o planejamento participativo, que vem 

sendo pretensamente desenvolvido na Calama contemporânea: uma 

modernização aceita pela população local que compartilha das decisões de 

planejamento da cidade, introduzidas recentemente pelo plano Calama Plus, 

instrumento que complementa o Plano de Desenvolvimento do Alto El Loa. 

Ambos os Planos buscam por uma cidade sustentável, estimulando a 

diversificação de atividades econômicas complementares à mineração - turismo 

e agricultura -, ao prover ampla infraestrutura e projetos urbanos para alcançar 

esse fim. Objetiva-se neste artigo, analisar criticamente esse Plano, observando 

suas potencialidades para deflagrar um desenvolvimento local sustentável 

naquela cidade 

6.4 O PROJETO CALAMA PLUS 

Este projeto nasce também de projetos anteriores não concluídos, o que gerou 

forte desconfiança inicial. São estes: PEDUC 1998-2003; Plan Bicentenário 

Calama 2004-2010; Plan Calama Oasis 2008-2012; Plan de Integración Nueva 

Calama 2006. Seguem as propostas: 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012:13.  
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012:14. 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012:15.  
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012:16. 

CalamaPLUS é um amplo Plano integrado por diversos Projetos Urbanos e 

intervenções pontuais (obras e infraestrutura), tendo sido inicialmente proposto 

em 2011. Na atualidade se encontra em fase de implantação. Os recursos são 

fruto da parceria entre os setores públicos e privados da cidade de Calama, sob 

consulta pública. Calama PLUS é considerado por seus mentores uma iniciativa 

que desde a origem incluiu a participação da sociedade como um eixo 

estruturador, visando ao trabalho colaborativo envolvendo atores diversos 

(CALAMA PLUS, 2016). Vários níveis institucionais de caráter público e privado 

são parceiros para transformar a cidade. 

Há um rol de projetos que integram o Plano Urbano Sustentável, iniciativas 

formuladas e financiadas com recursos de diversos agentes, como o Governo 

Regional, o Município de Calama, e empresas públicas e privadas. Estas formam 

um consórcio (Consorcio Calama PLUS), que tem por objetivo impulsionar em 

conjunto a transformação de Calama. 
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O Consórcio do Plano Urbano Sustentável, é uma entidade composta de 

diversos atores públicos e privados, que de maneira conjunta decidem sobre a 

formulação, gestão, financiamento e implementação dos projetos (CALAMA 

PLUS, 2016). Todos os projetos são comprometidos com o Plano, e atendem a 

interesses de realização de iniciativas no intuito de elevar a qualidade de vida. 

 

Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 202.  

Formou-se ainda uma Direção Executiva relacionada ao Consorcio Calama 

PLUS, para coordenar as demandas de ordem técnica, administrativa e de 

participação social, a fim consolidar a implementação do Plano Urbano 

Sustentável. Consiste em uma ação técnica independente para implantar os 

projetos, considerando o longo prazo.   

Para isso, busca-se visão de consenso, que se guia pela principal meta de 

consolidar a cidade como moderna e sustentável. Para alcançar essa missão, o 

Plano Calama PLUS fundamenta projetos de infraestrutura e desenvolvimento 

urbano. Para isso, a proteção e a expansão do oásis, considerado um patrimônio 
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natural, torna-se basilar, bem como o fortalecimento da educação, sobretudo 

para se alcançar uma sociedade sustentável. 

A aprovação dos projetos deve envolver a participação cidadã, com o intuito de 

diminuir o déficit de qualidade ambiental e escassez de equipamentos na cidade, 

propondo uma visão integradora de ações orientadas por investimentos públicos 

a curto, médio e longo prazo.  

A implementação do Plano, como enunciado de uma visão de futuro, considera 

como recurso fundamental a integração entre organismos públicos e instâncias 

técnicas, e a identificação de oportunidades locais, e das limitações para a 

implementação de projetos com fundamento no desenho urbano. A execução do 

Plano Estratégico se baseia em um consórcio formado entre a denominada 

“mesa política”, responsável pelos recursos permanentes locais, de 5% dos 

recursos totais, e que representa a nacionalização de recursos hídricos e de 

exploração do cobre, e a “mesa técnica”, definidora de uma visão de cidade, dos 

projetos, e coordenação do processo. Considera-se este consórcio como o 

espaço de mediação e diálogo entre a cidade, os organismos públicos, técnicos, 

agentes sociais, e comunidade local. 

Como acción fundacional para canalizar la participación de 
la ciudadanía, se procedió a la construcción de una CASA 
ABIERTA en la Plaza 23 de Marzo, en el corazón de la 
ciudad. El mensaje fue que el futuro de la ciudad se 
debatiría abiertamente y que todos tenían el derecho y el 
deber de participar. Este fue el centro de operaciones del 
Plan, donde se expuso a la comunidad y se recogió de ella 
las opiniones que fueron componiendo la versión final de 
CalamaPLUS. (CALAMA, 2012:20).  
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 21.  

A consulta realizada teve a participação de 24.384 votantes. Os resultados dos 

anseios da população estão evidenciados nos gráficos a seguir: 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 230. 

 

Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 231. 

O plano contempla Projetos Estruturantes, Projetos Prioritários e Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Os Projetos Estruturantes foram formulados, impulsionados e financiados por 

atores diversos; caracterizam-se como de envergadura pelo fato de se 

apresentarem como ações estratégicas para o desenvolvimento e transformação 

urbanos. 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 232.   

O processo de desertificação de Calama se deveu à progressiva escassez de 

água no território, e foi um dos principais elementos para ações que envolveram: 

a) A regulação do uso de água na região do Rio Loa, evitando a 

evasão de água agrícola e para a mineração; 

b) Regeneração de novos recursos hídricos para sustentar o 

eminente crescimento da cidade e futuras explorações de minérios. 

Desta maneira o Plano Estratégico consiste em uma matriz que se baseia na 

“VIABILIDADE” quanto o sentido de realidade, a “PARTICIPAÇÃO” com e para 

as pessoas locais e as “VISÕES DE FUTURO” sendo estas a somatórias de 

ações integrais e estratégicas para dar origens a ações sintéticas. (Fig. 1.19)  

As ações públicas que podem ser destacadas diante das condições geográficas 

e climáticas adversas, e que estão previstas nos diversos projetos que integram 

o Plano, são: ações preventivas de limpeza urbana (para controle da areia 

depositada devido a tempestades advindas de ventos diários), áreas de 

recreação e construção de espaços públicos, incentivo a áreas verdes, melhoria 

da infraestrutura viária e pedestre, promoção de uma identidade cultural e 

coesão social, educação, infraestrutura de serviços gerais e incentivo ao 

desenvolvimento esportivo.  
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É possível definir Calama Plus como um plano que procura responder às 

demandas de cidadania, em torno de uma melhor qualidade de vida e pelo fato 

de as condições atuais não refletirem a riqueza do território e nem as ofertas 

possíveis de recursos e benefícios para os moradores. A iniciativa reúne o 

município calamenho, o Governo Regional de Antofagasta e conta com o 

envolvimento das principais empresas existente na região de Calama: 

Asociación de empresários de El Loa, Minera El Abra, Aguas Antofagasta, 

Enaex, Cámara Chilena de la Construcción - Delegación El Loa, Mall Plaza 

Calama, Xstrata Lomas Bayas, Aramak e Codelco, que participam por meio de 

suas divisões, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y su filial Minera 

Gaby. 

Como principal objetivo, o Plano Calama Plus busca requalificar e redesenhar a 

cidade, fundamentando-se em proposta de desenvolvimento urbano sustentável, 

para melhoria da qualidade de vida e qualidade espacial. 

A qualidade para os moradores se relaciona à amenização da desertificação, 

associado, como mencionado anteriormente, ao processo de escassez de água.  

Para refrear a desertificação, o projeto visa: 

1. Regular a venda de direitos de exploração da água do Rio Loa, decorrente 

dos impactos regionais e geográficos; 

2. Novas soluções para a geração de recursos hídricos, necessária devido 

à expansão populacional urbana. 

O projeto caracteriza-se por envolver a recuperação do altiplano andino e do seu 

centro urbano estratégico, caracterizado pela exploração mineira realizada em 

seu território. Tem como principal agente de implementação a empresa 

CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile), uma empresa de 

exploração, desenvolvimento e exploração de recursos minerais de cobre e 

subprodutos, autônoma e de propriedade do Estado chileno. A CODELCO se 

caracteriza por ser o primeiro produtor de cobre do mundo, detendo 

aproximadamente a exploração de 9% das reservas de cobre do mundo.  
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O Plano Calama Plus consiste em prover a recuperação territorial, ambiental e 

social, impulsionada pela empresa CODELCO. Esta empresa realizou em 2011 

uma licitação a convite do poder público, que resultou na participação em 

parceria do escritório ELEMENTAL, dirigido pelo arquiteto Alejandro Aravena e 

o grupo de consultores Titony e Asociados, resultando na proposta de um 

conjunto de 25 intervenções ao longo do território de Calama, caracterizando as 

ações do Plano num horizonte de tempo de 2012 a 2025, e definindo: 

1. Uma “Nova Imagem” de Calama, mais amena e apta a atrair população 

e turismo, com base em um Plano Urbano Sustentável (PLUS) de longo 

prazo, demarcando entre suas possibilidades, a realização de um Plano 

Regulador e processos de intervenção decorrentes; 

2. Ordenamento e aperfeiçoamento dos projetos já definidos em outras 

instãncias, quer seja pelo Governo Regional, pela Codelco, e outras 

empresas e o Município, em função do PLUS; 

3. Um conjunto de obras emblemáticas que identifiquem, tanto interna 

quanto externamente, a nova imagem de Calama; 

4. As iniciativas em curso para enriquecer o capital social de Calama, tais 

como ações nas áreas da educação, organização social, festas, rituais, 

entre outros, realizando-as de acordo com uma ordem de prioridades, 

determinando suas necessidades de infraestrutura e definindo critérios 

básicos para sua implementação; 

5. A criação e operacionalização de um “Governo Corporativo” público-

privado, que permita levar adiante a gestão do projeto CALAMA PLUS. 

São essencialmente três os eixos estratégicos paralelos e complementares 

sobre os quais opera o plano: 

 Domesticar o meio ambiente extremo 

 Elevar o padrão urbano 

 Desenvolvimento humano 

A proposta é, em primeiro lugar, reverter o processo de desertificação do Oasis 

e estender suas qualidades ambientais ao resto da cidade (sombra, retenção da 

poeira, proteção contra o vento, etc.). O deserto arrasta grandes volumes de pó, 

que se depositam na cidade e restringem o uso dos espaços públicos. 
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Estratégias que têm como objetivo intensificar o caráter agrícola do oásis, fazer 

uso mais racional da agua e arborizar a cidade toda. 

Em segundo lugar, desenvolver Zonas de Estándar Urbano Superior (ZEUS), 

distribuídas estrategicamente visando gerar um tecido de serviços, equipamento, 

infraestrutura e espaços públicos de alto padrão. Essas estratégias buscam 

intensificar a atividade urbana na área central da cidade e nos bairros mais 

deteriorados da periferia. 

Além desses pontos, está previsto também um plano de desenvolvimento do 

capital humano e social, que potencialize as habilidades dos calameños. São 

três as linhas de trabalho: desenvolver um estilo de vida saudável e ativo; formar 

cidadãos responsáveis de seus recursos e entorno; desenvolver competências 

e habilidades que permitam às pessoas obter maior empregabilidade, 

produtividade e motivação. (Municipalidad de CALAMA, 2012: 24).  

No esquema a seguir estão indicados os projetos previstos: 

 

Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 24-5.  
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 26.  

A primeira parte trata do Oasis, que já foi o maior do mundo, em meados do 

século passado. Atualmente tem aproximadamente 800 Ha dos 5.000 Ha 

cultiváveis originalmente: 

EL OASIS, actualmente en proceso de desertificación, es 
el hecho geográfico y ambiental que explica el 
asentamiento humano desde hace miles de años. 
Cualquier operación tendiente a mejorar las condiciones 
de vida de la ciudad pasan por asegurar la sobrevivencia 
y recuperación del oasis. La masa vegetal del oasis ofrece 
sombra (protección contra la radiación UV) y fricción al 
viento (retención de polvo en suspensión). Municipalidad 
de CALAMA, 2012: 29. 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 30.  

Numerosos projetos são propostos para intervenção nessas condições, como 

pode ser observado na imagem a seguir, referente ao setor Tucnar Huasi: 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 54-5.  

 

O outro eixo estruturador refere-se às ZEUS, que são duas: a Central e a bairro. 

Na imagem a seguir vemos as estratégias para a ZEUS Central: 
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 Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 82.  

Da mesma forma, estão previstos diversos projetos nesta área. Notar, e isto vale 

para o conjunto, que há a questão de duas fortes identidades envolvidas, dando 

à cidade um caráter que não é trivial: por um lado a cultura ancestral do deserto, 

por outro a mineira, que embora mais recente, vem predominando. (CALAMA, 

2012:111) 

Segue uma proposta para um museu da mineração: 
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Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 146.  

A outra ZEUS é a BARRIO, cujas estratégias estão a seguir: 

 
Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 166.   
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Em terceiro e último lugar, está o caso do desenvolvimento do capital humano e 

social, que busca dar conta de uma complexa realidade presente na cidade: 

Calama es una ciudad muy segregada socialmente, a 
pesar de ser relativamente compacta. Si bien tiene un alto 
promedio de ingreso per cápita en relación al resto del 
país, las diferencias entre los barrios nuevos del oriente y 
los del resto de la población, no ligada a la minería son 
extremas. Esto se acentúa por la falta de conectividad 
norte-sur y oriente-poniente, de las disímiles condiciones 
ambientales entre el sector norponiente y el sur-oriente, de 
las políticas de vivienda social, que han ido concentrando 
la pobreza en pocos sectores, de la dificultad de generar, 
mantener y usar espacios públicos en medio de un 
desierto ambientalmente extremo, etc. (CALAMA, 
2012:168) 

Estas condições estão mostradas no mapa abaixo: 

 
 
Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 168.  
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Visando equacionar essas discrepâncias, também neste caso o plano prevê a 

realização de numerosos equipamentos, como o projeto da escola Vergara 

Keller, mostrado na sequência: 

 

 
Fonte: Municipalidad de CALAMA, 2012: 178.  

 
A estruturação do projeto pautou-se por uma tríade de categorias, que visam ao 

enunciado de normativas, competências e agentes (Calama Plus, 2015): 

Participação: com e para a População 

a) Sociedade e atores públicos e privados; 

b) Instâncias de articulação: Municípios, Governos Regionais e 

Governo Central; 
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c) Atores com participação política e Social; 

d) Empresas e agentes Privados; 

e) Recursos e fontes de financiamento 

 

Viabilidade: Sentido de Realidade 

a) Identificação de problemas e carências da cidade; 

b) Elaboração de projetos estruturais; 

c) Reorientação e adequação de projetos pré-existentes; 

d) Articulação de recursos públicos e privados; 

e) Identificação de instrumentos e recursos públicos disponíveis; 

f) Recursos estimados e Modelo de Financiamento; 

Os objetivos do Plano são a abordagem da complexidade e diversidade de 

variáveis que afetam o desenvolvimento socioambiental da cidade, e a 

identificação crítica da capacidade de transformação do território calamenho, 

identificando-lhe os principais problemas e dificuldades de ação. O principal eixo 

estratégico consiste na reversão do processo de desertificação local, com ênfase 

na expansão de recursos e infraestrutura para elevar a qualidade ambiental, com 

ênfase na realização do Oasis calamenho, caracterizado como melhoria do meio 

ambiente, com novas áreas de sombreamento, retenção do pó do deserto e 

proteção contra os ventos. (Fig. 1.14 e 1.15).  

A estrutura do plano organizou a partir deste direcionamento as “Zonas de 

Estandar Urbanos Superior” (ZEUS), estabelecidas de maneira estratégica no 

território, para promover a intensificação de atividades, tanto no centro urbano 

como nas periferias, bastante degradadas do ponto de vista socioambiental.  

Entre suas principais diretrizes, encontra-se a elaboração de Visões de Futuro 

(Integral + Estratégica = Sintética), fundamentadas em: 

a) Desenho Urbano Integral; 

b) Interação entre arquitetura, engenharia e orçamento; 
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c) Identificação de especialistas para trabalhar em temas específicos 

relativos à execução do Plano; 

d) Comunicação estratégica; 

e) Recomendação de normativas; 

f) Integração entre conhecimento local e boas práticas globais; 

g) Coordenação entre ministérios. 

A ação de revalorização territorial prevista é, no caso de Calama, de extrema 

importância na requalificação urbana. Para isso o reconhecimento da área de 

estudo como Oásis foi fundamental, envolvendo a agricultura urbana como uma 

cultura de base, e para isto foram definidos dois eixos temáticos: 

1. No atual contexto de escassez de água, deve ser regulamentada e 

proibida a venda dos direitos de exploração do Rio Loa; 

2. Futuras explorações mineiras não sustentáveis envolvendo os recursos 

hídricos do Rio Loa devem ser impedidas, devendo-se prever fontes 

alternativas. 

 

Estádio de Calama – obra emblemática que integra Calama Plus 

Fonte:https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMy

BGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW

https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912
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4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0

X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912 

 Os projetos propostos atendem às demandas público-privado apontadas 

pela estrutura do Plano Urbano, divididas em três temas: 

Espaços Públicos: 

1. Projeto Parque Balmaceda (Fig. 1.16); 

2. Projeto Parque Las Vegas; 

3. Projeto Parque Periurbano; 

4. Projeto Paseo Borde Rio; 

5. Projeto Remodelação Parque el Loa.  

Infraestrutura: 

1. Projeto Aeroporto El Loa; 

2. Projeto Avenida Balmaceda; 

3. Projeto Avenida Granaderos; 

4. Projeto By Pass  Tucnar Huasi; 

5. Projeto Doble Via Calama – Antofagasta; 

6. Projeto Edifício Constitorial; 

7. Projeto Eje Prat-Grau; 

8. Projeto Estádio Municipal; 

9. Projeto Estádio Techado; 

10. Projeto Finca San Juan; 

11. Projeto Paseo Granaderos; 

12. Projeto Paseo Peatonal Ramírez; 

13. Projeto Plano Regulador; 

14. Projeto Remodelación y mejoramiento Mercado Central. 

Educação: 

1. Projeto Central de Formación Técnica Minería Subterránea; 

2. Projeto Colegio Don Bosco; 

3. Projeto Parque Cultural; 

4. Projeto Zeus Esc. Valentín Letelier; 

https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvgG6ppWhzkA_Lzz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRncHJpZANUWmR4YUdqM1FoNlZIMEtWc01EZTZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxMARvcmlnaW4DYnIuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAM2BHF1ZXJ5A2NhbGFtYQR0X3N0bXADMTQ1Mjk5MzE5MA--?p=calama&fr2=sb-top-br.search&fr=mcafee&type=B211BR153D20150912
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5. Projeto Zeus Liceo Minero América. 

  

Aeroporto El Loa 
Fonte: http://www.calamaplus.cl/#!proyectos/c1aru 
 

Foi o Governo Regional que sugeriu ao Consórcio a iniciativa de ampliação e 

reforma do Aeroporto El Loa. Houve um investimento de mais de 25 milhões de 

pesos, provenientes da Área de Concessões do Ministério de Obras Públicas. 

 

Avenida Balmaceda 
Fonte: http://www.calamaplus.cl/#!proyectos/c1aru 
 

O Projeto Avenida Balmaceda custou nove milhões de pesos chilenos, com 

financiamento do Ministério da Habitação e Urbanismo do Chile e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR. Trata-se da reabilitação e 

melhoria dos eixos urbanos estruturadores da cidade, para melhor escoar o 

tráfego de norte a sul.  

Projeto By Pass Tucnar Huasi: parceria da Codelco - Divisão Ministro Hales, da 

comunidade e com apoio de todas as entidades técnicas, tanto da 

Municipalidade e do Governo Regional. O objetivo é o melhoramento da 

acessibilidade e a integração das Villas Tucnar Huasi e Huaytiquina, com um 

novo traçado para a Rota 24. 

http://www.calamaplus.cl/#!proyectos/c1aru
http://www.calamaplus.cl/#!proyectos/c1aru
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Articulação das Villas Hucnar 
Fonte: http://www.calamaplus.cl/#!proyectos/c1aru 

 

Fontes das imagens 

http://www.plataformaurbana.cl/wpcontent/uploads/2010/12/1293569324_calam

a_undeceived_en_skycraper.jpg 

http://www.plataformaurbana.cl/wp-

content/uploads/2012/04/1334260806_captura_de_pantalla_2012_04_12_a_la

s_165931.png 

http://www.loactual.cl/archivos/image/calama_vista_aerea1.jpg 

https://farm7.staticflickr.com/6191/6091772716_be961dea4b.jpg 

http://www.elementalchile.cl/wp-content/uploads/2012/12/PLUS_01.jpg 

http://serturista.com/chile/calama-y-su-mina-a-cielo-abierto/attachment/ 

http://bligoo.com/media/users/2/105549/images/cm_mall-calama%203.jpg 

https://farm7.staticflickr.com/6077/6091238939_378cdf4331.jpg 

http://www.loactual.cl/noticias/12-09- 

http://www.loactual.cl/archivos/image/minero_calama.jpg 
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REGIÃO DE ANTOGAGASTA 

www.sernatur.cl 

http://www.vi.cl/secciones/mapasregionales/segunda_region_de_antofagasta.ht

ml 

http://siit2.bcn.cl/nuestropais/region2/ 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v36n107/art05.pdf  

 

HISTÓRIA DE CALAMA 

http://www.diarioantofagasta.cl/regional/2925 

http://www.chile.com/secciones/recorriendo_chile/54372/conoce-calama-y-la-

mina-a-tajo-abierto-mas-grande-del-mundo/ 

http://desarrollo.insico.cl/web_calama/?page_id=45 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612003008800006&lng=en&nrm=iso&ignore=.html 

http://www.sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/circulares/doce.pdf#page=

56  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-

71612010000100005&script=sci_arttext 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/05/02/calama-patio-trasero-de-la-

2a-region/ 

 

PROJETOS EM CALAMA 

http://www.calamaplus.cl/ 

http://www.municipalidadcalama.cl/?page_id=729 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=103861 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/06/24/parten-obras-de-calama-

plus-mayor-proyecto-de-renovacion-urbana-sustentable-del-norte/ 
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http://revistaplaneo.uc.cl/planeo-hoy/columnas/calama-plus-y-el-nuevo-sueno-

para-la-ciudad/ 

http://calamatransparencia.insico.cl/clientes/1/datos/PLAN%20CALAMA2.0%20

FINAL.pdf 

http://www.codelco.com/traslado-de-chuquicamata-a-calama-una-nueva-forma-

de-vida-para-los-mineros/prontus_codelco/2011-02-17/194951.html 

http://www.codelco.com/proyecto-borderio-avanza-a-paso-

firme/prontus_codelco/2011-12-16/104003.html 

http://leu.servicios.ubiobio.cl/urbano/index.php/urbano/article/viewFile/41/20 

http://190.2.24.138/3/biblioteca/CD_Biodiv_cap4_diversidadcultural.pdf 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/ae6_DIA_Construccion_Paseo_Rio_Loa__Calam

a_200812.pdf 

http://www.mdi-arq.cl/contacto.php  

 

MINAS DE CHUQUICAMATA: 

http://www.visitchile.com.br/mina-de-chuquicamata/ 

http://www.blumenews.com.br/site/index.php/turismo/internacional/item/754-a-

mina-de-chuquicamata-chile 

http://www.welcomechile.com/calama/visita-mina-chuquicamata.html 

http://www.codelco.com/mina-chuquicamata-

subterranea/prontus_codelco/2011-07-06/103025.html  

 

CODELCO:  

http://www.codelco.com/ 

 

 

ECONÔMICO: 
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http://www.quepasamineria.cl/index.php/vida-e-innovacion/item/96-el-nuevo-

rostro-de-calama 

http://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110802/asocfile/20110802

185656/proyectos_urbanos_divisi__n__chuquicamata.pdf 

http://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_III_Paisaje.pdf 

http://tesis.uchile.cl/handle/2250/103489 (CLIMÁTICO E PROJETUAL) 

http://revistaurbano.cl/index.php/urbano/article/view/167  

 

PROYECTOS URBANOS INTEGRALES - MINISTÉRIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO: 

http://www.minvu.cl/opensite_20070307160114.aspx 

 

SECTRA - MINISTÉRIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: 

http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Cala

ma/plan_maestro.html 

 

DOCUMENTÁRIOS EN VÍDEO: 

http://www.youtube.com/watch?v=MNBLNisEwGM  

http://www.youtube.com/watch?v=zqgAlYBhuBQ 

http://www.youtube.com/watch?v=82rVX8ag4_Q 

http://www.youtube.com/watch?v=PQUf3nL9sjg 

http://www.youtube.com/watch?v=zU438A-N2xc 

http://www.youtube.com/watch?v=glS9GbX1vTk 

http://www.youtube.com/watch?v=Ib5vO9TrTLs 

http://www.youtube.com/watch?v=Nu-vsCfzH4I 

 

UNIVERSIDADES EM CALAMA:  
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http://www.ulagos.cl/ 

http://www.ucn.cl/ 

http://www.inacap.cl/tportalvp/calama/ 

http://www.aiep.cl/sedes/sedes-calama.aspx 

 

PESQUISAS SOBRE CALAMA:  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062004000500003&sc 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

10432007000100007&script=sci_arttext&tlng=pt 

http://www.revistainvi.uchilefau.cl/index.php/INVI/article/viewArticle/324 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

73562004000400027&script=sci_arttext&tlng=en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612003008800006&lng=en&nrm=iso&ignore=.html 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3106413 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

10432011000200010&script=sci_arttext&tlng=e 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3541089?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid

=21103335397171 

http://www.sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/circulares/doce.pdf#page=

56 

http://www.scielo.cl/pdf/eatacam/n42/art10.pdf 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E APORTES PARA FUTURAS PESQUISAS 

A pesquisa foi um importante meio para o desenvolvimento de uma reflexão 

sobre o método de avaliação crítica de projetos urbanos, realizados em países 

da América Latina, em situação de exercício de processos de modernização em 

curso, como parte do momento contemporâneo, globalizado e em busca de 

identidades. A escolha de casos foi alimentada pelo princípio de uma história 

comparada – nos moldes explicitados, em que emergem identidades e 

diferenças fundamentais nos países e cidades elencadas (Brasil e Chile).  

Ambos os países passaram por processos recentes de ditaduras e distensão e 

abertura democrática, fortalecimento institucional e consolidação de uma 

economia nacional, que os posicionou no cenário mundial e latino-americano 

como nações estáveis e prósperas, em termos de PIB - Produto Interno Bruto, 

no entanto, contraditoriamente objeto de um alto nível de desigualdade 

econômica e desenvolvimento humano, o que institui como solo para pesquisas 

sobre planos e projetos uma relação direta com políticas e programas sociais. O 

interesse em estudar casos chilenos se apoiou na possibilidade de investigar as 

formas como a política urbana e de solos de cada uma das cidades-alvo lida com 

Projetos de grande envergadura e complexidade buscando investigar se 

instrumentos urbanísticos são mobilizados e de que forma, para o atendimento 

das demandas territoriais com equidade social. As mesmas indagações de base 

comandaram a escolha de casos brasileiros, guiados pelo desejo de debater 

sobre o alcance social e de desenvolvimento local das intervenções propostas 

para Rio de Janeiro e Recife.  

Partiu-se do objetivo de elaborar um instrumento analítico, nos moldes de um 

quadro sistematizado de proposições e definições que representassem a noção 

polissêmica de Projeto Urbano, logo se percebendo que a noção deriva de um 

processo de elaboração das formas discursivas e legitimadoras das práticas 

urbanísticas em curso. Essa percepção levou a compreender que o elenco de 

definições não poderia jamais ser objeto de um entendimento classificatório e 

estático, sendo a abordagem histórica dos processos envolvidos, da hierarquia 

de valores e discursos adotados em um determinado momento, desde a 
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concepção e diretrizes de projeto até a implementação, insumos da mais alta 

importância ao pesquisador do tema.  

Partiu-se igualmente do reconhecimento que a noção de projeto urbano nasce 

historicamente associada a algumas intervenções urbanísticas de grande 

repercussão – Battery Park em Baltimore, La Defense em Paris, entre outras 

emblemáticas que expressam, conforme (Vainer et al, 2012) desde os anos 1990 

um modo de se entender e de atuar sobre as cidades, instaurando rupturas e 

outras formas de articulação entre escalas no território. Significam 

especialmente, segundo eles, rupturas institucionais, urbanísticas se 

considerado o caráter monumental das intervenções, rupturas na dinâmica 

imobiliária, rupturas simbólicas, entre outras. Por isto mesmo, possui um caráter 

multidimensional exigindo de cada projeto urbano analises críticas especificas. 

Ao mesmo tempo, os diversos conteúdos associados à expressão Projeto 

Urbano denotam uma multiplicidade de significados que sinalizam diferentes 

interpretações e matrizes de pensamento, disponíveis na literatura 

especializada, bem como revelam a instabilidade do conceito. O esclarecimento 

desse rol de significados motivou a pesquisa, que refletiu sobre as diferenças 

dessas abordagens aproximativas, para compreender a condição tempo-

espacial dos Projetos Urbanos, considerando sua singularidade, e a precisão de 

sua definição. O desenvolvimento de tecnologia para a leitura e a crítica de 

Planos e Projetos como instrumento de transformação urbana e metropolitana, 

são hoje reconhecidamente tema de importância, e alvo de interesse acadêmico 

e científico – o território assume importância como espaço dotado de um amplo 

significado histórico, cultural, econômico e ambiental, e se investigaram as 

formas pelas quais esse amplo conteúdo pode ser mediado pelo Projeto.  

Nessa direção, pode-se afirmar que a pesquisa enfocou a definição de Projeto 

Urbano a partir de um viés do possível vínculo com o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental; como uma modalidade de Projeto Estratégico e de 

cunho pragmático, com ambição de gerar efeitos socioeconômicos e ambientais 

induzidos e com senso de oportunidade. Seu objetivo, conforme essa visão, é a 

elaboração de respostas específicas para cada situação e necessidade urbana 

enfrentadas em ambiente incerto como exercício que procura atingir a máxima 
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certeza quanto aos seus efeitos. A definição de projeto Urbano de Mario Lungo 

(2004), que identifica os PU como intervenções urbanísticas primordialmente 

mediadas pela ação do poder público, em atuações sobre um segmento da 

cidade ou área-objeto, articulada a uma visão global e estimulada pelo 

reconhecimento dos problemas sócioeconômicos aos quais deseja dar resposta, 

transparece o viés adotado pela pesquisa, alinhando-se como uma diretriz 

norteadora. Esse posicionamento é de capital importância, se for um desejo 

também compreender a questão dos PU no Brasil. Há que se admitir, contudo, 

que na América Latina e especialmente no Brasil, estas relações são tensas e 

muito polêmicas. 

No caso brasileiro, a questão se vincula de maneira fundamental à relação dos 

PU e instrumentos urbanísticos existentes, que em tese, podem cumprir os 

desígnios mencionados, como os definidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257 de 2001). Tais desígnios são reafirmados nos Planos Diretores 

Municipais – envolvendo a relação entre plano, projeto urbano e instrumentos, 

de modo processual e contingente, demandando realizações de curto, médio e 

longo prazo, bem como recursos financeiros, mecanismos e instituições 

envolvidas, atores, agentes e definição de responsabilidades, institucionais ou 

sociais, como sugere a posição de Juan Busquets (2007).  

Nas cidades latino-americanas a dispersão e transformação de atividades 

urbanas se viu acompanhar da urbanização policêntrica, relatada para Cidade 

do México, São Paulo, Buenos Aires e Santiago.  Pesquisas em curso clamam 

por novos conceitos, aptos a abranger campos inusitados de análise, para 

abordar a expansão metropolitana centrífuga, denominada dispersa (Reis Filho, 

2006) ocupando áreas originalmente rurais ou limites periféricos, determinando 

centralidades acompanhadas de urbanização reveladora de condições sociais, 

econômicas e territoriais específicas, em condições ambientais e de 

sustentabilidade distintas.  

A emergência da cidade que aborda a globalização e a sociedade digital e 

informatizada gera distintas formações e dinâmicas territoriais. Estas abrangem 

reconfigurações intraurbanas e metropolitanas, resultantes de transformações 

das condições espaço-temporais de produção, circulação e consumo. Reforça-
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se uma lógica territorial em que elevação de densidade e recuperação da área 

central histórica, formação de corredores corporativos ou subcentros na periferia 

das aglomerações, com centralidades e subcentralidades, e espaços de gestão 

empresarial, produção e consumo, coexistem com os tecidos urbano e 

metropolitano preexistentes. Acompanha esta transformação uma profunda 

alteração da qualidade e valor dos espaços públicos, sugerindo a transformação 

das formas de percepção da cidade. O modelo europeu de cidade compacta e 

aberta à apropriação pública cede o passo a um outro modelo, estruturado de 

maneira distinta, muitas vezes na forma de segregações, aprofundados pelo 

sistema infraestrutural. 

A definição do que é Projeto Urbano e de suas possibilidades efetivas de 

transformação sócioterritorial vem se desenvolvendo de forma a evidenciar 

posições distintas e até conflitivas: se, para alguns autores os Projetos Urbanos 

são uma estratégia de dominação mediada pela instrumentalização do 

planejamento e das intervenções (Novais et al., 2006), para seus defensores 

consistem em um meio para contrapor os efeitos da reprodução do capital e seu 

aporte territorial, ao propiciar reequilíbrio de atividades econômicas e 

oportunidades nos territórios-alvo, ao fazer uso de contrapartidas onerosas e 

mais valia reaplicável na área de intervenção. Na literatura especializada até 

então pesquisada, foi possível identificar autores que entendem os PU como 

práticas adequadas à cidade contemporânea e outros que evidenciam seus 

efeitos perversos, expressos na maior parte das vezes como uma inexorável 

injustiça e segregação socioterritorial, efeito de gentrificação (id., ibid.). 

A compreensão da proposta socioterritorial inerente aos Projetos Urbanos, bem 

como a análise crítica de seus efeitos, de seu sucesso ou insucesso do ponto de 

vista de deflagração de impactos de desenvolvimento local, dependem do 

entendimento de lógicas e mecanismos de fundo, que articulam desde a 

concepção do PU, o processo de projeto à implementação, exigindo análise 

balizada por bibliografia especializada, capaz de prover teórica e 

conceitualmente sua definição, e analisar a apropriação e a constante 

reinvenção desses parâmetros qualitativos e seus resultados. 
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Exercício que deve refletir e hierarquizar soluções em escalas distintas, o PU 

abrange desde a expressão de um espaço globalizado à contingência local, 

procurando acompanhar as transformações sociais, buscando meios 

institucionais e instrumentos capazes de gerar os impactos previstos e beneficiar 

populações locais, consolidar programas de amplo espectro, gerar empregos e 

outras formas de renda. 

A relação entre intervenções urbanísticas fundamentadas em instrumentos e 

mecanismos de redistribuição em busca de um equilíbrio de forças, envolvendo 

atores e a participação da sociedade, tendo em vista o desenvolvimento, em 

suas várias escalas é tema de urgência, e sugeriu investigar um método rigoroso 

para verificar sua expressão empírica, validade e perspectivas. 

Embora a elaboração desse instrumento metodológico tenha passado como é 

natural por transformações, fruto de importantes reflexões do grupo, desde o 

início a elaboração do quadro sistematizado de definições, categorias e variáveis 

de Projeto Urbano se mostrou não somente útil (gerando instrumentos analíticos 

que alimentaram a elaboração de dissertações de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU UPM), de autoria de 

alunos que participaram da pesquisa de modo voluntário, tais como Rodrigo 

Costa e Fernanda Militelli), mas um elemento de conscientização dos 

pesquisadores envolvidos frente às diferenças entre o Projeto Urbano e 

intervenções urbanísticas em que primem a ação e os interesses quase 

exclusivos do mercado imobiliário e de forças e agentes privados. 

O panorama de fundo da privatização do espaço urbano, exclusão social e 

fragmentação territorial, e atendimento a interesses de um mercado de capitais 

globalizado e financeiro funcionou sempre como um apoio de natureza crítica 

para avaliar as experiências empíricas e os próprios fundamentos conceituais e 

teóricos pesquisados. Como nenhuma observação no campo das Ciências 

Humanas e Sociais e Sociais Aplicadas (caso da Arquitetura e do Urbanismo) é 

neutra, certamente a presença nos diversos discursos teóricos de pressupostos 

que relacionassem a política urbana na forma de planos e projetos e o 

desenvolvimento sustentável fundamentou a procura das definições de PU, 

sendo assinaladas como motes de interesse.  
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Logo se percebeu a ausência de neutralidade científica na elaboração da 

possível matriz analítica, que na verdade frisou as definições que indicavam os 

diversos momentos de elaboração discursiva e sua relação com o 

desenvolvimento local, e a defesa de princípios de equilíbrio socioterritorial e 

equidade, distribuição de recurso, aplicação de instrumentos urbanísticos para 

alcança-los, fazendo do Projeto mais que desenho, mas uma intermediação ao 

nível dessa expressão dos fluxos, demandas e desequilíbrios socioeconômico e 

culturais de que o território urbano-metropolitano é a área de emergência.  

Dessa forma, questões como produção de múltiplos usos, valorização dos 

espaços públicos, das preexistências ambientais contra a mera aniquilação da 

história e de tecidos consolidados, atendimento às populações afetadas pelas 

intervenções e pela gentrificação, na forma de Programas e Planos que visem a 

inclusão socioterritorial estiveram na base das reflexões e da sinalização das 

definições presentes na literatura especializada do tema.  

Significa que em meio à plêiade de definições encontradas, foi possível verificar 

recorrências no que tange à definição escalar, de desenho, gestão e semântica 

da noção de Projeto Urbano, no recorte considerado, que se posicionam frente 

às singularidades empíricas.  

A condição processual dos Projetos Urbanos evidenciada, e a identificação de 

seus parâmetros possibilitaram aplicar esse quadro ao estudo dos quatro casos 

selecionados: Projeto Porto Maravilha (Rio de Janeiro), Revitalização do Bairro 

do Recife no Brasil, e Bairro Universitário (BUS), e Cidade de Calama (Projeto 

Calamaplus), no Chile. Realizadas ou em curso, as intervenções 

corresponderam a uma oportunidade de investigação da trama de relações 

envolvidas nos vários aspectos complexos desse tipo de prática urbanística, 

estudando a relação dos Projetos Urbanos com o desenvolvimento 

socioterritorial. 

Os resultados obtidos a partir da elaboração da matriz analítica e sua aplicação 

empírica podem ser assim sintetizados:  
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• Identificou-se em bibliografia especializada definições recorrentes de 

Projeto Urbano, a partir da obra de autores consagrados no tema, para a 

atualização do significado, observando como essa noção vem se transformando.  

O principais aspectos enfatizados foram: 

• Produção de múltiplos usos,  

• Valorização dos espaços públicos,  

• Preexistências ambientais contra a mera aniquilação da história e de 

tecidos consolidados,  

• Atendimento às populações afetadas pelas intervenções e possível 

gentrificação, bem como previsão de mecanismos para combate-la;   

• Programas e Planos que visem a inclusão socioterritorial 

b) Verificação de recorrências, similaridades e diferenças de definição entre 

os textos selecionados, com ênfase na distinção entre Projetos Urbanos e ações 

exclusivas de mercado imobiliário. 

c) Reflexão de como projetos urbanos, propostos em suas diferentes etapas 

desde a concepção até a implementação, agregam ou não os critérios e 

categorias elencadas e valorizadas, investigando causas e processos envolvidos 

na apropriação - ou não - dessas características, sinalizando o caráter especifico 

das relações urbanas multidimensionais e o caráter das rupturas político 

institucionais e,ou, territoriais de cada um dos casos elencados. 

d) Definição e aprimoramento do instrumento metodológico, em Projetos 

Urbanos selecionados (aplicação empírica). 

Contribuições dos casos empíricos à pesquisa 

O Projeto Porto Maravilha e a Operação Urbana Consorciada do mesmo nome, 

foram compreendidos como parte de um processo de transformações 

econômico-sociais que são responsáveis pela transformação da configuração de 
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seu território. Foram adotadas posturas e instrumentos urbanísticos relacionados 

no Estatuto da Cidade, como é o caso da Operação urbana Consorciada,  

implementados pela CDURP, Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região do Porto do Rio de Janeiro. A análise da prática gestora e de 

implementação foram fundamentais para compreender a visão que orienta a 

realização da intervenção, propiciando bases para comparação com a matriz 

analítica propostas, pois as especificidades da prática de arquitetos e urbanistas, 

bem como o sistema de representação intrínseco a ação de projetar não 

prescindem das condições materiais da produção do espaço urbano, e por essa 

razão, Planos e Projetos são historicamente determinados por externalidades, 

condição de sua heteronomia, que os modificam na dialética com processos e 

práticas sociais, envolvendo usos, o espaço vivido e lógicas inerentes aos atores 

e escalas diversas. 

A escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, decisão 

realizada em outubro de 2009 em Copenhague, Dinamarca, foi recebida com 

entusiasmo e como uma oportunidade de requalificação das áreas portuárias, 

tendo em vista a experiência histórica de Barcelona em 1992 onde os eventos 

olímpicos impulsionaram transformações estruturais da cidade e deixaram um 

legado redirecionado para novos alvos de desenvolvimento urbano como o 

turismo internacional. 

Á luz da experiência de Barcelona, nos anos de 1990, justificou sua aderência 

aos interesses da sociedade brasileira acenando com o fato de que os 

investimentos na reestruturação urbana teriam como referência horizontes de 

médio e longo prazos, posteriores aos eventos esportivos, identificando a área 

portuária como um grande alvo de projetos urbanos, enfatizando melhorias 

infraestruturais e ações visando às comunidades afetadas, na forma de 

habitação de interesse social lá desenvolvida. A intervenção nasceu sob o 

discurso de realização de intervenções variadas, atingindo a todos os segmentos 

sociais presentes em sua área-alvo.  

O Projeto de Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, também 

chamado de Porto Maravilha reuniu então propostas de intervenção urbana de 

caráter Intersetorial, envolvendo múltiplas escalas e instâncias de governo, como 
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resultado de uma articulação entre os Governos Municipal, Estadual e Federal, 

oficialmente lançado em meados de 2009, em uma cerimônia realizada no Píer 

Mauá, amplamente divulgada. 

Até o presente momento, seus objetivos sociais pouco foram implementados, 

tendo havido um intenso dispêndio de recursos e esforços na transformação 

infraestrutural e de equipamentos culturais emblemáticos, como os Museus do 

Mar e do Amanhã. Nenhuma ação sinérgica envolvendo usos tais como cultural, 

comercial e habitacional se apresentaram, deixando espaço à dúvida de que a 

intervenção consiste em um Projeto Urbano, propriamente.  

O bairro do Recife onde se localizam as intervenções do Projeto Porto com 

população residente de menos de 600 habitantes e incipiente concentração 

populacional, não traduz a sua densidade territorial, consubstanciada nas suas 

expressões culturais (música, dança, culinária, etc.), na diversidade social, em 

seus traços arquitetônicos e urbanos e, fortemente, nas suas diversas e 

sucessivas camadas históricas. Contém uma situação fundiária de lotes maiores 

na porção norte da Ilha e ao redor do Forte do Brum, não raro, com usos 

transitórios (estacionamentos, galpões etc) em diversas edificações 

abandonadas ou subutilizadas. Suas atividades se expandiram substituindo aos 

poucos as atividades voltadas para o uso residencial. Pode-se dizer que a 

importante atividade portuária ao se expandir destruiu o legado arquitetônico 

residencial da história urbana do Recife.  

Para enfrentar esse processo de esvaziamento, o Governo do Estado apoiou a 

iniciativa do Porto Digital, um projeto do Governo do Estado de Pernambuco, em 

parceria com a iniciativa privada que teve início no Bairro do Recife, e que está 

se expandindo para o bairro de Santo Amaro, para ali criar um Cluster de 

empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Visando atender 

ao conceito de equidade territorial nos territórios afetados por intervenções 

afeitas ao conceito de Projeto Urbano, a iniciativa do Porto Digital contou com 

houve projeto de responsabilidade social do PD com a comunidade do Pilar por 

9 anos, mas que foi descontinuado, que tnha o objetivo de capacitar jovens da 

comunidade em fotografia e utilizar os serviços deles em eventos do PD. 

Atualmente existem 3 projetos sociais em andamento, mas nenhum diretamente 
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relacionado à comunidade do bairro. A situação demonstra um progressivo 

esgarçamento do compromisso social com as comunidades diretamente 

afetadas, afastando o projeto de seus desígnios de partida.  

Hoje Recife desenvolve diversas operações urbanas, como legitimações do 

Estado para concepções de grandes empreendedores imobiliários de capital 

local e internacional. Entre os Armazém 7 e 14, em uma faixa de 1.300 m de cais 

marítimo está a área de intervenção Porto Novo 1, da Operação Urbana Porto 

Novo do Recife (OUPNR), no Bairro do Recife. A área se transformará em um 

complexo turístico comércio, cultura, com usos de lazer, gastronomia e eventos 

em mais de 1km de extensão de cais. De forma similar à Operação urbana Porto 

Maravilha, no Rio de Janeiro, nota-se previsão da inexistência de usos 

residenciais, principalmente na forma de Habitação de Interesse Social, 

sobretudo considerando a existência da Comunidade do Pilar, afastando a ação 

do conceito amplo de Projeto Urbano, que entende a possibilidade de uma 

gestão compartilhada dos interesses em conflito nas áreas-alvo de intervenções 

dessa natureza.  

O Bairro Universitário de Santiago BUS nasceu como uma consequência do 

crescimento urbano da cidade para a periferia. Depois de um grande terremoto 

ocorrido em 1985, a municipalidade de Santiago se convenceu da necessidade 

de recuperar o centro, esvaziado devido aos acontecimentos relacionados à 

migração periférica, que levou ao objetivo de resgatar a região central da 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. Esse 

movimento de retração do Estado, com grande ênfase ao poder da iniciativa 

privada como ator primordial de transformação urbana.  Enfatiza o esgarçamento 

da gestão pública na implementação de política de natureza urbana e revelam a 

retração experimentada nos anos noventa do século passado do poder do 

Estado na conduta da transformação das cidades.  
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A criação da CORDESAN é uma experiência de interesse, e revela uma intenção 

de uma maior e efetiva gestão pública dos Projetos Urbanos e seu tratamento 

como uma mediação global de interesses múltiplos; deveria conduzir e realizar 

planos de desenvolvimento urbanístico e projetos de renovação ou revitalização, 

construir e recuperar edifícios, arborizar ruas e praças e preservar o patrimônio 

histórico. A circulação de ideias urbanísticas se faz presente, emulando 

experiências de ciração de agências e instituições gestoras dos Projetos, à luz 

de Barcelona, Bilbao, e também de Buenos Aires (Porto Madero). Caberia à essa 

Instituição também contribuir para uma eficaz organização da comunidade, ao 

criar Comitês de interlocução com agentes investidores e moradores, por meio 

de uma Assembleia de Sócios, um Conselho de Administração e Diretoria. A 

Corporação teria grande autonomia, podendo receber recursos de qualquer tipo 

e procedência, realizar contratos, fazer empréstimos, comprar e vender bens 

móveis e imóveis.  

A análise do caso possibilitou entrever o desmonte progressivo dessa conduta 

gestora, voltando a produção do espaço urbano á iniciativa de seus maiores 

interessados, proprietários ou usuários privilegiados. Dessa maneira, o projeto 

foi realizado em sua maioria pelas Faculdades e instituições de ensino que ali se 

alocaram, em edifícios arquitetônicos muitos deles de grande qualidade, 

introvertidos e que propiciam um ensimesmar-se das funções e usos, sem 

verdadeira conexão com espaços públicos, que aliás lá estavam, caraerizando 

uma morfologia em malha de tabuleiro de xadrez cá com residências burguesas 

cujo apogeu se deu em fins do século XIX e início do XX. 

O caso do Plano Calama Plus (Calama) possibilita analisar uma intervenção cujo 

objetivo é fundamentalmente ambiental, visando a sustentabilidade, devido ás 

extremas condições naturais, com clima desértico, muito seco e marcado por 

poucas chuvas.  erosão, desmatamento e predação do oásis natural do Rio Loa. 

Com o exacerbado clima seco presente, praticamente toda a região de 

Antofagasta é desprovida de vegetação, à exceção das margens do Rio Loa e 

da cidade de San Pedro de Atacama. Grande parte do interior é coberta por 

salinas, onde há balneários e praias. Por suas peculiaridades, o deserto de 

Atacama é o mais seco no mundo, embora a leste integre a Área Andina Central, 
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região bem menos árida. A situação de desequilíbrio foi agravada pela 

desativação das minas de Chuquicamata e o traslado da população mineira a 

Calama, incidindo na ocupação urbana e predando as condições naturais de 

sobrevida.  

A transformação de Calama em uma moderna cidade de serviços integra os 

objetivos estratégicos que incluem rotas turísticas pelo Atacama, com centro em 

São Pedro, e que constituem um potencial turístico que vem sendo bastante 

explorado. O investimento em turismo conta com o estímulo do Município de 

Calama que está à frente da implementação de um plano regional, o Plano de 

Desenvolvimento do Alto El Loa. O Plano do Alto El Loa tem como estratégias o 

fortalecimento econômico por meio da implementação turística, com circuitos 

explorando comunidades andinas, o desenvolvimento de novas zonas 

econômicas, comércio local e fomento ao setor financeiro e redes de serviços. O 

caso abre o debate a uma perspectiva ambiental e regional que envolvem 

Projetos Urbanos, ao mesmo tempo não desvencilhado da pressão econômica 

do estabelecimento de rotas turísticas, o que já é uma realidade da região, 

trazendo um interesse de pesquisa inovador. O crescimento urbano predando o 

chamado oásis calamenho foi condicionado pela existência e expansão das Vilas 

e assentamentos para mineiros, permitindo que o crescimento de Calama se 

desse de forma pouco adequada pela bacia hidrográfica do Rio Loa, e 

contribuindo assim para a degradação desse importante recurso hídrico e sua 

orla. A complexidade abordada pretensamente pelo Plano CalamaPlus é um 

interessante mote e objeto, inclusive para futuras pesquisas.  
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9. ANEXOS 

9.1 TEXTOS-SÍNTESE PRODUZIDOS COMO FUNDAMENTO CONCEITUAL 

1. PORTAS, Nuno. Interpretaciones del proyecto urbano. In: Urbanística 

110. Roma, 1990. Disponível em 

http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/portas.htm.  

NUNO PORTAS: Nascido em Vila Viçosa, São Bartolomeu, Portugal, em 23 de 

Setembro de 1934, é um arquiteto e urbanista formado pela Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto em Arquitetura, em 1959. Em 1958 passou a contribui para 

a revista Arquitectura, que passou a dirigir. Nela foram publicados vários artigos, 

base para o Prémio Gulbenkian de Crítica de Arte, que ganhou em 1963.  

Professor de Projeto na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1965-1971), 

tendo se transferido para o curso de Arquitetura na cidade do Porto, sendo um 

de seus fundadores.  

Principais obras: 
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PORTAS, Nuno. A Cidade como arquitectura. Lisboa, Livros Horizonte, 2011. 

(Reimpressão) 

__________. Políticas Urbanas II. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 

__________. A arquitectura para hoje. Lisboa, Livros Horizonte, 2008. 

(Reimpressão) 

__________. A Habitação Social - Proposta Para a Metodologia da Sua 

Arquitectura. Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto, 2004.  

A Habitação Social (1959) – reedição FAUP (2004) 

__________. Políticas Urbanas I Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.  

__________. Necessidades Familiares e Áreas da Habitação. Lisboa, LNEC, 

1965. 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições 

CONCEITOS GERAIS 

 É uma noção, devido à amplitude de significados que abrange 

 Definição historicamente condicionada  

 Conceito, ou modo de intervenção, dependente de instrumentos de 

planejamento e projeto conforme o contexto - soluções e formas definidas pelas 

condições presentes e futuras 

 Exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos efeitos em 

ambiente incerto  

 É uma relação entre fatores socioeconômico-territoriais e ambientais: 

engloba variáveis socioeconômico-ambientais e sistemas de gestão, atores e 

parcerias diversas. Articulação sinérgica de variáveis econômico-sociais a ações 

e efeitos territoriais.   
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ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Intervenção urbana caracterizada por: localização variada, valendo para 

a cidade consolidada ou emergente, várias estratégias e tratamento dos 

sistemas de conectividade, abordagem de tecidos próximos e de outras 

morfologias e da arquitetura.  A arquitetura desempenha significativo papel - 

gerar marca e identidade, através da relação com espaço público e linguagem.  

 Intervenções arquitetônicas articuladas através de elementos urbanísticos 

(sistemas gerais, infraestruturas, espaço público, etc..) 

 Intervenção urbana em que admite articulação de elementos materiais e 

imateriais – formas, espaço e significado – capital material e capital simbólico  

 Contribuição para gerar sistemas policêntricos;   

 Espaço coletivo articulado à morfologia que o delimita e inscrito em 

tecidos preexistentes, requalificando-os 

 Objeto de requalificação e identificação de um novo lugar (identidade e 

significação)   

 Articulação plano-projeto, ao transformar o solo e projetar sua ocupação  

 Catalisador de relações e transformações de redes, sistemas modais e 

interconexões urbano-metropolitanas; 

GESTÃO 

 Contribuição para gerar negociações interinstitucionais e entre atores 

sociais diversos, e integração de decisões setoriais  

 Programas de atividades específicos: contribuindo para a realização de 

oportunidades; eficaz em relação aos objetivos e viável, frente aos meios e 

recursos financeiros e técnicos que o mobilizam, Processos, mecanismos e 

gestão caracterizados por planos, que se relacionam ao PU de maneira 

biunívoca e não hierárquica  



244 
 

 Finalidade de dar resposta de curto, médio e longo prazo a áreas 

problemáticas ou deprimidas; em áreas centrais, centro histórico e moderno, 

vazios urbanos, áreas ociosas ou obsoletas, áreas degradadas com 

infraestrutura disponível; aproveita ocasiões e não provém de planos formais 

 Depende de planos e instrumentos flexíveis, que possam complementar 

a legislação consagrada de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo  

 Tem a intenção de alcançar determinados efeitos – especialmente 

qualitativos – de natureza catalisadora e sinérgica  

 Concepção sólida em termos de custo-benefício, mecanismos 

institucionais e financeiros, disponibilidade de solo e infraestrutura 

2. LUNGO, Mario. Globalização, grandes projetos e privatização da gestão 

urbana.  In Cadernos IPPUR- UFRJ, vol. XVIII, n. 1 e 2, jan.- dez. 2004, 

p. 11-29. 

MARIO LUNGO: Arquiteto, Urbanista e Cientista Social, chefe do departamento 

de Organização do Território na Universidade Central da América em San 

Salvador. Foi diretor do escritório de planejamento da área metropolitana de San 

Salvador e conduziu programas de pesquisa na América Central, líder do núcleo 

América Latina e o Caribe do Lincoln Institute of Land Policy. 

 

CONCEITOS GERAIS 

 Noção polissêmica: estratégia que permeia questões urbanas e 

socioeconômicas que incidem no desenvolvimento; (pag 17) 

 Atuação pública sobre um segmento da cidade, articulada a uma visão 

global e aos problemas sócios econômicos, com vários atores envolvidos, 

inclusive privados; (pag. 18) 

 Exercício que deve analisar o processo de globalização em curso, as 

mudanças econômicas a sociedade e o Estado; (pag. 20) 
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ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 A diversidade agregada nos problemas de definição de escala e os 

múltiplos atores envolvidos nos projetos urbanos devem ser específicas para as 

realidades políticas e socioeconômicas de cada local (pag. 20);  

 Intervenções Urbanas baseadas na construção de infraestruturas e 

serviços urbanos, recuperando e ampliando o conceito de obra pública; (pag. 16) 

 Intervenções urbanas que diversificam os objetos: conformação de novas 

centralidades, melhoramento de zonas pobres, etc.; rompem os limites 

geográficos chegando nas periferias e incorporaram o setor privado como 

investidor (e não gestor); (pags. 18 e 19) 

 Intervenções Urbanas de caráter singular que são concebidas como 

motores de desenvolvimento do espaço metropolitano; (pags 18 e 19) 

 Intervenções Urbanas que podem integrar um conjunto de pequenas e 

médias intervenções que seguem a mesma lógica; (pag. 19) 

 Intervenções Urbanas que devem canalizar o uso de recursos para 

intervenções de caráter público, evitando a segregação sócio espacial; 

GESTÃO 

 Estabelecimento de consensos e acordos no fórum de desenvolvimento 

da cidade em conjunto e não isoladamente; (pag 24) 

 Articulação entre os governos, federais, estaduais e locais; (pag 24) 

 A gestão urbana deve ser conduzida pelo setor público; (pags 24 e 25) 

 A concepção do projeto urbano deve abarcar as organizações da 

sociedade civil; (pp. 24 e 25);  

3. SOMEKH, Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta. Desenvolvimento 

local e projetos urbanos. Arquitextos, São Paulo, n. 05.059.01, Vitruvius, 
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abr. 2005. Disponível em 

<www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470>. 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições. 

CONCEITOS GERAIS 

 São as iniciativas de renovação urbana concentradas em determinados 

setores da cidade, combinando agentes públicos e privados, cujos investimentos 

e intervenções seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no redesenho 

do espaço urbano e arquitetônico, em normas legais específicas e em novas 

articulações institucionais e formas de gestão 

 Atratividade para eventuais investidores, alta visibilidade e atividades 

afinadas com tendências econômicas emergentes, concentradas no setor 

terciário e nos serviços especializados – escritórios, lazer, turismo, gastronomia, 

esporte, alta tecnologia e assim por diante. 

 Projetos urbanos de desenvolvimento local: iniciativas menos ambiciosas 

de renovação urbana, voltadas aos interesses e às perspectivas de cada 

localidade 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Possibilidade de beneficiar as populações locais pela geração de 

empregos e outras formas de renda, além do atendimento às suas necessidades 

habitacionais, de equipamentos e infraestrutura 

 Grande risco de potencializar os efeitos excludentes da urbanização 

contemporânea (grandes projetos urbanos estratégicos das últimas duas 

décadas) 

 O projeto deve orientar a intervenção: a qualidade espacial e urbanística 

seria um dos trunfos para garantir o sucesso das iniciativas de renovação/ 

visualidade impactante, a imagem de (pós-) modernidade, e a grife de um 

arquiteto conhecido garantiriam uma cartada de peso 
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 Visão dos polos terciários avançados como solução para a reestruturação 

do setor produtivo 

 O destaque para os empreendimentos culturais, as áreas livres e de lazer; 

a busca do aproveitamento da dinâmica imobiliária; e a valorização do espaço 

público e da qualidade espacial urbana, com vistas à qual se deveria contar com 

a contribuição de arquitetos conhecidos para o redesenho do eixo.  

 Objetivos específicos a criação de uma nova centralidade 

 Afirmação de uma nova identidade 

GESTÃO 

 Soluções efetivas para os problemas urbanos dependem hoje do 

envolvimento dos atores locais, da sociedade civil e de diversas esferas 

governamentais, na busca de novas formas de gestão e da capacidade de 

governança. 

 O esgotamento das soluções autoritárias e/ou privatistas coloca a 

necessidade de envolver agentes sociais diversos na busca de uma gestão 

compartilhada do espaço urbano. 

 No que se refere às articulações administrativas e institucionais, o 

desenvolvimento local está ligado ao conceito de governança, como medida da 

capacidade de gestão compartilhada entre diversos agentes, permitindo que o 

processo de tomada e implementação de decisões seja assumido, de maneira 

democrática, participativa, negociada e transparente, pelas forças locais. 

4. BORJA, Jordi. La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial, 2003. 

JORDI BORJA SEBASTIᾺ: (Barcelona, 18 de junho de 1941) é um geógrafo e 

ativista político catalão.  Possui licenciatura em sociologia e ciência políticas, 

diplomado em geografia e mestrado em Urbanismo. Militante do PSUC desde 

1960, foi exilado 1961-1968. De 1968-1972 foi professor de sociologia urbana na 

Universidade de Barcelona e de 1972-1984 de geografia urbana e instituições 

territoriais na Universidade Autônoma de Barcelona. Entre 1969 e 1970 foi 
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também membro da Sociedade Catalã de Geografia. Foi membro do Comitê 

Central do PSUC e do PCE e responsável de política municipal e movimento 

popular do PSUC 1974-1981. Foi eleito deputado nas eleições para o 

Parlamento da Catalunha de 1980, vice-prefeito da cidade de Barcelona pelo 

partido catalão 1983-1995 e vice-presidente executivo da Área Metropolitana de 

Barcelona 1987-1991. Atualmente é diretor do Urban Technology Consulting 

S.L., professor da Universidade Aberta da Catalunha e diretor do Mestrado em 

Gestão Urbana na Universidade Politécnica da Catalunha. Ele também lecionou 

nas universidades de Paris, Roma, Nova York, México e Buenos Aires e co-

diretor do conselho dos Planos Estratégicos do Rio de Janeiro, Bogotá e 

Medellín. Já trabalhou em publicações como L'Avenc, L'Espill, El Pais, entre 

outros. 

Principais obras: 

BORJA, Jordi. Por unos municipios democráticos: diez años de reflexión crítica 

y movimiento ciudadano, 1986. 

__________. Democracia local: descentralización del estado, políticas 

económico-sociales en la ciudad y participación popular, 1988. 

BORJA, Jordi; CASTELLS Manuel. Local y global: la gestión de las ciudades en 

la era de la información.  Barcelona, Madrid: United Nations for Human 

Settlements (Habitat); Taurus, 1997. 

BORJA, Jordi.La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial, 2003. 

BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público: ciudad y ciudadania. Diputació 

de Barcelona, Xarxa de Municipis, 2003. 

BORJA, Jordi. MUXI, Zaida. Urbanismo en el siglo XXI. Barcelona, Edicions 

UPC, 2004. 

BORJA, Jordi. Luces y sombras del urbanismo de Barcelona. Barcelona, 

Editorial UOC, 2009. 
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__________. Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos. Barcelona, Alianza 

Editorial, 2013. 

Capítulo 3- La Ciudad como oferta y la innovación urbanística 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições. 

CONCEITOS GERAIS 

 Representam as grandes oportunidades do urbanismo. 

 Instrumento de intervenção. 

 As ideias e valores que constituem sua base são múltiplos. 

 O projeto urbano é uma atuação física transformadora. 

 Trata-se de decidir mais de renovação ou reconversão do que de 

reabilitação ou regeneração.  

 Ponto de encontro entre plano e projeto. 

 Desenvolvimento em etapas em coerência a uma política de 

transformação urbana. 

 Propõe um cenário de futuro para a cidade, um esquema territorial 

desejável. 

 Define um conjunto de atuações, projetos, programas, estruturados por 

prioridades.  

 Deve ter um ou vários atores, público ou privado que o assuma, ou ao 

menos um comitê promotor que elabore a proposta e faça o lobby. 

 Deve incorporar o processo participativo de elaboração e implementação. 
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 Deve assegurar um novo desenvolvimento com condições que garantam 

a mistura social, a acessibilidade, o espaço público, ou a reversão para a 

coletividade dos custos infraestruturais. 

 Melhorar o uso do território, sua qualidade de vida, seu funcionamento e 

sua vitalidade social, econômica e cultural. 

 Prover acesso à moradia, serviços e espaços públicos. 

 Preservar e fazer o melhor uso possível do entorno natural e construído. 

 Garantir o desenvolvimento sustentável mediante o uso cuidadoso dos 

recursos naturais e o correto funcionamento dos transportes e dos sistemas de 

distribuição. 

 Um compromisso político forte suficiente para superar as dificuldades 

físicas, funcionais e sociais presentes em qualquer área urbana. 

 Objetivos devem ser apresentados claramente para que suporte o debate 

público. 

 O projeto urbano deve conter um sonho - uma imagem composta de ideias 

simples que inspirem vários parceiros para colocá-lo em ação. 

 Deve resolver conflitos entre a permanência de estruturas que compõe a 

cidade e a flexibilidade requerida para uma sociedade em constante mutação. 

 O projeto urbano popularizado pela cultura urbanística francesa 

(MASBOUNGI) nos parece equivalente ao projeto de escala intermediária 

(BUSQUETS) ou ao plano projeto ou projeto-programa (PORTAS). 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA – 

ESPAÇO E TERRITÓRIO 

 Fazer cidade sobre a cidade, intervir em áreas complexas. 

 Permitem definir áreas de reabilitação integral.  
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 Atua em tecidos degradados ou em processos de mudança de uso, 

reconversão de áreas ou infraestruturas obsoletas. 

 Deve proporcionar um espaço público livre e polivalente. 

 Criar paisagens e espaços públicos agradáveis, adotando projetos de alta 

qualidade. 

 Devem buscar compromissos positivos entre as contradições existentes 

nas cidades. 

 Intervenção transformadora permanente sobre realidades territoriais 

múltiplas, de grande complexidade social e cultural, com atividades muito 

diversas e funções entrelaçadas. 

 As respostas formais devem ser diversas. As tendências objetivas do 

mercado, as demandas sociais, as culturas urbanas, as propriedades do lugar, 

as respostas políticas se confrontam e dão origem a que em cada momento e 

em cada cidade as ordens de prioridades sejam diferentes. 

 Em alguns casos se realizam operações complexas, com objetivo de fazer 

cidade, entretanto em outros se opta por produtos urbanos monofuncionais, 

desde os condomínios fechados até os parques temáticos.  

 

GESTÃO 

 Gestão é a combinação entre objetivos, o que pressupõe um plano básico 

ou um cenário desejável e viável a médio prazo; oportunidades, que por sua vez 

requer atores públicos promotores que tenham iniciativa e saibam utilizá-las ou 

mesmo inventá-las, somado ainda a um tecido social receptivo. 

 O caráter de vinculo necessário que adquire a programação e a gestão 

como articulação entre plano e projeto. 
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 Requer uma diversidade de agentes econômicos e técnicos devidamente 

capacitados e atualizados. 

 A elaboração e implementação do planejamento e a gestão a partir da 

cultura estratégica, necessariamente incorpora o processo participativo. 

 As fórmulas empresariais, consórcios, empresas mistas, organismos 

autônomos são eficazes por sua maior flexibilidade de gestão e por sua 

adaptabilidade a situações inesperadas.  

 A garantia do interesse geral requer que essas formas de gestão sejam 

transparentes. 

 O poder público tem o dever de controlar e não deixar que um mercado 

desregulado acirre as disfunções e desigualdades. 

 O setor público deve fixar condições mínimas a fim de garantir resultados 

favoráveis ao interesse coletivo. 

 O setor público tem o papel de mediador entre as distintas visões e 

distintos interesses privados com os quais deve chegar a compromissos.  

5. GUERRA, Isabel. Tensões do Urbanismo Quotidiano. In   Portas, N., 

Domingues, A., e Cabral, J.; Políticas Urbanas - Tendências, estratégias 

e oportunidades; Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.  

ISABEL GUERRA: Professora Catedrática da disciplina Sociologia Urbana no 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa (ISCTE), em Lisboa. 

Licenciada em sociologia e doutorada pela Universidade François Rabelais, em 

Tours/França. Professora convidada da Universidade Católica de Lisboa, 

responsável pela área cientifica do serviço social. Leciona desde 1981  

disciplinas de Sociologia Urbana, Sociologia do Território, Seminário de 

Investigação - área de Sociologia Urbana e Métodos e Técnicas de Planejamento 

e Avaliação. 

 



253 
 

CONCEITOS GERAIS 

 Estruturação  em função de uma ideia de cidade minimamente 

consensual; (pag 249) 

 Ações necessariamente integradas, sistêmicas, participativas, 

equilibradas  socialmente e avaliadas (pag 249) 

 Ações sedimentadas em profundo conhecimento da realidade social; 

(pags 247 e 250) 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Intervenção urbana que possui fatores estruturadores do urbanismo 

cotidiano: as mobilidades, oferta de equipamentos e serviços articulados e 

cuidados sobre patrimônio e identidades urbanas; (pag 242) 

 Existência de equipamentos e serviços de conforto urbano, 

nomeadamente ao nível dos equipamentos sociais de suporte à vida cotidiana; 

(pag 242) 

 Intervenções urbanísticas que priorizam combater os lobbies e 

descaracterização do desenho urbano, zoneamento que pormenorize os bairros, 

identificando zonas de habitação, espaços públicos e suas funções do 

urbanismo através de princípios de criação de espaços de fácil apropriação 

coletiva. (pag 243) 

 Criação de espaços multirreferenciais, cruzamento de espaços de rotação 

e distribuição de fluxos não apenas em espaços funcionais, mas também em 

espaços simbólicos. (pag 244) 

 Privilegiar as relações entre os espaços e as mobilidades: estudo e 

implementação dos principais fluxos urbanos, introdução de circuitos de 

pedestres e bicicletas; (pag 244) 

 Criar condições de segurança urbana; (pag 244) 
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 Produzir espaço público seguro, confortável, esteticamente cuidado, 

preparar a cidade para os ritmos de vida temporais (semana, fins de semana, 

etc.) (pág. 244) 

 Preparar a cidade multicultural, integrando e valorizando publicamente as 

diferenças (espaços públicos, marcos urbanos, etc.) (Pag. 245) 

 Reforçar espaços e atividades de expressão de identidades locais 

positivas; (pág. 243) 

 Equipar espaços periféricos com serviços e equipamentos de atração; 

(pág. 246) 

 Agir ao nível dos equipamentos de bairro, sobretudo face a população 

jovem (escolas, equipamentos esportivos, culturais, etc.) (pag. 246) 

 Alterar espaços segregados; (pág. 246) 

 

GESTÃO 

 Discutir formas de gestão de proximidade e reforço da participação dos 

cidadãos sobre sua vida cotidiana (pag 248) 

 Capacidade de coordenação administrativa: enquadrar as reivindicações 

e gerir horizontalmente e transversalmente os recursos e de mobilizar relações 

horizontais entre diferentes polos e atores; (pág. 247) 

 Organização e solidificação dos vários níveis de competência (pág. 247) 

 Desburocratização, democratização e aumento da eficácia dos serviços; 

(pág. 248) 

 Desenvolvimento de gestão de proximidade, contando com a participação 

dos cidadãos. (pág. 248) 
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6. NOVICK, Alicia.  Proyectos urbanos y otras historias. Buenos Aires. 

Sociedad Central de Arquitectos, 2012.  

NOVICK, Alicia: Arquiteta (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires -FADU-UBA), Mestre em Planejamento Urbano e 

Regional (Instituto de Urbanismo de Paris, Universidade de Paris XII), Mestre e 

Doutor em História (UDESA). Professora em cursos de pos-graduação, 

professora titular de "Historia Ambiental Metropolitana" no Curso de 

Especialização em Gestão Ambiental Metropolitana (GAM-FADU-UBA), de 

"Teorías Urbanas" no Mestrado de Planejamento Urbano e Regional (PROPUR-

FADU-UBA), de "História da Urbanística" nos Mestrados de Economia Urbana e 

de História e Cultura da Cidade da Universidade Torcuato Di Tella. Para a 

graduação é professora de "História da Arquitetura" (FADU-UBA) e de 

"Urbanismo" na Universidad Nacional de General Sarmiento. Professora 

visitante em Universidades da Europa (Paris I, Paris XII, EHESS) e América 

Latina. No campo da pesquisa, na UBA, é diretora de Projetos, coordenadora do 

CIHaM (Centro de Estudios de Habitat y Municipios).  

Principais obras: 

NOVICK, Alicia (editora), Las dimensiones del espacio público. Problemas y 

proyectos. Subsecretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano, Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, 2003. 

NOVICK, Alicia. Historias del Urbanismo / Historias de la Ciudad. Una revisión 

de la bibliografía. In: Seminario de crítica Año 2004. Buenos Aires, Instituto de 

Arte Americano e Investigaciones, 2004.  

NOVICK, Alicia (2003),”Foreign Hires: French experts and the Urbanism of 

Buenos Aires, 1907-1932”, Nasr, Joe, Volait, Mercedes, Urbanism Imported or 

Exported? Native aspiration and Foreign Plans, Wiley-Academy, Chichester. 

NOVICK, Alicia (2009), “Migración”, “traducción”, “circulación”. Intercambios 

internacionales en la construcción de la ciudad,  2º Congresso International de 

História Urbana Da construção do território ao planejamento das cidades: 
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competências técnicas e saberes profissionais na Europa e nas Américas (1850-

1930), Campinas, Brasil, 26 a 29 de outubro. 

NOVICK, Alicia y Furlong, Liliana (2006), “Renovation sectorial y lógiques 

habitationels: Le cas du RECUP-Boca à Buenos Aires“, en Rivière d´Arc, Hélène 

y Memoli, Maurizio, Le pari urbain en Amérique latine. Vivre dans le centre des 

villes“, Armand Colin.  

Cap. I - Projetos 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições 

CONCEITOS GERAIS 

 É uma noção gestada na década de 1960 e que se foi modificando 

 Nunca teve definição precisa, envolve incertezas e ambiguidade 

 Noção que não se esclarece, sequer se define mecanicamente 

 Indissociável de espaço público 

 Projeto de espectro amplo e apto a enfrentar a complexidade 

 Chave para dar conta de múltiplas temporalidades, espaços e atores que 

operam na cidade 

 Instrumento de qualificação e transformação das cidades 

 Opõe-se a doutrinas e práticas de planejamento tecnocrático e 

centralizado 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Projeto síntese que ao utilizar instrumentos específicos, articula 

arquitetura e desenho a transformação urbana 
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 Opera sobre fragmentos urbanos, sem deixar de se articular a outros 

planos e projetos 

 Projeto articulador de dados objetivos, problemas abstratos, situações 

culturais e exigências sociais, que se diferenciam e encontram expressão 

morfológica unitária (apud Paolo Portoghesi);  

 Proposta de cenários alternativos e abertos, flexíveis 

 Projeto que possibilita relações entre o contexto urbano construído, 

sociedade e história; 

GESTÃO 

 Complexa articulação público-privado; canalizando mediante 

negociações vários atores envolvidos;  

 Articulação global do território urbano por meio de ações estruturais de 

efeito multiplicador 

 Canalizador em uma gestão equilibrada, de múltiplos atores 

intervenientes na produção da cidade,  

 Interação entre decisões políticas e opções de vários agentes privados;  

7. BUSQUETS, Joan. Cities: 10 Lines — A New Lens for the Urbanistic 

Project. Harvard Graduate School of Design, 2007. 

Joan Busquets (El Prat de Llobregat, 1946 -) é arquiteto urbanista espanhol. É 

professor na Universidade Técnica da Catalunha e na Graduate School of Design 

em Harvard. Sua empresa BAU - B Arquitectura i Urbanisme SL-é situada em 

Barcelona. Recebeu o Prêmio Erasmus em 2011, por sua excepcional 

contribuição para a da ciência social, na apreciação de sua obra impressionante 

e multifacetada na área de planejamento da cidade. 

Principais Obras: 
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BUSQUETS, Joan. Evolución urbanística de una ciudad compacta. Barcelona. 

1992. __________. La urbanización marginal. 1999 

__________.Cities: 10 Lines — A New Lens for the Urbanistic Project. 2007 

__________. Ciutat Vella de Barcelona: Un Passat amb futur. 2008. 

 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições. 

CONCEITOS GERAIS 

 No panorama atual novos processos econômicos e formas de 

urbanização estão surgindo e obrigam a definição de outros conceitos e a 

discussão de novas estratégias de intervenção. As cidades estão passando por 

processos de reconfiguração e seus territórios tornam-se mais abertos. Há uma 

necessidade de revalorização da cidade como “lugar” simbólico à maneira que 

Lefebvre havia reivindicado. (pg. 09) 

 A reflexão sobre as formas de projetar a cidade em contextos culturais e 

dinâmicas sociais distintas podem abrir espaço para a definição de novos 

paradigmas urbanísticos que podem dar respostas mais urbanas e integradoras 

aos diversos contextos em que se opera. (pg. 10) 

 Necessário destacar a condição de projeto em Urbanismo seja pela 

escala do fragmento urbano ou de algumas dimensões da cidade global. (pg. 10) 

 Reconhecer regras abstratas na cidade existente assim como definir 

ações abstratas para os novos projetos são as maiores contribuições da 

urbanística para a cidade contemporânea. (pg. 10) 

 Descobrir a forma urbana em sua correta articulação entre condição social 

e dimensão artística. A cidade, portanto, demanda grandes esforços para 

recuperar os critérios de composição formal. (pg. 10) 
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 Promover a condição redistributiva que não deve se perder ao planejar as 

estratégias do projeto urbanístico atual. (pg. 10) 

 Repensar as práticas com um compromisso forte em relação às 

tendências emergentes que busque mais integração e resolução das questões 

que surgem e não tanto a reprodução dos próprios domínios. (pg. 15) 

 O Urbanismo passa a definir cenários e formas de programação, mais do 

que a definição precisa de realidades futuras, mas nunca alcançáveis. (pg. 15) 

 Ao Urbanismo cabe recuperar o valor de “projeto” para justificar seu papel 

social tão difundido e bem aceito. Cabe-nos entender, em nosso contexto 

territorial e urbano dinâmicos, que as decisões são cada vez mais tomadas com 

a contribuição de múltiplos atores e não seguem uma sequência convencional. 

(pg. 15) 

 Neste panorama, o Urbanismo supera o papel de “ponte” para atuar de 

“dentro” desde as escalas de projeto, definição de programas, de estratégias, de 

prioridades, podendo contribuir com a melhora dos espaços existentes e realizar 

desenvolvimentos com grande valor inovador. (pg. 15) 

 O nome: desenho urbano ou projeto urbanístico não é o mais importante. 

Mas sim a grande variedade de iniciativas e bagagem cultural urbanística que 

devemos cuidar para que se constitua uma disciplina forte e socialmente 

aceitável. (pg. 15) 

 O homem como ser social está criando novas formas de urbanidade. 

Cabe-nos saber interpretá-las e criar processos e formas urbanas para estas 

novas condições. (pg. 15). 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 São projetos estratégicos onde soluções singulares criam novas imagens, 

porém para produzir um impacto urbanístico relevante, não devem ser objetos 

isolados. (pg. 11) 
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 São operações de alta centralidade com a multiplicidade de sistemas 

intermodais e/ou ações sobre as infraestruturas a fim de se obter uma boa 

inserção urbana. (pg. 11) 

 São atuações com pouco investimento e estratégias muito seletivas 

capazes de responder a questões essenciais da cidade. (pg. 11) 

 São ações sobre o espaço não construído na cidade existente, 

convertendo-o em espaço público ou elemento de nova mobilidade urbana. (pg. 

11) 

 São propostas em escala intermediária que buscam a integração de 

diferentes funções a partir de sistemas de composições abertas que se 

desenvolvem em etapas. (pg. 11) 

 São intervenções que dão atenção prioritária a espaços tradicionais, 

aceitando-se a revitalização como direção dos sistemas de ordenação. (pg. 11) 

 São projeto paisagístico em grande escala cujas intervenções são de 

grande porte reciclando espaços abandonados que podem converter-se em 

polos de descentralização urbana. (pg. 11) 

 É a reabilitação de centros históricos e/ou antigos tecidos urbanos. (pg. 

11) 

 É a organização de estratégias na escala do território urbano ou de seu 

conjunto, estabelecendo as decisões chave para racionalizar seu futuro. (pg. 11) 

 São processos de projetos inovadores que instigam e simulam novas 

formas de atuação urbanística, apesar de nem sempre partir de práticas 

convencionais. (pg. 11) 

GESTÃO 

 É possível que os projetos urbanísticos se sobreponham numa 

intervenção com o propósito de alcançar resultados mais amplos, a questão é 

quem e como se decide a seleção dos projetos urbanísticos. (pg. 12) 
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 É comprovado que os âmbitos de atuação estão cada vez mais variados. 

(pg. 12) 

 A maior amplitude do campo projetual do Urbanismo obriga e reorientar 

as distintas disciplinas profissionais para uma resposta mais efetiva à 

diversidade de escalas e transversalidade espacial. (pg. 12) 

 Acabou a ideia de que o urbanismo e os projetos urbanos significam 

trabalhos em planos bidimensionais. Hoje há uma riqueza metodológica quanto 

à análise da cidade, a formulação e as alternativas de intervenção, e as formas 

de vinculação entre propostas gerais e desenvolvimento parcial. (pg. 13) 

 Os espaços do projeto urbanístico estão mudando e ampliando-se: 

aceitamos facilmente a condição de fragmentação da cidade atual frente às 

visões compreensivas e globais de outros períodos. (pg. 13) 

 Na situação atual a aplicabilidade e a abundância de projetos ou 

estratégias que buscam suas referências conceituais em outras teorias 

científicas as tomam emprestadas para introduzir novas lógicas às intervenções. 

(pg. 14) 

8. VALLEJO, Manoel Herce. El negocio del territorio: Evolución y 

perspectivas de la ciudade moderna. Madrid, Alianza Editorial, 2013. 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições. 

CONCEITOS GERAIS 

 Surgiu num momento de progressiva intervenção de requalificação de 

espaços pré-existentes na cidade 

 É um instrumento urbanístico integrador das condições morfológicas do 

entorno com o projeto em si. 

 Por seu tamanho e internacionalidade, se caracterizaria em algo 

intermediário entre a definição de traçado e normativas de um plano urbano e a 
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definição programática, formal e de serviços de um projeto, unindo urbanização 

e edificação. 

 foram mais eficazes em cidades que possuíam um plano geral de 

desenvolvimento. 

 Com o sucesso dos planos de Barcelona e Bilbao se difundiu no anos de 

1990 a criação de novos projetos urbanos em muitas outras cidades, baseados 

em diversos tipos de oportunidades (olimpíadas, exposições, etc.) ou de 

reconstrução e áreas obsoletas. 

 O PU nada mais é do que um modo de aproveitar uma oportunidade de 

restruturação urbana 

 É estratégico porque combina esta oportunidade com a existência de uma 

necessidade urbana especifica que era a ocupação dos vazios resultantes da 

obsolescência industrial e de infraestruturas de transporte (trens de alta 

velocidade, frentes portuárias, etc.) 

 

ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Deve ter uma escala de intervenção que vá além da área do projeto em 

si, englobando o entorno. 

 Deve atrair investimentos e atividades privadas: aos requerimentos dos 

agentes econômicos ou investidores. 

 Deve dar singularidade a um espaço anteriormente anônimo 

GESTÃO 

 Com intuito de atrair investimentos e participação da iniciativa privada o 

PU deveria ter suficiente flexibilidade para, sem perder seu conceito inicial, ir 

adaptando sua forma e programa (foi o que possibilitou o seu êxito). 
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 Na parceria entre o setor financeiro e imobiliário houveram êxitos 

(viabilidade das operações estratégicas através dos investimentos privados) e 

fracassos (retirando  do PU seu caráter social) – convertido pouco a pouco  em 

um modo de apropriação de mais-valia. – JUSTAMENTE UM DOS ASPECTOS 

MAIS CRÍTICOS DOS PU. Ex. PU Plan de Ribera (para a Vila olímpica de 

Barcelona), foi um grande PU inserido em uma operação imobiliária.  

 Gestão que traz poucos benefícios para a cidade em si e sua população. 

9. ASCHER, François. Os Novos Princípios do Urbanismo (Trad. Nádia 

Somekh). Coleção RG bolso, volume 4. São Paulo, Romano Guerra, 

2010. 

FRANÇOIS ASCHER: Nascido em Metz, França em 1946 e falecido em Paris, 

França, 2009. Sociólogo e Economista de formação inicial. Membro da P.C.F 

(Parti communiste français) 1965-1977. Foi diretor da Academia urbana de Paris 

(IFU) 1981-1986. Esteve envolvido na pesquisa de planejamento urbano, junto 

ao Ministério da Infra-estrutura (Plano Urbano Arquitetura Construção, 1986-

1999), do Datar (1990-1993), do Ministério da Pesquisa (presidiu, 2000-2003, o 

Conselho Científico da "Ação concertada de incentivo a Cidade"). Ele também 

atuou como consultor científico Centro de Experimentação de construção (1975-

1985), secretário-executivo da Europan (1987-1991), Presidente da Conferência 

Interministerial Nacional permanente do Planejamento Urbano (1993-1997). 

Assessor Especial do Conselho Geral de Estradas de Rodagem (2000-2003). 

Desde 2000, presidiu o Conselho Científico do Instituto para a Cidade em 

Movimento, também foi membro do Comitê Estratégico e Científico da RATP e 

conselhos editoriais de Jornal de Pesquisa Urbana e autoridades locais. 

Professor acadêmico, lecionou no Instituto Francês de Urbanismo da 

Universidade de Paris VIII, localizada em Marne-la-Vallée. 

 

Principais obras: 

ASCHER, François. Metápolis ou l’ Avenir dês Villes. Paris, Éditions Odile Jacob, 

1995. 
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__________. La République Contre La Ville. Essai sur l’Avenir de La France 

Urbaine, s.l., Éditions de l’ Aube, 1998. 

__________. La société évolue, La politique aussi. Paris, Éditions Odile Jacob, 

2007. 

__________. Les nouveaux compromis urbains: Lexique de La ville plurielle. 

Paris, Éditions de l’ Aube, 2008. 

ASCHER, François; MASBOUNGI Ariella. Organiser La Ville Hypermoderne. 

Paris, Éditions Parenthèses,  2009. 

 

Cap. 4- Os Princípios de um Novo Urbanismo 

DEFINIÇÕES DE PROJETO URBANO ENCONTRADAS NO TEXTO – menções 

diretas ou inferências, na forma de proposições 

CONCEITOS GERAIS 

 Projeto, o desenho de um desígnio, um planejamento racional que tenta 

definir o porvir. 

 É ao mesmo tempo estratégico, pragmático e com senso de oportunidade. 

 É uma ferramenta de análise e negociação.  

 Apoiado em atitudes reflexivas (adaptadas a uma sociedade complexa e 

a um futuro incerto)  

 Um instrumento cuja elaboração, expressão, desenvolvimento e 

execução revelam as potencialidades e as limitações que são impostas pela 

sociedade, pelos atores envolvidos, pelos lugares, circunstâncias e 

acontecimentos. 

 Adota modelos novos de produtividade e gestão, contribuições das 

ciências administrativas, tecnologias da informação e comunicação.  
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 Deve integrar mais diretamente as exigências da gestão futura dos 

espaços que ele ajuda a produzir. 

 Devem incorporar especialistas de alto nível. 

 Fundamenta-se na articulação e coordenação de potenciais variados ao 

invés da massificação.  

 Deve elaborar respostas especificas para cada situação.  

 O modo, o procedimento como será elaborado e eventualmente 

construído pelos atores envolvidos que lhe conferem ao final seu caráter de 

interesse geral e legitimador. 

 A participação, desde o início, dos habitantes, usuários e todos os atores 

envolvidos, sob diversas formas torna-se essencial. 

 Seu desempenho e sua sustentabilidade são obtidos pela variedade, 

flexibilidade e capacidade de reação; originando respostas multifuncionais e 

redundantes, capazes de adaptar a diferentes contextos. 

 Adaptar as cidades as diferentes necessidades. 

 Conceber os lugares em função das novas práticas sociais 

 Promover uma qualidade urbana nova.. 

 Multifacetado, composto de elementos híbridos, soluções múltiplas, 

redundâncias, diferenças. 

 Reflexivo: a análise já não precede a regra e o projeto, mas está 

permanentemente presente, o projeto torna-se um instrumento de conhecimento 

e de negociação. 

 Precavido, que dá lugar as controvérsias e que permite meios de 

considerar as externalidades e exigências do desenvolvimento sustentável. 

 Reativo, flexível, negociado, em sintonia com as dinâmicas da sociedade. 
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ATRIBUTOS QUALIFICADORES DOS PU COMO INTERVENÇÃO URBANA 

 Enriquece a urbanidade do lugar. 

 Se esforça, em dar conta de territórios e situações complexas. Não 

simplificando realidades complicadas. 

 Devem-se achar os meios para qualificar e quantificar as características 

desejáveis de um lugar, seu ambiente, sua ambiência, sua acessibilidade, seu 

nível de equipamentos coletivos e serviços urbanos. 

 Os limites permanentes e não circunstanciais da economia de recursos 

não renováveis, de preservação de patrimônios naturais e culturais, e de luta 

contra o efeito estufa, criam igualmente exterioridades que modificam os cálculos 

econômicos e as escolhas urbanas. 

 Deve produzir espaços múltiplos: esforçar-se em combinar as novas 

possibilidades geradas pelas TICs, para viabilizar a pertinência simultânea aos 

mais diversos tipos de espaços múltiplos, de n dimensões sociais e funcionais. 

 Deve propor uma variedade de formas e ambientes arquitetônicos e 

urbanos a uma sociedade cada vez mais diferenciada na sua composição, nas 

suas práticas e gostos.  

 Tenta oferecer, em lugares públicos e espaços externos, uma qualidade 

equivalente a dos espaços privados e espaços internos.  

 Leva em conta as dimensões multissensoriais do espaço e elabora não 

somente o visível, mas também o sonoro, o tátil e o olfativo. O desenho 

multissensorial das cidades permite criar ambientes diversificados, mais 

atraentes e mais confortáveis, inclusive para pessoas portadoras de deficiências 

sensoriais e motoras 

GESTÃO 

 Gestão heurística , iterativa , incremental  e recorrente , isto é através de 

ações que servem simultaneamente para elaborar e provar hipóteses, com 
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realizações parciais que reinformam o projeto e permitem procedimentos mais 

cautelosos e duráveis, pelas avaliações que integram o feedback  e que se 

traduzem na redefinição dos elementos estratégicos. 

 Gestão  estratégica , leva em consideração, na prática dos 

desdobramentos que ocorrem, a evolução prevista, as mudanças que decorrem, 

revisando se necessário os objetivos definidos ou os meios estabelecidos 

previamente para a sua própria realização.  

 Gestão estratégica urbana constitui a dificuldade crescente de reduzir as 

incertezas e o aleatório de uma sociedade aberta, democrática e marcada pela 

aceleração da nova economia.  

 Deve articular de forma inovadora as oscilações, o curto e o longo prazo, 

a pequena e a grande escala, os interesses gerais e particulares.  

 Articula atores públicos e privados visando à realização de seus objetivos 

estratégicos de forma a serem mais eficientes para a coletividade e para o 

conjunto de agentes. 

 Deve-se capacitar os órgãos e profissionais reguladores (Prefeitura, 

Estado etc) 

 Demanda novos tipos de regulamentação. 

 Deve-se esforçar para produzir regras ao mesmo tempo incentivadoras e 

limitantes.  

 Acumula e mobiliza a experiência, os saberes e as técnicas, não para 

aplicar soluções repetitivas, mas para aumentar suas possibilidades de 

adaptação aos contextos particulares, mutantes e incertos.  

 Deve privilegiar a negociação e o compromisso em relação à aplicação da 

regra majoritária, o contrato em relação à lei a solução ad hoc em relação à 

norma. 
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A missão do Poder Público - Requalificar 

 Atua no âmago de um sistema de atores, cujas lógicas são variadas e que 

funcionam em um meio cada vez mais aberto.  

 Deve produzir quadros comuns de ação e regras do jogo que não se 

oponham às lógicas dos atores, mas conciliem, e as utilizem em proveito dos 

próprios projetos, produzindo sinergias.  

 Arbitra quando situações aparecem nebulosas ou quando a 

autorregulação estiver falhando.  

 Privilegia, a regulação em detrimento da administração. O poder público 

se esforça assim, para assegurar o funcionamento ‘‘regular’’ dos sistemas de 

atores urbanos, atuando de maneira a limitar as disfunções e as incoerências; 

impulsiona os enfoques modulados em procedimentos que visam o interesse 

geral.  

 Coordena a elaboração mais do que elabora para aproveitar melhor a 

competência e o conhecimento dos especialistas. Mas também controla, avalia 

e corrige, compensa e eventualmente aplica sanções.  

 Demanda competências técnicas, sistemas de observação e bases de 

dados muito mais  complexos e elaborados. Supõe assim uma reformulação dos 

objetivos e dos servidores públicos. 

 Esforça-se em oferecer combinações variadas de qualidades urbanas.  

 Deve utilizar as dinâmicas do mercado para produzir ou conservar valores 

simbólicos da cidade antiga.  

 Deve apoiar-se nas lógicas técnicas e econômicas privadas que diferem 

muito profundamente da cultura e lógica de operação pública.  

 Necessita de novas formas de concepção e realização das decisões 

públicas, permitindo consultar e associar habitantes, usuários, vizinhos, atores, 

especialistas os mais variados, em todo processo de tomada de decisão. 
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 O governo das cidades dá lugar, dessa forma, a uma governança urbana, 

que pode ser definida como um sistema de dispositivos e de formas de ação que 

associa as instituições alguns representantes da sociedade civil, a fim de 

elaborar e implementar as políticas e as decisões públicas.  

  A governança urbana implica um enriquecimento da democracia 

representativa, através de novos procedimentos deliberativos e consultivos. 
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planejament
o racional 
que tenta 
definir o 
porvir 
 
Projeto 
Estratégico, 
pragmático e 
com senso de 
oportunidade 
elabora 
respostas 
especificas 
para cada 
situação 
 

Promotor 
da 
urbanidade 
do lugar 
 
 
Promotor 
de 
característi
cas do 
lugar: 
ambiente, 
ambiência,  
acessibilida
de,  
equipament
os coletivos 
e serviços 
urbanos. 
 

Modelo de 
produtivida
de e gestão 
que requer 
a 
contribuiçõ
es das 
ciências 
administrat
ivas, 
tecnologias 
da 
informação 
e 
comunicaçã
o incorpora 
especialista
s de alto 
nível e 
acumula e 
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Articulação 
da qualidade  
combinações 
variadas de 
qualidades 
urbanas e 
quantidade  
 
Forma de 
ação do 
Poder Público 
– 
Requalificaçã
o e Atuação 
no âmago de 
um sistema 
de atores, 
cujas lógicas 
são variadas e 
que 
funcionam 
em um meio 
cada vez mais 
aberto  
 
 
Atitude 
reflexiva 
(adaptada  a 
uma 
sociedade 
complexa e a 
um futuro 
incerto) 
 
Desempenho 
e  
sustentabilida
de são 
obtidos pela 
variedade, 
flexibilidade 
e capacidade 
de reação;  
 
Respostas 
multifunciona
is e 
redundantes, 
capazes de se 
adaptar a 

Variedade 
de formas e 
ambientes 
arquitetôni
cos 
Dinâmicas 
do mercado 
para 
produzir ou 
conservar 
valores 
simbólicos 
da cidade 
antiga 
 
Desenho 
multissenso
rial do 
espaço; 
elaboração  
não 
somente do 
visível, mas 
também do 
sonoro,  
tátil e  
olfativo.  
 

mobiliza a 
experiência, 
os saberes e 
as técnicas. 
Interdiscipli
naridade 
 
Ferramenta 
de análise e 
negociação 
Exige 
gestão 
futura dos 
espaços 
que  ajuda a 
produzir 
 
Novos tipos 
de 
regulament
ação: 
negociação 
e  
compromiss
o em 
relação à 
aplicação da 
regra 
majoritária, 
contratos 
em relação 
à lei a 
solução ad 
hoc em 
relação à 
norma. 
 
Gestão 
participativ
a dos 
habitantes, 
usuários e 
todos os 
atores 
envolvidos, 
sob 
diversas 
formas 
torna-se 
essencial 
desde o 
início 
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diferentes 
contextos 
 
Instrumento 
revelador: 
potencialidad
es e  
limitações  
impostas 
pela 
sociedade, 
pelos atores 
envolvidos, 
pelos lugares, 
circunstância
s e 
aconteciment
os 
 
Sujeito a 
externalidad
es e 
exigências do 
desenvolvim
ento 
sustentável 
Determinante
s  
permanentes 
e 
circunstanciai
s da 
economia de 
recursos não 
renováveis, 
de 
preservação 
de 
patrimônios 
naturais e 
culturais, e de 
luta contra o 
efeito estufa, 
criam 
externalidade
s que 

 
Governo dá 
lugar, à 
governança 
urbana, que 
pode ser 
definida 
como um 
sistema de 
dispositivos 
e de formas 
de ação que 
associa 
instituições 
e 
representan
tes da 
sociedade 
civil 
 
Gestão 
heurística
13, 
iterativa14, 
incremental
15 e 
recorrente
16, isto é 
através de 
ações que 
servem 
simultanea
mente para 
elaborar e 
provar 
hipóteses, 
com 
realizações 
parciais que 
reinformam 
o projeto e 
permitem 
procedimen
tos mais 
cautelosos e 
duráveis 

                                                           
13 Método Heurístico: que serve para a descoberta, que opera em avaliações sucessivas e hipóteses 
provisórias. 
14 Interação: método de solução de um problema por aproximações sucessivas. 
15 Incremento: quantidade que se acresce a uma variável a cada ciclo de giro de um programa. 
16 Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos imediatamente anteriores. 
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modificam 
constanteme
nte previsões 
econômicas  

 
Gestão 
estratégica, 
leva em 
consideraçã
o, na 
prática dos 
desdobram
entos que 
ocorrem, a 
evolução 
prevista, as 
mudanças 
que 
decorrem, 
revisando 
se 
necessário 
os objetivos 
 
Articulação 
de forma 
inovadora 
das 
oscilações, 
o curto e o 
longo 
prazo, a 
pequena e a 
grande 
escala, os 
interesses 
gerais e 
particulares 
 
Regulação 
em 
detrimento 
da 
administraç
ão. O poder 
público se 
esforça 
assim, para 
assegurar o 
funcioname
nto 
‘‘regular’’ 
dos 
sistemas de 
atores 
urbanos, 
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atuando de 
maneira a 
limitar as 
disfunções e 
as 
incoerência
s 
 
Exige 
capacitação 
dos órgãos 
e 
profissionai
s 
reguladores 
(Prefeitura, 
Estado etc) 
 
 
 

BUSQUE
TS, Joan 

Cities: 10 Lines — A New Lens for the 
Urbanistic Project.  
Harvard Graduate School of Design, 2007 

Reconfiguraç
ão 
revalorizador
a da cidade 
como “lugar” 
simbólico 
(apud 
Lefèvre) 
 
 
Forte 
compromisso 
em relação às 
tendências 
emergentes 
 
Ação 
reflexiva 
sobre as 
formas de 
projetar a 
cidade em 
diferentes 
contextos 
culturais e 
dinâmicas 
sociais  
 
Estratégias 
seletivas 
capazes de 
responder a 

Projeto 
Urbanístico 
que opera 
seja na 
escala do 
fragmento 
urbano ou 
abrangendo 
outras 
dimensões 
da cidade 
global 
 
Forma 
urbana em 
correta 
articulação 
com a 
condição 
social e 
dimensão 
artística 
 
Várias 
escalas de 
projeto e 
de 
programas, 
articulados 
a  
estratégias 

Promove a 
condição 
redistributi
va 
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questões 
essenciais  
 
Projeto 
justificado 
em seu papel 
social 
Definição de 
cenários e 
formas de 
programação 
 
Novo 
paradigma 
urbanístico 
Resposta 
urbanística e 
integradoras 
aos diversos 
contextos em 
que se opera  
 
 

e  
prioridades 
 
Os nomes 
Desenho 
urbano ou 
projeto 
urbanístico 
não são o 
mais 
importante. 
Mas sim a 
grande 
variedade 
de 
iniciativas e 
bagagem 
cultural 
urbanística 
 
Projetos 
estratégicos 
em que 
soluções 
singulares 
criam nova 
imagem 
 
Operações 
de alta 
centralidad
e com a 
multiplicida
de de 
sistemas 
intermodais 
e/ou ações 
sobre as 
infraestrutu
ras 
 
Ações sobre 
o espaço 
não 
construído 
na cidade 
existente, 
convertend
o-o em 
espaço 
público ou 
elemento 
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de nova 
mobilidade 
urbana 
 
Propostas 
em escala 
intermediár
ia que 
buscam a 
integração 
de 
diferentes 
funções a 
partir de 
sistemas de 
composiçõe
s abertas 
que se 
desenvolve
m em 
etapas 
 
Projeto 
paisagístico 
em grande 
escala cujas 
intervençõe
s são de 
grande 
porte 
reciclando 
espaços 
abandonad
os que 
podem 
converter-
se em polos 
de 
descentraliz
ação 
 
Reabilitaçã
o de 
centros 
históricos 
e/ou 
antigos 
tecidos 
urbanos 
Atenção 
prioritária a 
cidade 
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consolidada 
Revitalizaçã
o como 
direção dos 
sistemas de 
ordenação 
 
Interdiscipli
naridade 
como 
método; 
referencias 
conceituais 
de vários 
campos do 
conhecime
nto e novas 
lógicas às 
intervençõe
s 
 
 
 

GUERRA, 
Isabel 

Tensões do Urbanismo Quotidiano. 
In  Portas, N., Domingues, A., e Cabral, J.; 
Políticas Urbanas - Tendências, 
estratégias e oportunidades; Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa 

Estruturação  
em função de 
uma ideia de 
cidade 
minimament
e consensual  
 
Ações 
necessariame
nte 
integradas, 
sistêmicas, 
participativas, 
equilibradas  
socialmente e 
avaliadas 
 
Ações 
sedimentadas 
em profundo 
conheciment
o da 
realidade 
social 
 
Espaço apto 
à cidade 
multicultural, 
integrando e 

Fatores 
estruturado
res do 
urbanismo 
cotidiano: 
mobilidade, 
oferta de 
equipamen
tos e 
serviços 
articulados 
e cuidados 
sobre 
patrimônio 
e 
identidades 
urbanas 
 
Equipamen
tos e 
serviços de 
conforto 
urbano, 
nomeadam
ente ao 
nível dos 
equipamen
tos sociais 
de suporte 

Gestão de 
proximidad
e e reforço 
da 
participaçã
o dos 
cidadãos 
sobre sua 
vida 
cotidiana 
 
Coordenaçã
o 
administrat
iva: gestão 
horizontal e 
transversal 
dos 
recursos e  
mobilização 
das relações 
horizontais 
entre 
diferentes 
polos e 
atores 
 
Vários 
níveis de 
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valorizando 
publicamente 
as diferenças 
 
Recurso para 
alterar 
espaços 
segregados 

à vida 
cotidiana 
 
Criação de 
espaços de 
fácil 
apropriação 
coletiva 
 
Intervençõe
s que 
primam 
pelo 
Desenho 
Urbano  
 
Espaços 
multirrefer
enciais 
 
Espaços de 

mobilidade: 

estudo e 

implementa

ção dos 

principais 

fluxos 

urbanos, 

introdução 

de circuitos 

de 

pedestres e 

bicicletas 

Cruzament
o de 
espaços de 
rotação e 
distribuição 
de fluxos  
 
Negação 
dos  
espaços 
meramente 
funcionais 
Espaços 
simbólicos 
 

competênci
a 
 
Desburocrat

ização, 

democratiz

ação e 

aumento da 

eficácia  dos 

serviços  

Desenvolvi
mento de 
gestão de 
proximidad
e, 
participaçã
o dos 
cidadãos. 
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Espaço 
público 
seguro, 
confortável, 
esteticamen
te cuidado, 
preparar a 
cidade para 
os ritmos de 
vida 
temporais 
 
Equipar 

espaços 

periféricos 

com 

serviços e 

equipamen

tos de 

atração 

Agir ao 
nível dos 
equipamen
tos de 
bairro, 
sobretudo 
face a 
população 
jovem ( 
escolas, 
equipamen
tos 
esportivos, 
culturais 

HERCE, 
Manoel 

El negocio del territorio: Evolución y 
perspectivas de la ciudad moderna.  

Madrid, Alianza, 2013. 

Definido 
historicamen
te: processos 
de 
intervenção 
de 
requalificação 
de espaços 
pré-
existentes  a 
situações e 
áreas diversas 
 
 
Intermediaçã
o entre 

Articulação 
eficaz a 
planos 
gerais de 
desenvolvi
mento 
 
Recurso 
integrador 
das 
condições 
morfológica
s do 
entorno  
Escala de 
intervenção 

Atração de 
investiment
os e 
atividades 
privadas: 
envolve 
vários  
agentes 
econômicos 
ou 
investidores 
 
Modo de 
apropriação 
de recursos 
financeiros 
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traçado e 
normativas 
de um plano 
urbano e 
definição 
programática
, formal e de 
serviços, 
unindo 
urbanização e 
edificação 
 
Atendimento 
a 
oportunidade
s diversas de 
reestruturaçã
o urbana 
 (olimpíadas, 
exposições, 
etc.) ou de 
reconstrução 
e áreas 
obsoletas 
 
Intervenção 
estratégica 
ao combinar 
oportunidade
s a  
necessidades 
urbanas 
especificas: 
ocupação de 
vazios 
resultantes 
da 
obsolescênci
a industrial e 
de 
infraestrutur
as de 
transporte 
 

que vai 
além da 
área do 
projeto em 
si, 
englobando 
o entorno. 
 
Confere 
singularida
de a um 
espaço até 
então 
anônimo 
 
Flexibilidad
e, apesar de 
regido por 
um 
conceito 
inicial:  
adaptável 
em termos 
de   forma e 
programa 
 

gerados 
com a 
valorização 
do solo 
urbano 
(“mais-
valia”)  
 

LUNGO, 
Mario 

Globalização, grandes projetos e 
privatização da gestão urbana.   
In Cadernos IPPUR- UFRJ, vol.XVIII, n. 1 e 
2, jan.-dez. 2004, p. 11-29. 

Noção 
polissêmica: 
estratégia 
que permeia 
questões 
urbanas e 
socioeconômi
cas que 

Diversidade 
programáti
ca agregada 
à definição 
de escala 
 
Intervençõe
s Urbanas 

Incorporara
m o setor 
privado 
como 
investidor 
(e não 
gestor) 
 



280 
 

incidem no 
desenvolvim
ento 
 
Atuação 
pública sobre 
um segmento 
da cidade, 
articulada a 
uma visão 
global e aos 
problemas 
sócios 
econômicos, 
com vários 
atores 
envolvidos, 
inclusive 
privados 
Exercício que 
deve analisar 
o processo de 
globalização 
em curso, as 
mudanças 
econômicas a 
sociedade e o 
Estado 
 
Específico 
para as  
realidades 
políticas  
socioeconômi
ca de cada 
local 
 
Canalizam o 
uso de 
recursos para 
intervenções 
de caráter 
público, 
evitando a 
segregação 
sócio espacial 

baseadas na 
construção 
de 
infraestrutu
ras e 
serviços 
urbanos, 
recuperand
o e 
ampliando 
o conceito 
de obra 
pública 
 
Intervençõe
s urbanas 
que 
diversifica
m os 
objetos: 
conformaçã
o de novas 
centralidad
es, 
melhorame
nto de 
zonas 
pobres 
Rompem os 
limites 
geográficos 
chegando 
às periferias 
 
Caráter 
singular 
concebidos 
como 
motores de 
desenvolvi
mento do 
espaço 
metropolita
no 
 
Podem 
integrar um 
conjunto de 
pequenas e 
médias  
intervençõe
s que 

Estabelecim
ento de 
consensos e 
acordos no 
fórum de 
desenvolvi
mento da 
cidade em 
conjunto e 
não 
isoladament
e 
 
Articulação 
entre níveis 
de governo, 
federais, 
estaduais e 
locais 
 
Gestão 
urbana 
deve ser 
conduzida 
pelo setor 
público 
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seguem a 
mesma 
lógica 

NOVICK, 
Alicia 

Proyectos urbanos y otras historias. 
Buenos Aires, Sociedad Central de 
Arquitectos,  2012.  

Noção 
gestada na 
década de 
1960 e que se 
foi 
modificando 

 Nunc

a teve 

defini

ção 

precis

a, 

envol

ve 

incert

ezas e 

ambi

guida

de 

 Não 

se 

defin

e 

meca

nicam

ente 

 Relaç

ões 

entre 

o 

conte

xto 

urban

o 

const

ruído

, 

socie

dade 

e 

histór

ia 

 

Projeto 
síntese que 
ao utilizar 
instrument
os 
específicos, 
articula 
arquitetura 
e desenho 
urbano  
 
Opera 
sobre 
fragmentos 
urbanos, 
sem deixar 
de se 
articular a 
outros 
planos e 
projetos 
 
Cenários 
alternativos 
e abertos, 
flexíveis 
 
 

Complexa 
articulação 
público-
privado; 
canalizando 
mediante 
negociaçõe
s vários 
atores 
envolvidos 
 
Articulação 
global do 
território 
urbano por 
meio de 
ações 
estruturais 
de efeito 
multiplicad
or 
 
Interação 
entre 
decisões 
políticas e 
opções de 
vários 
agentes 
público-
privados 
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Indissociável 
de espaço 
público 
 
Projeto de 
espectro 
amplo e apto 
a enfrentar a 
complexidad
e; 
Articulação 
de dados 
objetivos, 
problemas 
abstratos, 
situações 
culturais e 
exigências 
sociais, que se 
diferenciam e 
encontram 
expressão 
morfológica 
unitária (apud 
Paolo 
Portoghesi);  
 
 
Chave para 
dar conta de 
múltiplas 
temporalidad
es, espaços e 
atores que 
operam na 
cidade 
 
Instrumento 
de 
requalificaçã
o e 
transformaçã
o urbana, 
oposto a 
doutrinas e 
práticas de 
planejament
o 
tecnocrático 
e 
centralizado 
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PORTAS, 
Nuno 

Interpretaciones del proyecto urbano. 
In: Urbanística 110. Roma, 1990. 
Disponível em 
http://www.etsav.upc.es/personals/mo
nclus/cursos2002/portas.htm. 

É uma noção, 
devido à 
amplitude de 
significados 
que abrange 
 
Definição 
historicamen
te 
condicionada  
 
Conceito, ou 
modo de 
intervenção, 
dependente 
de 
instrumentos 
de 
planejamento 
e projeto 
conforme o 
contexto - 
soluções e 
formas 
definidas 
pelas 
condições 
presentes e 
futuras 
 
Exercício que 
procura 
atingir a 
máxima 
certeza 
quanto aos 
efeitos em 
ambiente 
incerto  
 
Efeitos  

especialment

e qualitativos 

– de natureza 

catalisadora 

e sinérgica  

 

Intervenção 
urbana 
caracterizad
a por: 
localização 
variada, 
valendo 
para a 
cidade 
consolidada 
ou 
emergente 
 
Estratégias 
e 
tratamento 
variado dos 
sistemas de 
conectivida
de, 
abordagem 
de tecidos 
próximos e 
de outras 
morfologias 
e da 
arquitetura. 
 
A 
arquitetura 
desempenh
a 
significativo 
papel - 
gerar marca 
e 
identidade, 
através da 
relação com 
espaço 
público e 
linguagem 
 
Intervençõe
s 
arquitetônic
as 
articuladas 

Contribuiçã

o para gerar 

negociaçõe

s 

interinstitu

cionais e 

entre 

atores 

sociais 

diversos, e 

integração 

de decisões 

setoriais  

 

Eficaz em 

relação aos 

objetivos e 

viável, 

frente aos 

meios e 

recursos 

financeiros 

e técnicos 

que o 

mobilizam,  

 

Processos, 

mecanismo

s e gestão 

caracteriza

dos por 

planos, que 

se 

relacionam 

ao PU de 

maneira 

biunívoca e 

não 

hierárquica  

 

 

Resposta de 

curto, 

médio e 

longo prazo 
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Relação entre 
fatores 
socioeconômi
co-territoriais 
e ambientais: 
engloba 
variáveis 
socioeconômi
co-
ambientais e 
sistemas de 
gestão, atores 
e parcerias 
diversas. 
Articulação 
sinérgica de 
variáveis 
econômico-
sociais a 
ações e 
efeitos 
territoriais 
 
 

através de 
elementos 
urbanísticos 
(sistemas 
gerais, 
infraestrutu
ras, espaço 
público, etc. 
 
Articulação 
de 
elementos 
materiais e 
imateriais – 
formas, 
espaço e 
significado 
– capital 
material e 
capital 
simbólico 
 Obj

eto de 

requalificaç

ão e 

identificaçã

o de um 

novo lugar 

(identidade 

e 

significado)   

 
Articulação 
plano-
projeto, ao 
transformar 
o solo e 
projetar sua 
ocupação  
 
Sistemas 
policêntrico
s 
 
Espaço 
coletivo 
articulado à 
morfologia 
que o 
delimita e 

 

Planos e 

instrument

os flexíveis, 

que possam 

complemen

tar a 

legislação 

consagrada 

de 

Zoneament

o, Uso e 

Ocupação 

do Solo   

 

Concepção 

sólida em 

termos de 

custo-

benefício, 

mecanismo

s 

instituciona

is e 

financeiros, 

disponibilid

ade de solo 

e 

infraestrutu

ra 
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inscrito em 
tecidos 
preexistent
es, 
requalifican
do-os 
 
Catalisador 
de relações 
e 
transforma
ções de 
redes, 
sistemas 
modais e 
interconexõ
es urbano-
metropolita
nas  
 
Programas 
de 
atividades 
específicos: 
contribuind
o para a 
realização 
de 
oportunida
des 
 
Resposta a 

áreas 

problemáti

cas ou 

deprimidas; 

em áreas 

centrais, 

centro 

histórico e 

moderno, 

vazios 

urbanos, 

áreas 

ociosas ou 

obsoletas, 

áreas 

degradadas 

com 

infraestrutu
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ra 

disponível 

 

SOMEKH
, 
Nadia;CA
MPOS, 
Candido 
M. 

Desenvolvimento local e projetos 
urbanos. In: Arquitextos, São Paulo, n. 
05.059.01, Vitruvius, abr. 2005. 
Disponível em 
<www.vitruvius.com.br/revistas/read/ar
quitextos/05.059/470>. 

Grande risco 
de 
potencializar 
os efeitos 
excludentes 
da 
urbanização 
contemporân
ea 
 
Possibilidade 
de beneficiar 
as 
populações 
locais pela 
geração de 
empregos e 
outras formas 
de renda 
 
Atividades 
afins a 
tendências 
econômicas 
emergentes  
 
Terciário 
avançado 
como solução 
para a 
reestruturaçã
o do setor 
produtivo: 
serviços 
especializado
s – escritórios, 
lazer, 
turismo, 
gastronomia, 
esporte, alta 
tecnologia 
 
Destaque 
para os 
empreendim
entos 
culturais 
 

Renovação 
urbana 
concentrad
a em 
determinad
os setores 
da cidade 
 
Redesenho 
do espaço 
urbano e 
arquitetônic
o 
 
Projeto 
deve 
orientar a 
intervenção
: qualidade 
espacial e 
urbanística 
é um dos 
trunfos para 
garantir o 
sucesso das 
iniciativas 
de 
renovação 
 
 
Visualidade 
impactante, 
Imagem 
  
Afirmação 
de uma 
nova 
identidade 
 
Pós-
modernida
de 
Grife de um 
arquiteto 
conhecido  
 

Combinaçã
o de 
agentes 
públicos e 
privados, 
cujos 
investiment
os e 
intervençõe
s 
seguem um 
plano 
urbanístico  
 
Normas 
legais 
específicas 
e em novas 
articulações 
institucionai
s e formas 
de gestão 
 
Atratividade 
para 
investidores  
Alta 
visibilidade  
 
Atores 
locais, 
Sociedade 
civil 
Diversas 
esferas 
govername
ntais Novas 
formas de 
gestão  
Capacidade 
de 
governança 
 
Gestão 
compartilha
da do 
espaço 
urbano. 

http://www.vitruvius.com.br/
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Aproveitame
nto da 
dinâmica 
imobiliária 
 
Pode se 
articular ao 
desenvolvim
ento local:  
voltar-se aos 
interesses e  
perspectivas 
de cada 
localidade 
 

Criação de  
centralidad
es 
 
 
 

Gestão 
democrátic
a, 
participativ
a, 
negociada e 
transparent
e 

 


