
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

 

 

Título da Pesquisa:  

PROJETOS URBANOS NA AMÉRICA LATINA: CRITÉRIOS QUALITATIVOS E INDICADORES. Os 

casos de Recife, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Calama  

 

EQUIPE DE PESQUISA 

Profa. Dra. Eunice Helena Sguizzardi Abascal (Coordenadora) FAU Mackenzie 

Profa. Dra. Angélica Tanus Benatti Alvim FAU Mackenzie  

Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto FAU Mackenzie 

Prof. Dr. Carlos Hernández Arriagada FAU Mackenzie 

Profa. Dra. Nadia Somekh  

Profa. Dra. Paula Raquel Jorge FAU Mackenzie 

Profa. Ms. Raquel Cymrot (Escola de Engenharia Mackenzie)  

Prof. Dr. Ricardo Hernán Medrano FAU Mackenzie  

Profa. Dra. Thereza Christina Couto Carvalho Carvalho EAU UFF 

 

Alunos de Pós-Graduação 

Fernanda Figueiredo D’Agostini PPGAU UPM 

Heraldo Ferreira Borges PPGAU UPM 

Alex Assunção Lamounier PPGAU UFF 

Colaboradora: 

Ana Rosa Sulzbach Cé UFRGS 

 

São Paulo, 16 de junho de 2014  

 

 

 

 

 



 

 
 

1. RESUMO 
 
A presente pesquisa investiga os vários conteúdos associados ao Projeto Urbano, multiplicidade 
que indica diferentes tendências interpretativas presentes na literatura especializada, assim 
como uma instabilidade de conceitos cujo conhecimento e esclarecimento motiva a pesquisa. 
As diferenças entre essas abordagens aproximativas estão contempladas no item referente à 
revisão da literatura. Assim, busca-se investigar o quão intervenções urbanas denominadas PU, 
realizadas ou em curso em cidades e casos selecionados na América Latina correspondem a 
definição elaborada, a partir da premissa de que esta seja capaz de incluir aspectos complexos 
desse tipo de prática urbanística, estudando a relação dos Projetos Urbanos com o 
desenvolvimento socioterritorial. Deseja-se diferenciar PU de intervenções que sejam o produto 
exclusivo de práticas imobiliárias.  Os Projetos Urbanos (PU) se consagraram como uma forma 
de intervenção urbana complexa, e vem sendo propostos e implementados em diversos países 
e cidades do mundo todo, como uma prática valorizada e apta a dar resposta aos problemas que 
envolvem a requalificação urbana, de um ponto e vista socioeconômico, cultural e histórico, 
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 alguns exemplos de 
intervenções dessa natureza que podem ser destacados.  Projetos Urbanos vieram, nas últimas 
décadas (NOVICK, 2012), incluindo em sua definição vínculos com a questão do 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, tal como uma modalidade de Projeto 
Estratégico, de cunho pragmático por visar efeitos socioterritoriais induzidos e previsíveis, 
dotado de orientação fundamentada em um senso de oportunidade. Seu objetivo, conforme 
essa visão, 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. A estabilização desta noção de muitos significados é tarefa ao 
pesquisador que tem por objetivo compreender a noção ampla de Projeto Urbano, para se 
aproximar dos significados, categorizá-los e, amplificar o conhecimento da experiência relativa 
às intervenções urbanas dessa natureza. Esta pesquisa tem o objetivo geral de, a partir do 
estudo de referências bibliográficas e autores consagrados sobre o tema Projetos Urbanos, cujas 
obras referenciais foram produzidas de 1990 a 2013, definir critérios qualitativos e elaborar um 
instrumento de análise aplicável a estudos de caso dessa prática urbanística.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 

A presente pesquisa investiga a noção polissêmica e os vários conteúdos associados ao Projeto 
Urbano (PU). Essa multiplicidade semântica indica diferentes tendências interpretativas 
presentes na literatura especializada relativas à definição de PU, assim como uma instabilidade 
de conceitos cujo conhecimento e esclarecimento motiva a pesquisa. As diferenças entre essas 
abordagens aproximativas serão contempladas no item referente à revisão da literatura. Assim, 
busca-se investigar o quão intervenções urbanas denominadas PU, realizadas ou em curso em 
cidades e casos selecionados na América Latina correspondem a definição elaborada, a partir da 
premissa de que esta seja capaz de incluir aspectos complexos desse tipo de prática urbanística, 
estudando a relação dos Projetos Urbanos com o desenvolvimento socioterritorial. Deseja-se 
diferenciar PU de intervenções que sejam o produto exclusivo de práticas imobiliárias.    
 



Os Projetos Urbanos (PU) se consagraram como uma forma de intervenção urbana complexa, e 

vem sendo propostos e implementados em diversos países e cidades do mundo todo, como uma 

prática valorizada e apta a dar resposta aos problemas que envolvem a requalificação urbana, 

de um ponto e vista socioeconômico, cultural e histórico, 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 alguns exemplos de intervenções dessa natureza que podem ser 

destacados.  Projetos Urbanos vieram, nas últimas décadas (NOVICK, 2012), incluindo em sua 

definição vínculos com a questão do desenvolvimento socioeconômico e ambiental, tal como 

uma modalidade de Projeto Estratégico, de cunho pragmático por visar efeitos socioterritoriais 

induzidos e previsíveis, dotado de orientação fundamentada em um senso de oportunidade. Seu 

objetivo, conforme essa visão, 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.  

A estabilização desta noção de muitos significados é tarefa do pesquisador que tem por objetivo 

compreender a noção ampla de Projeto Urbano, para se aproximar de seus vários conteúdos, 

analisa-los e enunciar categorias explicativas a partir disso. Esse elenco de conceitos, definições 

e variáveis pode ser um guia para a análise da experiência relativa às intervenções urbanas dessa 

natureza. Até o presente momento, desde o 2º. Semestre de 2013, foi realizada uma etapa 

exploratória que rastreou definições de PU em autores previamente selecionados, sendo esse 

conhecimento sistematizado de forma a se visualizar o conjunto das recorrências e variáveis de 

definição. Daqui para a frente, a atualização dessa fase, com a leitura de bibliografia recente 

sobre a matéria, sua sistematização e a construção de um quadro de variáveis qualitativas 

possibilitará um avanço conceitual e para a elaboração de um instrumento de análise da 

experiência, representada pelos estudos de caso.  

O objetivo específico da pesquisa proposta é elaborar um método (que se encontra em 

construção, e veio e segue sendo elaborado desde a fase exploratória) de análise crítica e 

avaliação comparativa de Projetos urbanos, com base em um quadro de parâmetros (Variáveis 

Qualitativas ou categóricas), e indicadores - ponderações, que procurem identificar os atributos 

do PU, mensurar a intensidade da presença desses conceitos categoriais na experiência 

empírica. Indicador é um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros (que delineiem e 

caracterizem o Projeto Urbano). Parte-se da premissa que tais categorias, não sendo estanques, 

funcionam de maneira integrada e relacional, apontando para a condição processual dos PU, e 

possibilitam aplicar esse quadro ao estudo de quatro casos selecionados localizados em  cidades 

da América Latina: Projeto Porto Maravilha (Rio de Janeiro), Revitalização do Bairro do Recife 

no Brasil, e Bairro Universitário (BUS), e Cidade de Calama (Projeto Calamaplus), estes dois 

últimos respectivamente localizados em região adjacente à área central de Santiago a sudoeste 

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

Antofagasta, no Chile. Busca-se investigar o quão intervenções urbanas denominadas PU, 

realizadas ou em curso em cidades e casos selecionados na América Latina correspondem a 

definição rigorosa elaborada, a partir da premissa de que esta seja capaz de incluir aspectos 

complexos desse tipo de prática urbanística, estudando a relação dos Projetos Urbanos com o 

desenvolvimento socioterritorial. Deseja-se diferenciar PU de intervenções que sejam o produto 

exclusivo de práticas imobiliárias.   



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 grupo1, em que se constatou que a 

descrição das práticas de intervenção urbanísticas identificadas como Projetos Urbanos não 

permite por si só estabelecer elementos comparativos ou mesmo qualificá-los plenamente. A 

questão do que define Projetos Urbanos e de como avaliá-los, e se as práticas estudadas 

exemplificam projetos adequados ou não à realidade empírica local e se respondem ao 

designativo de PU é um problema de pesquisa de interesse, requerendo instrumentos para 

enfrentá-lo. 

A hipótese norteadora da pesquisa é que muitas das práticas em curso que se auto definem ou 

são identificadas por especialistas e acadêmicos como Projetos Urbanos necessitam de 

balizamento crítico através de estudos empíricos específicos e comparativos capazes de 

identificar propriedades e singularidades do urbanismo na América Latina.  Supõe-se que muitas 

dessas práticas não abrangem a possível 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. 

 

 
2.1. Resultados Esperados 

 
1. Compilação em bibliografia especializada de definições recorrentes de PU, a partir da 

obra de autores consagrados nessa temática, e escolhidos para essa fase.  

2. Verificação de recorrências, similaridades e diferenças a partir da definição de 

parâmetros gerais e caracterizar particularidades locais e regionais dos casos 

selecionado  

3. Verificação de o quão projetos urbanos, propostos em suas diferentes etapas desde a 

concepção até a implementação, agregam ou não tais critérios, investigando causas e 

processos envolvidos na apropriação - ou não - dessas características.   

4. Mensuração e ponderação da presença e a intensidade de incidência de um quadro de 

variáveis definido como instrumento metodológico, com base num conjunto de 

categorias definidoras do Projeto Urbano. Analisar, caracterizar e atribuir ponderações 

aos PU selecionados, à luz de instrumentos analíticos, definidores de atributos e 

variáveis, capazes de contribuir para a definição de um marco conceitual.  

5. Comparação dos casos, o que será orientado pela apropriação conceitual e das variáveis 

definidas como fundamento para a construção de indicadores qualitativos.  

                                                           
1 Em 2007-2008, o grupo de pesquisa realizou o trabalho “Reconfigurações espaciais, um estudo de 

cidades ibero-americanas em perspectiva comparada: São Paulo e Cidade do México”, com apoio do 

Fundo Mackpesquisa. A pesquisa comparava as experiências de implantação do Distrito de Santa Fé, 

em México DF e a área da Operação Urbana Água Espraiada, em São Paulo. Em 2010 até agosto de 

2013, o grupo realizou o projeto “Operações Urbanas, entre o poder público e o mercado imobiliário, 

conflito entre plano e realidade”, em que se abordou as diferenças entre o desenvolvimento induzido 

de uma área destinada a uma Operação Urbana Consorciada, a OU Vila Leopoldina-Jaguaré que não 

foi implementada, tendo-se perdido a oportunidade de realização de um projeto urbano proposto pela 

equipe técnica da SEMPLA, em 2003-4 e dando azo à transformação da área objeto pela ação exclusiva 

do mercado imobiliário.  



6. Elenco e formação de um quadro de indicadores, capazes de definir Projetos Urbanos e 

possibilitar a compreensão de se há legitimamente PU em desenvolvimento no Brasil e 

América Latina,  

7.  Identificação dos principais fatores e processos que definem a implementação ou a 

total transformação, levando à descaracterização das concepções iniciais de projetos 

originalmente caracterizados como “Projetos Urbanos”.   

8. Análise crítica dos PU selecionados, verificação de se essas intervenções atendem à 

definição de PU ou se caracterizam como manifestações distintas ou incompletas dessa 

modalidade de prática urbanística. 

 
3. RELEVÂNCIA 

 

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

espaço de natureza demográfica e socioeconômica prioritária. A premência de soluções 

ambientais e de qualidade de vida nas grandes metrópoles pode buscar apoio no conhecimento 

urbanístico como um significativo aliado. O desenvolvimento imbricado das dinâmicas 

econômicas e tecnológicas mundiais tem operado transformações significativas no território e 

na permeabilidade das fronteiras nacionais, colocando a cidade e a vida urbana como palco 

importante de desequilíbrios socioambientais que apelam por soluções e alternativas.  

Pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologia em Planos e Projetos como instrumento 

de transformação urbana e metropolitana, são hoje em escala mundial objeto de conhecimento 

e alvo de interesse acadêmico e científico – o território assume importância como espaço 

dotado de um 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 é tema de urgência, a sugerir pesquisas e 

elaboração e aplicação de métodos rigorosos para verificar sua expressão empírica, validade e 

perspectivas.  

Embora não seja a primeira vez que o debate sobre o urbano 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 da cidade contemporânea se faz acompanhar de um sentimento de 

incerteza, diante de um panorama de transformações ainda não dominadas conceitual e 

pragmaticamente (ASCHER, 2010). O desafio de compreender o fenômeno urbano e elaborar 

princípios teóricos suficientes e hábeis em guiar a transformação das metrópoles delineia um 

problema de pesquisa abrangente, não somente para as cidades europeias ou norte-

americanas, mas para o 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 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, apoiando-se na 

indução do espaço urbano a se transformar por meio de processos e técnicas da ciência do 

urbanismo, com o objetivo de alcançar patamares diversos de requalificação, vitalidade e 

apropriação, incidindo na qualidade de espaços público-privados.  



Projetos Urbanos (de ora em diante os denominaremos PU) consistem em alvo fundamental 

para a pesquisa do tema, uma vez que constituem e articulam sobretudo na voz de especialistas 

e estudiosos, possibilidades de transformação econômico e social através de intervenções sobre 

os urgentes problemas das metrópoles. Ou seja, os poderiam, por definição, articular estratégias 

projetuais ao desenvolvimento local. É possível que no século XXI, todas as metrópoles venham 

a enfrentar problemas comuns, entretanto, devam buscar soluções projetuais e territoriais 

próprias (SECCHI; VIGANÒ, 2011), singularidades que se explicam pelas diferenças entre suas 

estruturas institucionais, sociais, econômicas e espaciais. Se não sabemos como serão as cidades 

daqui para frente (ibid.), é possível crer – e este é um dos cernes do ideário urbanístico atual – 

que possamos construí-las por meio do projeto urbano, entendido como o conjunto de ideias, 

políticas e ações incidentes em um território definido. Através deste posicionamento é possível 

circunscrever o projeto urbano como objeto de investigação e de reflexão crítica, incluindo um 

amplo questionamento em torno dos seus elementos intrínsecos e do seu alcance efetivo.  

No Brasil, a prática de transformar de maneira induzida o território urbano se pauta por 

diretrizes e instrumentos urbanísticos que podem ser associados ao desenvolvimento com a 

intermediação de Projetos Urbanos e Operações Urbanas (estas, instrumento urbanístico 

associado à prática de PU).  Estes procedimentos vêm sendo, desde a aprovação do Estatuto da 

Cidade (Lei federal 10. 257/2001), e da exigência de que as cidades de mais de 20.000 habitantes 

elaborem e apliquem Planos Diretores municipais, consagrados e compreendidos em tese como 

um meio para alcançar essa complexa relação entre urbanismo e desenvolvimento.  Esta 

situação possibilita enunciar um problema de pesquisa: são as intervenções produzidas a partir 

desses pressupostos e procedimentos projetos urbanos, ou o resultado de práticas locais que 

refletem interesses e atores, cujo resultado estaria aquém do conceito de PU? Se as cidades 

enfrentam problemas comuns, e se as definições de PU resultam em noções polissêmicas 

(NOVICK, 2012), que princípios e variáveis empíricas poderiam consistir em um quadro de 

definições para a análise crítica de Projetos Urbanos?  

Outras realidades urbanas, sobretudo em países latino-americanos podem oferecer ao 

pesquisador do tema importantes bases comparativas, entendendo a comparação de forma a 

estabelecer quadros analítico-instrumentais que possibilitem identificar de similaridades e 

diferenças de procedimentos, objetivos, métodos e princípios, no tratamento do objeto Projeto 

Urbano. A compreensão de aproximações e diferenças de tratamento e abordagem do tema 

para o urbanismo em outras cidades e países da América Latina é um valioso instrumental para 

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

de conceituação, gestão e abordagem na forma de planos e projeto, propriamente.  

Tendo em vista a compreensão de como e por que os PU poderiam ser meios relevantes para 

atingir patamares de desenvolvimento induzido, o grupo de pesquisa “Paradigmas para o estudo 

de cidades ibero-americanas no século XXI” vem desenvolvendo de maneira exploratória desde 

2013 a pesquisa “PROJETOS URBANOS NA AMÉRICA LATINA: CRITÉRIOS QUALITATIVOS E 

INDICADORES. Os casos de Recife, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Calama”, cujos objetivos, 

métodos e justificativa serão a seguir apresentados.  

 
 
 
 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 



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

latino-americanos, entre eles o Brasil - a exemplo do Projeto para o Bairro do Recife antigo, 

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.   

O Projeto Urbano vem sendo definido de maneira a se vincular o 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, 

conforme essa visão, 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 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).  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). 

Pela abrangência ampla de significados, a definição de PU é uma noção polissêmica (NOVICK, 

2012), e historicamente condicionada. PU é um desenho-conceito, ou modo de intervenção, 

dependente de instrumentos urbanísticos, planejamento e definidor de um projeto 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 

referências conceituais provenientes de vários campos do conhecimento e assim desenvolver 

novas lógicas de intervenção urbana.  

O PU envolve uma necessária relação entre fatores socioeconômico-territoriais e ambientais: 

adquire consistência apoiando-se em sistemas de gestão, atores 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 se pautam e 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. Entre esse universo 



relacional, os PU dependem de uma gestão, e é compreendido como processual. Em vários 

casos, os PU 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.  

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

desígnios mencionados, pode-se citar aqueles definidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257 de 2001) 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.  

Na América Latina (AGUILAR, 2004), a dispersão e transformação de atividades urbanas foi 

acompanhada de processos de urbanização policêntricos, relatados 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.  

Cicollela (apud AGUILAR, 2004) observa que a emergência de uma “outra cidade”, relacionada 

à globalização e à dinâmica econômica fundamentada na sociedade digital e informatizada gera 

novas e distintas formações e dinâmicas territoriais. Estas abrangem reconfigurações 

intraurbanas e metropolitanas, resultantes de transformações das condições espaço-temporais 

de produção, circulação e consumo. Para este autor, estas transformações obedecem a uma 

lógica territorial de elevação de densidade e recuperação da área central histórica, formação de 

corredores corporativos ou sub-centros na periferia das aglomerações. Definem-se 

centralidades e sub-centralidades, e espaços de gestão empresarial, produção e consumo, que 

coexistem com tecidos urbano e metropolitano preexistentes (SOUZA, apud AGUILAR, 2004).  

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 parece ceder passo a um outro, estruturado de 

maneira distinta, muitas vezes na forma de segregações, cuja fratura se relaciona ao sistema 

infraestrutural (CICOLLELA, apud AGUILAR, 2004).  

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

territorial vem se desenvolvendo de forma a evidenciar posições distintas e até conflitivas: 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 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 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 à luz de transformações e reconfigurações territoriais geradas pelo curso de fluxos 

e fenômenos 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 condições endógenas e próprias aos diversos territórios, e na 

reprodução e disposição extensiva de infraestruturas de transporte e comunicação.  

A escala global mencionada 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 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 (o que partiu 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 

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 esse esforço teórico e crítico conduziu a definições do Projeto Urbano 

como um meio capaz de articular projetos e planos urbanísticos, 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 sócio territoriais 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 seriam 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.   

No entanto, como assinala Borja (2003), nesse momento já 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 o de 

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. Como se pode perceber, 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, em que as preocupações se voltam não somente à imagem e ao consumo, mas à 

estabilidade da vida e das relações socioterritoriais.  

Sob esta perspectiva, caberia às políticas públicas urbanas e ao Projeto Urbano uma 

proatividade e flexibilidade, resultando de uma política urbana 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 Urbanas2. Essa associação poderia 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 do Distrito de Santa Fé, Cidade do México 

e ainda regiões portuárias em processo de reestruturação, como Porto Maravilha, Rio de Janeiro 

e centros historicamente consagrados, como o Recife antigo e o Bairro BUS, em Santiago do 

Chile, ou Calama que aposta em planos e projetos para intensificar sua sustentabilidade, 

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 

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 

                                                           
2
   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 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.  

 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 físico-territoriais, socioambientais 
e econômicos, de sorte que se potencialize o seu alcance transformador e redistributivo (ABASCAL et al., 
2011). 
 



voltadas às especificidades, a partir do reconhecimento de categorias analíticas e determinantes 

envolvidos e seu encadeamento. 

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 que o espaço público não é meramente residual, ou o que resulta da 

presença conjunta da arquitetura e do sistema viário. 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.  

O espaço público como estratégia urbana tem sido mote de muitas atuações, que compreendem 

que a cidade se expressa mediante sua presença. O espaço público guarda um valor relacional, 

cultural (simbólico) e cívico-político, presente nos equipamentos e a monumentalidade não será 

meramente elemento monovalente, mas qualificador do espaço a que se pode acrescentar 

referências físicas, simbólicas, elementos geradores de atratividade, diversidade de usos etc. 

Toda esta gama de implicações desenvolvida par delinear o universo de definição de PU 

contribui para disseminar uma visão não funcionalista das práticas urbanísticas, ao enfatizar 

usos múltiplos e a criação de espaços qualificados.  

 

5. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

5.1. Aporte teórico-metodológico 
A pesquisa adota um método teórico-empírico, constituído de um lado pela revisão e 

balizamento de posicionamentos conceituais de autores nacionais e internacionais, 

considerados como referências no tema em estudo e que apresentam obras publicadas no 

espaço temporal de 1990 a 2013. A partir deles e ainda, no campo teórico a construção de 

síntese analítica de conceitos e variáveis voltadas a elaboração de instrumental de análise 

empírica.  De outro lado, a operacionalização dos estudos de caso tem como referência o quadro 

de variáveis elaborado envolvendo ainda procedimentos metodológicos de levantamento 



documental, de observação empírica, com registros iconográficos e entrevistas com atores 

estratégicos nas situações singulares analisadas. Os processamentos analíticos das informações 

empíricas se traduzem em tabelas-síntese, mapas de geoprocessamento e análise crítica. 

O método sugere ainda a aplicação de um quadro de princípios de variáveis empíricas elaborado 

a partir da construção de um universo diacrônico de definições, de 1990 a 2013, e síntese dos 

conceitos e variáveis a partir destas. O objetivo é aplicar o quadro como um instrumental 

analítico aos casos empíricos selecionados, considerando que as variáveis identificadas não são 

estanques e atuam em conjunto e de forma processual. O método envolve elaborar critérios 

qualitativos como instrumento de análise aplicável a estudos de caso de Projetos Urbanos (PU), 

propostos e implementados em cidades da América Latina. Tais critérios vêm sendo elaborados 

a partir da leitura de referências bibliográficas e autores consagrados sobre o tema Projetos 

Urbanos, cujas obras referenciais foram produzidas de 1990 a 2013. As categorias (variáveis 

qualitativas) definem atributos - passíveis de ponderações (gradientes), para verificar de que 

forma e com que intensidade projetos urbanos em diferentes cidades e que se encontram em 

etapas distintas, desde a concepção à implementação, incorporam ou não tais critérios;  como 

definem prioridades, valores e premissas específicas,  e como alcançam impactos e efeitos 

diversos, no que diz respeito à dinâmica socioeconômica e especificidades dos territórios que 

visam desenvolver.  

A elaboração do instrumental analítico proposto possibilita uma articulação teórico-empírica, 

através de estudos de caso selecionados para esse fim. Pretende-se analisar criticamente alguns 

PU em curso (estudos de caso) com base nos critérios e variáveis elaborados, considerando que 

a definição de Projeto Urbano é uma noção polissêmica (NOVICK, 2012), envolvendo múltiplos 

fatores (variáveis) que podem dirigir a elaboração de instrumentos analíticos e indicadores de 

qualidade. 

A pesquisa consiste no aprofundamento de estudos que foram iniciados no segundo semestre 

de 2013, solicitando ao CNPq contribuição para o seu aprofundamento e continuidade. No 2º. 

Semestre de 2013, foi lida uma bibliografia referencial selecionando um grupo de autores-chave, 

na qual foram identificadas definições de PU, tendo como resultado a sistematização destes 

resultados. Em 2014, um desenvolvimento do projeto obteve do Fundo Mackpesquisa (agência 

de fomento à pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie) auxílio financeiro vigente até 

fevereiro de 2015, para o avanço das reflexões e investigações empíricas, a fim de que esses 

objetivos fossem alcançados. Até o presente momento, boa parte do trabalho foi realizado rumo 

aos resultados previstos: leitura de um conjunto de autores referenciais para identificação de 

proposições predicativas de Projeto Urbano (o que é PU) a partir de fontes bibliográficas 

fundamentais, que vem nos permitindo avançar na construção de um instrumento de análise, 

crítica e proposição. Foi também iniciada a elaboração de documentos de caracterização e 

histórico do processo de cada um dos PU selecionados, para que as informações de concepção 

e processo de implementação fossem sistematizadas (dossiês dos casos de estudo). Realizou-se 

também, em abril de 2014, uma viagem de estudos a Santiago do Chile para pesquisa de campo 

e documentação do Bairro Universitário (BUS) – proposta de revitalização de uma área central 

de Santiago, bastante degradada e de sua transformação em um cluster educacional, com a 

concentração de universidades. Dessa maneira, há muito por fazer e aprofundar, visando ao 

atendimento dos objetivos. 

 

 



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 entre 1990 e 2013. Os textos foram selecionados conforme o critério 

de recorrência e data, e se procedeu ao trabalho de identificar proposições que apresentam 

definições (atributos) dos PU.  

Em 2013, 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 

Num segundo momento, já em 2014, momento em que a pesquisa recebeu chancela e 

aprovação do Fundo Mackpesquisa e vem se desenvolvendo com fomento dessa agência vigente 

até fevereiro de 2015, as definições, que foram estruturadas à guisa de sistematização, em 

conceitos gerais, gestão e PU como intervenção e desenho geraram sínteses, que foram 

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. Os debates recentes do grupo de pesquisa levaram à seleção de outros 

autores para estudo e incorporação, tais como Bernardo Secchi, Paola Viganò e David Harvey, 

cujos 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 a definir constantes (recorrências) 

e variáveis, chegou-se a um elenco, assim conformado: as variáveis listadas como aporte 

metodológico são possíveis critérios definidores, a serem testados. 

PU contemplam:  

Como CONCEITOS (recorrências):  

Estratégia, flexibilidade, processo, historicidade, pré-existências, presente, cenário futuro, 

externalidades. A identificação desse repertório permite, por síntese das definições estudadas, 

dizer que PU são projetos estratégicos, flexibilizados, cujo processo é inexoravelmente 

condicionado à historicidade, e que não deixam de contemplar pré-existências, embora 

projetem cenários futuros sujeitos a ação de externalidades.  



VARIÁVEIS EMPÍRICAS: 

1. 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. 

 

2. ESCALAS (MÚLTIPLAS) 

Abrangência do Projeto Urbano em relação ao território intra-urbano, metropolitano ou 

regional; interferência e alcance da articulação do território e interconexão dos espaços, tendo 

como referências espaciais: local (quadra, bairro), urbana ou metropolitana. 

 

3. INTERDISCIPLINARIDADE 

Aplicação de conceitos de áreas diversas de conhecimento como suporte para a concepção do 

projeto urbano. 

 

4. IDENTIDADE, SIGNIFICADO, 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) 

5. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE 



 Desenho e abrangência do sistema viário e de transporte público, integração entre 

modais e alcance de relação entre a área de intervenção e outras escalas. Presença qualitativa 

e quantitativa de plano estratégico para garantia da funcionalidade e eficiência da mobilidade 

urbana.  

6. 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) 

• Outros 

 

7. 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) 

 

8. 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) 

 

9. 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 

 

12. 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 deficit social, econômico, cultural 

e/ou específico do lugar. 

 

13. 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). 

 

14. 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 

 

15. 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. 

 

16. INVESTIDORES/REDISTRIBUIÇÃO  

 

17. Relações entre PROGRAMA/ PLANO e Projeto 

 

18. 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, criar 

uma escala de hierarquia, ao se analisar a relação ordinal com que o grau de importância 

conferido ao parâmetro comparece nos casos selecionados: pode-se utilizar uma quantificação 

binária (0 e 1), para identificar a existência ou não do atributo e uma escala que mensure a 

importância do atributo no processo de elaboração e/ou implementação: por exemplo para o 

atributo “requalificação do espaço público”, agregar avaliação de nenhuma importância, 

pequena importância, média e grande importância conferida ao atributo no processo, e assim 

para os demais critérios recortados, para avaliar os parâmetros mais ou menos importantes 

utilizados para definir  o PU. Para obter fundamento empírico para essa categorização e geração 

de indicadores, pode-se partir de entrevistas semi-estruturadas com arquitetos e urbanistas 

envolvidos com os PU em análise.  

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 a adoção ou a rejeição de atitudes, valores, 

estilos de comportamento e de consciência: o que é um PU, e o que o define. Baseia-se na 

necessidade de ressaltar as dimensões das relações vividas intersubjetivamente, entendendo 

que elas fazem parte de qualquer processo social e o influenciam. 

Para construir indicadores qualitativos, é necessário:  

•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;  

•Igualmente, os pesquisadores que analisam tais interpretações devem se colocar dentro do 

processo de construção da realidade, buscando valorizar a relação entre observador e 

observado, que convivem no mesmo tempo histórico, e estão marcados por diversos fatores 

sociais comuns.  

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.  

É no terceiro movimento que se dá a escolha dos indicadores que permitem medir cada uma 

das dimensões do conceito. “Convém utilizar uma quantidade elevada de indicadores para 

garantir que o conceito que se pretende medir esteja sendo medido e, eventualmente, diminuir 

o efeito negativo derivado da escolha de um mau indicador”. (Ibidem) 

 - Considerar 4 PU – dois casos brasileiros (Porto Maravilha e Bairro do Recife) 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 critérios, que deverão ser 

apontados durante a pesquisa, dando base à construção de indicadores qualitativos. 

- Aplicar instrumentos de pesquisa na forma de questionários a especialistas: a pesquisa envolve 

projetos urbanos que se encontram em etapas e situações distintas e propostas ou em fase de 

implementação em países diferentes. Para todos os casos, serão elaborados completamente 

instrumento de pesquisa na forma de questionário estruturado, aplicados a arquitetos e 

urbanistas atuantes nos países e nas cidades diretamente envolvidos nos casos em estudo, a fim 

de gerar análise estatística.    

Estudos de caso 



A escolha dos casos se justifica por abranger dois PU brasileiros -  um já implementado e 

submetido ao sabor de externalidades e efeitos, em uma cidade nordestina (Recife) e outro, 

fruto de concurso público, em fase de implementação (Rio de Janeiro). A escolha do segundo 

caso (Projeto Porto Maravilha) permite ampliar o entendimento de intervenção em área 

portuária brasileira. Além dos casos brasileiros, a pesquisa escolhe como base comparativa dois 

casos no Chile, um em Santiago e outro em Calama, cidades latino-americanas escolhidas como 

contraponto e exemplo de práticas urbanísticas exógenas, que oferecem interesse pela 

experiência urbanística estrangeira num país do continente sul-americano.  

O Chile foi escolhido por suas características históricas relacionadas às suas condições 

socioeconômicas e urbanas. País submetido à repressão de forte ditadura de Augusto Pinochet 

até 1990 (FICO et. Al., 2008), nos dias atuais apresenta índices de desenvolvimento humano 

(IDH) elevado e baixos indicadores de pobreza (ibid.). No entanto, o fato de ser o país mais rico 

do continente latino-americano, empatando com o México, em termos de PIB (Produto Interno 

Bruto) e boa relação entre salários, preços e poder de compra, a condição de desenvolvimento 

chilena e suas práticas desenvolvimentistas instiga à investigação, diante de níveis de 

desigualdade socioeconômica: “Chile deve adotar uma estratégia renovada de desenvolvimento 

de longo prazo que conduza o país a um desenvolvimento de inclusão com crescente equidade, 

superando os efeitos indesejados do tipo de crescimento econômico vigente, no qual persistem 

desigualdades inaceitáveis na renda, nos níveis e na qualidade de vida” (INFANTE; SUNKEL, 2010: 

p. 1).  

BAIRRO UNIVERSITÁRIO (BUS), Santiago do Chile  

O Bairro Universitário (BUS), localizado na região sudoeste da comuna de Santiago, encontra-se 

na área fundacional da cidade, e foi se consolidando com a construção de residências para a 

aristocracia chilena. Com o posterior deslocamento dessa população usuária para áreas 

periféricas em desenvolvimento, a região central foi submetida a esvaziamento e degradação. 

Esse quadro veio a alterar-se somente a partir de 1990, quando no bairro se instalaram algumas 

universidades, como a UDP (Universidade Diego Portales), incentivadas pela localização, 

disponibilidade de infraestrutura e baixo valor do solo, oportunidade de investimento, além de 

incentivos do município, que paralelamente realiza nesse período a proposta de 

desenvolvimento para a renovação de Santiago. Com a definição de um conjunto de 

instrumentos urbanísticos, a intervenção se destinou a preservar o dinamismo do centro, deter 

a partida dos habitantes e atrair novos residentes. A Universidade Diego Portales (UDP) foi uma 

das primeiras universidades privadas a chegar em 1982 no bairro, e aos poucos o Bairro 

Universitário de Santiago (BUS) foi se consolidando, tanto fisicamente na quantidade de 

universidades, quanto nas ações do município, que nos anos de 1992 determinou a área como 

Zona Típica de Interesse Patrimonial, e em 1998 criou o Distrito Campus Universitário, 

suscitando o interesse de pesquisa por articular preservação patrimonial e desenvolvimento da 

região central.   

Com o subsequente deslocamento dessa população usuária para áreas periféricas em 

desenvolvimento, com a crise econômica de 1930, iniciou-se o êxodo para os novos bairros a 

leste e as residências abandonadas passaram a ser subdivididas e destinadas a peças de aluguel, 

iniciando um período de deterioração dos imóveis e uma modificação significativa no desenho 

urbano, com a abertura das quadras para ocupação dos seus miolos. Essa situação de 

degradação se estendeu até as décadas de 1950 e 60.  



No final dos anos 1970, uma paralisação no crescimento interno do país devido a crise do 

modelo de substituição das importações chileno, assim como ocorrido em outros países da 

América Latina. Com o golpe militar de 1973 deu-se início ao processo de abertura da economia 

chilena e de reestruturação de sua produção, desta forma foram implantadas estratégicas 

drásticas de liberação econômica e livre mercado (PAVLICK, 2010). A região central foi então 

submetida a esvaziamento e degradação, e esse quadro veio a alterar-se somente a partir de 

1990, quando no bairro se instalaram algumas universidades, como a UDP (Universidade Diego 

Portales), incentivadas pela localização, disponibilidade de infraestrutura e baixo valor do solo, 

oportunidade de investimento, além de incentivos do município, que paralelamente realiza 

nesse período a proposta de desenvolvimento para a renovação de Santiago. Com a definição 

de um conjunto de instrumentos urbanísticos, a intervenção se destinou a preservar o 

dinamismo do centro, deter a partida dos habitantes e atrair novos residentes. A Universidade 

Diego Portales (UDP) foi uma das primeiras universidades privadas a chegar em 1982 no bairro, 

hoje denominado Bairro Universitário de Santiago. Aos poucos o Bairro Universitário de 

Santiago (BUS) foi se consolidando, tanto fisicamente na quantidade de universidades, quanto 

nas ações do município, que nos anos de 1992 determinou a área como Zona Típica de Interesse 

Patrimonial, e em 1998 criou o Distrito Campus Universitário, suscitando o interesse de pesquisa 

por articular preservação patrimonial e desenvolvimento da região central.   

PLANO CALAMA PLUS 

Calama consiste em uma cidade exploradora do cobre, riqueza natural do norte chileno, 

denominada a “Capital Minera de Chile” (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, 2014), e 

localizada no deserto de Atacama, região de Antofagasta. Essa região e cidade apresentam 

prementes problemas de natureza sócio territorial e ambiental, o que vem levando a formulação 

e implementação de planos urbanísticos que preveem intervenções como projetos de variada 

ordem, respaldados por enfoque ambiental. A cidade enfrenta desequilíbrios de renda e 

empregabilidade, além de problemas ambientais como tempestades de areia, escassez 

pluviométrica, calor intenso, falta de cobertura vegetal – e propõe um plano para o 

enfrentamento desses desafios (Calamaplus, 2014).  

Calama Plus é uma ambiciosa proposta que contempla como plano o território da cidade em sua 

totalidade. Prevendo ações diversas e com enfoque nas condições ambientais, precárias por sua 

localização no deserto e atividades socioeconômicas eminentemente mineradoras, o Plano 

desperta atenção por contemplar a articulação de escalas diversas, com ações específicas nos 

campos da Habitação, espaço público, equipamentos e serviços e meio ambiente, a fim de 

amenizar do calor e baixíssimos índices de umidade do ar, provendo parques e oásis artificiais 

em meio a desértica paisagem do Atacama. Calama Plus consiste em um ambicioso plano, 

proposto em 2011, integrado por 25 projetos estruturadores, que visam alavancar reconversões 

urbanas e requalificações em todo o território urbano. 

Desde a década de 1980 o altiplano atacamenho, onde se localiza a cidade ao norte do Chile, 

têm sido foco de especulações e planos de melhoria urbana e econômica propostos pelo 

governo local, mas que não resultaram, devido à não-adesão das empresas locais. A atual 

parceria com a iniciativa privada exploradora do cobre local e o governo, leva a reavaliar as reais 

condições de degradação do espaço urbano, a qualidade de vida de seus usuários e operariado 

e a atual imagem da cidade para o mundo. O plano Calamaplus tem por objetivo ser o primeiro 

Plano Urbano Sustentável da América Latina, por estar focado na premissa de aplicação a um 

território cuja escassez de recursos e dificuldades socioespaciais possam ser amenizadas pela 

condição de oásis que se pretende alcançar para a cidade. 



Estrategicamente, o plano volta-se para a reconquista da paisagem e à sua recuperação, 

promovendo uma nova paisagem no altiplano andino. A proposta de desenvolvimento urbano 

do município calamenho tem o envolvimento do Governo Regional de Antofagasta e das 

principais empresas de exploração de cobre, tendo à frente a CODELCO (Corporación Nacional 

del Cobre de Chile). 

Caracterizada pela sua autonomia, mas sob a gestão do estado chileno, a CODELCO é o principal 

produtor de cobre do mundo, com 9% da reserva global do minério, atuando associada a outras 

empresas exploradoras de menor escala. Tem promovido o desenvolvimento urbano 

sustentável de Calama sustentando proposta do redesenho da cidade e da imagem local, para 

que possa se identificar a um exemplo de um país em desenvolvimento. 

Atualmente, o plano se encontra em processo de implantação, sendo os recursos fruto da 

parceria entre os setores público e privado. A iniciativa reúne o Município Calamenho, o 

Governo Regional de Antofagasta e envolve as principais empresas privadas da região de 

Calama, a exemplo de: Asociación de empresarios de El Loa, Minera El Abra, Aguas Antofagasta, 

Enaex, Cámara Chilena de la Construcción - Delegación El Loa, Mall Plaza Calama, Xstrata Lomas 

Bayas, Aramak y también Codelco, que participa a través de sus divisiones Chuquicamata, 

Radomiro Tomic, Ministro Hales y su filial Minera Gaby. 

Como principal objetivo, o plano e os projetos urbanos buscam o redesenho da cidade a partir 

de uma proposta de desenvolvimento urbano sustentável, a fim de proporcionar a melhoria de 

vida e promover a qualidade ambiental visando o bem-estar de seus habitantes. 

O projeto se caracteriza pela recuperação ambiental do altiplano andino e do centro urbano 

estratégico de Calama, cuja principal atividade econômica é a tradicional exploração de minérios 

realizada principalmente pela empresa CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile). 

Sendo uma empresa de desenvolvimento e exploração de recursos minerais de cobre e 

subprodutos, autônoma e sob a gestão do Estado chileno, caracteriza-se por ser o primeiro 

produtor de cobre do mundo, possuindo aproximadamente 9% das reservas de cobre do mundo. 

O plano consiste na recuperação territorial, ambiental e social, e em 2011 teve início a licitação 

a convite do município, que resultou no envolvimento do escritório ELEMENTAL, a cargo do 

arquiteto Alejandro Arevena como integrante do grupo de consultores Titony e Asociados, 

projetando-se um conjunto de vinte e cinco (25) intervenções modificando a geografia do 

território de Calama, caracterizando o Plano 2012-2025, definindo: 

1.0 Uma “Nova Imagem” de Calama, o que se pretende alcançar com a proposta de um 

Plano Urbano Sustentável (PLUS) de longo prazo, demarcando entre as suas possibilidades, o 

Plano Regulador e seus processos de reformas; 

1.1 Ordenamento e aperfeiçoamento dos projetos já definidos, seja pelo Governo Regional, 

pela Codelco, outras empresas e o Município, em função do PLUS; 

1.2 Definição de um conjunto de obras emblemáticas que identifiquem, tanto 

nacionalmente como no exterior, a imagem de Calama; 

1.3 Identificação das iniciativas em curso, para enriquecer o capital social de Calama em 

termos de educação, organização social e cultura (festas e hábitos), entre outros e projetá-las 

de acordo com uma ordem de prioridades, determinando as necessidades de infraestrutura e 

definindo critérios básicos para estes questionamentos. 



1.4 Criação e operacionalização de um “Governo Corporativo” público-privado, que permita 

levar a adiante a gestão do projeto CALAMA PLUS 

As propostos atendem a demandas de natureza público-privado, apontadas pela estrutura do 

Plano Urbano, divididas em três núcleos, estabelecendo: 

Espaços Públicos: Projeto Parque Balmaceda; Projeto Parque Las Vegas; Projeto Parque 

Periurbano; Projeto Paseo Borde Rio; Projeto Remodelación Parque el Loa. 

Infraestrutura: Projeto Aeroporto el Loa; Projeto Avenida Balmaceda; Projeto Avenida 

Granaderos; Projeto By Pass  Tucnar Huasi; Projeto Doble Via Calama – Antofagasta; Projeto 

Edificio Constitorial; Projeto Eje Prat-Grau; Projeto Estadio Municipal; Projeto Estadio Techado; 

Projeto Finca San Juan; Projeto Paseo Granaderos; Projeto Paseo Peatonal Ramírez; 

Projeto Plano Regulador:  Projeto Remodelación y mejoramiento Mercado Central. 

Educação: Projeto Central de Formación Técnica Minería Subterránea; Projeto Colégio Don 

Bosco; Projeto Parque Cultural; Projeto Zeus Esc. Valentín Letelier; Projeto Zeus Liceo Minero 

América. 

Este amplo conjunto sinaliza como instrumento a participação cidadã no intuito de diminuir o 

déficit verificado no decorrer do processo de urbanização acumulado, propondo uma visão 

integradora de ações mitigadoras orientadas pelos investimentos públicos a curto, médio e 

longo prazo. 

A construção desta visão de futuro decorre da integração entre organismos públicos, instancias 

técnicas e o enfrentamento de questões relativas à identidade local e oportunidades e 

potencialidades de transformação e desenvolvimento, frente às atuais limitações de desenho 

urbano. A partir desses pressupostos foi então elaborado um Plano Estratégico, apoiado por um 

consórcio empresarial integrante da denominada “mesa política”, responsável pelos recursos 

permanentes no local de 5%, nacionalização da água e do cobre, e da “mesa técnica”, definidora 

da visão de cidade, projetos, sínteses e coordenação do processo. O consórcio vem sendo 

percebido como o espaço de diálogo entre a cidade, os organismos públicos, técnicos, agentes 

sociais, e comunidade local. 

As ações governamentais neste território denotam esforços que ocorrem desde a década de 

1990, este se caracteriza na atualidade como a segunda maior Comuna do Chile em termos de 

produção de Cobre, e que desde 2010 atinge 20,7% da produção nacional. 

Calama apresenta indicadores urbanos deficitários, particularmente de espaços públicos e áreas 

verdes, apresentando 1,5m²/hab, quando comparado a Santiago que possui 12,6m²/hab de 

áreas verdes, e está localizada em um dos ambientes de condições ambientais extremas do 

planeta, o deserto do Atacama onde a pluviosidade atinge 1mm ao ano com oscilações térmicas 

de 27,9°, ventos de 6,00 m/s e altitude de 2.320 metros. Essas condições superam as condições 

adversas de outras cidades tais como Phoenix (EUA), Agadez (Niger), Bikaner (Índia) e Darwin 

(Austria). 

Este processo de desertificação acarreta escassez de água, e a formação de um Oasis 

potencializará a regulamentação do comércio de água da região do Loa, evitando a “fuga” de 

água agrícola e da mineração; disponibilidade de novos recursos hídricos para sustentar o 

eminente crescimento da cidade e das futuras explorações de minérios. 



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 

somatória de ações integrais e estratégicas para dar origens a ações sintéticas. As ações públicas 

que podem ser destacadas em função das intempéries geográficas e climáticas são: a 

necessidade de ações preventivas de limpeza urbana, implantação de áreas de recreação e 

espaços públicos, áreas verdes, melhoria da infraestrutura viária e pedestre, promoção da 

identidade cultural, coesão social, e educação. 

No caso brasileiro, o interesse da pesquisa recai sobre o Porto Maravilha, Rio de Janeiro, e Recife 

antigo.  

BAIRRO DO RECIFE  

O Bairro do Recife Antigo assistiu desde o Século XVII a construção de sobrados de características 

portuguesas com influência holandesa, altos e estreitos, com dois, três e quatro pavimentos. 

Estabelecimentos comerciais ocupavam o andar térreo dos sobrados: no primeiro andar 

escritórios e residências nos demais. Os viajantes eram atraídos pelas feições urbanas e 

arquitetônicas do Bairro, e quando chegavam por mar, se deparavam com os sobrados altos e 

estreitos, diferentes dos das outras cidades, e pela singularidade das ilhas, pontes e rios. O 

Recife do Século XIX era uma das mais prósperas cidades brasileiras, crescendo em importância, 

opulência, e reafirmando antigas rivalidades com Olinda, o que a envolveu em lutas que 

retardaram a concessão do título de cidade.  

No século XX o Bairro passou por reformas e demolições, buscando a modernização, assistindo 

à abertura de avenidas e novas edificações. Construções históricas como a Igreja do Corpo Santo 

e a Rua da Cadeia são remodelados, com novo traçado urbano e o surgimento de dois bulevares, 

calçadas decoradas com 15 padrões variados, quadras tipo ferro de engomar e edifícios ecléticos 

(PREFEITURA DE RECIFE, 2014). O Bairro do Recife se consolidou como área boêmia, prostituição 

e estabelecimentos tais como boates e entidades financeiras, que contribuíram para sua 

identidade. Em meados do Século XX o centro do Bairro do Recife experimentou significativa 

degradação, com o esvaziamento e mudança funcional, sugerindo a necessidade de reversão do 

quadro por meio da recuperação e requalificação da área central.  

O final da década de 1970 assistiu a um movimento pela preservação da memória, atingindo o 

Recife, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, e outros estados. Na capital pernambucana, o 

momento influenciou na elaboração de um Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região 

Metropolitana do Recife, acarretando em legislação específica de preservação (Lei n° 

13.957/97), incorporada à Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade, de 1983. 

A ação desse espírito de preservação da memória encontraria expressão em 1987 com o Plano 

de Reabilitação do Bairro do Recife, com ações voltadas ao empreendimento e a preservação, 

que se tornaram centrais. Procurando ressurgir frente o passado e se integrar às condições da 

vida contemporânea e confrontando transformações de vocação e atividades, o Bairro do Recife 

vem sendo prioridade do poder público, e objeto da diversificação de empreendimentos e forte 

promotor de turismo. 

Para atender à necessidade de planejamento dessas mudanças, apostou-se no “Plano de 

Revitalização do Bairro do Recife”, que se fundamentou em um Plano Estratégico, tendo em 

vista ações de curto e médio prazo, integrado a um Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – Prodetur (LEITE, 2006).     



Partia da caracterização de três setores de intervenção distintos, e definiu áreas de 

oportunidade, e o mix de atividades a partir das possibilidades concretas de intervenção. Um 

denominado Setor de Consolidação definiu uma área na qual foram estabilizados usos; desse 

setor fazia parte a Ilha, em que se encontravam as atividades portuárias históricas e usos 

institucionais. O Setor de Renovação, conforme os objetivos do Plano, era interpretado como 

uma área disponível para transformação (ibid.). Esse Setor ficou fora da poligonal de 

tombamento do IPHAN, e nele estão localizadas as Indústrias Pilar e Moinho Recife, as quais 

dificilmente poderiam sofrer grandes alterações, excetuando parte dos logradouros públicos 

que a Indústria Pilar ocupou. Em 1998, o “Plano de Revitalização do Bairro do Recife” coincidiu 

com o tombamento pelo IPHAN que o declarou patrimônio nacional, sob o argumento de que o 

bairro reunia transformações urbanas e guardava a memória de muitos estilos, especialmente 

originadas da reforma de 1910, que haussmanizou a cidade e testemunha a passagem do Recife 

Antigo para um Novo Recife.  

No Setor de Consolidação está situada também a Comunidade Nossa Senhora do Pilar conhecida 

como Favela do Rato, ocupando área desapropriada pela Portobrás, em 1975. O Setor de 

Revitalização, que ocupava quase a totalidade da área que veio a definir a poligonal de 

tombamento, tinha o solo definido pelas atividades de serviços, comércio varejista e habitação 

(ibid.). Nesse Setor deveriam se concentrar os projetos de maior impacto estruturador alinhados 

pelo Plano Estratégico, para disseminar serviços culturais, lazer e serviços turísticos.    

Os principais objetivos pretendidos pela revitalização incidiam sobre a promoção de atividades 

de serviços no Setor de Revitalização, com o objetivo de transformá-lo numa área âncora, 

representando o cerne da revitalização.  O tipo de uso dos imóveis, circunscrito ao Setor, 

também facilitava sua delimitação como área privilegiada para a implantação dos serviços mais 

dinâmicos, relacionados ao lazer e diversão. No Setor de Revitalização hoje se encontra 

expressiva densidade de atividades de serviços, habitação e comércio varejista, enquanto os 

outros Setores deveriam abrigar edificações de maior porte, para comércio atacadista, serviços 

públicos e indústria.       

O detalhamento técnico do Plano implicava em não se se abordar tão somente a restauração do 

patrimônio edificado, mas de articulá-la à intervenção urbana, a partir de um longo 

planejamento de empreendimentos. O Plano se alinhava aos pressupostos do market lead city 

planning (LEITE, 2006), defendendo três principais objetivos, e tendo como pressuposto os 

Setores de Intervenção: 1. Potencializar a dimensão metropolitana, ao transformar o Bairro do 

Recife em um centro metropolitano regional e um polo de serviços, de cultura e lazer; 2. 

Transformar o Bairro em espaço de lazer, e promover a ocupação do espaço público, 

intensificando a condição de espetáculo urbano (DEBORD, 2003); 3. Transformar o Bairro em 

centro de atração turística nacional e internacional.  Os objetivos indicam que a proposta visava 

a intensificação da economia local, transformando o Bairro do Recife em um complexo para 

atividades de consumo e entretenimento. Uma agenda de eventos gerida pela Prefeitura 

deveria manter durante todo o ano a animação local, propondo formas diversas de uso. O 

casario reformado deveria contribuir ainda para transformar o lugar em ponto de encontro, com 

iluminação pública estrategicamente direcionada para realçar as fachadas restauradas, e 

reforçar a impressão cenográfica. Hoje a revitalização do Bairro do Recife segue, com apoio da 

opinião pública e do empresariado, que têm investido na área (PREFEITURA DO RECIFE, 2014).  

PORTO MARAVILHA 



A Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária 

do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Municipal nº 101/2009, tendo por finalidade promover a 

reestruturação local, a “[...] ampliação, articulação e requalificação dos espaços públicos da 

região, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores e à 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área” (PORTO MARAVILHA, 2013). Abrange 

uma área de 5 milhões de metros quadrados, limitada pelas Avenidas Presidente Vargas, 

Rodrigues Alves, Rio Branco, e Francisco Bicalho. A Operação urbana, entendida no caso como 

meio capaz de estabelecer condições para criar empregabilidade, moradia, transporte, cultura 

e lazer para a população residente, foi compreendida como capaz de gerar o desenvolvimento 

econômico da região. Estando as obras da primeira fase concluídas, tais como a construção de 

novas redes de água, esgoto e drenagem nas avenidas Barão de Tefé e Venezuela, bem como a 

urbanização do Morro da Conceição e a restauração dos Jardins Suspensos do Valongo, as obras 

da segunda fase foram iniciadas em julho de 2012, esperando-se que toda a área-alvo seja 

reurbanizada até 2016. 

O projeto prevê também a valorização do patrimônio histórico na região objeto de intervenção, 

e o desenvolvimento socioeconômico. 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. Para coordenar o processo de implantação do Porto Maravilha, foi criada a Companhia 

de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), empresa de 

economia mista, controlada pela Prefeitura. 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.  

Trata-se de uma Operação Urbana Consorciada em Área de Especial Interesse Urbanístico da 

Região Portuária do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 101/2009, tendo por finalidade 

promover a reestruturação local, promovendo a ampliação e requalificação dos espaços 

públicos, e visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores e à 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área. O interesse de pesquisa é o estudo do 

projeto contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e o estudo de sua formação discursiva e 

propositiva de categorias ou critérios qualitativos.  

Em julho de 2012, iniciou-se uma segunda fase de trabalhos, com o objetivo de reurbanizar a 

totalidade do perímetro alvo até 2016. Pretende-se criar com o PU um novo padrão de qualidade 

dos serviços: coleta seletiva de lixo e sistema de iluminação pública eficiente. Alterações viárias 

acompanham a implementação do projeto, entre elas, a demolição do Elevado da Perimetral, a 

transformação da Avenida Rodrigues Alves em via expressa, e uma nova rota a que se 

denominou Binário do Porto, bem como a reurbanização de 70 km de vias. Ações de 

revalorização do patrimônio histórico estão previstas, aliadas ao desenvolvimento social e 

econômico, o que reforça a intenção discursiva e propositiva de o PU funcionar como 

intervenção complexa capaz de orientar transformações multisetoriais. Prevê-se ainda 

implantação de projetos insígnia, 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. Tais obras se apresentam como ícones para marcar a imagem desse 

Projeto e da cidade. A gestão do processo de implementação do Porto Maravilha está a cargo 

da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), 

empresa de economia mista, controlada pela Prefeitura (PORTO MARAVILHA, 2013). 

 



5.2. Etapas de Pesquisa 
 
 
1º ano: revisão e aprofundamento de leituras a parir das quais se desenvolvem 
categorias (definições e atributos), aperfeiçoamento do quadro e variáveis; viagens 
nacionais de estudo. Elaboração dos dossiês sobre os casos (PU selecionados), aplicação 
do instrumento de análise aos casos.  
 
2º. ano: Continuidade e aperfeiçoamento dos dossiês sobre os casos (PU selecionados), 
aplicação do instrumento de análise aos casos.  Realização de um Seminário 
Internacional de Projetos urbanos em São Paulo, com convidados nacionais e 
estrangeiros – Definições e transformações do Projeto Urbano; viagens internacionais 
para estudo de caso;  
 
3º. Ano: Seminário Internacional de Projetos urbanos no Rio de Janeiro - Projetos 
Urbanos, conceito e prática. Reflexões de finalização e conclusões da pesquisa. 
Elaboração do relatório da pesquisa.  
 
 
 
6.ORÇAMENTO 
 
 

6.1 CUSTEIO QUANTIDAD
E 

PREÇO TOTAL 

Resma de papel A4 10 R$ 13,00 R$ 130,00 

Cópias e impressão em formatos 
especiais 

10 R$ 100,00 R$ 1.000,00 

Cartucho impressora preto 06 R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Cartucho impressora colorido 06 R$ 200,00 R$ 1.200,00 

PASSAGENS E DIÁRIAS 
(SEMINÁRIOS) 

QUANTIDAD
E 

PREÇO TOTAL 

Buenos Aires - São Paulo - Buenos 
Aires 

01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

Barcelona - São Paulo - Barcelona 02 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

Lisboa - São Paulo - Lisboa 01 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

Santiago - São Paulo - Santiago 01 R$ 700,00 R$ 700,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

    

Paris - Rio de Janeiro - Paris 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

Lisboa - Rio de Janeiro - Lisboa 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

Santiago - Rio de Janeiro - Santiago  01 R$ 800,00 R$ 800,00 



Diárias 04 R$ 320,00 R$ 1.280,00 

PASSAGENS E DIÁRIAS (PESQUISA) QUANTIDAD
E 

PREÇO TOTAL 

São Paulo - Rio de Janeiro - São Paulo 06 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

Diárias 24 R$ 320,00 R$ 7.680,00 

São Paulo - Recife - São Paulo 06 R$ 550,00 R$ 3.300,00 

Diárias 24 R$ 320,00 R$ 7.680,00 

São Paulo - Santiago - São Paulo 06 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

Diárias 24 R$ 180,00 R$ 4.320,00 

São Paulo - Calama - São Paulo 06 R$ 900,00 R$ 5.400,00 

Diárias 24 R$ 200,00 R$ 4.800,00 

SUBTOTAL   R$ 60.170,00 

    

6.2 CAPITAL QUANTIDADE PREÇO TOTAL 

Material Bibliográfico 01 R$ 
10.000,00 

R$ 
10.000,00 

Revisão do relatório final 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Máquina Fotográfica  01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Ultrabook Sony Vaio 01 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

Pendrive Sony 16GB  10 R$ 45,00 R$ 450,00 

Impressora Multifuncional A3   01 R$ 850,00 R$ 850,00 

SUBTOTAL   R$ 
22.300,00 

TOTAL     R$ 
82.470,00 

 

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ATIVIDADES  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

4º 
TRIM. 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

4º 
TRIM. 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

4º 
TRIM. 

Material de 
Consumo 

R$ 
3.530,00 

                      

Equipamentos  
R$ 

11.300,00 
                      

Material 
Bibliográfico 

R$ 
5.000,00 

  
R$ 

5.000,00 
                  

Seminários 
Internacionais 

            
R$ 

9.220,00 
      

R$ 
10.640,00 

  

Viagens 
Nacionais 

R$ 
9.480,00 

  
R$ 

10.980,00 
                  

Viagens 
Internacionais 

        
R$ 

6.120,00 
  

R$ 
10.200,00 

          

Revisão do 
Relatório 

                      
R$  

1.000,00 

SUBTOTAL 
R$ 

29.310,00 
  

R$ 
15.980,00 

  
R$ 

6.120,00 
  

R$ 
19.420,00 

      
R$ 

10.640,00 
R$  

1.000,00 

TOTAL                       
R$ 

82.470,00 

 



 
 

8. COLABORAÇÕES OU PARCERIAS JÁ ESTABELECIDAS COM OUTROS CENTROS DE PESQUISA NA ÁREA 

 
9. DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O Projeto conta com o apoio financeiro do Fundo Mackpesquisa, com vigência até fevereiro e 2015. Conta ainda 
com a infraestrutura de laboratórios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie (Laboratório de 
Estratégias Projetuais e Laboratório de Georreferenciamento), bibliotecas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, acesso a bases de dados digitais tais como Portal CAPES, Rede de Bibliotecas da área de Engenharia 
e Arquitetura (REBAE), Hemeroteca Digital Brasileira, Rede SciELO Livros, Portal Domínio Público. Temos acesso 
ao Banco Digital de teses e Dissertações, disponível em http://tede.mackenzie.com.br/tde_busca/index.php.  
 
O projeto terá a parceria da Universidade Federal Fluminense, na pessoa da Profa. Dra. Thereza Carvalho, 
docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU da Universidade Federal 
Fluminense - Rede de Cooperação em Urbanismo em Escala Regional, Espaços Públicos e Ordenamento 
Territorial (EAU/UFF). 
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