
E-mail para contato: leonardo.hortencio@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Leonardo Marques Hortencio

Palavra(s) Chave(s): Operações urbanas estratégicas. Projetos urbanos. Porto Maravilha. Puerto Madero. 22@Barcelona.

Título: OPERAÇÕES URBANAS ESTRATÉGICAS – 03 CASOS: RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES E BARCELONA

Curso: Arquitetura e Urbanismo

Exatas e Engenharias

RESUMO

Nas últimas décadas do século XX surge uma forte inquietação sobre o futuro das cidades, em um contexto econômico de competição cada vez 
mais globalizado. Neste novo contexto, o planejamento urbano convencional resultava insuficiente, surgindo a necessidade de uma nova forma 
de trabalho. Os paradigmas dos anos 90, baseados nas experiências dos planos reguladores e da gestão pública das cidades, passam a incluir na 
pauta das ações urbanas novas formas de construção da cidade. Formas estas que vem preencher a lacuna entre a obra civil isolada e as regras 
gerais dos modelos espaciais globais, pautadas em estratégias de oportunidades e tendências, num mercado em constante evolução. Neste 
contexto, a definição destas estratégias de transformação e crescimento deixa de ser da responsabilidade única do poder público, para a ele 
juntar-se, em parceria, novos agentes (produtores, investidores e consumidores) na montagem, concepção e realização de projetos e negócios 
urbanos em áreas e ou temas de alto impacto local e regional. Estas ações produzem transformações das lógicas de uso e consumo, com efeitos 
multiplicadores tanto da imagem espacial assim como do desenvolvimento econômico e do comportamento social. São exemplos claros as 
reabilitações de áreas portuárias, de parques, dos centros e bairros históricos, implantação de shopping centers, arenas multiuso, terminais e 
conexões viárias, criação de novas centralidades residenciais e de comércio. O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a 
reestruturação de espaços estratégicos metropolitanos por meio de novas formas de intervenção e gestão urbana – as operações urbanas 
consorciadas. A metodologia utilizada se estrutura a partir de estudo de caso - a transformação da Região Portuária do Rio de Janeiro, a partir da 
implantação da Operação Urbana Porto Maravilha, comparando-o com outras Operações Urbanas em curso em contextos metropolitanos 
significativos – antigas áreas industriais (Barcelona – BCN 22@) e antiga área portuária logística (Buenos Aires – Puerto Madero), que também 
apresentam propostas baseadas em instrumentos urbanísticos que surgem nas últimas décadas do século XX como alternativa ao planejamento 
urbano tradicional. São operações urbanas baseadas no planejamento estratégico, que no Brasil só são regulamentadas após a aprovação do 
Estatuto da Cidade em 2001, permitindo a atuação por meio de Operações Urbanas Consorciadas realizadas pelo Poder Público em parceria com 
a Iniciativa Privada. Os resultados preliminares da pesquisa em desenvolvimento destacam as semelhanças e diferenças identificadas nos 03 casos 
estudados, em seus aspectos institucionais e econômicos - ambos os três casos estudados se viabilizam de forma semelhante - e em seus aspectos 
físico-ambientais, reconhecendo os diferentes projetos e soluções da arquitetura urbana - os 03 casos apresentados são completamente 
diferenciados, e demonstram erros e acertos que podem servir de modelo para novas intervenções desta complexidade. Como conclusões 
preliminares, pode-se dizer que, no contexto da operação urbana em curso no Rio de Janeiro, a fragilidade do planejamento da cidade, no que se 
refere, principalmente, às áreas especiais frente à força e a pressão do mercado, estão produzindo uma paisagem urbana fragmentada, tanto 
morfológica quanto funcionalmente. Pode-se verificar o início de processos de gentrificação em muitos casos em que o mercado impõe, através 
de seus empreendimentos, um padrão social mais alto que o existente. Por outro lado os investimentos da iniciativa privada em
empreendimentos pontuais estão atuando como catalisadores de desenvolvimento urbano. Esses atratores são agentes da revitalização que, por 
serem dinâmicos e de forte apelo, constituem-se num diferencial e no gancho inicial, contribuindo ativa e intensamente na construção da nova 
imagem e na atração de novos usuários e investimentos na Zona Portuária carioca.
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