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RESUMO  

Brownfields são áreas marrons, campos escuros, ociosos ou em subutilização. São antigas construções 

industriais ou comerciais que, atualmente, são produtos do dinamismo econômico e social ao qual as 

cidades estão inseridas. O processo esperado de cada cidade é o crescimento de atividades econômicas e 

surgimento grandes empreendimentos imobiliários. Este movimento desencadeia o adensamento e 

intensificação de determinadas áreas e, concomitante, abandono e degradação das outras – os brownfields. 

Estas áreas, no entanto, são dotadas de rugosidades sociais, capazes de aderir à contemporaneidade da 

região e dar espaço a parques e passeios públicos, complexos residenciais e comerciais e espaços culturais 

– os brownfields revitalizados.  Revitalizar é atribuir nova função ou vida. Dessa forma, após o processo 

de revitalização, os brownfields recebem a missão de contribuir com a paisagem urbana, criando um 

urbanismo pós-industrial. O presente trabalho buscou apresentar e sequenciar a cadeia de valor para 

propor o desenvolvimento de um projeto direcionado às aglomerações ociosas, partindo do estudo de leis 

regionais e municipais, assim como histórico da cidade e análise de valor agregado do terreno, 

viabilizando uma estrutura capaz de direcionar gerenciadoras, incorporadoras, setor público e partes 

interessadas, permitindo a replicação em diferentes escalas de projetos de revitalização urbana. Os 

resultados obtidos fazem parte de um processo de compilação de informações levantadas e seis diferentes 

habilidades. A correta aplicação destas habilidades aumenta as chances de sucesso em uma ampla série de 

projetos diferentes. As habilidades, então, são conhecidas por: (i) Iniciação, (ii) Formulação, (iii) 

Planejamento e Estrutura, (iv) Execução, (v) Monitoramento e Controle  e (vi) Encerramento. Ao final, 

ressalta-se a importância de revitalizar aglomerados urbanos ociosos e as habilidades estratégicas que 

possibilitaram tornar estas regiões em brownfields revitalizados, projetos-modelos capazes de serem 

replicados em diversas modalidades e regiões do mundo.  
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ABSTRACT  

Brownfields are brown areas, dark, idle or underutilized fields. They are old industrial or commercial 

constructions that, at present, are products of the economic and social dynamism to which the cities are 

inserted. The expected process of each city is the growth of economic activities and the emergence of 

large real estate developments. This movement triggers the densification and intensification of certain 

areas and, at the same time, abandonment and degradation of the others - brownfields. These areas, 

however, are endowed with social rugosities, able to adhere to the contemporary of the region and give 

space to parks and public walks, residential and commercial complexes and cultural spaces - the 

revitalized brownfields. Revitalizing is assigning new function or life. Thus, after the revitalization 

process, brownfields are given the mission of contributing to the urban landscape, creating a post-

industrial urbanism. The present work aimed at presenting and sequencing the value chain to propose the 

development of a project directed to the idle agglomerations, starting from the study of regional and 

municipal laws, as well as historical of the city and analysis of added value of the land, enabling a 

structure capable of direct managers, developers, public sector and stakeholders, allowing replication at 

different scales of urban revitalization projects. The results obtained are part of a process of compiling 

information collected and six different skills. Correct application of these skills increases the chances of 

success in a wide range of different projects. The skills are then known as: (i) Initiation, (ii) Formulation, 

(iii) Planning and Structure, (iv) Execution, (v) Monitoring and Control, and (vi) Closing. Finally, the 

importance of revitalizing idle urban agglomerations and the strategic skills that make these regions in 

revitalized brownfields, projects-models capable of being replicated in diverse modalities and regions of 

the world. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos percebe-se um fluxo comum e reincidente nas grandes metrópoles: em 

decorrência do fechamento de indústrias e evasão de atividades econômicas, os espaços urbanos 

perdem suas funções produtivas e tornam-se aglomerados obsoletos – os brownfields. Além de 

brownfields, estes espaços podem ser chamados de vazios urbanos ou wastelands. 

Embora obsoletos, esses espaços são territórios disponíveis e oportunos, dotados de boa 

infraestrutura e memória urbana. O presente trabalho considera Forma como o aspecto visível de 

uma estrutura e considera Função uma determinada ação ou atividade esperada de uma Forma. 

Segundo Santos (1985, p.55) as formas são antes de tudo um resultado, e um fator social – 

quando a sociedade impõe novas funções, não é possível destruir todas as formas precedentes.  

Nesse contexto, os brownfields são considerados como rugosidades sociais, compreendendo 

estruturas antigas capazes de dialogar com as singularidades do território em que estão inseridas 

e aderir novas formas e funções, deixando de ser visto como uma forma rígida e torna-se capaz 

de desmontar-se, ajustar-se e modificar-se conforme as exigências mais favoráveis do território. 

Cultuar a revitalização de brownfields é permitir que as cidades possam desenvolver uma 

combinação de formas novas e velhas.  

A necessidade de revitalizar é dada a partir do momento que estruturas velhas não conseguem 

mais desenvolver suas funções primitivas, sendo assim, revitalizar torna-se essencial para 

diminuir ou evitar o impacto no crescimento e desenvolvimento das funções urbanas. Os 

brownfields, vistos como regiões urbanas com potencial de mudanças em larga escala, são 

catalisadores de investimentos direcionados a incorporadoras, gerenciadoras, setor público e 

partes interessadas. São agentes impulsionadores da regeneração e reestruturação das cidades 

através de projetos especiais.  

O processo de revitalização, reestruturação ou regeneração é fomentado por um Cluster Urbano 

Criativo. O presente trabalho caracteriza cluster como uma estratégia embasada pelas dimensões 

sociais, culturais e econômicas que, relacionando-se entre si, estimulam ou aceleram a 

apropriação e engajamento da sociedade pertencente ao espaço que reside e atua.  

O intuito principal dessas intervenções e aprimoramento dos espaços urbanos subutilizados 

(brownfields) é promover a revitalização dos espaços, promovendo o desenvolvimento social, 

cultural e econômico nos antigos vazios urbanos, incentivando a reocupação desses. Com a 

reocupação, espera-se geração de renda e desenvolvimento à região, além de chamar atenção aos 

investidores e partes interessadas. 

Grandes metrópoles mundiais como Berlim, Barcelona e Buenos Aires adotaram a cultura de 

revitalização de brownfields e transformaram grandes aglomerados subutilizados em grandes e 

concorridos espaços públicos, atrativos à população local e visitantes do mundo todo. São 

espaços multiculturais, focados em reunir a sociedade. São exemplos de projetos de revitalização 

a Praça Potsdamer Platz, reconstruída após a queda do Muro de Berlim e atualmente um 

importante símbolo da nova Berlim; o projeto Estação das Docas, antiga rede portuária de Belém 

e atualmente um complexo de lazer, cultura e tursimo; a Operação Puerto Madero, em Buenos 

Aires, onde antigos armazéns deram espaço para o desenvolvimento financeiro e imobiliário, 

tornando-se apelo turístico do local com restaurantes e hotéis. 

No Brasil, as parcerias público-privadas são conhecidas como PPP (Parceria Público Privada) e 

são, atualmente, responsáveis pelos grandes projetos de integração urbana. Os projetos 

acontecem em macro escala, numa faixa de 5 a 20 anos.  

Em São Paulo esses investimentos são chamados de Operações Consorciadas. O Poder Público 

se responsabiliza por analisar a região e identificar, nas áreas abandonadas ou em subutilização, 

potencial para investimentos, propondo usos e ocupações que incentivem seu crescimento. A 

prefeitura, então, disponibiliza títulos e o financiamento é dado pela iniciativa privada.  
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Portanto, os brownfields são colocados como recurso e responsabilidade. Recurso, pois se trata 

de uma forma dotada de infraestrutura capaz de ser revitalizada; responsabilidade por causar 

problemas socioambientais.  

Envolvido nessa problemática, o presente trabalho buscou apresentar e sequenciar a cadeia de 

valor para propor uma metodologia para projetos de revitalização de brownfields. Para tal, 

compilou habilidades, políticas e estratégias direcionadas a gerenciadoras, investidores, setor 

público e partes interessadas. As habilidades são reconhecidas por: (i) Iniciação, (ii) Formulação, 

(iii) Planejamento e Estrutura, (iv) Execução, (v) Monitoramento e Controle e (vi) Encerramento. 

A primeira habilidade, conhecida por Iniciação, é a fase onde se identifica uma região com 

potencial para revitalização. Nessa fase busca-se gerar uma base de informações necessárias para 

diagnosticar e elaborar um plano inicial contendo as necessidades da região e dos cidadãos 

residentes.  

Em seguida, na segunda habilidade, conhecida por Formulação, o brownfield é delimitado e, a 

partir de então, transforma-se em estudo de projeto urbano, com necessidades, objetivos, metas e 

escalas de intervenção concisa. Nesta fase o brownfield passa por uma etapa de verificação de 

viabilidade. 

A terceira habilidade, conhecida por Planejamento e Estruturação, compreende ações que 

definem a estratégia de execução do projeto, como parcerias inerentes ao projeto e sua estrutura 

de financiamento.  

A habilidade quatro, Execução, corresponde à contratação da(s) equipe(s) responsável(is) pelo 

desenvolvimento executivo dos projetos.  

A habilidade Monitoramento e Controle, quinta etapa dessa metodologia, compreendem a coleta, 

análise e validação dos resultados entregues pelas equipes projetistas e permite que quaisquer 

erros cometidos na fase de projeto sejam corrigidos. No entanto, este monitoramento deve ser 

dado desde a etapa de Formulação, a fim de coletar informações relevantes. 

Por fim, na sexta e última habilidade, Encerramento, ocorre a validação dos produtos entregues 

pelos projetistas.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou Conjunto de 

Conhecimentos de Gestão de Projetos), “(...) um projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, 

principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações 

são contínuas e repetitivas. ” (PMBOK, 2004). Sendo assim, o projeto de revitalização de 

brownfields impulsiona a criação de um resultado através de operações (conhecidas neste 

trabalho como habilidades) de forma contínua e repetitiva. Para tal, foram desenvolvidas seis 

(06) habilidades a fim de propor uma metodologia para desenvolvimento de brownfields 

revitalizados capaz de ser replicada em diversas regiões.  

 
Figura 1:  Processo de metodologia para desenvolvimento 

 
 

2.1. Iniciação 

 

Na primeira habilidade abordada nesse trabalho, conhecida por Iniciação, realizou-se o processo 

de identificação de um brownfield, sendo uma área ociosa ou abandonada com potenciais de 

crescimento e investimentos evidentes. Essa etapa inicial deve unir as necessidades da região às 
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necessidades individuais dos cidadãos residentes e, para tal, devem ser levantados dados gerais e 

específicos da região. A habilidade em questão autoriza e define o novo projeto, apresentando a 

seguinte cadeia de valor: 

 

2.1.1. Localizar o espaço de estudo 
Nessa etapa é necessário reconhecer e escolher o brownfield, sendo no caso o objeto de estudo. 

Realiza-se o levantamento de dados gerais do município e da seção ao qual se insere, como 

população (total, urbana e rural e suas respectivas porcentagens), área da unidade territorial, 

densidade demográfica, altitude, clima, hidrografia, aniversário da cidade, principal rodovia, 

municípios e seções limítrofes e meios de transporte da região. 

2.1.2. Estudar acessos municipais 

Compreender os acessos municipais e traçar rotas até o espaço de estudo. O brownfield deve ser 

uma área de fácil acesso, que permita a movimentação da população e desenvolvimento de 

atividades como comércio, parques, praças e unidades de serviço público.  

2.1.3. Levantar infraestrutura urbana 

Infraestrutura urbana corresponde ao conjunto de equipamentos necessários para o 

desenvolvimento das funções urbanas e que permitem acesso à cidade e garantem bem estar à 

população residente. É preciso avaliar e compilar dados referentes à moradia, pavimentação, rede 

viária, mobilidade, distribuição de água potável, esgotamento sanitário, rede de drenagem e 

distribuição de energia elétrica.  

2.1.4. Caracterizar o município e identificar as diferentes áreas dentro da cidade 

Nessa etapa dá-se o reconhecimento das diferentes áreas dentro da cidade, englobando a área em 

subutilização que será revitalizada, a fim de criar um Urbanismo Pós-Industrial coerente, 

homogêneo e inter-relacionado. É importante caracterizar o município quanto aos municípios 

próximos, levantando as necessidades primárias e intrínsecas ao bom e planejado 

desenvolvimento da revitalização. Avaliar pontos turísticos já existentes, programas públicos em 

fase de desenvolvimento ou em andamento e posição econômica (PIB). 

2.1.5. Estudar a oferta dos equipamentos municipais 

Estudar a existência e funcionamento dos equipamentos municipais como postos de saúde, 

hospitais, rede de segurança pública e centros culturais. 

2.1.6. Compreender a história do município 

Compreender a fundação da cidade, cronologia e histórico de povoamento, desenvolvimento da 

infraestrutura urbana, comprometimento dos equipamentos municipais ao longo dos anos e 

relevância da revitalização do brownfield em análise para a região.  

2.1.7. Elaborar diagnóstico do espaço a ser revitalizado 

Compilar e analisar os dados coletados a fim de propor um programa inicial de necessidades da 

região.  

 

2.2. Formulação 

 

A segunda habilidade desse trabalho abordou a validação dos dados compilados no primeiro 

estágio. É a fase de amadurecimento e viabilização do projeto. A área de estudo recebe 

delimitação e é definido o conjunto de medidas a ser adotado a fim de adequar o espaço 

construído.  
Tais acomodações requerem, às vezes, adequações por parte do 

espaço 

construído: demolições (supressões), reformas (superposições) e 

acréscimos (acumulações). No entanto, a cada contexto também 

corresponde um conjunto de critérios, que determinam o que 

demolir, reformar ou acrescentar [...] As alterações a serem feitas 

nesse sistema de valores reordenam o conteúdo, atribuindo a cada 
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elemento uma nova posição hierárquica, que é, essencialmente, 

de cunho funcional (EVASO, 1999, p.34-35). 

 

2.2.1. Analisar os impactos ambientais do brownfield e do seu entorno 

Os brownfields são áreas degradadas ou em subutilização, responsáveis pela formação de 

aglomerados urbanos não funcionais. Além de comprometerem o desenvolvimento da região, os 

brownfields degradam o meio em que estão inseridos.  

2.2.2. Identificar os processos legais envolvidos 

Identificar e analisar os processos legais, órgãos envolvidos, projetos e estudos que serão 

necessários ao desenvolvimento do projeto. 

2.2.3. Realizar estimativas de custos 

Levantar o custo estimado para o desenvolvimento do projeto de revitalização. 

2.2.4. Analisar riscos preliminares 

Detectar riscos possíveis de serem previstos, envolvendo a implantação do projeto, a aceitação 

da comunidade ao redor e o payback. 

2.2.5. Revisar escopo do projeto 

O presente trabalho considera o gerenciamento do escopo do projeto descrito pelo PMBOK 

(2004), assim sendo: “(...) o gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários 

para garantir que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e somente o necessário, para 

terminar o projeto com sucesso. Preocupa-se principalmente em definir e controlar o que está 

incluso no projeto e o que não está.” Ademais, gerenciar o escopo do projeto é compilar três 

questões: 

 “Por que?” Essa questão envolve passado e futuro do projeto e determina metas claras e 

objetivas. Entende-se, então, quais problemas devem ser solucionados, quais os 

benefícios esperados para o futuro e quais metas deverão ser atendidas para obtenção 

destes benefícios. 

 “O que?” Essa etapa corresponde ao escopo do produto. Com a definição dos objetivos 

do projeto, define-se as entregas de produtos e serviços necessários e os requisitos a 

serem atendidos. 

 “Como?” Essa etapa consiste em definir a estruturação das entregas.  

2.3. Planejamento e Estruturação 

Planejamento e estruturação fazem parte da terceira habilidade descrita nesse trabalho. Com 

êxito no desempenho das duas primeiras habilidades o projeto de revitalização de brownfields 

terá espaço delimitado, objetivos e requisitos estabelecidos, custos e riscos preliminares 

identificados e um plano de ações preventivas. Essas atividades em conjunto compatibilizam o 

cenário completo para possibilitar um efetivo planejamento. Dessa forma, desenvolve-se uma 

estratégia financeira para alcançar investidores, define-se a escala de parceria entre setor público 

e privado e a estrutura da organização específica para o projeto em desenvolvimento.  

Compreende-se estrutura da organização como um conjunto de medidas criado a fim de diminuir 

ou evitar disputa de poderes. Para administrar a área de intervenção há a necessidade de 

interação entre parte política, social, operacional e administrativa. Direitos e deveres dessas 

partes devem articular com órgãos municipais e estaduais, sejam eles ambientais, habitacionais e 

de transporte, além disso, órgãos federais como patrimônio histórico e ambiental, a fim de criar 

uma parceria promovendo processos eficientes. 

O projeto de revitalização de brownfields possui caráter social pois trata-se de uma região 

degradada com antigos moradores e antigas construções que precisam ser tratados de forma 

integral e que possibilite a integração com a realidade proposta pela revitalização. Dessa forma, 
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faz-se necessário um plano de remanejo dos moradores durante o desenvolvimento da 

revitalização e projetos que promovam restaurações de formas antigas dotadas de valor histórico.  

Além do caráter social, revitalizar áreas degradadas possui responsabilidade operacional. A fim 

de que os processos dos investidores e partes interessadas não tornem-se desgastantes e lentos, 

uma equipe deve ser treinada para ficar à frente das operações e compreender novas leis, normas 

e regras específicas da área de intervenção. 

São as principais ações inseridas na habilidade três, Planejamento e Estruturação: 

 

2.3.1. Elaborar estratégias financeiras 

As estratégias financeiras são elaboradas a fim captar investidores e capital para o 

desenvolvimento do projeto de revitalização.  

2.3.2. Definir escala de parceria PP (público-privada) 

Definir os problemas a serem solucionados, os benefícios esperados ao fim do projeto e as metas 

a serem alcançadas para cada parte envolvida no processo. 

2.3.3. Formar estrutura organizada em nível social e operacional para o desenvolvimento 

da revitalização e após encerramento do projeto 

Formar e treinar uma equipe capaz de gerenciar questões sociais e econômicas antes, durante e 

após a conclusão do projeto de revitalização. 

 

2.4. Execução 

A metodologia proposta no presente trabalho foi dividida em seis habilidades, caracterizadas 

desta forma pois, entendidas como medidas capacitivas, possibilitam o desenvolvimento da 

revitalização de áreas degradadas.  

A quarta etapa, conhecida como Execução, corresponde à fase de definição da equipe que 

desenvolva o projeto específico para a área em destaque. Nessa etapa, o estudo preliminar passa 

a ser projeto executivo. 

Dessa forma, as ações prescritas nessa habilidade são: 

2.4.1. Escolher e contratar a equipe responsável pelo projeto executivo 

O interesse pelos vazios urbanos, em especial, pelas possibilidades de sua transformação – que 

vão ter como protagonista a figura do projeto urbano, categoria de intervenção que desponta na 

Europa e Estados Unidos a partir dos anos 1970 – ganha vulto a partir dos anos 1980, 

principalmente na Europa (MARTINS, 2012).  

Nessa fase escolhe-se a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto, designada a 

transformar a área degradada.  

2.4.2. Escolher empresas de consultoria capazes de direcionar a equipe executiva 

Escolher empresas de consultoria a fim de obter direcionamento na área de estudos 

socioeconômicos, estudo de viabilidade de projetos nas áreas de meio ambiente, engenharia, 

arquitetura, turismo, economia, energia e agronomia.  

2.4.3. Escolher uma gerenciadora de projetos responsável pelo desenvolvimento do 

projeto 

Escolher gerenciadoras de projetos a fim de auxiliar nas tomadas de riscos dos projetos e garantir 

aos investidores, setor público e partes interessadas o êxito no empreendimento. As 

gerenciadoras devem manter qualidade, prazos e custos planejados.  
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2.4.4. Definir e revisar detalhes do projeto até habilidade de Encerramento 

Os dados fornecidos na primeira habilidade, Iniciação, devem ser revisados e as metas 

estabelecidas na habilidade Formulação devem ser monitorados até o encerramento do projeto de 

revitalização de brownfields.  

2.5. Monitoramento e Controle 

A quinta habilidade, conhecida nesse trabalho por Monitoramento e Controle é uma etapa que 

deve existir desde a primeira habilidade até o encerramento do projeto. Deve-se prever uma 

equipe responsável por coletar dados e filtrá-los, a fim de diminuir a perda de informações e, 

dessa forma, prejuízos no desenvolvimento do projeto. Além disso, a equipe responsável deve 

integrar as informações entre os demais departamentos. 

As inconstâncias ao longo do projeto podem ser previstas na etapa inicial. A equipe de 

Monitoramento e Controle deve estar preparada com e apta para lidar com a situação, ademais, 

possuir agilidade e flexibilidade na tomada de decisões. A equipe deve integrar ao processo 

ferramentas de gestão a fim de não comprometer o desenvolvimento da revitalização.  

Para a habilidade número cinco, Monitoramento e Controle, foram estabelecidas as seguintes 

ações: 

 

2.5.1. Definir uma empresa privada para realizar o monitoramento e controle do projeto 

de revitalização 

Definir uma empresa privada responsável por monitorar e controlar os produtos, equipes e 

informações do projeto de revitalização. 

2.5.2. Verificar e controlar o escopo inicial com a execução 

Verificar, controlar e comparar o escopo inicial com a execução do projeto.  

2.5.3. Elaborar e monitorar os contratos 

É de responsabilidade da equipe de monitoramento e controle elaborar e monitorar os contratos 

envolvendo os demais departamentos.  

2.5.4. Controlar cronograma, custos e qualidade dos produtos 

Cronograma, custos e qualidades dos produtos devem ser controlados e, se possível, mantidos de 

acordo com o escopo inicial.  

2.5.5. Monitorar e controlar riscos 

Algumas áreas são mais propícias a mudanças, gerando um projeto de revitalização inconstante. 

A equipe de monitoramento deve acompanhar para evitar ou minimizar o impacto das mudanças 

e agir com rapidez e eficiência. 

2.5.6. Controlar as atividades pendentes 

Controlar atividades pendentes a fim de evitar ou minimizar riscos de atraso no projeto de 

revitalização. 

2.5.7. Gerenciar informações e organizar reuniões entre os demais departamentos 

É importante que os departamentos envolvidos no projeto de revitalização de brownfields 

estejam integrados e com uma eficiente linha de comunicação. Para tal, a equipe de 

monitoramento e controle deve gerenciar e organizar as informações pertinentes ao projeto e 

organizar reuniões de forma a compilar o desenvolvimento e produto dos departamentos 

envolvidos.  

2.5.8. Analisar e validar projetos entregues 

Analisar e validar os produtos é uma das tarefas da equipe de monitoramento. Os produtos 

devem ser validados a cada entrega a fim de promover o êxito do projeto de revitalização. 
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2.6. Encerramento 

 

Por fim, na habilidade Encerramento o projeto executivo é validado e encerrado. São validadas 

as etapas de: estudos preliminares, projeto executivo, encerramento e, concluindo, projeto 

liberado para execução. Após validada esta última etapa a área degradada está liberada para ser 

revitalizada e passar pelas alterações necessárias em sua forma. 

As ações dessa habilidade são: 

 

2.6.1. Apresentar o produto final para as gerenciadoras, incorporadoras, setor público e 

partes interessadas envolvidas 

Apresentar os projetos entregues pela equipe executiva e validados pela equipe de 

monitoramento às partes interessadas e envolvidas no projeto de revitalização. 

2.6.2. Liberar pagamento para departamentos envolvidos 

Os departamentos envolvidos devem ser pagos e terem seus contratos encerrados. 

2.6.3. Encerrar projeto 

Com o encerramento do projeto a área está pronta para ser revitalizada e agregar à forma nova 

função.  

3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o escritor Milton Santos (1985), a paisagem é o resultado cumulativo de tempos 

e do uso de novas técnicas. Dessa forma, o presente trabalho busca promover o entendimento 

sobre a área de estudo e os fatores condicionantes que apresentaram as peculiaridades observadas 

atualmente.  

Com a Revolução Industrial, os modelos econômicos e sociais passaram por mudanças e foram 

liderados pelo poder e supremacia dos valores liberais e capitalistas. A relação do homem com a 

natureza foi substituída pela apropriação desmedida e incondicional do espaço, entretanto, essa 

relação não foi acompanhada pelo meio ambiente, entrando em colapso e culminando com a 

criação das wastelands, conhecidas nesse trabalho como brownfields.  

O processo de desindustrialização – encerramento das atividades industriais sem medidas de 

proteção ambiental – afetam as cidades de forma mais significativa ao processo de 

industrialização. O extermínio ou êxodo de centros industriais, comerciais, portuários e 

ferroviários contribui para o processo de Urbanismo Pós-Industrial, onde as cidades muitas vezes 

perdem a coesão entre suas áreas. 

Ademais, o processo de urbanização acelerado observado nas últimas décadas contribuiu para o 

crescimento desordenado das cidades, transformando o espaço urbano e intensificando o 

deslocamento populacional entre as áreas urbanas. Esse fenômeno revela uma criação de 

espacialidades, entendido como intensificação de algumas áreas em detrimento de outras. Dessa 

forma, o processo de concentração e posterior desconcentração originou um grande número de 

imóveis desocupados, aumentando o número de vazios urbanos nas cidades. 

Revitalizar brownfields é, sobretudo, dar coerência à cidade. A revitalização marca o fim da 

expansão periférica e o início da especulação imobiliária com efetiva (re)inclusão das áreas 

abandonadas ao espaço urbano efetivamente em uso, promovendo boa qualidade de vida à 

população em diferentes aspectos, incluindo eliminação de riscos à saúde até promoção de novos 

empregos e serviços, observados através da otimização do espaço e da infraestrutura já existente 

na cidade.  
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Nesse sentido, o presente trabalho buscou selecionar alguns casos de revitalização para 

incentivar o processo de reaproveitamento de áreas degradadas e inclusão das mesmas às cidades 

que habitam, construindo um Urbanismo Pós-Industrial. 

 

4. PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DE BROWNFIELDS: ESTUDO DE CASOS 

4.1. Praça Potsdamer Platz – Berlim, Alemanha  

 

A praça Potsdamer Platz foi criada no início do século 19, por volta de 1830. Após a Segunda 

Guerra Mundial e o Muro de Berlim a praça ficou dividida e foi esvaziada.  

Com a Queda do Muro, Potsdamer Platz foi reunificada e ressurgiu como novo centro do Berlim. 

A revitalização da praça deu-se pela necessidade de equilibrar o déficit urbano encontrado no 

período anterior à reconstrução, recompor à Berlim o caráter de centro urbano, preservar o poder 

atrativo comercial e econômico e, além disso, conjugar-se à praça Leipziger Platz.  

Destacam-se aos arredores da praça edifícios altos e contemporâneos em conjunto com uma 

arquitetura histórica e horizontal, remetendo à rugosidade social mencionada nesse trabalho 

como agente agregador entre formas novas e antigas. 

A reestruturação da Potsdamer Platz contribuiu para o processo de reabertura de investimentos 

internacionais e atração de turismo. 

 
Figura 2: Potsdamer Platz 

 

 

4.2. Estação das Docas – Pará, Brasil 

 

A Estação das Docas, em Belém – PA, faz parte do projeto de revitalização da cidade iniciado 

em 1990. A antiga área portuária de Belém estava em abandono, favorecendo ações ilícitas. A 

revitalização da área gerou 800 empregos diretos e mais de 1.600 empregos indiretos, além 

disso, funciona atualmente como um complexo de lazer e turismo no centro da cidade. 
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A localização frente à água é uma aliada no processo de revitalização pois trata-se de um 

“elemento” decorativo capaz de potencializar o lucro de investimentos imobiliários. Essas áreas, 

após revitalizadas, voltam a ter um papel estratégico dentro das cidades. 

A grande dificuldade das waterfronts, ou docas, é conseguir equilibrar rentabilidade, 

desenvolvimento e uma demanda que mantenha os princípios culturais, ambientais e sociais.  

 
Após uma década de reflexões, projetos e debates 

intensos, as principais linhas do reordenamento foram 

baseadas na rejeição de novos prédios de alta densidade 

e uma preferência marcada por espaços públicos e, 

especialmente, por instalações esportivas, recreativas e 

recreativas. cultural, com um forte componente de 

conservação de legados industriais e marítimos 

"(Boubacha, 1997, p. 3-4). 

 

O projeto Estação das Docas teve como objetivo: apropriar espaços públicos pela população, 

gerando cultura e lazer, além de devolver aos paraenses um símbolo de memória social e 

identidade cultural.  

 
Figura 3: Estação das Docas 

 
 

4.3. Operação Puerto Madero – Buenos Aires, Argentina 

 

A Operação Puerto Madero teve início em 1989 com a proposta de revitalizar o antigo porto de 

Buenos Aires.  
"Este abandono gera rapidamente uma degradação real, 

e então aqueles que comumente chamam de 'porto 

baldíos' aparecem. Na realidade, este termo designa 

tanto espaços portuários abandonados como espaços 

urbanos cujo funcionamento estava ligado ao porto e 

que hoje são abandonados. Assim, na maioria das 

cidades portuárias, esse espaço torna-se 

progressivamente uma espécie de "terra de ninguém", 

cada vez mais deserta e degradada, muitas vezes 

composta de guindastes enferrujados, destroços em 

ruínas e docas poluídas ... sofreu uma espécie de 

petrificação ao longo do tempo e é uma anomalia 

anacrônica em frente a uma cidade e um porto que, ao 
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contrário, evoluíram com grande rapidez "(Boubacha, 

1997, p. 4). 

A revitalização foi iniciada com o intuito de integrar a cidade ao rio e foi incentivada pelo 

processo de revitalização de Moll de la Fusta, em Barcelona. Após um Concurso Nacional de 

Ideias foi definido um horizonte de desenvolvimento para parte da cidade em estado de 

obsolescência e abandono. A área de estudo foi delimitada em 170 hectares e teve cinco 

objetivos para sua efetiva revitalização: converter o abandono da área, recompor o caráter que foi 

perdido no processo de abandono, incentivar atividades no setor terciário, recuperar o elo entre 

rio e cidade e reposicionar a área central, equilibrando áreas norte e sul. 

Mais de 100 projetos participaram do concurso. O projeto foi concluído em 1992 com a 

participação de três equipes vencedoras.  

 
Figura 4: Operação Puerto Madero 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revitalização de brownfields, caracterizados nesse trabalho como áreas degradadas ou em 

subutlização, vem sendo uma ação prioritária por parte das gerenciadoras, incorporadoras, setor 

público e partes interessadas.  

Nos Estados Unidos os brownfields ocupam bairros e, em alguns casos, cidades inteiras, 

principalemente no Nordeste e e Centro-Oeste americano, onde havia uma maior concentração 

de indústrias. 

No Brasil, os vazios urbanos estão relacionados ao processo de desconcentração industrial e 

deslocamento populacional, contribuindo com o abandono e esvaziamento de algumas regiões 

em dentrimento de outras.  

Os novos empreendimentos podem e devem servir de agente integrador entre formas antigas e 

novas. As intervenções para revitalizar as áreas degradadas ou ociosas são potencialmente 

caracterizadas como reuso de infraestrutura e surgem pela necessidade de revalorizar o meio 

ambiente e conexões socioeconômicas.  
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Com o precesso de revitalização não somente as áreas em estudo são afetadas mas a região ao 

redor como um todo. A revitalização promove melhorias nos setores econômico, social, 

ambiental e cultural da região.  
"Nossa cidade é o nosso meio ambiente e a continuidade 

da prosperidade econômica requer um ambiente 

saudável, assim como um ambiente sustentável depende 

de uma economia saudável. Nas densas áreas urbanas, 

comunidades residenciais, parques de vizinhança, áreas 

comerciais e instalações industriais se relacionam e 

dependem. O nosso jardim não é apenas um lugar para 

flores, é o nosso lugar para trabalhar, educar e recriar” 

(& Rafson; 1999, p. 96-97). 

As principais dificuldades em revitalizar brownfields encontram-se no orçamento oneroso para 

descontaminação – em caso de antigos complexos fabris – e no compreendimento e 

comprometimento com as leis impostas pela cidade.  

Envolvido nessa problemática o presente trabalho buscou sequenciar a cadeia de valor para 

propor um modelo de revitalização de brownfields capaz de ser replicado em diversos projetos e 

direcionado à gerenciadoras, incorporadoras, setor público e partes interessadas. Para tal, partiu 

do estudo de leis regionais e municipais, além do compreendimento do histórico da cidade e 

valor agregado da região em estudo. 

A metodologia proposta foi dividida em seis macro etapas, caracterizadas neste trabalho como 

habilidades, a fim de que, realizadas com êxito, permitam a replicação da metodologia em 

projetos de diferentes locais e escalas. As habilidades foram estabelecidas como: Iniciação, 

Formulação, Planejamento e Estrutura, Execução, Monitoramento e Controle  e Encerramento. O 

desempenho dessas habilidades permite a criação de projetos-modelos. 
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