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A prática de expansão urbana é baseada na construção

nova, que visa suprir o estoque imobiliário, induzindo a

expansão da mancha urbana para às periferias, com isto

uma parcela das edificações é descartada, por vezes

com o assentamento por população de baixa renda, mas

permanecendo a pressão constante de descarte destas

edificações.



Renovação Urbana

Substituição do edificado e dos 
espaços públicos inspirado na Carta 
de Atenas, defendendo que não se 
pode sacrificar a qualidade de vida

das populações.

Requalificação Urbana

Busca valorizar o construído através 
da intervenção no patrimônio, 

provocando a mudança de valor na 
área ao nível econômico, cultural, 

paisagístico e social.

Revitalização Urbana

Desenvolve estratégicas de inclusão 
e integração de áreas degradadas, 
agregando novos valores ao lugar, 
através da integração dos espaços, 

das funções urbanas e dos parceiros 
econômicos.

Reabilitação Urbana

Cria ou capacita o ambiente urbano 
para novos fins, com readaptação de 

as situações de funcionalidade e 
expansão urbana.

Principais Conceitos

Sintese das 
Intervenções



Reintegração de Áreas Devolutas
Revalorização da região central 

1850

1808

1950

1860

1830

1790 1567

1955

1940

1900

Rio de Janeiro



1756 – Marquês
de Pombal

1853 - Barão 
Haussemann

1902 – Pereira
Passos 

Rio de Janeiro

Reintegração de Áreas Devolutas
Reabilitação e Revalorização da região central 



No Rio de Janeiro o cenário de

alteração, com degradação do

ambiente construído, teve seu

foco inicial num processo

acelerado de urbanização, que

ocorreu no início do século

XIX, em função do atrativo

econômico da metrópole,

acompanhado de uma política

pública inadequada, que não

limitou ou dirigiu as intervenções.

A Lagoa de 1800

A Lagoa 1960.



Ação 1: condução da

reabilitação civil para

valoração do bem

construído, permitindo

prolongar o seu ciclo de

vida.

Ação 2: tombamento,

com incentivo fiscal e

integração compulsória

no modelo arquitetônico

e no paisagismo

existente na periferia do

local.

Hotel 

Bragança

2016.

3 prédios.

120 quartos.

40 milhões.

Hotel Bragança

1906. 1 edifício

75 quartos.

Abandonado em 1996

Rio de Janeiro



Motivações das Ações de 

Reabilitação Urbana

Historicamente, as ações de

reabilitação de áreas urbanas

são alinhadas com o

planeamento estratégico das

cidades, visando atender ao

mercado, nas condições de

um modelo de reurbanização,

além das mudanças no uso do

solo.

Rio de Janeiro

Cais do Porto do Rio de Janeiro
1850 /1960

Exemplo = Porto do Rio de Janeiro, em área degradada,
desocupada, sem serviços básicos, mas com excelente localização.



Motivações das Ações de 

Reabilitação Urbana

As ações de reabilitação de

áreas centrais nas

metrópoles ocorreram ao

longo dos tempos pela

ocorrência de grandes

cataclismos, por efeito dos

pós-guerras, ou mesmo na

realização de megaeventos

mundiais, tais como uma

Copa do Mundo ou as

Olimpíadas.
Reintegração de Áreas Devolutas

Rio de Janeiro



Reintegração de Áreas Devolutas
Proposta do Museu do Amanhã



Ideias na Reabilitação e Requalificação nos Centros Urbanos

A requalificação de centros urbanos têm que ter uma

função orgânica e social, mas para cumprir essa proposta

deve-se atender as seguintes exigências:

P
R

O
JE

TO Identificar o 
tipo de 
ocupação no 
entorno do 
bem 
edificado. TE

C
N

O
LO

G
IA Avaliar os 
requisitos 
necessários 
para a 
intervenção 
no bem 
edificado.

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O A logística de 

intervenção 
para  
edificações 
reabilitadas  
difere em 
muito para 
cada uso.

IN
O

V
A

Ç
Ã

O Dirigir o 
processos 
construtivos 
para a 
demanda  de 
uma  
construção 
sustentável.



Assim, o cenário da Reabilitação Urbana deve envolver:

- o domínio do conhecimento da técnica construtiva

empregada;

- a urgência para a recuperação de um bem edificado;

- o conhecimento da cultura construtiva local;

- a garantia da sua reinserção da edificação na malha

urbana, com a oferta complementar de infraestrutura

urbana.

São estes alguns dos fatores que definiriam a 

validade de uma reabilitação.



Assim, as ações reabilitação no Rio de Janeiro para as

áreas urbanas centrais foram :

1) ênfase na reabilitação das edificações para uso

habitacional, o que incentivaria a manutenção das

edificações preexistentes no entorno, evitando novos

processos de erradicação das benfeitorias existentes;

2) ênfase (por escolha) em uma intervenção radical,

induzindo a opções de novos usos para certas

edificações, conciliando materiais, técnicas e

tecnologias, existindo nesta opção uma maior facilidade

nas intervenções.



Assim, as ações reabilitação no Rio de Janeiro para as

áreas urbanas centrais foram :

3) respeito as características de cada lugar, quanto ao

uso, ambientação e permanência dos usuários, pois isto

incentivaria a identidade necessária a futura

manutenção das edificações;

4) ênfase (por escolha) de recuperar respeitando

características diferenciadas, e conciliando com o

Instituto de Patrimônio as intervenções a serem

realizadas.



Museu de Arte do Rio – MAR



A Gentrificação é um

fenômeno que afeta uma

região ou um bairro pela

alteração das dinâmicas da

composição do local, com

novos pontos comerciais ou na

construção de novos edifícios,

valorizando a região e

afetando a população de baixa

Uma consequência da Reabilitação = a Gentrificação

a renda local, pela o que gera um aumento de valor do

conjunto reabilitado, tornando inviável a permanência de

seus antigos moradores / usuários.

Riscos



Reintegração de Áreas Degradadas 

sem Vocação para Habitações

Premissas:

a) - intervir no entorno preservando uma identidade;

b) - apoiar fortemente na execução de infraestrutura;

c) - desenvolver de sistemas de transporte locais;   

d) - dar novos usos e atrativos as edificações;

por ex.:criando museus, áreas de lazer ...

... no RJ: Museu do Amanhã;

Museu de Arte do Rio – MAR.

...em Bilbao: Museu Guggenheim 

...em Buenos Aires : Porto Madero

Premissas



Uma Visão de Futuro – na Reabilitação

Todas as cidades irão intervir seus centros urbanos;

A chave inicial para as ações de reabilitação urbana está

na implantação de meios de transporte adequados;

A modernidade deve ser aceita em benfeitorias de

restauro/reabilitação histórica, pois nem sempre antigos

conceitos/usos conseguem se viabilizar para

intervenções em empreendimentos;

O edifício de hoje e de amanhã precisará de atualização

para que seja adequado à funcionalidade e ao conforto

dos usuários e deve estar preparado para isto.


