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RESUMO

O sucesso da cidade de Nova York nos últimos anos na provisão de parques sustentáveis de alta qualidade,
ecologicamente produtivos e promotores da equidade oferece uma série de lições importantes que podem
ser replicadas nas cidades da América Latina e do Caribe (ALC). Esta publicação é uma revisão de quatro
estratégias inovadoras que surgiram na cidade de Nova York para ampliar e manter a oferta de parques
na cidade. As cidades da ALC enfrentam crescentes desafios na provisão de espaços verdes públicos.
Atualmente, a maioria das cidades da ALC não oferece o mínimo recomendado de 9 m2 de espaços verdes
por morador de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Os moradores das cidades dessa região também enfrentam barreiras no acesso aos parques, que são precários ou de baixa qualidade. A desigualdade
e a segregação econômica, social e espacial em muitas cidades da ALC também se refletem na distribuição
desigual de parques e outros espaços verdes. Para as cidades dessa região, o desafio é superar a quantidade, qualidade e distribuição espacial desses equipamentos. A dinâmica política, os arranjos institucionais,
os mecanismos financeiros, as estratégias de design e os programas de manutenção que se mostraram
críticos nas inovações recentes de Nova York, podem servir como guia para resolver os problemas que
muitas cidades da ALC enfrentam.
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PREFÁCIO
CASOS DISTINTIVOS –
EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS –
SUPERAR OS DESAFIOS
DAS CIDADES –

A publicação Parques Urbanos: Nova York
pertence a uma série de documentos que
buscam examinar diferentes projetos urbanos em cidades dos Estados Unidos, a partir
várias perspectivas: Patrimônio, População
Urbana, Governança, Habitação, Economia
e Finanças, Cidades Inteligentes e Dados
Urbanos, e Resiliência. O objetivo é aprender
com essas experiências e como elas têm contribuído para o desenvolvimento das cidades
norte-americanas, aumentando os valores
das propriedades, incentivando as comunidades, estimulando a economia, revitalizando a infraestrutura, entre outros.
A singularidade e a variedade de estratégias
de cada uma das cidades descritas nestes
documentos representam uma oportunidade para as cidades da América Latina e do
Caribe (ALC) desenvolverem projetos adaptados e analisarem métodos alternativos
para obterem sua própria renovação urbana.
As cidades nos Estados Unidos oferecem lições valiosas para o processo de urbanização
da América Latina e do Caribe. A experiência
dos EUA com as novas tecnologias, com a expansão urbana e o seu papel como motor do
desenvolvimento econômico, entre muitas
outras, são cruciais para a região da ALC.
Desde espaços públicos inovadores, como
a High Line, na cidade de Nova York, até a
complexa reinterpretação do planejamento
para a resiliência urbana em Nova Orleans, as

PREFÁCIO

A SINGULARIDADE E A VARIEDADE DE ESTRATÉGIAS
DE CADA UMA DAS CIDADES DESCRITAS NESTES
DOCUMENTOS REPRESENTAM UMA OPORTUNIDADE
PARA AS CIDADES DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE
(ALC) DESENVOLVEREM PROJETOS ADAPTADOS E
ANALISAREM MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA
OBTEREM SUA PRÓPRIA RENOVAÇÃO URBANA.

cidades dos Estados Unidos apresentam uma
rica e vasta gama de exemplos com os quais
as cidades da ALC podem aprender.
Aprender com a experiência dos EUA requer
a reformulação desses exemplos no âmbito
dos diversos cenários das cidades da ALC.
Neste sentido, ao contrário de apenas revisar resultados, o objetivo desse documento
é apresentar e avaliar processos e metodologias utilizados para produzir melhorias.
Por meio dessa coletânea de experiências,
esperamos destacar como cada uma traduziu seus desafios em estratégias, planos
ou projetos. Nessa trajetória, buscamos demonstrar como diversos atores interagiram e
se envolveram, transformando reivindicações
e lutas a partir da construção de consensos,
com vistas à remodelação da cidade.

O caso da cidade de Nova York evidencia a
importância dos espaços públicos na revitalização de áreas urbanas e destaca como
essas intervenções promovem a organização
e a participação da comunidade. O desenvolvimento social e a comunidade pertinente
decorrentes da revitalização de várias áreas
públicas que envolvem o governo, parcerias
privadas e a participação do cidadão, fortalecem o tecido social e impulsionam o desenvolvimento econômico da cidade como
um todo.
Este caso proporciona uma visão de como
projetos urbanos integrais podem beneficiar
a cidade, não apenas sob o ponto de vista
ambiental, mas também como um mecanismo cultural para a coesão social.
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QUATRO
ESTRATÉGIAS
INOVADORAS

INTRODUÇÃO

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO
O êxito da cidade de Nova York na provisão
de parques de alta qualidade, sustentáveis,
ecologicamente produtivos e promotores da
equidade, nos últimos anos, oferece uma série
de lições importantes para cidades da América
Latina e do Caribe (ALC). Recentemente, quatro estratégias inovadoras surgiram na cidade
de Nova York para ampliar e manter o portfólio
de parques da cidade: as parcerias públicoprivadas (PPP’s), os projetos governamentais
baseados na equidade e orientados por dados,
espaços públicos de propriedade privada e os
projetos de resiliência costeira.
As PPP’s são acordos entre entidades da sociedade civil e o governo. Tanto nos termos do
acordo, quanto na composição das entidades
da sociedade civil, as PPP’s oferecem uma ampla
variedade de arranjos, e são mecanismos úteis
para facilitar demandas jurisdicionais complexas, atuando como intermediárias entre várias
fontes de financiamento. Sua capacidade de
existir independentemente da dinâmica política eleitoral também pode ser vantajosa na
promoção a longo prazo e no suporte a parques
(tanto antes da construção como para manutenção e programação contínuas), bem como
na preparação prévia de projetos e estudos em
antecipação a algum momento politicamente
oportuno. As condições pelas quais as PPP’s,
finalmente, equilibram os benefícios privados e
as despesas públicas de capital, bem como os
mecanismos pelos quais os lucros são capturados para fins públicos, são essenciais para sua
autossuficiência a longo prazo.
As abordagens baseadas na equidade e orientadas por dados permitiram que o Departamento
de Parques de Nova York orientasse o investimento de capital em torno das necessidades
guiadas por métricas. Esses programas tiveram
como objetivo atender às necessidades de capital dos parques, especialmente em bairros

que não tinham potencial para gerar fundos
suficientes provenientes da sociedade civil.
Os programas da cidade desenvolvidos dentro desse modelo também tiveram como
objetivo otimizar vários esforços entre os
departamentos para alcançar uma melhor
sinergia nos investimentos governamentais
para os parques, ao mesmo tempo em que
associavam esses esforços a iniciativas para
estimular a administração local de espaços
públicos e desenvolver novas parcerias com
organizações da sociedade civil.
Os espaços públicos de propriedade privada
também têm sido uma ferramenta útil para
disponibilizar terrenos para parques, pela vinculação de bônus de densidade à construção
e ao gerenciamento privado de praças e outros
espaços acessíveis ao público. Essa estratégia
foi possível, em Nova York, graças à aceitação,
por parte dos cidadãos, dos padrões de desenvolvimento urbano com alta densidade.
Sua concentração nos distritos comerciais, no
entanto, expõe as limitações deste recurso em
bairros residenciais e de uso misto.
Por fim, os esforços de resiliência costeira para
mitigar a vulnerabilidade dos bairros mais baixos
oferecem um novo modelo de abordagem para
a disponibilização de espaços verdes públicos.
Vários projetos que estão sendo desenvolvidos
e implementados nesse paradigma reconsideram a função singular de grandes infraestruturas
para propor espaços que sejam funcionalmente
necessários para a proteção contra inundações
e ofereçam uma oportunidade para a criação de
novas redes interconectadas de espaço aberto.
Reunidas, as abordagens descritas a seguir
apresentam uma série de entidades, parcerias
e mecanismos para construir, reparar e para a
manutenção de parques. O que se compartilha é uma percepção de que os parques devem

servir para múltiplas funções dirigidas a diversos
grupos de atores em comunidades heterogêneas. O processo de desenvolvimento de novos
parques em Nova York, atualmente, implica em
vários acordos entre interesses urbanos muitas vezes concorrentes. No entanto, os exemplos mais exitosos conseguiram converter os
espaços verdes públicos em partes integrantes
do funcionamento de sistemas e necessidades
urbanas mais amplos, seja por meio de moradias populares, da proteção contra inundações,
da reurbanização industrial ou enfrentando
subinvestimentos históricos.

PARCERIAS
PÚBLICOPRIVADAS (PPP)

PPP por suas inicias em inglês

PROJETOS
BASEADOS NA
EQUIDADE E
ORIENTADOS
POR DADOS
ESPAÇOS PÚBLICOS
DE PROPRIEDADE
PRIVADA
PROJETOS DE
RESILIÊNCIA
COSTEIRA
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As cidades da ALC enfrentam desafios
crescentes na provisão de espaços verdes públicos. Atualmente, a maioria das
cidades fica aquém da recomendação da
Organização Mundial de Saúde que estipula
um mínimo de 9 metros quadrados de espaços verdes por residente. Os moradores
das cidades dessa região também enfrentam barreiras no acesso aos parques que
são precários ou de baixa qualidade. A desigualdade socioeconômica e a segregação
espacial subjacentes em muitas cidades
da ALC também se refletem na distribuição
desigual de parques e de outros espaços
verdes. Para essas cidades, o desafio se
revela a partir da quantidade, qualidade e
distribuição espacial.

A cidade de Nova York é um caso útil, com
lições a serem consideradas pela ALC na
oferta de parques, por dois motivos principais:
(i) é uma metrópole anteriormente industrial,
de larga escala e altamente densa, com altos níveis de desigualdade socioeconômica,
e (ii) renovou, com sucesso, seu portfólio de
parques nos últimos anos, com design de alta
qualidade e técnicas sustentáveis, por meio
de várias novas parcerias com a sociedade civil e programas governamentais específicos.
A dinâmica política, os arranjos institucionais,
os mecanismos financeiros, as estratégias de
design e os programas de manutenção que
se mostraram críticos nas recentes inovações
da cidade, portanto, oferecem uma série de
lições para as cidades da ALC.
Uma síntese sobre a estrutura econômica e
governamental histórica de Nova York ajuda
na compreensão do contexto mais amplo das
inovações recentes: Assim que se tornou um
poderoso centro econômico de produção
industrial, nas últimas quatro décadas,
Nova York foi transformada em um centro
de finanças, seguros e imóveis; meios de
comunicação; e setores de tecnologia. Essa
transformação foi amplamente documentada (Sassen, 1991; Fainstein e Fainstein, 1989)
e essas mudanças na economia de Nova York
criaram as condições nas quais muitos novos
parques foram construídos. O declínio industrial, por exemplo, tornou disponíveis, para
usos não industriais e urbanização, as terras
públicas ao longo das vias fluviais comercialmente significativas da cidade.
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Uma descrição sucinta da estrutura governamental da cidade de Nova York (NYC, s.d.a)
apresenta um contexto no qual inovações
recentes surgiram para enfrentar os desafios
existentes: A cidade de Nova York possui uma
estrutura de governança fortemente centralizada. O poder executivo municipal é liderado
por um prefeito e sua gestão é responsável
pelas várias agências e departamentos da
cidade. Cada bairro também elege um único presidente. A Câmara Municipal, poder
legislativo municipal de Nova York, tem
51 membros, cada um eleito nos distritos
da cidade, e chefiado por um Presidente.
A cada ano, o prefeito propõe um orçamento,
que deve ser aprovado por lei pela Câmara
Municipal. Outros gabinetes, como os dos
presidentes de bairros e dos membros individuais da Câmara Municipal, também têm
acesso aos fundos discricionários limitados.
Várias entidades semi-independentes também desempenham papéis importantes
na cidade. O que inclui entidades de vários
estados, como a Autoridade Portuária de
Nova York e Nova Jersey e a Autoridade de
Trânsito Metropolitana, ambas altamente
dependentes de fundos estatais.
O Departamento de Parques e Recreação
da Cidade de Nova York (o Departamento
de Parques ou Parques) é responsável pelos
diversos parques da cidade, terras naturais
protegidas, reservas ecológicas, zonas úmidas, espaços abertos, praças e outros espaços verdes públicos (PGS, sigla em inglês).
Possui mais de 30.000 acres de terra — 14%
da terra da cidade — distribuídos em 5.000
propriedades (NYC, s.d.b), e é responsável
pela manutenção dos parques, por incluí-los
no portfólio de parques existente e pela sua
programação respectiva. Essas várias tarefas
são realizadas por meio de fundos inscritos
no orçamento anual do município, e os principais projetos passam por um processo de
alocação de capital.
Em Nova York, o uso da terra é regulado pela
legislação de planejamento urbano, que
estabelece uma série de regulamentos sobre usos, limites de altura e outros critérios
relacionados. O código da cidade também
possui vários distritos com zoneamentos especiais que destinam áreas específicas para
alterações no âmbito de uma legislação mais

abrangente. Se um plano de construção estiver em conformidade com o zoneamento
atual, o projeto poderá ser aprovado administrativamente, sem uma ampla participação
do público (conhecido como construção de
direito). A maioria das novas construções
em Nova York é realizada sob esta rubrica.
A cidade também possui um processo padronizado, por meio do qual exceções ao
zoneamento podem ser concedidas. O
Processo Universal de Revisão do Uso da

ESTADO
CORPORAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO
DO EMPIRE STATE
ESTADO DE
NOVA YORK

COMITÊ DO
MUNICÍPIOESTADO

Terra (ULURP, sigla em inglês) inclui mecanismos para a participação do público. Essa
participação no zoneamento e outras questões de planejamento também ocorrem no
conselho comunitário de cada bairro. Até
1963, esses conselhos comunitários detinham maior poder nas alterações do zoneamento local, mas atualmente seu papel é
restrito a consulta às agências da cidade e
suas recomendações não são vinculantes.
Na maioria das cidades da ALC, a regulamentação sobre o uso da terra e o planejamento
urbano e a participação do público nesses
processos, assumem um caráter bastante
distinto. ↪ Primeiro, a tradição modernista
teve maior influência, muitas vezes, contribuindo para uma prática de planejamento
espacial, por meio da criação do ordenamiento / ordenamento (ordenamento), tanto
no nível urbano quanto territorial (Almandoz,
2010). Nesse sentido, a regulamentação do

uso da terra sob a forma das determinações
legais não tem sido o principal meio de
planejar cidades, como ocorre em muitos
contextos norte-americanos e europeus.
↪ Segundo, muitas cidades da região enfrentam desafios na regulamentação do uso
da terra. O que se manifesta por meio da
ambiguidade dos direitos de propriedade, da
incapacidade de se fazer cumprir as regulamentações existentes e, talvez, pelo exemplo
mais evidente: o crescimento informal das
cidades (que, entretanto, certamente não
se limita à imagem frequentemente disseminada pelos assentamentos informais ou
favelas) (Lungo, 2001). O desafio na regulação dos direitos e do uso da terra também
está vinculado à história regional do papel
exacerbado do governo nacional e o seu
poder central na configuração da dinâmica
urbana, que inclui o uso e o planejamento
do solo. Além disso, nas últimas décadas,
houve uma onda de descentralização e

ATORES GOVERNAMENTAIS RELEVANTES
[CIDADE, ESTADO E COMUNIDADE]
FONTE: AUTOR

AUTORIDADE
PORTUÁRIA DE NOVA
YORK E NOVA JERSEY
AUTORIDADE
DE TRÂNSITO
METROPOLITANA

devolução do poder sobre as questões urbanas aos governos locais. Os desafios da regularização fundiária são ainda mais agravados
pela fragmentação metropolitana, comum
em várias cidades da ALC. ↪ Por fim , os
meios de participação pública no uso da
terra e outras ferramentas de planejamento
têm sido historicamente limitados ou restritos em seu escopo. Embora as práticas atuais
na região tenham sido modificadas para a
inclusão da participação do público como
um componente do processo de planejamento, institucionalização, regularidade dos
meios de participação e revisão continuem
limitados. No entanto, uma série de exemplos indicam um maior potencial de participação pública continuada na tomada de
decisões sobre questões urbanas. O que inclui
políticas como a experiência do orçamento
participativo que foi estabelecida no Brasil.

↪ CONSELHOS DE BAIRROS
↪ CONSELHOS COMUNITÁRIOS

CIDADE /
MUNICÍPIO
PRESIDENTES DE
BAIRRO (5X)
PREFEITURA
CONTROLADORIA
CÂMARA
MUNICIPAL (51X)

↪ DEPARTAMENTO DE PARQUES E RECREAÇÃO
↪ DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
↪ CORPORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
↪ COMISSÃO DE DESIGN PÚBLICO
↪ DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS

02
ARCO CONCEITUAL MARCO

PARQUES URBANOS

NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK

P14
MARCO CONCEITUAL
PARQUES URBANOS: NOVA YORK

P15
INTRODUÇÃO

2.1 REVISÃO DA LITERATURA
Os parques urbanos propiciam diversas melhorias
sobre um conjunto de indicadores de saúde pública,
ambiental, social e econômicos. Uma grande parte
da literatura tem explorado o impacto dos espaços
verdes públicos (PGS) na saúde da população, nos
serviços ambientais, e na coesão social ou nos valores
culturais. Esses estudos, em geral, encontraram uma
série de benefícios nos parques e outros espaços abertos, embora ainda existam várias questões referentes
aos seus impactos e à sua escala. Na seção a seguir,
descreveremos alguns resultados relevantes desses
estudos, perguntas e debates pendentes e suas implicações na oferta de parques nas cidades da ALC.

FONTE: HIGHLINE, NYC 2019. BID
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A pesquisa no campo da saúde pública concentrou-se nos dois principais benefícios
dos PGS: seu papel na promoção da atividade física (e benefícios associados à saúde
cardiovascular) e seu papel na promoção da
saúde mental.
O comprovado aumento da atividade física
tem afetado positivamente vários indicadores associados à saúde cardiovascular.
Embora as evidências empíricas sejam fracas
nos mecanismos de determinação, vários
estudos têm demonstrado que a disponibilidade de PGS estava correlacionada aos
maiores índices de atividade física (Morris,
2003; Bedimo-Rung, Mowen e Cohen, 2005;
Lee e Maheswaran, 2011 ). No entanto, vários
fatores importantes afetam a relação entre
os PGS e a saúde cardiovascular, tais como o
acesso, a percepção de segurança, o tipo de
espaço disponibilizado e a programação de
incentivo para a atividade física (Lachowycz
e Jones, 2013). A demografia também afeta o impacto relativo desse benefício entre
j ove n s ( L i m s t ra n d , 2 0 0 8 ) , a d u l to s
(Kaczynski, Potwarka e Saelens, 2008) e idosos (Eronen, von Bonsdorff, Törmäkangas,
et al., 2014), todos demonstrados por meio
de vários resultados. Além disso, vários estudos apresentaram correlações negativas,

que reforçam a importância de determinados espaços verdes específicos (Potwarka,
Kaczynski e Flack, 2008; Witten, Hiscock,
Pearce e Blakely, 2008) para a geração de
benefícios positivos para a saúde.
Estudos também têm demonstrado que os
PGS, ao disponibilizarem acesso físico e visual
à natureza, contribuem para a melhoraria da
saúde mental (Sturm e Cohen, 2014; Wood,
Hooper, Foster e Bull, 2017), por meio da redução do estresse (Ward Thompson, Roe,
Aspinall, et al., 2012; Hazer, Formica, Dieterlen
e Morley, 2018; Honold, Lakes, Beyer e van der
Meer, 2016) e do aumento da sociabilidade
(Kweon, Sullivan e Wiley, 1998; Maas, van Dillen,
Verheij e Groenewegen, 2009). Embora não se
possa precisar os resultados desses efeitos,
tendo em conta que ainda seguem como objetos de investigação contínua, existem evidências substanciais para o vínculo entre os dois.
Tal como os benefícios dos PGS para a saúde
cardiovascular, o impacto dos PGS na saúde
mental é afetado por vários fatores, como o
tipo de espaço verde, acessibilidade e a população de usuários (Lee e Maheswaran, 2011).

↪ ATIVIDADE
FÍSICA

FONTE: MITCHELL, CHRIS J. PEOPLE
SITTING ON GREEN GRASS FIELD. 2016.
PEXELS, CONSULTADO 2019. WWW.
PEXELS.COM
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Os espaços verdes públicos (PGS) também
contribuem para diversos benefícios ambientais. Uma rede de espaço aberto pode ser
fundamental para a saúde do ecossistema
urbano (Elmqvist, Setälä, Handel, et al., 2015;
Lee e Maheswaran, 2011). A cobertura de árvores urbanas e a vegetação nos PGS permitem o sequestro de carbono (Nowak e Crane,
2002) e ajudam a reduzir o efeito ilha de calor
urbana (Gunawardena, Wells e Kershaw, 2017)
e a poluição do ar (Selmi, Weber, Rivière, et
al., 2016). Também foi demonstrado que
os espaços verdes urbanos desempenham
importantes funções no gerenciamento de
águas pluviais e na redução do seu escoamento. Várias decisões de planejamento e design também podem ser fundamentais para
o aumento da eficiência com a qual parques
e outros espaços verdes contribuem para os
benefícios ambientais. Os padrões em torno
da infraestrutura verde podem melhorar o
controle das águas pluviais, e as paisagens
que proporcionam a flora para ecossistemas
específicos mantêm a vitalidade da fauna.

os valores dos imóveis adjacentes. Os Parques
e outros espaços verdes também ampliam a
atividade econômica do comércio nas proximidades (Crompton, 2010).

Por fim, os parques urbanos também desempenham várias funções sociais importantes.
Pesquisas mostram que os espaços abertos
permitem a expressão da diversidade cultural (Low, Taplin e Scheld, 2005). Os parques
também têm demonstrado que ampliam
a sociabilidade, o que, além de trazer benefícios à saúde mental, também promove
a coesão social. Existem, igualmente, evidências empíricas de que espaços públicos
compartilhados, incluindo parques e outros
espaços verdes, podem facilitar o convívio
— a capacidade de viver juntos — especialmente em contextos em que diversas
pessoas habitam os mesmos espaços.

A pesquisa também mostrou que os espaços
verdes urbanos geram uma série de benefícios
econômicos para as cidades. Evidências demonstram que os parques públicos aumentam

↪ SAÚDE
MENTAL
↪ BENEFÍCIOS
AMBIENTAIS
↪ BENEFÍCIOS
ECONÔMICOS
↪ FUNÇÕES
SOCIAIS

ESTE ESTUDO, INCLUINDO QUESTÕES QUE PERMANECEM ABERTAS AO DEBATE ACADÊMICO,
APRESENTA O IMPORTANTE BENEFÍCIO NA SAÚDE
PÚBLICA DOS PGS E REFORÇA A NECESSIDADE
DE UMA MAIOR ATENÇÃO NA C ONCEPÇÃO E
PROGRAMAÇÃO DOS PARQUES NOS CONTEXTOS
E COMUNIDADES QUE PRETENDEM SERVIR.

Em resumo, os parques oferecem uma ampla gama de benefícios
para as cidades em várias escalas e em diferentes graus, baseados nos diferentes contextos e alternativas. Especialmente
importante para a nossa discussão é a conclusão, elaborada a
partir de diversos estudos, de que o contexto físico e demográfico é parte integrante das reflexões sobre os benefícios dos PGS.
Tendo em conta esses resultados, as decisões de investimento,
planejamento e design devem considerar como os parques
podem enfrentar, de maneira adequada, as especificidades do
local, no sentido de garantir que se produzam os benefícios
almejados por seus defensores.
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TÓPICO

... como manter e aumentar o portfólio de parques da
cidade diante de alocações orçamentárias não previstas
ou limitadas a cada ano.

INOVAÇÕES NA CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE PARQUES
AS INOVAÇÕES RECENTES NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES
NA CIDADE DE NOVA YORK PODEM SER AGRUPADAS EM QUATRO
GRANDES CATEGORIAS:

PPP’S, INICIATIVAS BASEADAS NA
EQUIDADE, ESPAÇOS PÚBLICOS DE
PROPRIEDADE PRIVADA, E PROJETOS
DE RESILIÊNCIA COSTEIRA.

Essas inovações correspondem a uma
variedade de abordagens para a construção
e gestão de parques que respondam a determinados períodos históricos e contextos
políticos. Dentro de cada uma dessas estratégias mais amplas, a diversidade de
enfoques para os desafios específicos
apresentados (seja por meio de diferentes
mecanismos de financiamento, acordos legais, estratégias de design ou participação/
engajamento público) sugere uma gama de
possibilidades dentro desses modelos para
o enfrentamento de desafios similares em
variados contextos.
No entanto, os quatro enfoques gerais (que
elaboramos a seguir) compartilham uma
série de pontos em comum que são importantes para compreender seus sucessos,
deficiências e propagação.

↪ Primeiro, grande parte das abordagens
descritas neste texto surgiram a partir de
respostas às realidades fiscais enfrentadas
pela município de Nova York nos anos anteriores e posteriores à falência da cidade

em 1975. Durante esse período, o financiamento para o Departamento de Parques
foi, na melhor das hipóteses, inconsistente,
e no pior dos casos, inexistente (Osman,
2017). Entretanto, a realidade limitada do
financiamento municipal para parques (em
geral) se estende para além da crise fiscal
da década de 1970. A redução orçamentária
contínua nos gastos com os parques reflete
uma mudança mais ampla no valor atribuído às áreas verdes e espaços abertos e o
papel que o governo deve desempenhar ao
disponibilizá-los. Isso é evidente à medida
que, mesmo no contexto de um passado recente de economia próspera em Nova York,
os orçamentos dos municípios tendem a
priorizar situações tais como as crescentes
crises habitacional, da educação e as iniciativas de policiamento sobre os parques.
Independentemente da dinâmica política
em jogo, o resultado foi de uma década de
falta de investimentos no Departamento de
Parques da cidade. Isso gerou o desafio que
permeia a maioria das novas abordagens
descritas neste documento, a saber, como

manter e aumentar o portfólio de parques da
cidade diante de alocações orçamentárias não
previstas ou limitadas a cada ano. Apesar de
compartilharem este contexto comum, os casos detalhados a seguir oferecem uma variedade de abordagens que refletem os diversos
graus desse desafio: diferentes níveis de alocação de capital disponível e financiamento
anual de fontes federais, estaduais, municipais e privadas.

↪ Segundo, e diretamente relacionadas à
diminuição dos recursos públicos discutidos acima, cada uma das inovações deve ser
compreendida dentro de um desafio maior de
manutenção de parques e reparação do capital para a infraestrutura de espaço aberto que
existe em Nova York. Os parques e espaços
públicos que foram analisados compõem apenas uma parte da rede de espaços abertos da
cidade e representam respostas contextuais
que se modificam de forma ampla em direção
a modelos que operam fora das alocações
anuais de fundos da cidade e de suas incertezas políticas e fiscais decorrentes. Embora
esses exemplos possam abordar situações
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em parques específicos, eles devem ser
entendidos no âmbito de uma crise sistêmica geral da cidade para prover a manutenção
e reparação de capital. Um relatório recente
estimou as necessidades atuais em quase
US$ 6 mil milhões (Surico, 2018).

↪ Terceiro, a cidade de Nova York, desde 2001, registrou condições econômicas
historicamente sólidas, especialmente por
meio da forte recuperação após a crise financeira de 2008 (DiNapoli e Bleiwas, 2018).
Esse período foi caracterizado pelo crescimento das indústrias de alto valor na cidade
(por exemplo, bancos, entretenimento e
mídia), à medida que a cidade continuava sua
desindustrialização. Durante esse mesmo
período, a cidade também viu um tremendo,
quase ininterrupto, crescimento nos valores
imobiliários. No entanto, esses ganhos não
foram distribuídos uniformemente. Hoje,
a cidade é, segundo algumas estimativas,
altamente segregada racialmente e possui
um alto grau de desigualdade socioeconômica. Esse contexto também fornece um
cenário importante para as várias iniciativas
detalhadas a seguir.

AS ABORDAGENS MAIS BEM-SUCEDIDAS DESCRITAS
A SEGUIR VINCULAM, DE FORMA CONVINCENTE, A
CONSTRUÇÃO DO PARQUE E OS AUMENTOS DE CAPITAL
A OUTRAS ESTRATÉGIAS URBANAS
↪ Quarto, a participação do público no planejamento e design do parque tornou-se não
apenas uma prática comum, mas essencial
para a viabilidade política de muitos projetos e sua integridade, uso e administração
a longo prazo por parte das comunidades
locais. Talvez o mais interessante seja que
a centralidade da participação do público
para o desenvolvimento do parque tenha
ocorrido sem mudanças políticas significantes nas leis de zoneamento ou planejamento.
De fato, a participação do público passou a
ocupar um papel proeminente no planejamento e design de espaços públicos bem-sucedidos, por meio da controvérsia política a
longo prazo e do ativismo público. Embora
esse avanço seja encorajador, sua situação
normativa (não regulamentada) permanece

vulnerável a mudanças políticas e sociais.
Além disso, embora a participação pública
tenha se tornado central para o planejamento,
o design e a construção do parque, a institucionalização de vários públicos (pequenos
grupos de pessoas envolvidas em questões
específicas) na governança a longo prazo desses espaços é frequentemente negligenciada.

↪ Finalmente, sendo este talvez o aspecto mais importante, as abordagens mais
bem-sucedidas descritas a seguir vinculam, de forma convincente, a construção
do parque e os aumentos de capital a outras
estratégias urbanas, tais como esforços de
reconstrução urbana, densificação, moradias populares, equidade socioeconômica
ou resiliência costeira. Paradoxalmente, em
uma época em que o financiamento para o
Departamento de Parques tem sido reduzido, o valor dos parques e espaços abertos
para proporcionar uma série de benefícios a
várias atores em Nova York se tornou mais
evidente. Uma das conclusões mais importantes, portanto, é como as cidades da
ALC podem reconhecer que a provisão de
parques pode ser benéfica para uma série de
outros atores e interesses urbanos, e como
equilibrar esses interesses comuns com uma
distribuição equitativa de seus benefícios.

Nas seções que se seguem, discutiremos
cada uma das quatro estratégias gerais com
maior profundidade. Em cada seção, apresentaremos um caso (ou uma série de casos)
ilustrado pelas particularidades da sua implementação. Começaremos com três casos
em que foram utilizadas PPP’s: High Line,
Parque Brooklyn Bridge e Hunter’s Point.
Na sequência, serão apresentados projetos baseados na equidade e orientados por dados, com destaque para a
Iniciativa de Parques Comunitários (CPI) do
Departamento de Parques e a Iniciativa do
Parque Anchor (API). Em seguida, abordaremos os espaços públicos de propriedade
privada (POPS, sigla em inglês) e, por último,
discutiremos os esforços recentes que vêm
sendo realizados para implementar iniciativas de resiliência costeira para a disponibilização de parques e outros espaços abertos.
FONTE: HIGHLINE, NYC 2019. BID
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CASOS
5.1 AS PARCERIAS
PÚBLICOPRIVADAS (PPP’s)
(Public Private Partnerships - PPP)
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VISÃO
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As PPP’s surgiram como uma resposta ao desafio de coordenação entre o setor privado e
a participação da sociedade civil na manutenção e melhoria de parques. Elas se tornaram especialmente importantes como meios
de proteção dos parques diante da falta de
fundos provenientes do Departamento de
Parques e da sua degradação decorrente. A
crise fiscal de Nova York nos anos de 1970 resultou numa ausência recorrente de fundos
no orçamento do Departamento de Parques.
A consequência foi a falta de recursos para
a manutenção, com parques sendo fisicamente degradados, e com o aumento da
percepção de insegurança nesses lugares.

CASOS | AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

←
DESAFIOS
E CONTEXTO
HISTÓRICO

AS PPP’s SÃO ACORDOS FORMAIS ENTRE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS FORMADAS, EM SUA
MAIORIA, POR MORADORES LOCAIS (OU COMERCIANTES), ÓRGÃOS MUNICIPAIS E, EM GERAL,
O DEPARTAMENTO DE PARQUES.
A Central Park Conservancy, fundada em
1980, foi a primeira PPP a se envolver formalmente com os parques da cidade de Nova
York. As PPP’s subsequentes visaram outros
parques emblemáticos (como por exemplo,
a Prospect Park Alliance, fundada em 1987
para melhoria do Prospect Park). Desde então, uma gama de parques e outros espaços

abertos têm ficado sob controle das PPP’s
ou têm sido beneficiado por estas. Com a
desindustrialização da economia de Nova
York, as PPP’s surgiram como um importante instrumento na criação de parques (e, de
uma forma ou de outra, estimulou projetos
de requalificação urbana).

A conversão dos terrenos marginais — particularmente ao redor das
orlas anteriormente ativas e armazéns adjacentes — tem recorrido
fortemente aos diversos usos das PPP’s para sua realização e manutenção contínuas.
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O design institucional das PPP’s, de
modo geral, reflete as convergências
dos objetivos governamentais e não
governamentais.
As PPP’s são acordos formais entre o setor
público e privado e/ou a sociedade civil.
Além dessa definição comumente conhecida, as PPP’s que têm sido utilizadas nos
parques da cidade de Nova York abarcam
uma série de características, tanto nos termos dos acordos, quanto nos tipos de organizações que representam o setor privado ou
a sociedade civil.
A entidade que representa o setor privado
ou a sociedade civil nas PPP’s tem um papel
importante na determinação de quais públicos serão mais comprometidos diretamente
(e, com frequência, tem o controle) nas
decisões sobre a manutenção e o desenvolvimento dos parques. Essas organizações se
diferenciam de duas formas importantes: por
meio da sua constituição legal (por exemplo,
organizações filantrópicas sem fins lucrativos, distritos comerciais, e corporações de
desenvolvimento local) e da composição de
seu conselho de administração ou representações. A constituição legal regularmente
determina os termos nos quais a entidade
interage com os organismos governamentais. As entidades legais, por exemplo, podem determinar a possibilidade
de aceitação de fundos provenientes de
certas fontes. A composição do seu conselho administrativo, por outro lado,
estabelece os termos das dinâmicas
de poder entre os vários atores e grupos de
interesses, o que, muitas vezes, se reflete em
outra dinâmica política entre representantes eleitos, e asinterações e relações entre
estes são características importantes dessas
entidades legais.

←
CARACTERISTICAS
COMUNS

FONTE: HIGHLINE, NYC 2019. BID

O design institucional das PPP’s, de modo
geral, reflete as convergências dos objetivos governamentais e não governamentais, com diferentes atores e interesses em
torno de um jogo de esforços específicos.
Todavia, aparentemente, esses vários atores
compartilham do interesse na melhoria dos
parques, por razões específicas que podem
variar internamente ou para além das PPP’s.
A Central Park Conservancy, por exemplo,
foi fundada para proteger os valores imobiliários adjacentes existentes. A Bryant Park
Conservancy, por outro lado, foi desenvolvida para reabilitar o distrito de escritórios
da Midtown Manhattan. Esse conjunto de
interesses também se faz presente nas mais
recentes construções de parques realizadas
pelas PPP’s. O Parque de Brooklyn Bridge
se baseou nos interesses de construções
adjacentes (particularmente do Dumbo
Historic District) e na vizinhança militante
do Brooklyn Heights. A diversidade de partes envolvidas em PPP’s específicas e suas
variações por entre os contextos é uma prova da importância desses veículos em trazer
atores à mesa em torno de um conjunto de
interesses comuns.
Por fim, os acordos oficiais entre os setores
público, privado e/ou sociedade civil podem
variar nas PPP’s. Esses arranjos, com frequência, refletem o poder de negociação da
cidade e sua atual saúde fiscal no momento
do acordo. Os termos variam em duração,
na repartição das responsabilidades de
financiamento entre o governo e as entidades
correspondentes, e com que fluxo de receitas e recursos eles podem contribuir para as
PPP’s. Esses fatores, por sua vez, são essenciais para a sustentabilidade fiscal das PPP’s
e a via de entrada para a participação do público na tomada de decisão sobre o futuro da
manutenção e programação do parque.(1)

Por último, detalha-se nos casos selecionados a seguir, as diversas condições das PPP’s
que criam o contexto no qual as decisões sobre as despesas dos parques e manutenção
são tomadas, sobre o papel e envolvimento
de vários públicos no planejamento e design
dos parques, governança e regulamentação
de uso, e a estabilidade financeira em curso dos parques no âmbito desses acordos.
Também é importante pontuar que a recente história das PPP’s na construção de novos
parques em Nova York tem envolvido uma
coordenação estreita entre o empreendimento privado, frequentemente permitido
por alterações de zoneamento e gastos
públicos nas despesas de capital, o que não é
necessariamente um reflexo das possibilidades ofertadas pelas PPP’s como ferramentas,
mas o reflexo de tendências mais amplas no
contexto econômico e social da cidade.

Nas páginas subsequentes, serão descritos três casos de PPP’s que demonstram
a variedade de contextos e acordos que
utilizam o uso dessa ferramenta na cidade
de Nova York para gerenciar a construção
e manutenção dos parques num período
de fontes de financiamento governamental restritas.

É importante notar que estamos discutindo
dois mecanismos de participação do público. As PPP’s (por exemplo, The Central Park
Conservancy) geralmente oferecem um meio
de participação pública sobre planejamento
ou programação. Autoridades eleitas, por outro
lado, oferecem um meio para que o público designe representantes que acompanhem uma
agenda específica em relação às decisões que
frequentemente afetam os parques.

(1)
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FONTE: HIGHPARK, NYC 2019. BID
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A HIGH LINE
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[Fonte]
Google Earth, 2019.
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Inaugurado em 1934, o viaduto ferroviário
aéreo que acabou se transformando na
High Line foi parte de um projeto da Robert
Moses’ West Side Improvement, cujo objetivo principal era atender a um grupo de
armazéns de produção de alimentos, matadouros e fábricas ao longo da West Side, em
Manhattan, abaixo da 34th Street. Diferente
da maioria das outras ferrovias flutuantes
em Nova York, o viaduto ao longo da 10 th
Avenue foi construído no meio da quadra,
uma característica determinante para a
experiência de qualidade do parque no futuro. Os anos de 1950 e 1960 assistiram à
transformação de Nova York, impulsionada
pela construção do sistema viário nacional
para o transporte de cargas para fins de distribuição de alimentos. Essa transformação
contribuiu para a diminuição progressiva no
tráfico ferroviário ao longo da 10th Avenue na
linha ferrovia elevada e, por volta de 1980,
os serviços ao longo do viaduto foram encerrados. A ferrovia, que era de propriedade
da Conrail (um entidade ferroviária federal),
foi herdada pela CSX Corporation em 1999.
No final dos anos de 1980, inúmeros esforços
foram feitos pela sociedade civil, investidores privados e pela cidade para a reutilização do viaduto (inclusive para transporte
público) ou para a sua demolição, a fim de
possibilitar o desenvolvimento. A Chelsea
Property Owners, uma organização integrada
por proprietários de terras locais e empreendedores, por meio de campanhas públicas
e obstáculos legais, tentou demolir os trilhos elevados, no entanto, disputas acerca
de como seria feita a distribuição de custos

deste trabalho desvirtuaram as suas tentativas. Por sua vez, a gestão de Giuliani apoiou
a demolição do viaduto para abrir caminho
para a construção de novas casas. A organização sem fins lucrativos, Amigos da High
Line ( Friends of the High Line - FHL, sigla em
inglês), surgiu a partir deste contexto
político. Fundada em 1999 por dois vizinhos (Joshua David e Robert Hammond) que
se conheceram numa audiência pública,
a organização dedicou-se à preservação
do viaduto e acabou se tornando a sociedade civil de maior liderança na defesa
para o desenvolvimento de um parque na
estrutura existente.

viaduto e empreendedores interessados
queriam derrubá-lo para abrir espaço à novas construções, mas foram impedidos por
vários obstáculos legais e de financiamento.
Ativistas locais que começaram a enxergar
o potencial do espaço, tanto como um local
de refúgio da cidade ou como um pedaço de
natureza selvagem, queriam preservar este
aspecto em face da desindustrialização do
lado oeste de Manhattan.

O contexto urbano dos bairros ao redor da
High Line (Chelsea e Meatpacking) é essencial
para a compreensão de sua história e desenvolvimento. O parque elevado atravessa por
Chelsea, um bairro com um longo histórico
como centro de artes e das comunidades
LGBTQ de Nova York, que na década de 1980,
tornava-se o distrito de arte contemporânea
mais importante do país. Atualmente, continua como a maior concentração de galerias
dos Estados Unidos. À medida que o lado
oeste de Nova York continuou a se desindustrializar, ao longo dos anos de 1980 e 1990, o
distrito de Meatpacking também começou
a se converter em um centro de cultura e
vida noturna.
Nos anos anteriores à sua construção, a
infraestrutura que acabaria se tornando a
High Line foi surpreendida por um impasse entre interesses concorrentes. Aqueles
que possuíam propriedades debaixo do

Amigos da High Line ( Friends of the High Line - FHL, sigla em inglês), surgiu a partir deste contexto político. Fundada em 1999
por dois vizinhos ( Joshua David e Robert Hammond) que se conheceram numa audiência pública, a organização dedicou-se à
preservação do viaduto e acabou se tornando a sociedade civil de
maior liderança na defesa para o desenvolvimento de um parque
na estrutura existente.
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O principal desafio no planejamento,
financiamento e construção da High Line
foi como superar um obstáculo para a sua
construção (viaduto) em um bairro em que
os empreendedores visavam, sobretudo,
o adensamento como uma vantagem. Pela
perspectiva da cidade, a construção do parque estava ligada à compreensão de que a
provisão de um equipamento público precisaria ser racionalizada, de modo que fosse
autofinanciada a partir do desenvolvimento
privado gerado e do seu impacto resultante
na base tributária da cidade.
O compromisso final alcançado para transformar o viaduto em um parque baseou-se
na compreensão de que a preservação da
estrutura (e o desenvolvimento do parque) estaria condicionada à criação de um
mecanismo que permitisse o aumento da
densidade em certas partes do bairro. Isso
levaria a um processo de rezoneamento da
Westside de Manhattan, no entanto, mais do
que uma simples compensação entre densidade e parque, a High Line ilustra como
a construção do parque se vinculou, de
maneira indissociável, ao desenvolvimento
de uma identidade exclusiva para uma série
de novos projetos e bairros. O parque, por
exemplo, acabaria por ser comercializado
por investidores e para o público em geral
como um recurso que serviria tanto para
aumentar os valores imobiliários, quanto
para usos recreativos (ainda que, precisamente, estes se tornassem motivo de muitos
debates e crítica).
No caso da High Line, mecanismos de zoneamento inovadores provaram ser essenciais
para a construção do parque. O zoneamento inovador funcionou de duas formas:
↪ Primeiro, transferindo os direitos uso do
espaço aéreo, acima da High Line, compensando os proprietários de terrenos afetados
pela estrutura pela possibilidade de vender
seus direitos por bônus de densidade (potenciais construtivos) a serem utilizados
em outras partes do bairro. ↪ Segundo ,
pelo mais amplo rezoneamento já ocorrido no bairro de West Chelsea. A resposta
a este zoneamento deve ser compreendida

dentro do seu contexto histórico: especialmente, pelo desejo existente, por parte
do Departamento de Planejamento Urbano
de Nova York e de uma série de empreendedores privados, de transformar a área de
usos industriais e de manufatura em usos
comerciais e residenciais. Embora o governo
tenha argumentado que este rezoneamento
tenha sido requisitado para justificar a taxa
de retorno (na forma de uma base tributária
expandida) sob o investimento público no
parque, críticos afirmam que esse investimento poderia ser justificado com a taxa
de retorno normal (Lindner, Rosa, Baker, et
al., 2017). A criação do Distrito Especial de
West Chelsea foi a chave, no entanto, para
obter o apoio político dos proprietários de
terrenos locais. O rezoneamento permitiu
que proprietários e empreendedores locais
se beneficiassem com essa reestruturação.
A inclusão da transferência do direito de
construir, que permitia às propriedades
localizadas abaixo da High Line a venda de
seus direitos de espaço aéreo dentro de um
corredor designado, possibilitou que um
grande número de proprietários se beneficiasse com os direitos de propriedade não
utilizados. O zoneamento do Distrito Especial
de West Chelsea também especificou que
os locais que receberiam os referidos bônus
de densidade deveriam ser, primeiramente,
localizados de forma adjacente ao parque ou
ao longo das 10th Avenue ou 11th Avenue.

O rezoneamento
permitiu que
proprietários e
empreendedores
locais se beneficiassem com essa
reestruturação.
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A HIGH LINE ILUSTRA COMO
A CONSTRUÇÃO DO PARQUE
SE VINCULOU, DE MANEIRA
INDISSOCIÁVEL, AO
DESENVOLVIMENTO DE UMA
IDENTIDADE EXCLUSIVA
PARA UMA SÉRIE DE NOVOS
PROJETOS E BAIRROS.
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O railbanking refere-se a um programa
federal que permite que as jurisdições locais solicitem a propriedade da terra sob as
ferrovias a serem transferidas para reutilização pública alternativa.
(2)

MODELO
FINANCEIRO

propriedades próximas foi realizado para a
High Line. Este estudo presumiu que o parque agregaria valor pela sua proximidade,
pela inclusão extra de paredes de janelas em
empreendimentos adjacentes, e pela capacidade do parque de criar uma identidade para
o distrito (David e Hammond, 2011, p.46).
De modo geral, o êxito da High Line e do
rezoneamento de West Chelsea no estímulo
ao empreendimento privado superou as expectativas. O financiamento federal, por sua
vez, foi proporcionado por meio da condução
legislativa, amplamente dependente do status
anterior do parque como ferrovia ativa.
Embora o município tenha contribuído com
a maior parte do capital para a construção
da High Line, o status do FHL como ator nãogovernamental foi fundamental para o andamento do projeto e para sua atuação como
intermediário entre as várias agências governamentais e fontes de financiamento. A FHL
começou como uma organização cujo objetivo
era de oposição à demolição do viaduto que
acabou se tornando a High Line e continuou
com seus esforços na solicitação de apoio a
vários aliados políticos dentro da gestão de
Bloomberg. A complexidade das sobreposições jurisdicionais em jogo na High Line
também significava que uma coordenação criteriosa com a gestão de Bloomberg em torno
de objetivos compartilhados era fundamental.

O modelo financeiro da High Line contém
duas lições importantes. ↪ Primeiro, pela
vinculação do investimento público em um
parque importante às medidas de rezoneamento que permitiriam uma onda de investimentos privados com impacto nas receitas
fiscais da cidade. ↪ Segundo, pela falha do
financiamento público em garantir que o
investimento privado no futuro contribuísse
para a segurança financeira de manutenção
do próprio parque. A construção da High Line
foi realizada com financiamento de fontes
públicas e privadas. Os trechos 1 e 2 do
parque custaram $152.3 milhões. O trecho 3,
atualmente aberto ao público, custou
um adicional de $35 milhões. O município
de Nova York foi o maior contribuinte na
construção, com 123.2 milhões (NYCEDC,
2013). Esse total inclui verbas das principais
dotações e da Câmara Municipal. O FHL
(sigla, em inglês) contribuiu com apenas
$29 milhões provenientes de doadores privados e de outras fundações filantrópicas.
O governo federal adicionou pouco mais de
$20 milhões, com a soma remanescente dos
empreendores envolvidos no projeto adjacente de Hudson Yards.
Do ponto de vista da município, esperava-se
que o aumento nas receitas tributárias geradas a partir dos novos empreendimentos fosse
suficiente para cobrir os custos de capital.
No entanto, o papel do parque na criação de
mais-valias para os proprietários dos terrenos
e para as receitas tributárias da cidade deveria
se desvincular do impacto do rezoneamento
de West Chelsea, que era previsto com ou sem
a High Line (David and Hammond, 2011, p.64).
Assim, um estudo para avaliar o impacto de
outros parques em Nova York nos valores das
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Ainda que os fundos tenham sido comprometidos com a construção, a FHL e o município
precisavam trabalhar em conjunto para:

FONTE: HIGHLINE, NYC 2019. BID

A capacidade do município de contribuir
com recursos para a High Line não se estendeu à operacionalização ou gerenciamento
do parque. De fato, o município não estava
preparado para aumentar o orçamento anual
do Departamento de Parques já reduzido à
manutenção e sobrecarregado. Em vez disso,
conforme descrito no acordo de licenciamento
entre a FHL com o município, a operacionalização e a manutenção do parque deveriam
que ser pagas, principalmente, com recursos
arrecadados a partir de doações privadas
para as organizações sem fins lucrativos e
por concessões dentro do parque. Designar
as responsabilidades de manutenção e operações à FHL trouxe uma série de consequências para o parque. A High Line, por exemplo,
tem sua própria equipe específica, que inclui
doze horticultores especializados. A disponibilidade de financiamento privado permitiu que esse parque singular recebesse uma
manutenção personalizada. A relação entre
os recursos utilizados na manutenção do parque e a falta de fundos para outros parques
da cidade, no entanto, tem sido uma fonte de
críticas que serão discutidas a seguir. Além
disso, a dependência da FHL em relação à arrecadação de recursos privados deixou vários
funcionários e apoiadores preocupados com
a sustentabilidade a longo prazo do parque,
em grande parte, porque o financiamento é
dependente da capacidade anual de captação
de fundos, que é suscetível à oscilações no
mercado e preferências filantrópicas.

→ Fazer do rezoneamento do West Chelsea, um passo importante para obter o apoio dos proprietários dos terrenos
localizados abaixo da High Line;
→ Solicitar ao Conselho Federal de Transportes de
Superfície (Surface Transportation Board) o railbanking (2)
,que permitiria a conversão da ferrovia;
→ Providenciar a doação da estrutura propriamente dita,
da empresa ferroviária (CBX) para o município.
Isso tudo deveria ser feito antes que o município gastasse dinheiro no projeto. Nessa fase,
a FHL poderia realizar estudos, obter fundos
adicionais e outros projetos, enquanto outras
peças politicamente sensíveis se encaixavam.
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O PAPEL
DO DESIGN

A High Line era uma novidade pelo vínculo direto
com atrativos, tanto para os políticos como para
empreendedores, por meio da disponibilização de um
espaço público de alta qualidade e sua capacidade de
gerar valor agregado a uma estratégia mais ampla de
reordenamento urbano.

Como um exemplo de reutilização de infraestrutura para parques, a High Line é herdeira
de uma tradição essencialmente europeia. O
Promenade Plantée em Paris, por exemplo,
foi um ponto de referência frequente para
os promotores da High Line em seus esforços para defender a reutilização da ferrovia
elevada. A High Line, no entanto, é a primeira desse tipo na América do Norte e, como
tal, comprovou a capacidade de adaptação
dessa estratégia ao contexto americano.
Além disso, a High Line era uma novidade
pelo vínculo direto com atrativos, tanto para
os políticos como para empreendedores, por
meio da disponibilização de um espaço público de alta qualidade e sua capacidade de
gerar valor agregado a uma estratégia mais
ampla de reordenamento urbano.
O desenho e a visualização do que era a
High Line e do que poderia vir a se tornar foram partes integrantes de uma
estratégia pública mais ampla utilizada pela FHL e outros idealizadores. A
publicação do livro de Joel Sternfeld
“Walking the High Line”, por exemplo,
ajudou a criar uma imagem aos olhos do
público da beleza selvagem e espontânea
que se enraizou na estrada de ferro abandonada. Um concurso de ideias, patrocinado
pela FHL e o Trust For Public Space, começou a abrir perspectivas de como o espaço
poderia se tornar para a cidade. Mesmo

FONTE: HIGHLINE, NYC 2019. BID
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que algumas dessas ideias fossem extravagantes e inviáveis (transformação de toda a
estrutura em uma piscina) elas deram início,
apesar de tudo, a um debate empolgante
sobre a criação de um espaço público singular na cidade. Por fim, o processo de seleção
para a equipe de design, desde a solicitação
de propostas até as contratações das operações de campo/DillerScoffidio-Renfro /
Piet Ouldof, refletiram o trabalho proativo
dos proponentes do parque na preparação
do design (mesmo antes do seu total financiamento) e o papel fundamental que um
design de alta qualidade teria na criação da
identidade do parque. Como já mencionado,
a necessidade se de criar um parque emblemático para atrair investimentos para
o bairro significava custos adicionais, tais
como para materiais de alta qualidade e expertise em horticultura, que foram úteis, pelo
menos para os interesses que se fundiram em
torno da construção do parque (mesmo sem
sua manutenção a longo prazo). Por último,
alguns questionaram se a natureza onerosa de certos materiais poderia prejudicar a
capacidade do FHL, a longo prazo, de manter
adequadamente o parque, tendo em conta
sua dependência do financiamento privado.

O Distrito Especial de West Chelsea também
usou o zoneamento como mecanismo para
controlar certas características no projeto
que poderiam impactar o espaço público da
High Line. O mecanismo de transferência de
direitos de uso do espaço aéreo, por exemplo, estabeleceu uma série de especificações
em torno dos locais de concessão (aqueles
dentro do corredor de transferência) e os
corredores de recepção. Entre estas especificações, o regulamento para a maior parte
dos edifícios adjacentes à High Line para
reter luz e ar ao longo do parque elevado.
Para os planejadores, defensores e projetistas envolvidos na High Line, o design era
fundamental para criar e manter as características e identidade singulares do parque.
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seção da High Line) para transformar vários
bairros anteriormente industriais em escritórios
e distritos residenciais de alto padrão. Muitos
críticos têm denunciado essa transformação
como uma gentrificação acelerada. Até certo
ponto, o reordenamento desses bairros reflete
uma grande dinâmica na mudança do caráter
econômico e social de Manhattan afastando-a
de seu passado industrial. Por sua vez, os
rezoneamentos que foram implementados têm
se sujeitado a um processo público intenso e à
aprovação por meio dos tradicionais eixos de
poder no governo da cidade de Nova York.

A High Line tem sido objeto de inúmeras críticas. Grande parte destas dirigidas à High Line
como um símbolo de uma transformação mais
ampla de toda a cidade de Nova York em um
playground para os ricos (com uma crescente desigualdade) que muitos têm usado para
caracterizar a era de Bloomberg. O tremendo
sucesso e a popularidade do parque, além das
expectativas de seus mais entusiastas defensores, também desempenharam um papel
na abertura do projeto a várias críticas mais
específicas sobre sua acessibilidade e funcionalidade para os moradores.

O rezoneamento do West Chelsea deve ser
compreendido a partir do equilíbrio entre uma
série de demandas e interesses. Para tranquilizar construtores e proprietários, por exemplo,
foi realizada a transferência
de direitos de uso dos espaços aéreos no corredor
especial da High Line. O
zoneamento também fez
uma série de adequações
para manter a viabilidade
do distrito artístico, por
meio da manutenção de
certas distinções de uso da
terra. Aqueles que defendiam a construção de
moradias mais acessíveis no bairro, no entanto, tiveram menos sucesso em seus objetivos
durante o rezoneamento. O corredor de transferência da High Line, por exemplo, não exigiu
a construção de novos edifícios para a inclusão
de moradias populares (pelo menos nas fases
um e dois). Essa decisão foi muito criticada,
especialmente tendo em conta os lucros obtidos pelos empreendedores no crescente
mercado de construções residenciais de luxo
e os seus efeitos multiplicadores de pressão
em todo o mercado de habitação do bairro.

Chelsea, particularmente a oeste da 10 th
Avenue, tem vislumbrado uma grande quantidade de novos empreendimentos, como
no zoneamento da área em 2005, incluindo
mais de 1.300 novas unidades habitacionais
e pouco menos de 500,000 pés quadrados
de espaços comerciais, totalizando 33 novos projetos de construção (NYCEDC, 2016).
Este boom da construção foi projetado com
o Departamento de Planejamento Urbano
por meio do rezoneamento de West Chelsea
e do enorme Hudson Yards (no término da 3ª

Embora a dinâmica que incentivou o governo do município a renovar o lado oeste de
Manhattan tenha se estendido para além de
qualquer projeto individual, a High Line era
vista (explícita e simbolicamente) como parte fundamental para essa transformação. Se
Alexandros Washburn (ex-chefe de urbanismo
do Departamento de Planejamento Urbano da
cidade de Nova York) foi citado por sua afirmação “A High Line e seu rezoneamento são uma
coisa só”, de que maneira a criação do parque
foi importante para tornar o rezoneamento

CRÍTICA E
PARTICIPAÇÃO
CONTINUADA

mais aceito politicamente e para quais públicos? A High Line simboliza uma barganha
entre a disponibilização de um equipamento público que forneça benefício financeiro
significante para os empreendedores e os
proprietários de terras. Esse tipo de benefício privado às custas da despesa pública
em parques ou infraestruturas não é raro ou
uma novidade em Nova York e tem aumentado consideravelmente a base tributária
da cidade. O que muitos críticos apontam,
no entanto, é o grau em que os benefícios
privados oriundos do parque não tenham
sido proporcionalmente capturados pela
cidade. Em especial, pela necessidade de
recursos para a sua manutenção, e pela falha na criação de mecanismos de captura de
parte das mais-valias geradas pelo parque
para seu próprio desenvolvimento a longo
prazo, o que foi considerado com uma falha
significativa, reconhecida até mesmo por
membros da FHL.(3)
Por fim, a High Line tem sido criticada em relação à acessibilidade e ao público que atende.
O que, em parte, é devido ao seu êxito e ao seu
status como destino turístico. Tendo em conta
sua pequena escala e o alto número de usuários, a High Line passou a ser vista, de modo
geral, como um parque para turistas. Além
disso, a High Line é uma espaço fortemente
controlado, com pontos de acesso limitados,
o que levou alguns a questionarem sobre o tipo
de usuários que podem se sentir excluídos ou
indesejados no local. O fato de que o parque
esteja rodeado por uma número de grandes
empreendimentos habitacionais públicos
apenas aumenta a sensação de desconexão
entre os usuários do parque e a sua comunidade circundante. A FHL tem lançado mão de
várias medidas para resolver esse problema,
principalmente em relação à programação.
Essas discussões sobre os usuários do parque
e o seu público-alvo almejado levantam uma
série de questões mais amplas sobre o financiamento de capital para os parques de Nova
York e os acordos que sustentaram a decisão
de se investir na High Line.

Adam Ganser, Vice-Presidente de
Planejamento e Design, FHL. Entrevista em
02 de agosto de 2018.
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[Fonte] Google Earth, 2019
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Na década de 1980, as plataformas e armazéns localizados ao lado do Brooklyn no East
River começaram a entrar em decadência à
medida que a cidade se desindustrializava e
o comércio marítimo se deslocava para outro lugar. O que antes era uma zona portuária
movimentada, ficou, sobretudo, abandonada e impossibilitou o acesso direto à água
dos bairros residenciais próximos. Brooklyn
Heights, Cobble Hill e Carroll Gardens foram
fisicamente separados do futuro parque local
pela Brooklyn Queens Expressway.
A maioria dos cais e das terras adjacentes
à orla pertencia à Autoridade Portuária de
Nova York e New Jersey (aqui denominada
como Autoridade Portuária), uma agência
interestadual. As demais propriedades pertenciam às várias agências municipais e estaduais. Na época, a Autoridade Portuária queria reconstruir essas áreas em função do que
consideravam “maior e melhor uso”, ou seja,
queria colocá-las à venda para empreendedores privados para construções comerciais ou residenciais. Associações de bairro,
particularmente a de Brooklyn Heights, se
opuseram a essas pretensões, e suas mobilizações ajudaram a derrotar os planos de
urbanização nos anos 80. Em vez disso, várias
partes interessadas (incluindo organizações
de bairros, políticos locais e empreendedores) propuseram a ideia da criação de um
parque que ocupasse uma parte significante
do local dos antigos cais. ↪ O desafIo era
de como um grupo de partes interessadas da
comunidade poderia angariar apoio político,
realizar estudos de viabilidade e iniciar um
processo de planejamento participativo para
um parque que não tinha o apoio oficial de
uma agência governamental, em um local
pertencente a vários proprietários públicos,
e em meio a um clima fiscal e político que
exigia a auto-sustentabilidade financeira.
Os meios inovadores pelos quais esses atores
conseguiram superar esses desafios através
das etapas de planejamento, projeto, construção e gerenciamento do Parque Brooklyn
Bridge serão explorados a seguir.

Várias partes
interessadas
(incluindo
organizações
de bairros,
políticos locais e
empreendedores)
propuseram a
ideia da criação
de um parque que
ocupasse uma parte
significante do local
dos antigos cais.
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A PRINCIPAL INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
DO PARQUE BROOKLYN BRIDGE FOI A
CRIAÇÃO DE UMA ENTIDADE JURÍDICA,
A LOCAL DEVELOPMENT CORPORATION
(LDC, SIGLA EM INGLÊS).
UMA LDC FORNECEU UM ÓRGÃO AUTÔNOMO PARA SERVIR A UM OBJETIVO
PÚBLICO (NESTE CASO, A CONSTRUÇÃO
DE UM PARQUE) SEM A NECESSIDADE
DE LEGISLAÇÃO PARA A SUA CRIAÇÃO.
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criada em 1998. Seu conselho administrativo
possuía quinze membros, que eram indicados por cada representante eleito dos bairros
adjacentes para a câmara municipal, grupos
comunitários locais (incluindo a Brooklyn
Heights Association), a câmara de comércio do Brooklyn e o presidente do bairro.
A composição do conselho refletia uma decisão consciente de ampliar a percepção do
parque como aquele cujo público-alvo se
estenderia para além do bairros vizinhos.
Esse princípio permanecerá durante todo o
processo de planejamento e engajamento público do projeto e demonstra ser fundamental
para a sua eventual viabilidade política.

FONTE: BROOKLYN BRIDGE, NYC 2019. BID

A principal inovação na construção do Parque
Brooklyn Bridge foi a criação de uma entidade jurídica, a Local Development Corporation
(LDC, sigla em inglês). Uma LDC (neste caso,
o Downtown Brooklyn Waterfront Local
Development Corporation, autorizado no
âmbito da Seção 402, da Lei relativa a organizações sem fins lucrativos do Estado de
Nova York) se constitui num órgão autônomo para servir a um objetivo público (neste
caso, a construção de um parque) sem a
necessidade de legislação para a sua criação.
A LDC funcionaria mediante o consenso entre
os interesses das partes constituintes, com
um certo grau de autonomia, por parte dos
representantes eleitos e agências governamentais, com a possibilidade de aceitar
financiamento público para estudos e iniciativas de planejamento.
A criação da LDC também foi parte integrante de duas outras inovações na construção
e manutenção do Parque Brooklyn Bridge.
↪ Primeiro, a capacidade da entidade de
trazer à mesa várias partes interessadas e
uma série de grupos envolvidos na construção do parque. Essa decisão, descrita
mais adiante, mostrou-se especialmente

importante no processo de planejamento
que, em última instância, estabeleceu os
princípios que orientaram o modelo do parque, garantindo que, embora nunca tenha
sido alcançada a aprovação unânime de todas as partes interessadas, o consenso, por
meio de negociações e processos públicos,
tenha sido fundamental para a criação do
parque. ↪ Segundo, a LDC se constituiu
num órgão que foi capaz de negociar com
várias agências governamentais e interesses
políticos nos níveis estadual e municipal.
O que acabou sendo essencial para o design unificado do parque, bem como para a
determinação de que sua manutenção fosse
estipulada a longo prazo e financeiramente autossuficiente. Se, de alguma maneira,
a LDC foi beneficiada por ser um agente
político livre, o fato de não ser filha de uma
única administração ou agência governamental também significava que teria que se
defender para garantir sua sustentabilidade
fiscal a longo prazo (Witty e Krogius, 2016).
Conforme mencionado anteriormente, a estrutura e composição da LDC foi fundamental
para a criação do parque. Com este propósito, a Downtown Brooklyn Waterfront LDC foi

A LDC também foi a responsável por liderar o
longo processo de planejamento público que
comprovadamente foi essencial para orientar
a construção do parque. Em conjunto, uma
equipe de design conduziu várias reuniões
públicas e atividades de divulgação, que fundamentou o Plano Diretor Ilustrado do Parque
de Brooklyn Bridge, concluído em setembro
de 2000. Embora a permissão de que o público desempenhasse um papel importante na
determinação das alterações do local tenha
sido inicialmente controversa, os membros do
conselho da LDC acreditavam que um longo
processo de planejamento ajudaria, em última instância, a reunir um apelo público mais
amplo e o impulso político. O resultado desse
processo foi um conjunto de princípios básicos de design que serviu de referência para a
equipe de design. Liderada por Michael Van
Valkenburgh Associates, a equipe de design
foi contratada em 2004 para produzir o Plano
Diretor e o Plano geral de projeto.
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O Parque Brooklyn Bridge representa um
caso bem-sucedido de resistência local às
pressões do empreendimento privado e
demonstra o tipo de acordo que geralmente
se mostra politicamente necessário para a
construção de um projeto. Se, por um lado, o
parque é uma vitória do espaço verde sobre a
construção, essa priorização também estava
condicionada à sua autossuficiência fiscal e
à sua manutenção a longo prazo. Em 2002, o
Prefeito Michael Bloomberg e o Governador
George Pataki assinaram um Memorando de
Entendimentos que destinava recursos para
o custo de capital da construção do parque.
O memorando, entretanto, também exigia
formalmente que a recém-criada Brooklyn
Bridge Park Development Corporation
(BBPDC, sigla em inglês) incluísse receita
suficiente para financiar a sua manutenção
e operacionalização.
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Os apoiadores do parque também enfrentaram outro desafio: onde abrigar a entidade
que se tornaria responsável pelas operações
e manutenção de longo prazo do parque, a
BBPDC. Posto que a autossuficiência fiscal
era uma necessidade contingente nas verbas de capital do parque, o Empire State
Development Corporation (ESDC, sigla em
inglês) — uma entidade semi-independente em nível estadual — disponibilizou uma
série de vantagens que fez dela a escolhida.
↪ Primeiro, o ESDC tinha o poder de alterar regulamentos de zoneamentos locais
(neste caso, facilitando a aprovação de usos
da terra fora daqueles incluídos nas zonas
comerciais dos cais). ↪ Segundo, e o mais
importante, o ESDC era legalmente capaz de
capturar a receita gerada no local. Apesar
de controverso, este mecanismo de identificação de locais de construção na terra a ser
adquirida foi essencial para garantir que as
receitas fossem diretamente para o financiamento do parque, ao invés de vincular esse
fundo ao processo orçamentário anual do
município e à sua politização decorrente.

O Parque Brooklyn Bridge representa um caso
bem-sucedido de resistência local às pressões
do empreendimento privado e demonstra o tipo de
acordo que geralmente se mostra politicamente
necessário para a construção de um projeto.

O PAPEL
DO DESIGN
FONTE: BROOKLYN BRIDGE, NYC 2019.BID

A questão de que tipo de construção e de
quanto esta custaria tornou-se um ponto
de debate importante e de disputa tanto
dentro da LDC quanto entre vários ativistas
locais. Muitas vozes locais na LDC se opuseram à construção residencial, alegando que
isso poderia privatizar o parque (esse receio
desempenhou um papel na lógica dos primeiros planos que solicitavam um centro de
convenções ou hotel no local). Por fim, dois
argumentos orientaram a decisão inicial de
se propor a construção de residências no
local. ↪ Primeiro, de que a construção de
residências minimizava o rastro do desenvolvimento e maximizava o parque. ↪ Segundo,
executou uma importante funcionalidade do
desenho urbano, ativando as orlas e permitindo “olhos sobre o parque”. Como o arquiteto e paisagista Michael Van Valkenburgh
explicou: “Não era apenas uma questão
financeira, era obviamente uma questão de
segurança pública e de design urbano ... o
que precisávamos era de ‘cruzamentos urbanos’ para conectar o parque à cidade” (Witty
e Krogius, 2016, p.114).

O design do parque também contou com
vários elementos intrigantes, incluindo
iniciativas para o aumento da diversidade ecológica, distribuição de programas
pelas zonas do parque e mitigação da poluição sonora de um estrada adjacente.
A criação de diversas condições de orla às
margens do East River teve o objetivo de
produzir uma variedade de habitats dentro do ecossistema do porto de Nova York.
A retenção das estruturas de um número
de cais existentes era também uma maneira
eficaz de oferecer uma grande variedade de
zonas de entretenimento (recreação ativa e
passiva) desejadas pela comunidade e pela
cidade em geral. ↪ Finalmente, uma grande
muro erguido entre o parque e a rodovia foi
projetado para minimizar a poluição sonora
da Brooklyn Queens Expressway que passava
à leste. Em conjunto, as decisões tomadas
refletem um projeto que conseguiu negociar uma série de demandas programáticas
conflitantes, ou pelo menos concorrentes, e
grupos de usuários variados, respondendo
às vantagens e conexões apresentadas pelo
contexto local.
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CRÍTICA E
PARTICIPAÇÃO
CONTINUADA
FONTE: BROOKLYN BRIDGE, NYC 2019. BID
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A decisão de se propor, inicialmente, usos
residenciais particulares no desenvolvimento do local foi altamente polêmica entre os
membros da comunidade, especialmente
no bairro de Brooklyn Heights, de baixa densidade e bem relacionado. Vários desafios,
tanto legais quanto políticos, tentaram frear
o empreendimento residencial no local. A altura proposta para os edifícios residenciais,
do mesmo modo, provocou um adiamento
significativo. Politicamente, o extenso processo público e o acordo alcançado com os
governos estaduais e locais que exigiam a
autossuficiência financeira demonstraram
ser suficientes para isolar o plano e os obstáculos legais acabaram sendo derrotados.
Esses obstáculos, no entanto, revelaram uma
preocupação mais ampla com o mecanismo
de participação continuada do público na tomada de decisões em torno das operações
e do gerenciamento do parque. Abrigar a
BBPDC dentro da ESDC foi necessário para
isolar o financiamento do parque dos caprichos políticos dos governos municipal e
estadual. Por outro lado, essa mesma decisão reduziu a capacidade de influência mais
direta nas decisões sobre a operação e os
planos do parque.
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↪

↪

↪

↪

↪

↪

ESTUDOS
PRELIMINARES, ALCANCE E VIABILIDADE, ETC.

ELABORAÇÃO
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FINANCIAMENTO

CONSTRUÇÃO

OPERAÇÕES,
PROGRAMAÇÃO

MANUTENÇÃO,
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REPARAÇÃO

↪
ENTIDADE
NÃO-GOVERNAMENTAL

↪
GOVERNO
MUNICIPAL

↪
GOVERNO
ESTADUAL

↪
GOVERNO
FEDERAL

↪
SETOR
PRIVADO

(ANÁLISE DA GOVERNANÇA)

NOTE: A LDC ACABOU SENDO ALOJADA DENTRO DO ESCD, QUE ERA RESPONSÁVEL
PELA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÕES. FONTE: AUTOR
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FONTE: HUNTER’S POINT, SOUTH PARK, LONG ISLAND CITY, QUEENS, NY 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER
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O PARQUE
HUNTER’S
POINT SOUTH
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O parque Hunter’s Point South está localizado no bairro Queens, em Long Island City.
Às margens do East River e de Newtown
Creek, a área é caracterizada por sua mistura entre usos residenciais e industriais.
Como muitos bairros industriais tradicionais de Manhattan começaram a se transformar nas décadas de 1980 e 1990, Long
Island City tornou-se um destino de realocação para vários fabricantes e cresceu
para transformar-se num conjunto industrial significativo. A área também foi alvo de
várias iniciativas do município para se criar
um distrito comercial central alternativo.
Essas iniciativas concentraram-se principalmente no desenvolvimento do comércio
e de escritórios e, por enquanto, foram
feitos poucos esforços para a provisão de
moradias. O bairro de Hunter’s Point South,
ao longo do East River, foi o local de vários
usos industriais ao longo do século XX.
A área também possui uma servidão significativa para as linhas ferroviárias (servindo
a Amtrak, LIRR e NJ Transit) que circulam
no subsolo, incluindo uma saída de ar que
chega à superfície leste do rio. Mais recentemente, o Hunter’s Point South foi incluído na
proposta de Nova York para as Olimpíadas
de 2012 como o local da vila olímpica. O fracasso da cidade em garantir os jogos trouxe
a oportunidade de se reconsiderar possíveis
usos que eventualmente levariam à reconstrução do local como um bairro de uso misto que, por meio de requisitos de moradia
inclusiva, acabou por se constituir no “maior
complexo habitacional acessível de Nova
York em mais de três décadas” (NYC, 2011).

FONTE: HUNTER’S POINT, SOUTH PARK, LONG ISLAND CITY, QUEENS, NY 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

A ÁREA É CARACTERIZADA
POR SUA MISTURA ENTRE
USOS RESIDENCIAIS
E INDUSTRIAIS.
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O município
tinha Long
Island City como
alvo para a
implementação de
um rezoneamento
desde o final da
década de 1980,
tendo em conta a
sua proximidade
com Manhattan e
as conexões de
transporte público.
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DESAFIO E
INOVAÇÃO
O município de Nova York enfrenta uma
crescente crise no setor de moradias acessíveis. Nas duas últimas décadas, a cidade
tem prosperado economicamente e aumentou sua população, mas a distribuição dos
benefícios oriundos das transformações da
cidade apenas agravou a desigualdade
socioeconômica. Os preços das casas tiveram um forte aumento desde a recessão
de 2008, enquanto isso, a porcentagem de
residentes (as pessoas que pagavam mais
de 30% de sua renda com moradia em 2016
totalizavam quase 50%) e a maioria dos nova-iorquinos de baixa-renda (gastos de mais
de 50% de sua renda com moradia) eram
extremamente ou moderadamente (30% a
50%) sobrecarregados com o valor da moradia (Austensen, Been, Vera, et al., 2016).
Nesse contexto, o Hunter’s Point South
representa um esforço para vincular a provisão de um parque a um empreendimento
privado que inclui a alocação significativa de
moradias populares.(4) Dentro dessa estratégia, o Parque Hunter’s Point South foi visto
como um recurso essencial para a estratégia mais ampla de reordenamento urbano.
Quando concluído, o distrito representará
5.000 novas unidades habitacionais, das
quais 60% serão classificadas como acessíveis para famílias de renda baixa/moderada
(NYCEDC, 2017). A nova abordagem representada por este caso não está simplesmente
ligada à construção do novo parque como
uma estratégia mais ampla de rezoneamento
urbano, mas em como este empreendimento
também poderá servir para resolver questões como a de moradia popular. Além disso,
o Parque Hunter’s Point South evidencia os
benefícios de uma estratégia de urbanização
iniciada pelo governo para assegurar benefícios públicos particulares, a longo prazo
(acessíveis), a partir das despesas públicas de
capital (em infraestrutura e parque), mesmo
contando com a participação do setor privado
para construir e financiar um desenvolvimento mais amplo.

A construção do Hunter’s Point South foi
uma iniciativa entre agências, liderada pela
Corporação de Desenvolvimento Econômico
do município de Nova York (NYCEDC, sigla em
inglês) e do Departamento de Preservação da
Habitação e Desenvolvimento (HPD, sigla em
inglês). Sua implementação pode ser dividida em quatro partes: zoneamento de Long
Island City, realizado sob o comando da
gestão Bloomberg; revitalização da antiga
orla industrial em um novo parque (Parque
Hunter’s Point South); disponibilização dos
principais requisitos de infraestrutura para
a urbanização de uso misto; e, finalmente, a
utilização do privado setor para a construção
de novos edifícios.
O município tinha Long Island City como alvo
para a implementação de um rezoneamento
desde o final da década de 1980, tendo em
conta a sua proximidade com Manhattan e
as conexões de transporte público. No início
dos anos 2000, o centro de Long Island City
foi rezoneado como parte de uma estratégia
para criar um elo entre novos escritórios
nos bairros externos (Wolf-Powers, 2005).
O rezoneamento do Distrito Especial de
Southern Hunter’s Point em 2008 fazia parte do programa de Bloomberg para resolver
questões sobre moradia acessível. Esse rezoneamento teve como alvo sete quarteirões
ao longo do East River para transformação
de edifícios industriais e comerciais de baixa
densidade em uso misto, principalmente em
edifícios residenciais com lojas no piso térreo. O distrito especial também permitiria
maiores proporções de área útil no edifício,
as quais também se beneficiariam dos bônus
de densidade para moradia acessíveis.(5)
O novo zoneamento também estipulou que
vários equipamentos sociais fossem disponibilizados, incluindo uma nova escola, novas
ruas e um grande parque público ao longo do
East River e da Newtown Creek.
A aquisição da terra para a execução do
empreendimento Hunter’s Point South
pelo município foi integral. Liderado pelo
NYCEDC, esse processo incluiu a compra
de terrenos da Autoridade Portuária, do
Estado de Nova York e de uma corporação
de desenvolvimento anteriormente existente (Queens West Development Corporation)

estagnada nos anos 90. Essa aquisição permitiu que o NYCEDC e a HPD estimulassem
o interesse entre os investidores privados na
construção de moradias no local.
A linha do tempo do Parque Hunter’s Point
South e sua relação com o desenvolvimento
do bairro também demonstrou uma nova
abordagem de como as iniciativas públicas e
privadas podem se fortalecer mutuamente.
O município, liderado pelo NYCEDC, posicionou a infraestrutura como precursora necessária do desenvolvimento. Não foram apenas
estradas, águas pluviais, esgotos sanitários,
tubulações de água e serviços públicos
considerados como partes integrantes do
empreendimento privado (a ser realizado
em terras anteriormente públicas e com requisitos para moradia popular), mas parques
e espaços públicos abertos também foram
posicionados como parte vital da infraestrutura necessária para o sucesso do bairro.

FONTE: HUNTER’S POINT,
SOUTH PARK, LONG ISLAND CITY,
QUEENS, NY 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

A linha do tempo do Parque Hunter’s Point
South e sua relação com o desenvolvimento
do bairro também demonstrou uma nova
abordagem de como as iniciativas públicas e
privadas podem se fortalecer mutuamente.

A moradia a preços acessíveis nesse
empreendimento terá como alvo principal famílias de quatro pessoas, com renda
familiar entre US $32.000 e US $ 130.000
por ano.
(4)

A atual legislação da cidade de Nova
York incorpora leis de zoneamento inclusivo que permite que empreendimentos
residenciais se beneficiem de maior densidade quando atendem a certos requisitos sobre moradias populares.

(5)
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ESTABELECER EXPLICITAMENTE AS CONEXÕES ENTRE
A NOVA ÁREA VERDE, A INFRAESTRUTURA E O PLANEJAMENTO HOLÍSTICO BEM-SUCEDIDO DE MORADIAS
ACESSÍVEIS FACILITOU A CONVENIÊNCIA POLÍTICA
PARA OS GASTOS DE CAPITAL.

de infraestrutura foram, em grande parte,
disponibilizados pelo HPD do município.
Isso reflete o grau pelo qual este investimento foi visto como condição necessária
para incentivar o empreendimento privado
no bairro (embora com rigorosas alocações
de moradias populares).

A maior parte do financiamento do Parque
Hunter’s Point South foi disponibilizada
pelo município de Nova York, o que foi justificado política e fiscalmente no âmbito de
duas vertentes. ↪ Primeiro, por meio da
disponibilização de áreas verdes vinculadas à outra infraestrutura necessária para
construir um novo bairro em terras anteriormente industriais. ↪ Segundo, porque esse
novo bairro cumpre seu papel nos projetos
multimilionários das gestões de Bloomberg
e de Blasio em toda a cidade para atender
às promessas por moradias acessíveis.
Estabelecer explicitamente as conexões
entre a nova área verde, a infraestrutura e
o planejamento holístico bem-sucedido de
moradias acessíveis facilitou a conveniência
política para os gastos de capital.

Ao contrário de outros exemplos de PPP’s,
o parque Hunter’s Point South é mantido e
operado pela o Departamento de Parques do
município. O financiamento para a sua manutenção é alocado por meio do orçamento
municipal e depende do orçamento anual
designado ao Departamento de Parques
pela Câmara Municipal. Existe uma entidade
sem fins lucrativos (Hunter’s Point Park
Conservancy), mas suas funções complementam os esforços do município ao invés
de substituí-los.

A construção do Hunter’s Point South foi
agilizada pelo fato de que a maioria das antigas propriedades industriais pertenciam
a agências governamentais. Embora a propriedade variasse entre algumas agências
estaduais e municipais (principalmente a
Autoridade Portuária e o ESDC), o NYCEDC
conseguiu adquirir aproximadamente
30 acres em 2009 por US $ 100 milhões
(NYCEDC, 2009). Quando o município se
tornou o proprietário da terra, o plano diretor e o processo de engajamento público
foram efetivamente iniciados.

FONTE: HUNTER’S POINT,
SOUTH PARK, LONG ISLAND CITY,
QUEENS, NY 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

Os custos de capital tanto para a orla
quanto para as principais infraestruturas
também foram disponibilizados, especialmente, a partir das alocações provenientes
da Câmara Municipal. Para a primeira fase
do Hunter’s Point South, cerca de US$ 66
milhões utilizados no parque e nos custos

A natureza da PPP para construir o Hunter’s
Point South difere de vários dos exemplos
discutidos acima. Ao invés de um acordo legal entre uma entidade sem fins lucrativos e
o município, o reordenamento de Hunter’s
Point South foi uma iniciativa liderada pelo
governo da município. Isso indicava que o
município conduzia o planejamento, o rezoneamento e o provimento de infraestrutura
necessária para que um conjunto de parcelas imobiliárias individuais fosse colocado à
disposição para empreendedores privados.
Uma série de processos seletivos possibilitou a escolha dos empreendedores privados
(na primeira fase do projeto, foi incluída uma
parceria com uma organização sem fins lucrativos) para a construção das casas, incluindo
as moradias populares. Nesse caso, a compensação entre lucros privados e benefícios
públicos foi estabelecida pela articulação
entre o parque e a construção de moradias
populares, em vez de recursos para a manutenção contínua do parque. Como em outros
casos descritos nesta seção, o investimento
público no Hunter’s Point South catalisou o
investimento privado: nesse caso, para um
total esperado de mais de US $ 2 mil milhões.

O PAPEL
DO DESIGN
O conceito básico
do parque foi
propor que a
paisagem pudesse
servir como
muro/barreira de
contenção contra
tempestades e
como cenário de
espaços variados
para recreação
passiva ou ativa.

A escala do bairro de desenvolvimento do
Hunter’s Point South significava que o município foi capaz de estipular uma série de
medidas ambientalmente sustentáveis.
Uma abordagem de design detalhada e inovadora foi essencial para a construção de
um parque ao longo do East River ecologicamente produtivo e resiliente. Entretanto,
nesse caso, o papel do design se estendeu
para além do parque e incluiu sistemas para
águas pluviais e paisagens urbanas que
fossem funcionalmente produtivas e esteticamente agradáveis. O Parque Hunter’s
Point South, ao longo do East River, foi
projetado por Weiss/ Manfredi e SWA/
Balsely com Arup atuando como principal
consultor. O conceito básico do parque
foi propor que a paisagem pudesse servir
como muro/barreira de contenção contra
tempestades e como cenário de espaços
variados para recreação passiva ou ativa.
Hoje, principalmente após o Furacão Sandy,
essa dupla função da paisagem tornou-se
comum, e o Parque Hunter’s Point South
foi um dos projetos pioneiros a implementar esse conceito ao longo da orla marítima
de Nova York. O design do parque também
serviu para criar uma série de habitats ecologicamente adaptados às zonas úmidas e
pântanos que se estendem ao longo da orla.
A capacidade do município de disponibilizar
biowales (áreas plantadas que recolhem
água da chuva) em todo o bairro e de separar sistemas de águas pluviais e sistemas de
esgotos também permitiu que uma série de
práticas avançadas e ambientalmente sustentáveis fossem incluídas nos processos
seletivos para os diversos terrenos, visando
melhorar a qualidade da água do East River.
No desenvolvimento do Hunter’s Point South,
a escala em que o município estava envolvido, o bairro, e seu papel na preparação da
área para o reordenamento permitiu uma
maior gestão de práticas sustentáveis em
todo o sistema.
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Apesar do sucesso, o Hunter’s Point South
foi alvo de críticas em três aspectos.
↪ Primeiro , sobre residentes de alguns
bairros vizinhos que resistiram à densificação
da orla, tendo em conta a modificação do caráter predominante do Hunter’s Point South.
↪ Segundo, porque a construção aumentou, de forma ampla, as pressões de aluguel
no conjunto industrial de Long Island City,
com vários fabricantes locais se mudando ou enfrentando essa possibilidade num
futuro próximo. ↪ Finalmente , o acesso
às moradias populares no Hunter’s Point
South têm sido uma fonte considerável de
frustração. Mais de 92.000 inscrições foram
recebidas para as 924 unidades disponíveis,
por meio de um sistema de loterias do município (Navarro, 2015). Além da recriminação
do reordenamento do Hunter’s Point South,
esses números atestam a profundidade da
crise imobiliária da cidade e, se algo deve ser
reforçado, que seja a eficácia do projeto e a
necessidade de sua reprodução.
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OS DOIS PROGRAMAS, QUE VISAM CANALIZAR O FINANCIAMENTO DE
CAPITAL PARA ÁREAS DE DETERMINADAS NECESSIDADES SOCIOECONÔMICA E DEMOGRÁFICA, SÃO A INICIATIVA DOS PARQUES COMUNITÁRIOS (CPI)*
E A INICIATIVA DO PARQUE ANCHOR (API)*.
Nas últimas quatro décadas, o financiamento (como parte do orçamento geral) para o
Departamento de Parques de Nova York tem
declinado constantemente (Surico, 2018).
Em um clima de prioridades concorrentes
e de redução do apoio federal a uma série
de questões urbanas, os parques frequentemente têm estado do lado perdedor nos
cortes orçamentários. Quando os recursos
são limitados, o financiamento dos parques
sobre outros serviços essenciais, como policiamento, educação, moradia ou saúde se
torna um sério desafio político. Conforme já
mencionado, é mais fácil mobilizar fundos
de capital do que mobilizar politicamente as
alocações orçamentárias anuais disponibilizadas para o Departamento de Parques, por
meio da Câmara Municipal. Pelo menos, muitos políticos percebem que é politicamente
mais vantajoso construir um novo parque
através de elementos que devem ser geridos de uma só vez, do que disponibilizar um
financiamento adicional para manter parques
existentes (Surico, 2018). Nesse contexto, os
críticos apontaram a ironia de que, embora
Nova York tenha ampliado o seu portfólio de
parques nos últimos anos, simultaneamente, reduziu o financiamento para manter e
reparar aqueles que já estão em seu portfólio. Essa dinâmica foi ressaltada no Núcleo
do Relatório do Futuro Urbano (Surico, 2018)
sobre o estado da infraestrutura existente nos
parques da cidade e das suas necessidades
de reparo. O relatório aponta o valor de quase
US$ 6 mil milhões de capital como necessários para reparos e para a modernização dos
parques atuais.
O enfrentamento da desigualdade socioeconômica foi fundamental para a campanha
do Prefeito Bill de Blasio. Sua plataforma e
sucesso eleitoral foi visto por muitos como
um referendo sobre a gestão de Bloomberg
e os transformações pelas quais a cidade
experimentou na década anterior. No que diz

←
DESAFIOS E
CONTEXTO
HISTÓRICO

respeito aos parques e espaços abertos,
os críticos acreditavam que a gestão de
Bloomberg havia priorizado a construção de novos parques em detrimento do
atendimento às necessidades sistêmicas.
Subjacente a essa crítica, estava a lógica
orientada para o desenvolvimento presente no cerne de muitos parques construídos
durante os anos de Bloomberg, que considerava favorável as compensações de
lucros privados resultantes de investimentos
públicos, desde que estes aumentassem a
base tributária municipal e disponibilizassem equipamentos públicos suficientes.
Predominantemente, isso significava que as
novas “jóias” no sistema de parque da cidade
estavam localizadas em Manhattan ou em
bairros geograficamente adjacentes ao longo
do East River. Além disso, o processo orçamentário do município há muito tempo tem
indicado que os recursos tendem a seguir
lugares com maior poder socioeconômico
e político. A concentração geográfica de investimentos de capital em parques tem sido
vista como a formação de um padrão histórico de subinvestimento em certas comunidades, nomeadamente naqueles bairros
externos e que abrigam novos imigrantes e
comunidades de cor.

Desde que assumiu o poder, a gestão de
Blasio aumentou o orçamento geral do
Departamento de Parques e anunciou duas
grandes iniciativas, com financiamento agregado da prefeitura, visando enfrentar o desinvestimento sistêmico nos parques. Os dois
programas, que visam canalizar o financiamento de capital para áreas de determinadas
necessidades socioeconômica e demográfica, são a Iniciativa dos Parques Comunitários
(CPI) e a Iniciativa do Parque Anchor (API).
Reunidos, os dois programas representam
US$ 468 milhões (US$ 318 milhões para a CPI e
US $ 150 milhões para a API) em investimento.
Eles também incorporam uma abordagem
que visa ao enfrentamento de padrões históricos de negligência e de reparos necessários
de longa data. Diante das ambições desses
programas, as metodologias utilizadas para
a seleção de projetos visam definir critérios
que respondam aos dados (por exemplo,
demográficos e econômicos) ao invés de um
sistema político pré-existente que normalmente determina o financiamento.

*

Sigla em inglês.
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A INICIATIVA
DE PARQUES
COMUNITÁRIOS
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A INICIATIVA CONCENTRA-SE EM TRÊS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DIRECIONADAS
AOS INVESTIMENTOS: A GEOGRAFIA DO
DESINVESTIMENTO, TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS
EMERGENTES E O PAPEL DESEMPENHADO POR
PEQUENOS E MÉDIOS PARQUES NA VIDA SOCIAL
DOS NOVA IORQUINOS.
A Iniciativa de Parques Comunitários (CPI,
sigla em inglês) tem como objetivo enfrentar
diretamente um padrão histórico de desinvestimento usando uma abordagem orientada por dados. A iniciativa concentra-se em
três características principais direcionadas
aos investimentos: a geografia do desinvestimento, tendências demográficas emergentes e o papel desempenhado por pequenos
e médios parques na vida social dos Nova
Iorquinos. O processo de seleção teve início
a partir de vários exercícios de mapeamento.
↪ Primeiro, o Departamento de Parques
analisou todos os parques entre 0,15 e 5 acres
de tamanho que haviam recebido menos de
US $ 250.000 de investimento de capital nos
últimos 25 anos. Na sequência, analisou dados
que identificaram bairros que tiveram crescimento demográfico, altos níveis de densidade
populacional e concentrações da pobreza. A
partir desses critérios, um conjunto de bairros
específicos (ou zonas prioritárias) foi selecionado, com possíveis candidatos a recursos
adicionais, e 215 parques foram identificados.↪ Segundo, um estudo sobre parques
individuais oriundos dessa lista inicial foi realizado e, desde então, já foram selecionados 67
parques pelo Departamento de Parques para
participação na CPI.
Quando esse processo de seleção foi concluído, começaram os trabalhos para promover o
envolvimento e a participação da comunidade.

Como muitos desses parques não haviam sido
renovados por uma geração, a reunião de informações sobre os desejos dos moradores
do bairro circundante era considerada como
um processo particularmente importante.
Os investimentos em cada parque variaram de acordo com seu tamanho relativo e
suas necessidades, mas, em média, ficaram
abaixo de US $ 5 milhões. O financiamento foi
disponibilizado principalmente por meio de
alocação orçamentária feita pela prefeitura,
com fundos limitados do Estado e subsídios
privados. Como o processo de designação de capital do município é geralmente
lento e burocrático, projetos prontos e de fácil
aprovação foram executados (referidos como
melhorias específicas). Simultaneamente, o
Departamento de Parques está trabalhando para agilizar seu processo de execução
orçamentária para melhorar a velocidade
de implementação dos projetos.
Promover uma cultura de gerenciamento
de parques também era uma meta importante da CPI. Além de reunir a participação
da comunidade no processo de concepção,
o Departamento de Parques realizou ações
adicionais para apoiar a criação de organizações do tipo “Amigos de”, e de organizações
sem fins lucrativos responsáveis pela provisão
de manutenção suplementar e pela programação do parque, muitas das quais beneficiárias de investimentos. O envolvimento de

vizinhos na manutenção ativa dos parques
reformados era visto, particularmente, como
importante, tendo em conta que a CPI não
direcionava, especificamente, fundos adicionais para manutenção.
O Departamento de Parques também usou
a CPI como uma oportunidade de parceria com várias agências de cidades-irmãs
em torno de objetivos comuns. Para vários
parques que recebem financiamento da CPI,
o Departamento de Parques fez parceria com
o Departamento de Planejamento Ambiental
para implementar iniciativas de infraestrutura
verde, particularmente, em torno da gestão
de águas pluviais. Outros projetos se beneficiaram de parcerias com outras agências,
como a New York City Housing Authority.

↪ Finalmente, a CPI também se envolveu,
com sucesso, com várias organizações da
sociedade civil para alcançar seus objetivos,
incluindo um acordo com oito das principais áreas de conservação da cidade para a
disponibilização de fundos e apoio para os
parques da CPI, no valor de US$ 15 milhões
(NYC, 2015a). De modo especial, a parceria
entre organizações da sociedade civil, a CPI e
o Departamento de Parques visa aproveitar a
experiência em horticultura e a capacidade de
programação de algumas das maiores áreas
de conservação da cidade.
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MANUTENÇÃO
O PAPEL
DO DESIGN
A maioria dos parques reformados pela CPI
foi projetada por arquitetos e paisagistas do
Departamento de Parques. Isso significava
que materiais padronizados foram frequentemente utilizados, com vistas à viabilidade
de manutenção a longo prazo. Uma iniciativa de todo o departamento, denominada
Parques Sem Fronteiras, também foi incorporada ao projeto de vários parques financiados pela CPI. Parques Sem Fronteiras é
um programa que visa a uma melhor integração do parque com o tecido urbano de seus
bairros, o que significava, especificamente,
a sinalização de entradas e fronteiras dos
parques para que as melhorias pudessem
torná-los mais acolhedores, de fácil identificação e mais seguros. Em 2015, o Prefeito
de Blasio dedicou US $ 50 milhões ao programa. Alguns dos projetos conduzidos pela CPI
também receberam financiamento através
do programa Parques Sem Fronteiras.
Por último, a cidade de Nova York, em parceria com o Design Trust for Public Space,
produziu um documento que descreve os
padrões de alto desempenho para paisagens
(High Performance Landscape Standards).
Esses padrões têm sido adotados pelo
Departamento de Parques como um conjunto de medidas para melhorar o design e a
manutenção de parques.

CRÍTICA

Apesar do sucesso da CPI, existem várias
deficiências sob a perspectiva do município
que merecem ser apontadas. A primeira é
sobre como os investimentos anunciados
pelo programa estão relacionados com as
necessidades de manutenção a longo prazo. Os funcionários do Departamento de
Parques tomaram medidas para mobilizar
recursos da comunidade e tempo dos voluntários para ajudar na manutenção, mas
a infraestrutura deteriorada a ser reparada
e outras tarefas específicas (como como assistência à horticultura) requerem a expertise e recursos de especialistas. A maioria
dos “amigos de”, grupos que o município
está incentivando para os parques selecionados pela CPI, serão muito pequenos e
limitados em seus recursos para realizar os
tipos de trabalhos de conservação que os
parques maiores são capazes de realizar por
meio de organizações sem fins lucrativos ou
similares. Isso significa que o município deve
alinhar esses reinvestimentos estratégicos
considerando o financiamento para uma
manutenção de longo prazo. Idealmente,
essa deveria ser uma abordagem sistêmica,
o que exigiria amplo financiamento do município para o Departamento de Parques.
Embora a gestão de Blasio tenha tomado
medidas para melhorar os investimentos
de capital através da CPI e dos Parques Sem
Fronteiras, o proposto plano de capital para
10 anos visa US $ 2,5 mil milhões para os parques, o que representa uma queda significativa no financiamento (Foderaro, 2015). Os
programas são um passo importante, mas,
de acordo com alguns, a administração precisa ir ainda mais longe para enfrentar o atraso
prolongado na manutenção. Como em muitas
outras iniciativas, tanto defensores quanto
críticos apontam para a natureza única do in-
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vestimento da CPI como uma questão a ser
sistematicamente continuada para o enfrentamento da desigualdade de investimentos
em parques. As práticas incorporadas na CPI
devem ser institucionalizadas, caso contrário, mudanças políticas podem facilmente
descartá-las, se dependerem apenas do
financiamento da prefeitura.
Finalmente, embora a CPI enfrente, a longo
prazo, o subinvestimento nos parques existentes, ele não resolve a desigualdade geral
de acesso aos parques em todo o sistema.
Muitos dos mesmos bairros selecionados
pela CPI também falharam no atendimento da demanda por parques. Embora uma
única iniciativa não possa solucionar todos
os problemas, a necessidade de novas área
verdes em zonas prioritárias atendidas pela
CPI sugere a necessidade de investimento
não apenas em reparar a oferta limitada de
parques existentes, mas também investimentos que ampliem essas áreas verdes
nesses mesmos bairros.

As práticas incorporadas na CPI devem
ser institucionalizadas, caso contrário,
mudanças políticas podem facilmente
descartá-las, se dependerem apenas do
financiamento da prefeitura.
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A INICIATIVA
DOS PARQUES
ANCHORS

(Anchor Parks Initiative - API)
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HIGHBRIDGE
PARK MANHATTAN
BETSY HEAD
PARK BROOKLYN
ST. MARY’S
PARK THE BRONX
ASTORIA
PARK QUEENS
FRESHKILLS
PARK STATEN ISLAND

A Iniciativa dos Parques Anchors (API, sigla
em inglês) é outro programa lançado pela
gestão de Blasio para enfrentar os padrões
históricos de subinvestimento. A API visa
combater o financiamento limitado da década prevalecente para grandes parques
antigos, em cada um dos cinco distritos.
Ao focalizar os parques maiores, inclusive
nos bairros externos, o Departamento de
Parques estava identificando sua importância regional na provisão de oportunidades
de lazer que pequenos e médios parques
não foram capazes de ofertar. Devido à
escala desses parques, no entanto, o tamanho do investimento para cada é de US$ 30
milhões. Os parques incluídos na API foram:
Highbridge em Manhattan, Betsy Head no
Brooklyn, St. Mary’s no Bronx, Astoria no
Queens e Freshkills em Staten Island.

A API também reconhece e tenta implementar medidas para compensar as necessidades dos grandes parques que não recebem
apoio financeiro substancial de instituições
de conservação e outras PPP’s. A lógica das
PPP’s significa que parques localizados nos
bairros externos e sem perspectivas significativas de desenvolvimento imobiliário, ou
de escritórios comerciais ou de residentes
abastados, frequentemente, carecem dos
recursos provenientes dos grandes parques
“jóias” em Manhattan. Confrontar a discrepância do setor privado e a capacidade da
sociedade civil de disponibilizar recursos
não governamentais reforça a abordagem
estratégica da API.
Assim como a CPI, o financiamento de capital
para a API foi disponibilizado principalmente
por meio de alocação no orçamento da prefeitura, com uma gama semelhante de recursos
limitados de fontes estatais e privadas. A única
apropriação de fundos para a API também
sofre limitações semelhantes às da CPI, tendo
em conta a desconexão entre recursos para as
tão necessárias melhorias de capital e àqueles destinados à manutenção a longo prazo.
Como na CPI, as limitações da API decorrem
do escopo limitado de suas ambições, e sua
continuidade no futuro depende mais de cálculos políticos do que da identificação de um
novo meio para garantir a sustentabilidade
fiscal de longo prazo dos parques.
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Os espaços públicos de propriedade privada (POPS) são espaços abertos ao acesso
público, mas construídos e mantidos por
interesses privados em terrenos privados.
Os POPS são disponibilizados por empreendedores privados em troca de bônus de
densidade adicional, além das permissões
de zoneamento regulamentadas. Desde
1961, existem dispositivos na lei de zoneamento de Nova York para incluir os POPS em
novos empreendimentos. Essas leis foram
alteradas em 1975 para introduzir novas categorias de espaços abertos. As mudanças
de 1975 também introduziram a sua supervisão pelo Departamento de Planejamento
Urbano (embora em uma capacidade bastante limitada) para garantir que os novos
espaços atendessem aos padrões de design
dos equipamentos públicos básicos encontrados nos parques públicos. Em 1977, certas classes de POPS foram ampliadas para
incluir, por direito, distritos residenciais de
alta densidade. Por fim, em 2007 e 2009,
o município adotou um novo conjunto de
princípios de design para orientar a construção nos POPS.

←
DESAFIOS E
CONTEXTO
HISTÓRICO

OS POPS SURGIRAM COMO UM MECANISMO PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇOS ABERTOS, PARTICULARMENTE EM DISTRITOS
DE ESCRITÓRIOS DE ALTA DENSIDADE EM MANHATTAN.
Nas décadas de 1970 e 1980, quando a cidade de Nova York enfrentou uma crise fiscal e
apertou os orçamentos, os POPS eram vistos
como meios de disponibilização de espaços
abertos em uma época em que as despesas de capital com parques eram mínimas.
A série de atualizações da lei reflete o fracasso
dos primeiros espaços públicos disponibilizados através do programa e um processo contínuo de aprendizagem por parte do
Departamento de Planejamento Urbano e
seus parceiros. Até o momento, existem mais
de 550 POPS, que juntos fornecem quase 3,8
milhões de pés quadrados de espaço público
(NYC, n.d.c).

Os POPS são criados e operados por empreendedores
privados. As despesas de capital da construção recaem
sobre o empreendedor. Como a manutenção e a programação também são fornecidas pelo proprietário da terra, elas estão sujeitas a contratos com o município, que
estabelece os seus termos neste acordo.

No que se refere ao uso de POPS em Nova
York há um nível de aceitabilidade política da
densidade, especialmente em Manhattan e,
particularmente, em bairros dominados por
escritórios. A maioria dos POPS das cidades
de Nova York foram construídos nos dois
principais distritos comerciais centrais da
cidade: Downtown e Midtown Manhattan.

←
FINANCIAMENTO
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ZUCCOTTI
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O Parque Zuccotti, localizado no distrito financeiro de Manhattan, é um exemplo de praça
construída através do programa POPS, inserido na resolução de zoneamento de Nova York
de 1961. Os POPS desenvolvidos durante esse
período foram realizados apenas nos padrões
mínimos de qualidade dos espaços públicos
ofertados e, como resultado, muitos não
disponibilizaram sombras, bancos ou outros
equipamentos adequados. As leis de zoneamento de 1961 limitaram os bônus de densidade dos empreendedores que poderiam usar
20% da área do piso permitida. No entanto,
como esses bônus estavam autorizados, a
densidade adicional não estaria mais sujeita à
revisão pelo Departamento de Planejamento
Urbano ou pelo Departamento de Parques.
Construído em 1968, o Parque Zuccotti foi
originalmente chamado de One Liberty Plaza
e se localiza na antiga Singer Building, naquela época, o edifício mais alto do mundo.
A praça foi o resultado de uma negociação
entre o empreendedor (United States Steel)
e o Departamento de Planejamento Urbano.
Em troca de bônus adicionais de densidade,
os empreendedores financiaram a construção de uma nova praça, bem como sua manutenção e operacionalização (incluindo a
estipulação de que o espaço permanecesse
aberto 24 horas por dia).
Tendo em conta sua proximidade à Torre do
World Trade Center, na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001,
a praça foi utilizada para fins de prestação
de socorros de emergência e para fins de
recuperação. Devido aos danos causados
após os ataques de 11 de setembro, a praça
exigiu uma grande reforma. Os 33,000 pés
quadrados foram reinaugurados em 2006
e renomeados posteriormente com o nome

do presidente de um empresa imobiliária
(Brookfield Properties). A reforma também
teve como objetivo tornar o espaço mais
aconchegante para os milhares de trabalhadores do centro da cidade que utilizam o
espaço, especialmente durante a semana.
O Parque Zuccotti também foi o epicentro do
movimento Ocupa Wall Street, que começou
no outono de 2011. O movimento de protesto, que teve como objetivo chamar a atenção
para o aumento das desigualdades socioeconômicas (com uma ampla gama de outras
reinvindicações), escolheu a praça não apenas por sua proximidade com Wall Street, mas
também por seu status de POPS e suas anomalias legais e jurisdicionais. Em particular,
pela exigência legal de que o Parque Zuccotti
deveria estar aberto ao público 24 horas por
dia, e não fechar todas as noites como os

FONTE: ZUCCOTTI PARK, NYC 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

outros parques do Departamento de Parques,
o que foi visto como uma vantagem estratégica pelos organizadores do protesto. A desocupação do acampamento Ocupa Wall Street
foi, talvez, o exemplo mais conhecido dos tipos de protestos sobre as definições e implicações legais práticas do POPS em Nova York.
Embora a experiência de Zuccotti em muitos
aspectos tenha sido um exemplo extremo,
ela serviu para demonstrar algumas das deficiências na falta de requisitos de design e
de equipamentos no zoneamento do POPS
em Nova York, bem como para demonstrar
algumas ambiguidades e jurisdições confusas que podem surgir quando o setor privado
disponibiliza um espaço público.
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A INICIATIVA
DE PARQUES
COMUNITÁRIOS
(Community Parks Initiative - CPI)
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Inaugurado em 2018, o Parque Domino, localizado no bairro de Williamsburg, no Brooklyn,
é um dos parques mais recentes dos POPS de
Nova York. O parque ocupa 6 acres de espaço
de orla ao longo do East River e faz parte do
reordenamento dos 11 acres remanescentes
da grande fábrica de processamento Domino
Sugar. Um plano diretor para o novo empreendimento foi realizado na sequência do
rezoneamento de 2010 que possibilitou usos
residenciais e de escritórios comerciais no
bairro. O Parque Domino também foi incentivado pelos bônus de densidade concedidos
pelo município em troca da provisão de um
espaço público financiado e gerenciado pela
iniciativa privada. O design do parque, no
entanto, foi regido pela atualização de 2009
da portaria POPS de Nova York, e por um conjunto de princípios que acompanhou essas
reformas, os quais serão abordados mais
detalhadamente a seguir.
A Two Trees Management, proprietária do espaço Domino Sugar, foi habilitada para construir quatro torres residenciais como parte
dos US$ 2 mil milhões da urbanização, que inclui algumas das mais altas torres do Brooklyn
(REW, 2018). O plano diretor, aprovado pelo
município após um processo que incluiu
grupos da comunidade local, exige usos
de escritório e comércio, além de edifícios
residenciais. Negociações com o município
também levaram a inclusão de 700 unidades
de moradias populares no empreendimento.
O Parque Domino, que foi inaugurado antes

das três maiores torres residenciais (em um
esforço de mobilização de políticos e vizinhos
locais) tinha um orçamento de construção de
US $ 50 milhões. O parque, que estará aberto
diariamente ao público, das 6h às 13h, será
operado pela Two Trees e contará com um
serviço em tempo integral de horticultor, gerente do espaço público e de uma equipe de
aproximadamente 12 pessoas (“Domino Park
Designed”, 2018).

O projeto, realizado pela James Corner Field
Operations, também fez um esforço para
homenagear o histórico anterior do local e
sua relação com a comunidade circundante.
Esse tipo de sensibilidade para o local e várias
outras decisões de design refletem o conjunto
de medidas tomadas pelo Departamento de
Planejamento Urbano de Nova York, com base
na experiência passada, visando a melhoraria
da qualidade dos espaços públicos disponibilizados por meio do programa POPS. Conforme
descrito nas atualizações de 2007 e 2009
das leis de zoneamento dos POPS, os princípios de design para novos (e remodelados)
espaços públicos enfatizam a importância de
garantir que a praça esteja aberta ao público, seja segura e acessível, e ofereça tipos de
equipamentos que possam atrair o público
para o espaço.

Um esforço para homenagear
o histórico anterior do local e
sua relação com a comunidade
circundante.
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CRÍTICA

AO DETERMINAR,
DE FORMA ESTRITA,
A PROVISÃO DE
ESPAÇO PÚBLICO,
OS INTERESSES
PRIVADOS
OFERTADOS PELOS
POPS ATUAM, EM
GRANDE MEDIDA,
EM SEU PRÓPRIO
BENEFÍCIO.

A maioria dos POPS é criada por meio de regulamentação, o que significa que eles são
legalmente permitidos no zoneamento em
que se encontram, e que não estão sujeitos
ao ULURP (Processo Universal de Revisão do
Uso da Terra) da cidade e, por isso, existem
poucas oportunidades para comentários e
feedbacks do público. Neste sentido, o design e as decisões específicas sobre os termos
das operações do espaço são determinados,
em grande parte, fora de qualquer processo
público. Particularmente, no que se refere às
regras e regulamentos que regem o uso de
POPS, os mecanismos para a participação
pública são limitados.
O uso do que é conhecido como “design
excludente” na provisão de POPS é particularmente preocupante. Um número de POPS
utiliza vários meios para impedir tipos específicos de usuários no espaço (principalmente, mas não exclusivamente, os sem-teto),
incluindo designs com ponteiras nos bancos
para proibir o repouso. O policiamento, particularmente por meio de segurança privada, tem sido outra ferramenta para excluir
usuários “indesejados” dos POPS. Em um
número de casos, as regras e regulamentos
estabelecidos no contrato entre o município
e o proprietário prevê uma justificativa legal
para excluir usos e usuários específicos.
Por fim, embora o POPS disponibilize um
equipamento “público” tanto na concentração geográfica quanto no seu design e regulamentos, eles visam principalmente beneficiar
trabalhadores dos escritórios e proprietários
nos distritos comerciais, embora isso esteja
começando a mudar em resposta à dinâmica
imobiliária e mudanças na lei. Contudo, ao
determinar, de forma estrita, a provisão de
espaço público, os interesses privados ofertados pelos POPS atuam, em grande medida,
em seu próprio benefício. Dessa forma, os
POPS são, em sua maioria, uma ferramenta
de autoatendimento que carece da capacidade de resolver uma grande variedade de
problemas enfrentados pelos parques em
Nova York. Portanto, o que os públicos, exatamente, são capazes de utilizar, e quais são os
efeitos dessas escolhas na capacidade desses
espaços de funcionar política e socialmente
têm sido alvo de críticas (Németh, 2009).

POPS

↪
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VISÃO GERAL
Em outubro de 2012, o Furacão Sandy atingiu a cidade de Nova York. A cidade sofreu
grandes danos físicos devido aos ventos
fortes, e muitos bairros sofreram grandes
inundações. A tempestade também afetou
vários sistemas de infraestrutura críticos da
cidade. A explosão de um sub-gerador em
Manhattan cortou a energia da maioria dos
bairros abaixo da 14th Street. O sistema de
metrô foi severamente danificado e o serviço foi interrompido. Em conjunto, a tempestade e suas consequências revelaram a
variedade de vulnerabilidades sistêmicas
que a cidade enfrentava e a estreita relação
entre essas e as vulnerabilidades socioeconômicas subjacentes.

CASOS
4.4 PARQUES
E RESILIÊNCIA
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A tempestade também destacou, de forma
evidente, uma geografia de vulnerabilidade,
especialmente devido às inundações costeiras durante a tempestade. Juntamente
com a crescente ameaça de aumento do
nível do mar, a necessidade política de se
tomar medidas preventivas para reforçar a
resiliência de certas áreas estratégicas ficou
evidente. Logo após a tempestade, várias
leis estaduais e federais sobre desastres
ajudaram na recuperação, mas o governo
do município também foi estratégico na
institucionalização de iniciativas para viabilizar critérios estratégicos de resiliência
a longo prazo antes do próximo desastre.
Em 2015, o município de Nova York criou o
Escritório para Recuperação e Resiliência.
Este novo departamento pretendia liderar
esforços de longo prazo para preparar Nova
York para uma série de ameaças futuras.
Vários parques e espaços abertos teriam
um papel importante.
O desafio premente para o município era de
como proteger Nova York da elevação do
nível do mar e das tempestades através de
uma infraestrutura sólida, ao mesmo tempo
em que se considerava a capacidade de proteção das estruturas como componentes
integrais da rede de espaço aberto da cidade. Uma série de imperativos e inovações
surgiram a partir dessas considerações.
Sobretudo, nos novos projetos que teriam
que considerar o litoral da cidade numa

←
DESAFIOS E
CONTEXTO
HISTÓRICO

Este novo departamento pretendia
liderar esforços de longo prazo para
preparar Nova York para uma série de
ameaças futuras.
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O DESIGN PODERIA
AJUDAR A
INFRAESTRUTURA
A SE TORNAR PARTE
INTEGRANTE DA VIDA
URBANA NO CASO DE
DESASTRES NATURAIS
E DA VIDA COTIDIANA.

FONTE: VISTA DO HUNTER’S POINT,
SOUTH PARK, LONG ISLAND CITY,
QUEENS, NY 2019. BID
FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

larga escala, bem como a dinâmica combinada de vários espaços verdes públicos
interconectados. A construção de um sistema de diques fragmentados não atenderia
à função prioritária de proteção das propriedades do interior contra a inundação, o
que significava que os projetos exigiam uma
abordagem holística para subseções inteiras da cidade. Além disso, ficou evidente
que o design poderia ajudar a infraestrutura
a se tornar parte integrante da vida urbana no caso de desastres naturais e da vida
cotidiana. Por fim, certos tipos de projetos
de infraestrutura requerem um nível de
financiamento além da escala normalmente
viável no nível do município e, portanto,
exigiriam a implementação de fundos estaduais e federais.
Em junho de 2013, o município lançou a publicação “Uma Nova York mais forte e mais
resiliente” (NYCEDC, 2013), que incluía uma
série de ações destinadas a fazer com que
a cidade estivesse melhor preparada para
eventos futuros como o Furacão Sandy.
Entre as ações, estava a Coastal Protection
Initiative 21, que visava construir um sistema de proteção integrada contra inundações em Lower Manhattan. Em agosto de
2013, o Departamento Federal de Habitação
e Desenvolvimento Urbano (HUD, sigla
em inglês) lançou o concurso Rebuild by
Design, do qual várias propostas foram, em
algum momento, financiadas e realizadas.
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O PAPEL
DO DESIGN
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FOTO POR: ALESSANDRA RICHTER

O concurso Rebuild by Design, lançado pela
Força-Tarefa do Presidente Obama referente
ao Furacão Sandy, foi uma parceria entre o
HUD e vários grupos da sociedade civil. A
competição foi estabelecida por meio de um
processo de vários estágios que reuniu designers de diferentes profissões, selecionou
uma série de espaços e envolveu um amplo
compromisso com as comunidades locais e
o governo. A intenção era produzir propostas
que combinassem expertise internacional e
contribuições locais em projetos executáveis. Foram criadas oito equipes, com espaços individuais em toda a região afetada pelo
Sandy. Destes, cinco estavam localizados na
cidade de Nova York.

A competição não permaneceu puramente propositiva. Em 2014, o HUD lançou
o concurso National Disaster Resilience
Competition através do programa Community
Development Block Grant. Esta iniciativa ac
bou concedendo mais de US$ mil milhões
em financiamento para treze cidades e
estados nos Estados Unidos. Desse montante,
US$ 176 milhões foram alocados para a cidade de Nova York implementar o que era então
conhecido como Projeto Lower Manhattan e o
Projeto Connect.(6) A região metropolitana de
Nova York também recebeu financiamento
para vários outros projetos de infraestrutura
e espaço aberto relacionados à resiliência.

Ver http://www.rebuildbydesign.org/
news-and-events/updates/over-11-billionin-federal-dollars-pledged-to-rbd-projectssince-competition.

(6)
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4.4.1.

O BIG U
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Aqui, destacamos um projeto específico iniciado atualmente em Manhattan que surgiu
a partir do Concurso Rebuild by Design. O
Big U (Rebuild by Design, n.d.) foi proposto por uma equipe liderada por arquitetos
Dinamarqueses da BIG em colaboração
com a One Architecture, Starr Whitehouse,
James Lime Planning + Development, Green
Shield Ecology, AEA Consulting, Level Agency,
ARCADIS, e Buro Happol. O objetivo do projeto era criar uma infraestrutura rígida para a
proteção de inundações por um trecho de 10
milhas que simultaneamente disponibilizasse
uma série de espaços públicos específicos no
bairro e equipamentos para o parque. O conceito também propôs a divisão da margem
sul de Manhattan em uma série de compartimentos, cada compartimento compreende
uma zona de proteção fisicamente separada
e protegida contra inundações. Isso traria o
benefício adicional de permitir a realização de
uma série de ações comunitárias contextualmente específicas e de propostas de design
para atender às necessidades de cada bairro.
O HUD concedeu US $ 335 milhões para que
o Big U fosse implementado pelo município
de Nova York. Com esse financiamento, o
escopo da proteção inicial contra inundações foi revisado e dividido em vários projetos componentes. O projeto de Resiliência
Costeira do East Side (ESCR, sigla em inglês)
(NYC, 2015b; NYC, n.d.d), por exemplo, tem
como objetivo a criação de um sistema de
muros de proteção contra inundações que
ocorrem ao longo do East River entre a 23rd
Street e a Montgomery Street. O Plano de
Proteção Integral de Lower Manhattan, um
projeto separado, tem como alvo a costa ao
sul de Montgomery, e outro projeto, em algum
momento, acabará tratando do risco de inundações em Battery Park City.

Isso traria o benefício adicional de
permitir a realização de uma série
de ações comunitárias contextualmente específicas e de propostas de
design para atender às necessidades de cada bairro.
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CRÍTICA
O DESIGN E A
PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE

AS PERSPECTIVAS
INTERDISCIPLINARES
DA EQUIPE DE DESIGN,
COMBINADAS COM UMA
ESTREITA COLABORAÇÃO
COM VÁRIAS AGÊNCIAS
DA CIDADE, PERMITIRAM
QUE O PROJETO
ESCR LEVASSE EM
CONSIDERAÇÃO UMA
SÉRIE DE PREOCUPAÇÕES
SOCIAIS, FÍSICAS E
ECONÔMICAS.

A implementação do projeto ESCR envolveu
uma abordagem intensa, para melhor compreender as necessidades da comunidade
que pudessem ser atendidas em conjunto
com a implementação da infraestrutura de
proteção contra inundações decorrente do
projeto. Isso incluiu reuniões com as partes
interessadas, uma força-tarefa específica e
oficinas comunitárias para angariar informações. As 2,2 milhas de linha costeira incluídas
no projeto ESCR protegerão Lower e East Side
de Manhattan. Esta área inclui uma população significativa em habitação social e, como
tal, altamente vulnerável socioeconomicamente e à ameaça de inundação.
Diferentes parques e espaços abertos compõem o projeto ESCR, incluindo o Parque East
River e o Parque Stuyvesant Cove. Esses espaços serão incorporados ao sistema de parques
da cidade e se enquadrarão na jurisdição do
Departamento de Parques. Uma variedade
de oportunidades recreativas será incluída
nesses espaços e o município está buscando meios alternativos de acesso seguro ao
parque, que é separado do bairro adjacente
por uma rodovia. As perspectivas interdisciplinares da equipe de design, combinadas
com uma estreita colaboração com várias
agências da cidade, permitiram que o projeto
ESCR levasse em consideração uma série de
preocupações sociais, físicas e econômicas.

As iniciativas para impulsionar uma infraestrutura de larga escala para fornecer serviços públicos em Nova York é um estratégia
muito recente na construção de parques.
Portanto, é muito cedo para avaliar detalhadamente seus sucessos e falhas. No
entanto, várias decisões sobre o processo
e as experiências iniciais de empresas com
projetos semelhantes ao da ESCR podem
fornecer algumas pistas sobre os desafios
enfrentados por essa abordagem.
Um desafio voltado para os projetos em escala regional e a união do provisionamento
de parques à proteção contra inundações é
a escala do investimento necessário para a
sua implementação. A capacidade para obter um alto número de propostas da Rebuild
by Design baseava-se substancialmente no
financiamento disponibilizado pelo HUD de
US $ mil milhões. Investimentos recentes da
gestão de Blasio, para promover o trabalho
de proteção contra inundações, revelam
a força política dessa abordagem, mas os
investimentos realizados não têm a dimensão
necessária para empreender novas iniciativas de escala semelhante em outros bairros
carentes (NYC, 2015c).
O uso da infraestrutura de proteção contra
inundações para, simultaneamente, disponibilizar novos espaços abertos cria outro
conjunto de desafios, incluindo o de como
a geografia da vulnerabilidade a inundações
se relaciona com as necessidades e dados
demográficos de bairros adjacentes. Devido
aos altos custos de capital de proteção de
terras vulneráveis com infraestrutura, o financiamento voltou-se para a priorização de
áreas de alto valor da terra e alta densidade
populacional. Lower Manhattan se encaixa
nessas duas condições, pois abriga aproximadamente 220.000 habitantes e é um
dos dois principais distritos comerciais de
Nova York. Como resultado, a priorização de
projetos pode se tornar motivo para debate
político e contestação.
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A experiência da cidade de Nova York nos últimos anos apresenta uma série de
lições a serem difundidas para as cidades na ALC. Embora várias características
determinantes de Nova York (por exemplo, sua estrutura de governança, dinâmica
política, demografia, geografia, economia, ecologia e história) sejam únicas, não
apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. As estratégias através das
quais a sociedade civil e os governos locais têm se empenhado na provisão de
espaços públicos abertos podem oferecer informações e inspiração para variados
contextos. Isso não significa que qualquer uma das soluções discutidas acima
resolverá os problemas que impedem que os parques sejam multiplicados,
melhores ou mais equitativamente distribuídos nas cidades da ALC. Efetivamente,
as lições da cidade de Nova York apontam para a possibilidade de que várias
estratégias sejam adaptadas para responder aos contextos locais no planejamento,
design, financiamento e administração de parques.
Talvez o fato mais marcante da experiência recente de Nova York seja a variedade
de estratégias em torno de objetivos similares. As quatro grandes categorias
apresentadas nesta publicação e suas ilustrações descrevem um equilíbrio variado
entre o financiamento governamental e o privado, o processo de tomada de decisão
local e centralizado, e respostas a numerosos contextos históricos e políticos.
Para uma cidade cultural e socialmente diversa como Nova York, as respostas ao
provisionamento de parques exigem tanto flexibilidade como variedade. O desafio,
incorporado nos vários exemplos acima, é como equilibrar as respostas aos
desafios locais, necessidades e oportunidades, garantindo, simultaneamente, uma

FONTE: HIGHPARK, NYC 2019. BID
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provisão mais equitativa de espaços verdes públicos do que aquele que responde
puramente a interesses privados e a lógicas de mercado. Em Nova York, esse
desafio ainda é o tema de muitos debates, e várias iniciativas tentaram alcançar
esse equilíbrio.
Os vários parques descritos neste documento também abordam uma mudança
na maneira de como a utilidade dos parques é considerada: ou seja, espera-se
que os parques desempenhem funções múltiplas, além de serem espaços para
recreação. Isso pode ser visto com maior clareza nos projetos de resiliência que
a cidade empreendeu após o Furacão Sandy, mas vários outros projetos também
atestam as múltiplas funções que devem agora ser cumpridas pelos parques, que
podem variar desde o controle de inundações de tempestades em bairros inteiros
até a simples retenção do escoamento de águas pluviais.
Outra lição a ser difundida é a necessidade de novos parques atraírem e se
envolverem com uma variedade de grupos de diferentes interesses e partes
interessadas. Muitos dos projetos de maior sucesso em Nova York nos últimos
anos refletem uma convergência de interesses entre o município e o estado, o
setor privado e a sociedade civil. A viabilidade política da maioria desses projetos
depende, implícita ou explicitamente, de um conjunto de compromissos e
concessões de cada um dos interessados.
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As estratégias discutidas neste documento também compartilham uma consciência
crescente sobre a importância da escala no planejamento e design de parques.
A Iniciativa de Parques Comunitários, por exemplo, visava pequenos parques,
tendo em conta o seu importante papel social nos bairros. O design da iniciativa foi
adaptado aos desafios enfrentados por esse tipo de parque e suas possibilidades.
Por outro lado, os projetos de resiliência costeira representam uma abordagem
mais sistêmica exigida por suas necessidades funcionais, como a de infraestrutura
de proteção contra inundações.
Em muitos dos casos detalhados acima, a disponibilização de parques está
intimamente ligada a projetos mais amplos de desenvolvimento urbano. Este não
é um fenômeno novo, tendo em conta a construção do Central Park que, talvez,
seja o exemplo mais proeminente da história da cidade. O estreito vínculo entre
o reordenamento e o provisionamento de parques, no entanto, demanda uma
série de questões que devem ser consideradas para a aplicabilidade de modelos
semelhantes nas cidades da ALC. A primeira questão é sobre quem se beneficia
das mudanças mais amplas no uso da terra, muitas vezes ligadas a parques novos
ou reconstruídos, e quem perde? Em segundo lugar, qual é a escala das mudanças
de zoneamento (variando de um bairro inteiro a uma porção limitada da orla) e
o impacto das estratégias mais amplas? Por último, até que ponto o município
incluirá medidas para capturar alguns dos benefícios privados gerados pelas
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despesas públicas, seja para manter e reparar parques ou para disponibilizar outros
bens públicos, como moradias populares? Os exemplos de maior sucesso neste
documento disponibilizaram novos parques para a cidade, enquanto contribuíam
para o funcionamento de outras necessidades urbanas estratégicas, incluindo
moradia, sistemas de trânsito não motorizados, proteção contra inundações
e a reconstrução de áreas industriais anteriormente abandonadas. Nessas
experiências, novos arranjos institucionais foram utilizados para levantar fundos
públicos e catalisar investimentos privados, enquanto asseguraram a existência
de mecanismos para capturar alguns desses benefícios, ou para enfrentar
diretamente as desigualdades existentes através do financiamento público de
parques, por meio da criação de novas parcerias com atores da sociedade civil e
entre agências governamentais.
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PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS

06
ÊNDICE APÊNDICE APÊNDI

PARQUES URBANOS

NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK

P109

Mecanismos de financiamento

PARQUES URBANOS: NOVA YORK

↪

↪

↪

↪

↪

↪

↪

HIGH LINE

PARQUE
BROOKLYN
BRIDGE

HUNTER’S
POINT SOUTH

POPS

REBUILD BY
DESIGN

CPI E API

BASE TRIBUTÁRIA
GERAL
DA CIDADE

RECEITA
TRIBUTÁRIA PELO
DESENVOLVIMENTO
DO
EMPREENDIMENTO

ESTIPULACIONES
DE VIVIENDA
ASEQUIBLES EN
TERRENOS DE
DESARROLLO

N/D

N/D

N/D

↪
FINANCIAMENTO
DO MUNICÍPIO

↪
FINANCIAMENTO
DO ESTADO

↪
FINANCIAMENTO
FEDERAL

↪
FINANCIAMENTO
PRIVADO

↪
MECANISMO DE
CAPTURA DE
VALOR

FONTE: BERPOORTEN FANYA. ADULT COUPLE DREAM. SETEMBRO, 2018. 361
WORKS, CONSULTADO 2019. WWW.361.WORKS

APÊNDICE

P110

PARQUES URBANOS: NOVA YORK

↪

P111
APÊNDICE

↪

↪

↪

↪

↪

↪

HIGH LINE

PARQUE BROOKLYN BRIDGE

HUNTER’S POINT SOUTH

POPS

REBUILD BY DESIGN

CPI E API

MUNICÍPIO DE NOVA YORK, ESTADO
DE NOVA YORK

MUNICÍPIO DE NOVA YORK, PRIVADO
(EMPREENDEDORES)

PRIVADO (EMPREENDEDORES)

FINANCIAMENTO

MUNICÍPIO DE NOVA YORK, ESTADO
DE NOVA YORK, FEDERAL, DOADORES
PARTICULARES

MUNICÍPIO DE NOVA YORK,
FEDERAL

MUNICÍPIO DE NOVA YORK,
FEDERAL

↪

MUNICÍPIO DE NOVA YORK

MUNICÍPIO DE NOVA YORK

MUNICÍPIO DE NOVA YORK

PRIVADO (EMPREENDEDORES)

MUNICÍPIO DE NOVA YORK

MUNICÍPIO DE NOVA YORK

AMIGOS DA HIGH LINE

BROOKLYN BRIDGE PARK
CONSERVANCY,
DEPARTAMENTO DE PARQUES

DEPARTAMENTO DE PARQUES

PRIVADO (EMPREENDEDORES)

DEPARTAMENTO DE PARQUES

DEPARTAMENTO DE PARQUES

ESFORÇO INICIADO PELA COMUNIDADE; CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE
NO PLANEJAMENTO E DESIGN

ESFORÇO INICIADO PELA COMUNIDADE; CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE
NO PLANEJAMENTO E DESIGN

CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE NO
PLANEJAMENTO E DESIGN

VARIA/NÃO OBRIGATÓRIO

CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE
NO PLANEJAMENTO E DESIGN

CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE
NO PLANEJAMENTO E DESIGN

REZONEAMENTO

PLANO DIRETOR/
NÃO VINCULATIVO

REZONEAMENTO

N/D

PLANO DIRETOR/
NÃO VINCULATIVO

PLANO DIRETOR/
NÃO VINCULATIVO

REZONEAMENTO (USOS: INDUSTRIAL,
RESIDENCIAL E AUMENTO DE
DENSIDADE) VINCULADO AO
DESENVOLVIMENTO DO PARQUE

ZONEAMENTO SUBSTITUÍDO PELO
STATUS LEGAL DO EMPIRE STATE
DEVELOPMENT CORPS

REZONEAMENTO (USOS: INDUSTRIAL, LEI DE ZONEAMENTO PERMITE
RESIDENCIAL E AUMENTO DE DENSI- POPS, POR REGULAMENTAÇÃO
DADE) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO PARQUE

N/D

N/D

FINANCIADO PELA RECEITA DO
BROOKLYN BRIDGE PARK CONSERVANCY DE EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAIS DO LOCAL

DEPARTAMENTO DE PARQUES

PRIVADO (EMPREENDEDORES)

DEPARTAMENTO DE PARQUES

DEPARTAMENTO DE PARQUES

FUNDOS DE MANUTENÇÃO

FINANCIADO PELOS AMIGOS DA HIGH
LINE E DOAÇÕES (PRIVADAS,
FUNDAÇÃO E OUTRAS)

↪

BASE TRIBUTÁRIA GERAL DA CIDADE

RECEITA FISCAL DO EMPREENDIMENTO, ALGUMAS (MÍNIMO)
MORADIAS POPULARES

MORADIAS POPULARES ESTIPULADAS NO EMPREENDIMENTO

N/D

PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E
RESILIÊNCIA A DESASTRES

N/D

INTEGRAL PARA A COMERCIALIZAÇÃO
DO PARQUE E PARA A GARANTIA
DE DOAÇÕES E ADESÃO POLÍTICA

MEDIDAS DE RESILIÊNCIA COSTEIRA E
BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO DESIGN

MEDIDAS DE RESILIÊNCIA COSTEIRA
E BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS DOS
PRINCIPAIS COMPONENTES
DO DESIGN

NORMALMENTE NÃO TEM SIDO UM
FATOR IMPORTANTE, MAS ESTÁ COMEÇANDO A ASSUMIR CAPACIDADE
SEMELHANTE EM EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS

A RESILIÊNCIA COSTEIRA DETERMINA O COMPONENTE PRINCIPAL
DO DESIGN, ALÉM DE USAR A
INFRAESTRUTURA COMO
ESPAÇO RECREATIVO

O DESIGN TENTOU RESPONDER
ÀS DEMANDAS ESPECÍFICAS DAS
POPULAÇÕES LOCAIS E REDUZIR
AS BARREIRAS FÍSICAS E VISÍVEIS
AOS PARQUES, INTEGRANDO-AS
DE UMA MELHOR FORMA
AOS BAIRROS

↪

Comparação Geral

PROPRIETÁRIO

↪
OPERADOR

↪
PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE
↪
MECANISMOS FORMAIS DE
REVISÃO
↪
PAPEL DO ZONEAMENTO

↪

BENEFÍCIOS PÚBLICOS
ADICIONAIS
↪
PAPEL DO DESIGN

PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS
PARQUES URBANOS

07
NCIAS REFERÊNCIAS REFE

PARQUES URBANOS

NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK
NOVA YORK

P114

P115

PARQUES URBANOS: NOVA YORK

REFERÊNCIAS

Ecosystem Services in Urban Areas. Current Opinion in

Lachowycz, K., and A.P. Jones. 2013. Towards a Better

Navarro, M. 2015. 88,000 Applicants and Counting for 55

sio-additional-resiliency-investments-lower-manhattan-of.

Sturm, R., and D. Cohen. 2014. Proximity to Urban Parks

Almandoz, A. 2010. From Urban to Regional Planning in

Environmental Sustainability, Open Issue 14:101–8. Disponível

Understanding of the Relationship between Greenspace and

Units in ‘Poor Door’ Building. The New York Times. April

NYCEDC. 2009. Mayor Bloomberg Announces City’s

and Mental Health. The Journal of Mental Health Policy

Latin America, 1920–50. Planning Perspectives 25(1):87–95.

em: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.05.001.

Health: Development of a Theoretical Framework. Landscape

20, 2015. Acesso em 14 nov. 2018: https://www.nytimes.

$100 Million Acquisition of the 30-Acre Hunter’s Point

and Economics 17(1):19–24.

and Urban Planning 118(October):62–9. Disponível em: ht-

com/2015/04/21/nyregion/poor-door-building-draws-

South Parcel.” New York, NY: New York City Economic

tps://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.10.012.

-88000-applicants-for-55-rental-units.html.

Development Corporation. Acesso em 13 nov. 2018 de:

Surico, J. 2018. A New Leaf: Revitalizing New York City’s

https://www.nycedc.com/press-release/mayor-bloom-

Aging Parks Infrastructure. New York, NY: Center for an

Disponível em: https://doi.org/10.1080/02665430903515840.
Eronen, J., M.B. von Bonsdorff, T. Törmäkangas, M.
Austensen, M., V. Been, L.I. Vera, G. Khun Jush, K.M.

Rantakokko, E. Portegijs, A. Viljanen, et al. 2014. Barriers to

O’Regan, S. Rosof, et al. 2016. State of New York City’s

Outdoor Physical Activity and Unmet Physical Activity Need

Lee, A. C. K., and R. Maheswaran. 2011. The Health Benefits

Németh, J. 2009. Defining a Public: The Management of

berg-announces-citys-100-million-acquisition-30-acre-

Urban Future. Acesso em 14 nov. 2018: https://nycfuture.

Housing and Neighborhoods in 2016. New York, NY: NYU

in Older Adults. Preventive Medicine 67(October):106–11.

of Urban Green Spaces: A Review of the Evidence. Journal

Privately Owned Public Space. Urban Studies 46(11):2463–90.

-hunters-point-south.

org/research/a-new-leaf.

Furman Center. Acesso em 14 nov. 2018: https://furman-

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.07.020.

of Public Health 33(2):212–22. Disponível em: https://doi.

Disponível em: https://doi.org/10.1177/0042098009342903.
NYCEDC. 2013. A Stronger, More Resilient New York.

Ward Thompson, C., J. Roe, P. Aspinall, R. Mitchell, A.

center.org/files/sotc/SOC_2016_Full.pdf.

org/10.1093/pubmed/fdq068.
Nowak, D. J., and D.E. Crane. 2002. Carbon Storage and

New York, NY: New York City Economic Development

Clow, and D. Miller. 2012. More Green Space Is Linked to

Banks, J. 2018. Domino Park Design Is a Roadmap for

Fainstein, S., and N. Fainstein. 1989. “New York City: The
Manhattan Business District, 1945–1988.” In G.D. Squires

Limstrand, T. 2008. Environmental Characteristics

Sequestration by Urban Trees in the USA. Environmental

Corporation (NYCEDC). Disponível em: https://www.nyce-

Less Stress in Deprived Communities: Evidence from

Waterfront Revitalization. Real Estate Board of New York

(ed.) Unequal Partnerships: The Political Economy of Urban

Relevant to Young People’s Use of Sports Facilities: A

Pollution 116(3):381–9. Disponível em: https://doi.

dc.com/resource/stronger-more-resilient-new-york.

Salivary Cortisol Patterns. Landscape and Urban Planning

(REBNY), June 13, 2018. Acesso em 13 nov. 2018: https://

Redevelopment in Postwar America, 59. New Brunswick:

Review. Scandinavian Journal of Medicine & Science

org/10.1016/S0269-7491(01)00214-7.

www.rebny.com/content/rebny/en/newsroom/colum-

Rutgers University Press.

in Sports 18(3):275–87. Disponível em: https://doi.

ns/2018_REBNY_Watch_Columns/Domino_Park_Design_
is_a_Roadmap_for_Waterfront_Revitalization.html.

org/10.1111/j.1600-0838.2007.00742.x.
Foderaro, L.W. 2015. “On City Parks, Mayor de Blasio Is Seen

105(3):221–29. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.
NYCEDC. 2016. The High Line. New York, NY: New York City

NYC. n.d.a. Citywide Organization Chart. New York City,

Economic Development Corporation. Acesso em 11 set.

Office of the Mayor. Acesso em 13 nov. 2018 de:https://

2018: https://www.nycedc.com/project/high-line.

Witten, K., R. Hiscock, J. Pearce, and T. Blakely. 2008.

as Friend, Foe and Something in Between.” The New York

Lindner, C., B. Rosa, T. Baker, J. Brash, P. Birge-Liberman,

Bedimo-Rung, A.L., A.J. Mowen, and D.A. Cohen.

Times. Acesso em 14 nov. 2018: https://www.nytimes.

and J. Corner. 2017. Deconstructing the High Line:

NYCEDC. 2017. Hunter’s Point South. New York, NY: New

Activity of Residents: A National Study. Preventive Medicine

2005. The Significance of Parks to Physical Activity and

com/2015/06/12/nyregion/on-parks-mayor-de-blasio-is-

Postindustrial Urbanism and the Rise of the Elevated

NYC. n.d.b. About the New York City Department of Parks &

York City Economic Development Corporation. Acesso

47(3):299–303. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.

Public Health: A Conceptual Model. American Journal

-seen-as-friend-foe-and-in-between.html.

Park. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, p.10.

Recreation. New York City, New York City Parks. Disponível

em 14 nov. 2018: https://www.nycedc.com/project/

ypmed.2008.04.010.

Disponível em: http://muse.jhu.edu/book/51908.

em: https://www.nycgovparks.org/about.

hunters-point-south.

of Preventive Medicine, Active Living Research 28(2,

www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/org-chart.page.

landurbplan.2011.12.015.

Neighbourhood Access to Open Spaces and the Physical

Supplement 2):159–68. Available at: https://doi.or-

Gunawardena, K.R., M.J. Wells, and T. Kershaw. 2017.

g/10.1016/j.amepre.2004.10.024.

Utilising Green and Bluespace to Mitigate Urban Heat

Low, S., D. Taplin, and S. Scheld. 2005. Rethinking Urban

NYC. n.d.c. Privately Owned Public Spaces. New York City,

Osman, S. 2017. ‘We’re Doing It Ourselves’: The Unexpected

Waterfront Transformed. First edition. New York: Empire

Island Intensity. Science of the Total Environment

Parks: Public Space and Cultural Diversity. Austin, TX:

Department of City Planning. Acesso em 13 nov. 2018 de: ht-

Origins of New York City’s Public–Private Parks during the

State Editions, an imprint of Fordham University Press.

Chiesura, A. 2004. The Role of Urban Parks for the

584–5(April):1040–55. Available at: https://doi.or-

University of Texas Press.

tps://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops.page.

1970s Fiscal Crisis. Journal of Planning History 16(2):162–74.

Sustainable City. Landscape and Urban Planning

g/10.1016/j.scitotenv.2017.01.158.
Lungo, M. 2001. “Urban Sprawl and Land Regulation in

NYC. n.d.d. East Side Coastal Resiliency. New York

Hazer, M., M.K. Formica, S. Dieterlen, and C.P. Morley.

Latin America.” Lincoln Institute of Land Policy. Acesso em

City, New York City Parks.Disponível em: https://www.

Potwarka, L.R., A.T. Kaczynski, and A.L. Flack. 2008.

Development and the Anatomy of a Planning Dilemma.

2018. The Relationship between Self-Reported Exposure to

13 nov. 2018: https://www.lincolninst.edu/publications/

nycgovparks.org/planning-and-building/planning/

Places to Play: Association of Park Space and Facilities

J o u r n a l o f Pl a n n i n g Ed u c a t i o n a n d R e s e a rc h

Cohen, D.A. 2016. Interviews with Rebuild by Design’s

Greenspace and Human Stress in Baltimore, MD. Landscape

articles/urban-sprawl-land-regulation-latin-america.

neighborhood-development/east-side-coastal-resiliency.

with Healthy Weight Status among Children. Journal of

24(4):379–93. Acesso em 14 nov. 2018: https://doi.

Working Group of Experts. Public Culture 28(2(79)):317–50.

and Urban Planning 169(January):47–56. Disponível em:

Community Health 33(5):344–50. Disponível em: https://

org/10.1177/0739456X04270125.

Disponível em: https://doi.org/10.1215/08992363-3451339.

https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.006.

68(1):129–38. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.
landurbplan.2003.08.003.

Witty, J, and H. Krogius. 2016. Brooklyn Bridge Park: A Dying

Disponível em: https://doi.org/10.1177/1538513216661207.

Maas, J., S. van Dillen, R.A. Verheij, and P.P. Groenewegen.

NYC. 2011. Mayor Bloomberg Unveils Development Plan for

2009. Social Contacts as a Possible Mechanism behind the

Hunter’s Point South in Queens, New York City’s Largest

Wolf-Powers, L. 2005. Up-Zoning New York City’s
Mixed-Use Neighborhoods: Property-Led Economic

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18484170.
Wood, L., P. Hooper, S. Foster, and F. Bull. 2017. Public

Crompton, J. 2010. “Measuring the Economic Impact of

Honold, J., T. Lakes, R. Beyer, and E. van der Meer.

Relation between Green Space and Health. Health & Place

New Affordable Housing Complex since the 1970s. New

Rebuild by Design. n.d. The BIG U. New York, NY: Rebuild by

Green Spaces and Positive Mental Health: Investigating

Park and Recreation Services.” Ashburn, VA: National

2016. Restoration in Urban Spaces: Nature Views from

15(2):586–95. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.

York City, Office of the Mayor. Disponível em: https://www1.

Design. Acesso em 14 nov. 2018: http://www.rebuildbyde-

the Relationship between Access, Quantity and

Recreation and Park Association.

Home, Greenways, and Public Parks. Environment and

healthplace.2008.09.006.

nyc.gov/office-of-the-mayor/news/050-11/mayor-bloom-

sign.org/our-work/all-proposals/winning-projects/big-u.

Types of Parks and Mental Wellbeing. Health & Place

Behavior 48(6):796–825. Disponível em: https://doi.
David, J., and R. Hammond. 2011. High Line: The Inside

org/10.1177/0013916514568556.

Story of New York City’s Park in the Sky. First Edition. New
York, NY: Farrar, Straus and Giroux.

berg-development-plan-hunter-s-point-south-queensMalone, D. 2017. The East Side Coastal Resiliency Project

---new-york-city-s.

Will Span 2.5 Miles of Lower Manhattan. Building Design &

48(November):63–71. Disponível em: https://doi.orREW. 2018. RPA Recognizes Two Trees for Domino Park Plan.
Real Estate Weekly, Construction & Design, October 4, 2018.

Iovine, J.V. 2018. “Sweet Design on the Brooklyn

Construction September 27, 2017. Disponível em: https://

NYC. 2015a. Mayor de Blasio and Parks Commissioner Silver

Waterfront.” Wall Street Journal, Arts Section, June 30,

www.bdcnetwork.com/east-side-coastal-resiliency-pro-

Announce $15 Million in Conservancy Commitments. New

Sassen, S. 1991. The Global City: New York, London, Tokyo.

DiNapoli, T.P., and K.B. Bleiwas. 2018. New York City

2018. Disponível em: https://www.wsj.com/articles/

ject-will-span-25-miles-lower-manhattan.

York City, Office of the Mayor. Disponível em: https://www1.

Princeton, NJ: Princeton University Press.

Employment Trends. New York, NY: Office of the New York

sweet-design-on-the-brooklyn-waterfront-1530356401.

State Comptroller. Disponível em: https://osc.state.ny.us/
osdc/rpt10-2018.pdf.

nyc.gov/office-of-the-mayor/news/838-15/mayor-de-blaMillington, N. 2015. From Urban Scar to ‘Park in the Sky’:

sio-parks-commissioner-silver-15-million-conservancy-

Selmi, W., C. Weber, E. Rivière, N. Blond, L. Mehdi, and

Kaczynski, A. T., L.R. Potwarka, and B.E. Saelens. 2008.

Terrain Vague, Urban Design, and the Remaking of New

-commitments-to.

D. Nowak. 2016. Air Pollution Removal by Trees in Public

Association of Park Size, Distance, and Features with

York City’s High Line Park. Environment and Planning A:

“Domino Park Designed by James Corner Field Operations

Physical Activity in Neighborhood Parks. American Journal

Economy and Space 47(11):2324–38. Available at: https://

NYC. 2015b. PlaNYC: East Side Coastal Resiliency Project.

Urban Greening 17(C):192–201. Disponível em: https://doi.

Opens in New York.” June 15, 2018. World Landscape

of Public Health; Washington 98(8):1451–56.

doi.org/10.1177/0308518X15599294.

New York City. Disponível em: http://www.nyc.gov/html/

org/10.1016/j.ufug.2016.04.010.

Architecture (blog). Available at: http://worldlandscapearchi-

Green Spaces in Strasbourg City, France. Urban Forestry &

planyc/downloads/pdf/150319_ESCR_FINAL.pdf.

tect.com/domino-park-designed-by-james-corner-field-ope-

Kweon, B.-S., W.C. Sullivan, and A.R. Wiley. 1998.

Morris, N. 2003. Health, Well-Being and Open Space:

rations-opens-in-new-york/.

Green Common Spaces and the Social Integration of

Literature Review. Edinburgh: OPENspace, Edinburgh

NYC. 2015c. Mayor de Blasio Announces Additional

S taff, R . E . W. 2013. “D omino Park Sweetening
Building Process.” Real Estate Weekly (blog). July

Inner-City Older Adults. Environment and Behavior

College of Art and Heriot-Watt University, p.40.

Resiliency Investments in Lower Manhattan. Disponível no

24, 2013. Disponível em: https://rew-online.com/
domino-park-sweetening-building-process/.

Elmqvist, T., H. Setälä, S.N. Handel, S. van der Ploeg, J.

30(6):832–58. Acesso em 14 nov. 2018: https://doi.

website oficial do Município de Nova York em: https://www1.

Aronson, J.N. Blignaut, et al. 2015. Benefits of Restoring

org/10.1177/001391659803000605.

nyc.gov/office-of-the-mayor/news/171-15/mayor-de-bla-

g/10.1016/j.healthplace.2017.09.002.

P116

PARQUES URBANOS: NUEVA YORK

P117

P118

PARQUES URBANOS: NUEVA YORK

