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O Rio de Janeiro deu passos decisivos para o resgate de 
sua história e um futuro mais sustentável em 2013. A 
abertura da Via Binário do Porto e a implosão de trecho 
do Elevado da Perimetral em novembro marcam nova 
lógica de mobilidade urbana na Região Portuária. Graças 
à população - que aderiu ao transporte público e mudou 
de hábitos, acompanhando as transformações na cida-
de - não se confirmaram as profecias mais pessimistas 
em relação ao trânsito, mesmo com o fechamento do 
viaduto e da Avenida Rodrigues Alves.  

Os cinco segundos da implosão do Elevado foram retra-
tados sob diversos ângulos por mais de 60 câmeras pro-
fissionais, e trouxeram à tona uma nova, e histórica, pai-
sagem. Quem passa agora pela Via Binário do Porto se 
depara com o Rio Antigo, antes à sombra da Perimetral: 
a Igreja Nossa Senhora da Saúde, construída em 1742 
sobre o Morro da Saúde, aparece entre a construção de 
modernos empreendimentos e prédios abandonados    
sendo restaurados. Fábrica de Espetáculos do Theatro 
Municipal, sede do Banco Central e AquaRio, novidades 
da região do Porto Maravilha, também surgem no novo 
caminho da cidade.

A candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial 
da Humanidade e a reinauguração do Centro Cultural 
José Bonifácio, celebrados em 20 de novembro, Dia 
Nacional da Consciência Negra, são mais motivos de 
orgulho.  Restaurado pelo programa Porto Maravilha 
Cultural e parte do Circuito Histórico e Arqueológico da 
Celebração da Herança Africana, o palacete da Gamboa 
reabre com projeto que reverencia a cultura Afro-
Brasileira na Região Portuária.

No alto do Morro do Pinto, a área de lazer no Parque 
Machado de Assis voltou a fazer parte da vida dos 12 
mil moradores do Santo Cristo e entorno. O espaço de 
21.850 metros quadrados construído sobre o novo re-
servatório de água – que será capaz de abastecer uma 
população de 500 mil pessoas – ganhou equipamentos 
modernos, escolhidos com a participação dos morado-
res. Porque Porto Maravilha não é só obra viária. É para 
melhorar a vida de quem mora e trabalha na região e de 
todos aqueles que amam o Rio de Janeiro.

Eduardo Paes

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto de lei promete mais moradias no Porto 
Encaminhado à Câmara de Vereadores pelo prefeito 

Eduardo Paes no dia 30 de outubro, o Projeto de Lei nº 

53/2013 cria mecanismos para aumentar o número de 

unidades residenciais na região para 2 milhões de me-

tros quadrados com novos incentivos fiscais (metade do 

estoque de potencial adicional de construção). Para imó-

veis residenciais e comerciais convertidos em residen-

ciais na região da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, o texto 

propõe anistia de dívidas municipais, isenção de IPTU e 

isenção de outorga onerosa para área adicional de cons-

trução. Compradores dos novos imóveis terão isenção de 

Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Mais 2.200  habitações de interesse social
A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 

do Rio de Janeiro (Cdurp) apresentou estudo de imóveis com 

situação fundiária irregular, abandonados ou subutilizados a 

ser desapropriados para a construção de 2.200 habitações 

de interesse social na área do Porto Maravilha. Foram iden-

tificados 42 terrenos para a construção das unidades para 

famílias de baixa renda em parceria com o Governo Federal  

por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.
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Bar Sabor das Louras, no Morro da Providência, reforçou equipe com nove funcionários extras 
para atender os 280 clientes durante o 2º Festival Gastronômico Sabores 
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O Sabor da Região Portuária
Os morros da Providência e do Pinto receberam a segun-

da edição do Festival Gastronômico Sabores do Porto nos 

dias 23 e 24 de novembro. Ao todo, 28 empreendedores 

participaram da iniciativa, com quitutes doces e salgados. 

Parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano 

da Região do Porto do Rio de Janeiro, o Sebrae-RJ e os em-

preendedores locais, o evento também reuniu artesãos e 

apresentações musicais.

Cais do Valongo candidato a Patrimônio da 
Humanidade
No dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 

a Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Rio Patrimônio 

da Humanidade (IRPH), chancelou o Cais do Valongo como 

patrimônio cultural. A placa oficializou a intenção da cidade 

em lançar a candidatura do sítio arqueológico a Patrimônio 

Mundial da Humanidade. Na mesma semana, a sede da 

Academia Brasileira de Letras (ABL) recebeu a reunião do 

Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), que reúne membros de 20 

países. A Unesco também inaugurou no Cais do Valongo a 

primeira placa da Rota do Escravo no mundo, reconhecendo 

a importância do espaço para a memória da diáspora negra.
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Com as obras do Porto Maravilha, a Prefeitura do Rio está implantando 
sistema totalmente novo de drenagem com a construção de deságues para 
dar solução definitiva aos problemas de alagamentos na Região Portuária. 
Ao todo, serão 47 km de galerias de águas pluviais e redes de drenagem, 
dos quais 8 Km (18%) já executados.

O novo sistema foi redimensionado - o atual data do início do século pas-
sado, quando a região recebeu aterro em 1,8 milhão de metros quadrados 
para a implantação do Porto do Rio. Dois deságues estão em construção: 
um perto da Rua Silvino Montenegro e outro na altura da Rua Rivadávia 
Correia, previsto para operar a partir do fim de fevereiro. Dois outros pas-
sarão por obras de ampliação (na altura da Rua Cordeiro da Graça e da 
Avenida Professor Pereira Reis). No total, haverá 10 pontos para escoa-
mento das águas para a Baía de Guanabara e o Canal do Mangue, cinco 
deles já concluídos (veja no mapa). 

Drenagem, 100 anos depois

A  rede de drenagem da Via Binário do Porto foi concluída, mas ainda não 
conectada aos novos deságues - ligação que só pode ser feita com a retira-
da da Perimetral para a instalação das galerias. Por sua vez, sem a abertura 
da Via Binário do Porto, não seria possível interditar o elevado. A demolição 
em 24 de novembro garantiu a evolução das obras desses pontos de saída 
das águas.

Plano de contingência adotou a conexão da rede pronta a um ponto de de-
ságue já existente a partir de instalação de bombas para drenar as águas 
das chuvas. “O esquema vigora até a entrada em operação do sistema da 
Rua Rivadávia Correia, prevista para 25 de fevereiro, quando este deságue 
será concluído”, explica o presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), Alberto Silva.  A capa-
cidade da estrutura provisória foi dobrada no início de dezembro para su-
portar a força das tempestades de verão.  Toda a rede de 47 Km entrará em 
operação em 2016, quando as ruas da Região Portuária já terão recebido 
nova infraestrutura urbana que inclui, além de drenagem, novas redes de 
água e esgoto, gás natural, energia, iluminação pública e telecomunicações.

PONTOS DE DESÁGUE 
Concluídos (capacidade ampliada) 

Anteriores (em obras de ampliação) 

Futuros

Localização Sistema Atual Sistema em Implantação

Compare o sistema atual ao em construção, que acrescentará 
800% à capacidade de vazão nos deságues da Baía de Guanabara

Sistema de deságue da água das chuvas em construção ampliará 
capacidade de vazão nos pontos de saída em mais de 800% IN
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Com implosão da Perimetral, entram em cena mais obras,

Via Binário do Porto, rotas alternativas e transporte público
Desde o fim do ano passado, cariocas e motoristas que passam pela região central da 
cidade têm conhecido novos caminhos e desenvolvido novos hábitos. Novembro mar-
cou a mobilidade urbana em construção na Região Portuária, quando a Prefeitura do 
Rio inaugurou a Via Binário do Porto, paralela à Avenida Rodrigues Alves, e interditou o 
Elevado da Perimetral entre a Praça Mauá e o Viaduto do Gasômetro. No dia 24 de no-
vembro, a implosão de 1.050 metros de extensão da Perimetral, da Avenida Professor 
Pereira Reis à Rua Silvino Montenegro, permitiu o avanço das obras da Via Expressa, 
que terá 5.050 m, três faixas por sentido e o maior túnel rodoviário urbano do País, de 
2.890 m de extensão, e da implantação de infraestrutura urbana.

No dia 25 de janeiro, a Perimetral foi interditada em toda a sua extensão para a con-
tinuidade das obras. Em fevereiro, o Mergulhão da Praça XV também fecha definiti-

vamente para as intervenções que farão dele parte da futura Via Expressa. Todas 
as alterações no trânsito são precedidas de um plano de mitigação de impactos que 
articula medidas implantadas pelas concessionárias de serviços de transportes públi-
cos (veja linha do tempo). Metrô e trens aumentaram o número de composições e am-
pliaram o horário de pico em meia-hora – quando os intervalos de espera são menores 
para acomodar mais passageiros. As barcas também tiveram acréscimo no número de 
embarcações e inauguraram a nova estação Araribóia, em Niterói, no fim de outubro, 
antes das grandes mudanças na Região Portuária. 

Técnicos da Secretaria Municipal de Transportes e da CET-Rio implantaram rotas alternati-
vas para motoristas no entorno do Centro, criaram trajetos preferenciais e exclusivos para 
ônibus, restringiram estacionamentos na região central, retiraram parte do tráfego do eixo 

14/10
Restrição de carga e descarga e de estacionamentos no Centro

Implantação de faixa reversível na av. Presidente Vargas
Reforço da integração entre trens e ônibus no ramal de Deodoro

aumento da oferta do sistema de metrô

21/10
Integração metrô–ônibus no Estácio

Retorno de 20% dos ônibus paradores provenien-
tes da Baixada Fluminense no INTO (Caju)

Redução de 15% dos ônibus de Niterói e São 
Gonçalo no eixo av. Presidente Vargas

26/10
Inauguração nova estação 

de Barcas em Niterói

24/10
Implantação BRS 
Estácio – Carioca 

12/10 
Incentivo ao uso de rotas alternati-
vas para chegar ao Centro
Campanha para incentivo ao uso de 
ônibus executivos como alternativa 
aos automóveis

19/10
abertura de terminal 
de ônibus no Instituto 
de Traumatologia e 
Ortopedia (Into)

4     Porto Maravilha



N    vos    caminh    s
das avenidas Brasil, Francisco Bicalho e Presidente Vargas, além de criar reversíveis nos 
horários de maior movimento. Desde outubro, vias foram sinalizadas com faixas e painéis 
de mensagens variáveis para que os motoristas não se confundam. Além disso, agentes de 
trânsito de prontidão mantêm trabalho de orientação. “A gente fez um apelo ao cidadão 
carioca e da Região Metropolitana para que utilizasse o transporte público ou a carona soli-
dária. E tivemos todo o apoio”, avaliou o prefeito do Rio, Eduardo Paes. 

Carlos Roberto Osório, secretário municipal de transportes, acompanha de perto todas 
as grandes interdições. “A Via Binário do Porto abre uma nova passagem na Região 
Portuária, integrando-a com todas as suas vias internas. E nesse momento de obras, 
enquanto não temos a Via Expressa inaugurada, ela configura importante alternativa 
ao fluxo de veículos que acessava a Perimetral”, explicou.

Implosão da Perimetral
Cinco segundos mudaram o rumo da história do Rio de Janeiro. Pontualmente às 7h do 
dia 24 de novembro, a implosão com 1.200 quilos de explosivos levou abaixo quase 20 
toneladas de Perimetral numa operação que envolveu 1.150 profissionais. Seis frentes 

de trabalho com equipes da Prefeitura do Rio e da Concessionária Porto Novo fazem 
a limpeza da área até fevereiro. As 5,1 mil toneladas de aço, parte do pacote de 9 mil 
toneladas leiloado em novembro, e os 13 mil metros cúbicos de concreto retirados 
serão reciclados e reutilizados na pavimentação de ruas da região.

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro (Cdurp), empresa da prefeitura responsável pelo Porto Maravilha, Alberto 
Silva explicou que a demolição do elevado é essencial à continuidade das obras da 
nova Via Expressa e de drenagem. “O tipo de mobilidade urbana que estamos cons-
truindo devolverá qualidade de vida à população, que precisa conhecer o novo concei-
to. Ampliaremos a capacidade de tráfego em 27% com as obras. Vamos adicionar o 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) conectando metrô, trens, barcas, teleférico e termi-
nais de ônibus, rodoviária e aeroporto, 17 Km em ciclovias e grandes passagens para 
pedestres. Privilegiamos o transporte público. Estamos mais centrados nas pessoas do 
que nos carros”, detalha Alberto Silva. “Quem quiser conhecer melhor esse plano pode 
participar de nossas visitas guiadas às obras. Basta fazer a inscrição no site (www.
portomaravilha.com.br/visitas)”, convida.

Tire suas dúvidas sobre as ações para diminuir impactos no 
trânsito e nos transportes com o fechamento definitivo do 
Elevado da Perimetral e do Mergulhão da Praça XV
www.PortoMaravilha.com.br

2014

28/10
aumento da oferta 
de lugares nas bar-
cas Rio-Niterói

03 /10
Criação de rota pa-
ralela à Binário do 
Porto (Binário 2)

24/10
Implosão do primeiro 
trecho do Elevado da 
Perimetral

09/02 
Inversões de vias 
no Centro e Lapa

09/11
Transferência da circulação de to-
das as linhas intermunicipais com 

destino a Praça Mauá/Castelo/
Passeio da av. Rodrigues alves 

para o trajeto paralelo (Binário 2)

02 /10
Fechamento definitivo 

de trecho da Perimetral e 
operação contínua da Via 

Binário do Porto

26/01
Interdição do trecho remanescente 

do Elevado da Perimetral

16/02
Fechamento do 

Mergulhão da Praça VX 
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Coleta urbana e domiciliar, 
varrição e capina

Os contêineres subterrâneos da 
Coleta + Rio evitam o contato 

direto com o lixo e diminuem a 
proliferação de ratos e baratas 

Em áreas de difícil 
acesso, garis 
alpinistas fazem a 
limpeza usando 
técnicas de rapel

Construção de 
novas calçadas e 
pequenos reparos 
localizados

Apoio às operações em 
vias públicas. Com a 

interdição da Perimetral e 
abertura da Via Binário do 

Porto, promotores nas 
ruas orientam motoristas. 
As câmeras do Centro de 

Operações ajudam no 
controle do trânsito

Limpeza de 
bueiros e bocas 
de lobo

Restauração de 
pavimentos, aplicação 

de asfalto, reparo e 
rejuntamento de 
pavimentos com 
paralelepípedos

A Prefeitura do Rio contratou a Concessionária Porto Novo 
para prestar serviços públicos municipais e executar obras 
de infraestrutura urbana e viárias nos 5 milhões de metros 
quadrados da operação urbana Porto Maravilha.
Até 2016, a Região Portuária terá 4.764 km de túneis, 70 
km de vias reurbanizadas, 66 km de calçadas, 17 km de 
ciclovias, novas redes de água, esgoto, drenagem, energia, 
telecomunicações, gás natural e iluminação pública.

DRENAGEM DA REDE PLUVIAL

MANUTENÇÃO DAS VIAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SINALIZAÇÃO

OPERAÇÃO DE TRÁFEGO

Instalação de 
pontos extras, troca 
e reparo de quadro 
de comando, apoio 

em eventos e troca 
de lâmpadas

Pintura, troca, limpeza e 
reparo de placas

SERV  ÇOS 
LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO

6     Porto Maravilha
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por favor

Praças e áreas verdes e de lazer no Porto Maravilha somam hoje 85 mil metros quadrados (m²). Até 

2016, após a conclusão das obras, a quantidade de espaços públicos crescerá 144 mil m², chegando 

a 229 mil m². O projeto mais ousado é a abertura de um parque linear que começa na Praça XV e 

segue até o Armazém 8. O grande passeio terá 61 mil m² em 2,6 km de extensão com ciclovias, 

área de lazer e, em alguns trechos, passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). “Vamos criar 

cenário integrado ao centro histórico da cidade com ciclovias, parques e museus no caminho”, des-

creve Luiz Lobo, diretor de Obras da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 

do Rio de Janeiro (Cdurp).  O Museu de Arte do Rio (MAR), aberto desde março de 2013; o Museu do 

Amanhã, com inauguração prevista para 2015; e a Fábrica de Espetáculos, parte do complexo do 

Theatro Municipal em construção, ficam no trajeto do passeio público.  

A abertura da Via Binário do Porto em 2 de novembro permitiu a destinação de espaços à insta-

lação de praças ao longo do traçado de 3,5 km. “Significa avançar em duas frentes: abrir áreas de 

convivência para o lazer e também de rotas para caminhadas. Um convite a percursos a pé nesta 

área da cidade”, projeta o presidente da Cdurp, Alberto Silva. Os projetos de urbanismo encontram-

-se em desenvolvimento, mas quem passa pela via já pode ver os gramados aos pés da Igreja da 

Saúde, do Morro da Gamboa, e sob as alças do Viaduto do Gasômetro.

Mais espaços,

Patrícia Pereira Leal, 34 anos, moradora da Gamboa, defende a criação de novos espaços e a con-

servação dos tradicionais. Leva com frequência o filho de dois anos para brincar na Praça Coronel 

Assunção, mais conhecida como Praça da Harmonia, xodó dos moradores. Com coreto, árvores e 

parquinho, o lugar de encontro dá àquele ponto do bairro jeito de cidade de interior. “Vivo na região 

desde que nasci. Quando era pequena, aproveitava muito pouco os atrativos da área. Agora, procuro 

levar meu filho para passear e se divertir com as outras crianças”, justifica. A Praça da Harmonia fica 

no coração da Gamboa, em frente ao Moinho Fluminense e ao 5º Batalhão da Polícia Militar.

Reinauguração do Parque Machado de assis
No ano passado, as obras do Porto Maravilha exigiram a transferência da quadra de futebol do Parque 

Machado de Assis, no Morro do Pinto, para terreno próximo para a construção de novo Reservatório 

de Água - o terceiro maior da cidade, com capacidade para armazenar 15 milhões de litros e abaste-

cer população de até 500 mil habitantes. Reaberto no dia 1º de dezembro, teve projeto elaborado 

em parceria com moradores e ganhou, além de campo de futebol de grama sintética, quadra polies-

portiva, equipamentos infantis, academia ao ar livre, academia para a terceira idade, churrasqueira, 

vestiário, almoxarifado e pista de caminhadas. Com a elevação do terreno, o parque tem agora dois 

mirantes e vista privilegiada da Região Portuária e do Centro. Para utilizar churrasqueira, quadra ou 

campo de futebol das 6h às 22h, moradores devem agendar com antecedência na administração do 

parque, das 8h às 17h.
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Av. Brasil
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Candelária
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do Brasil
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Áreas existentes: 85 mil m²
Novas áreas: 144 mil m²
Total em 2016: 229 mil m²

Nova área de lazer 
no Morro do Pinto
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até 2016, áreas públicas para lazer e convivência na região 
do Porto Maravilha terão acréscimo de 144 mil m², chegando 
a 229 mil m² 



8     Porto Maravilha

Prefeitura reabre Centro Cultural José Bonifácio. Parte 
do Circuito Histórico e arqueológico da Celebração da 
Herança africana, o casarão da Rua Pedro Ernesto foi 
restaurado pelo programa Porto Maravilha Cultural
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Ele está de volta

E O PRÊMIO VaI PaRa... a CULTURa 

Os 34 vencedores do 1º Prêmio Porto Maravilha Cultural partici-
param de cerimônia no dia 22 de janeiro no CCJB. Ao todo, foram 
R$ 3,8 milhões distribuídos a projetos de pessoas Física e Jurídica. 
Inicialmente, o edital premiaria 20 iniciativas culturais com R$ 2 
milhões, mas o grande número de propostas, ao todo 206, e a re-
levância dos projetos fizeram com que os recursos fossem amplia-
dos. “A proposta deste prêmio é incentivar projetos que valorizam o 
patrimônio imaterial da região que reconhecidamente tem vocação 
histórica para a cultura”, definiu Rogério Machado Riscado, supe-
rintendente de Desenvolvimento Econômico e Social da Cdurp, ao 
participar da cerimônia.
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Vestidos de azul e branco e tocando instru-

mentos de percussão, membros do grupo 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito dos Homens Pretos e corte-

jo das Guardas de Congado (MG) abriram o 

evento de reinauguração do Centro Cultural 

José Bonifácio (CCJB) no Dia da Consciência 

Negra, 20 de novembro. A construção do 

século XIX da Rua Pedro Ernesto foi reaber-

ta pela Prefeitura do Rio após restauro do 

programa Porto Maravilha Cultural. Parte 

do Circuito Histórico e Arqueológico da 

Celebração da Herança Africana, o espaço 

abrigou até 20 de janeiro o projeto “África 

Diversa” e a exposição “Seppir 10 - Uma 

Década de Igualdade Racial”. Em fevereiro, 

será lançado edital para gestão do CCJB.

O prefeito Eduardo Paes participou da ceri-

mônia e recebeu um rosário com a benção 

do grupo: “Esse dia é especial para refletir 

sobre o negro no Brasil e comemorar os 10 

anos da Secretaria de Políticas e Promoção 

da Igualdade Racial. Inicialmente, as obras 

Região Portuária eram pensadas como um 

projeto urbanístico, de calçadas, asfalto 

e iluminação. O mais fantástico do Porto 

Maravilha é aliar a requalificação com a his-

tória, a cultura e a importância do negro”. 

O palacete na Rua Pedro Ernesto 80, foi 

inaugurado em 1877 por Dom Pedro II, ain-

da com o nome de Escola Pública Primária 

da Freguesia de Santa Rita, a primeira da 

América Latina. Ao saber que seria presen-

teado por personalidades ligadas ao go-

verno imperial com uma estátua de bron-

ze, o imperador sugeriu que aplicassem o 

dinheiro na construção de um conjunto de 

escolas para levar educação às comunida-

des pobres da cidade. A inscrição “Ao Povo 

o Governo” marca o episódio.

Restauro e atividades
O Porto Maravilha Cultural, que destina 

3% da venda dos Certificados de Potencial 

Adicional de Construção (Cepacs) à recu-

peração do patrimônio artístico, histórico 

e cultural da Região Portuária, investiu R$ 

3,8 milhões na restauração do centro. Além 

de pisos, telhados, fachadas, forros, esqua-

drias, revestimentos e ornamentos restau-

rados, as obras instalaram sistema de ar con-

dicionado e adaptações de acessibilidade. 

O espaço terá uso múltiplo, combinando ati-

vidades acadêmicas, pedagógicas e artísti-

co-culturais sobre a contribuição africana 

para a formação social brasileira. Graças à 

sua importância histórica, cultural e social, 

abrigará exposição permanente dos obje-

tos encontrados durante as escavações e 

obras da Operação Urbana Porto Maravilha. 

Pulseiras, cachimbos, amuletos e diver-

sos outros itens utilizados pelos afri-

canos escravizados que desembarca-

ram no Rio entre os séculos XVII e XIX 

foram catalogados e ajudarão a contar 

essa história.


