
 

 

 

 

PRESENTE 

Prefeitura entrega obras da primeira etapa do Porto Maravilha 

Secretaria Municipal de Obras urbanizou 24 ruas, implantou nova rede de infraestrutura e 
ampliou em 11 vezes a capacidade de drenagem da região 

A Prefeitura do Rio inaugurou neste domingo, 1º de julho, a primeira fase do Porto 
Maravilha. Em investimento de R$ 139 milhões, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) 
reurbanizou 24 vias - oito na parte baixa dos bairros da Saúde e Gamboa e 16 no Morro da 
Conceição. Desde 2009, a prefeitura assumiu a responsabilidade sobre essa área de 350 mil 
metros quadrados (m²) como demonstração do que será implementado nos 5 milhões de m² 
da Operação Urbana Porto Maravilha.  

A primeira fase, executada com recursos municipais, concentrou obras de reurbanização com 
serviços de redimensionamento e troca de redes de esgoto, água pluvial, potável, 
telecomunicações e iluminação, além de pavimentação e calçadas. A segunda fase receberá 
investimento de R$ 8 bilhões em recursos privados, sem dinheiro público. As obras e 
serviços da Operação Urbana Porto Maravilha, executados pela Concessionária Porto Novo, 
estão em curso desde junho do ano passado. A reurbanização chegará a todas as ruas dos 
bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo. 

Se dispostas em uma linha reta, as novas galerias subterrâneas implantadas pela SMO na 
Região Portuária, construídas na primeira fase, somariam 46,1 km. Em extensão, o número 
ultrapassa o comprimento da Avenida das Américas, com seus 40 km, e chega perto do 
traçado da Avenida Brasil - 58 km. A obra aumentou de dois para oito o número de saídas de 
água na Baía de Guanabara. As galerias de 80 cm de diâmetro foram substituídas por novas, 
11 vezes maiores (3,20m por 1,80m). A intervenção é  fundamental para solucionar os 
problemas de enchentes e alagamentos na região. A última obra de drenagem na Região 
Portuária foi há 100 anos. 

Na chamada “parte baixa”, as melhorias foram executadas na Avenida Venezuela, Rua 
Coelho e Castro, Rua Argemiro Bulcão, Rua Camerino, Rua Edgard Gordilho, Avenida Barão 
de Tefé, Rua Sacadura Cabral e Avenida Rodrigues Alves. No Morro da Conceição, as vias 
beneficiadas são: Ladeira Pedro Antônio, Caminho do Valongo, Ladeira do Valongo, Travessa 
Joaquim Soares, Travessa Mato Grosso, Ladeira João Homem, Travessa do Sereno, Travessa 
Coronel Julião, Beco das Escadinhas, Rua Eduardo Jansen, Rua Jogo da Bola, Rua Mato 
Grosso, Rua do Escorrega, São Francisco da Prainha e os becos João Inácio e João José. 

Redescoberta do Cais do Valongo e da Imperatriz 

A escavação trouxe à exposição pública o Cais do Valongo, na Avenida Barão de Tefé. 
Lideranças do movimento negro e estudiosos já alertavam sobre a existência do cais por 
onde mais de 500 mil africanos escravizados chegaram ao Brasil. Simbolicamente, a 
redescoberta, em meio às obras de requalificação da Região Portuária, em 2011, deu-se no 
ano em que este ponto de chegada dos escravos completava 200 anos. Arqueólogos e 
historiadores supervisionados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) passaram a dividir o canteiro de 2 mil m² na avenida com os técnicos da SMO, 
identificando e catalogando objetos da vida cotidiana das classes dominantes do império e 
dos negros escravizados.  

 



 

 

 

 

As relíquias passaram por análise e curadoria e hoje compõem memorial que expõe objetos 
usados pelos escravos para a proteção do corpo (pedras, miçangas e piaçava), para cultos 
religiosos (como búzios) e peças de louças, talheres, botões, dedais e brinquedos, entre 
outros achados históricos. 

A memória  do Cais do Valongo foi escondida por um outro fato histórico. A princesa da casa 
reinante de Nápoles, Thereza Cristina de Bourbon, desembarcou no Rio de Janeiro em 4 de 
setembro de 1843 para se casar com Dom Pedro II. Para a chegada da futura imperatriz, o 
imperador ordenou obras de embelezamento e melhoramento do Cais do Valongo, que 
ganhou um pavilhão de luxo e passou a se chamar Cais da Imperatriz. A iniciativa também 
tinha como objetivo apagar as marcas da escravidão. A Câmara Municipal encarregou a 
Academia de Belas Artes de erguer um monumento-chafariz na então Praça Municipal, hoje 
conhecida como Praça Jornal do Comércio. 

Em fevereiro de 2011, quando as obras do Porto Maravilha se depararam com o antigo cais, 
o projeto original foi modificado. Por decisão do prefeito Eduardo Paes, as redes de 
infraestrutura e drenagem foram adaptadas para que o sítio arqueológico ficasse exposto 
como memorial aberto à visitação pública a fim de manter viva a lembrança de um dos 
períodos mais cruéis da história da humanidade, a escravidão. 

Operação garantiu restauro do conjunto dos Jardins do Valongo 

A murada do Jardim do Valongo, também recuperada, recebeu de volta as quatro estátuas 
originais dos deuses Minerva, Mercúrio, Ceres e Marte. As obras, em mármore de Carrara, 
foram retiradas em 2002 pela Fundação Parques e Jardins para evitar depredações e 
estavam até então no Palácio da Cidade. Com a restauração do conjunto arquitetônico do 
Jardim do Valongo, as peças restauradas voltaram à Rua Camerino. A restauração devolve à 
cidade novo parque arborizado, aberto à visitação pública a partir do dia 24 de julho – das 
10h às 17h, de terça-feira a domingo. Visitas guiadas devem ser agendadas com 
antecedência no Espaço Meu Porto Maravilha (Avenida Barão de Tefé, esquina com Avenida 
Venezuela). 

A Operação Urbana Porto Maravilha restaurou o conjunto arquitetônico do Jardim do 
Valongo, que compreende Jardim, Mictório Público e Casa da Guarda. No Mictório, foram 
recuperadas as fachadas deterioradas com o desenho original preservado. As argamassas de 
cal do emboço e o reboco foram reconstruídos no traço original. Os sulcos e o coroamento do 
edifício foram reproduzidos na mesma configuração. A fachada foi em tom de amarelo ocre, 
original, em silicato de potássio, mais resistente. O piso aplicado é de ladrilho hidráulico, 
assim como soleiras e rodapés. A partir da inauguração, o Mictório reabre como centro de 
informações turísticas para divulgação de áreas de interesse e eventos da região. 

O projeto restaurador do interior e das esquadrias da Casa da Guarda teve a preocupação de 
restabelecer a unidade perdida após sucessivas descaracterizações e falta de manutenção. 
Entre as intervenções está a recuperação da estrutura da sacada. O gradil e o corrimão em 
madeira foram restaurados. A pintura, em amarelo, também é fiel a original.  

 

 

 



 

 

 

 

A Casa da Guarda será transformada em centro cultural voltado à Região Portuária, com 
espaço para exposições. A primeira delas, aberta hoje, será uma mostra dos achados 
arqueológicos encontrados nas escavações do Porto Maravilha. Na área de 2 mil m² do Cais 
do Valongo foram encontrados objetos da vida cotidiana das classes dominantes do império e 
dos africanos escravizados. O horário de funcionamento da Casa da Guarda é o mesmo do 
Jardim do Valongo - das terças-feiras aos domingos, de 10h às 17h. 

Serviço: 

Cais do Valongo (Rua Barão de Tefé, em frente ao Galpão da Ação da Cidadania) – 
memorial aberto à visitação 24 horas por dia 

Casa da Guarda (Ladeira do Valongo, no Jardim do Valongo) – A partir do dia 24 de Julho, 
o centro cultural será aberto à visitação de terças-feiras aos domingos, das 10h às 17h. 
Exposição de abertura: “Relíquias do Porto Maravilha”. Entrada franca 

Mictório Público (Rua Camerino 5, no Jardim do Valongo) – Centro de Informações 
Turísticas 

COLETA + RIO: Porto Novo inaugura sistema de coleta seletiva pioneiro 

Moradores, comerciantes e usuários da Região Portuária serão os primeiros a receber o novo 
sistema de coleta seletiva com armazenamento subterrâneo na cidade, o Coleta + Rio. A 
iniciativa da Concessionária Porto Novo cria nova lógica de coleta, evitando contato direto 
com os resíduos, além de diminuir o mau cheiro e a proliferação de ratos e baratas, já que o 
lixo ficará isolado em cubas sob a terra. 

O novo sistema é resultado de estudos e pesquisas de soluções inteligentes e sustentáveis 
da Porto Novo no Brasil e em outros países que podem ser adaptados e aplicados na 
Operação Urbana Porto Maravilha. A ideia, importada da cidade de Portimão (Portugal), 
otimiza o trabalho de limpeza pública, desobstrui calçadas deixando as ruas mais limpas e 
separa lixos seco e orgânico facilitando o trabalho de reciclagem do material descartado.  

A concessionária recolhe, em média, 1,1 mil toneladas de lixo das ruas e 1,5 mil toneladas 
de resíduos sólidos dos domicílios por mês nos bairros do Porto Maravilha. O projeto piloto 
terá 42 coletores (21 para produtos orgânicos e outros 21 para recicláveis). Cada contentor 
tem capacidade de armazenamento de 3 mil litros de material (cada caçamba de lixo atual 
suporta apenas 240 litros). A coleta do lixo armazenado, hoje diária, passará a ser efetuada 
três vezes por semana. A medida reduz o  tráfego de caminhões compactadores nas vias.  

Inicialmente, dois caminhões adaptados e com capacidade de transportar 15 mil litros de lixo 
farão a coleta. Os veículos são híbridos, o que significa que serão utilizados tanto na coleta 
do Coleta +Rio como na coleta tradicional de caçambas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Prefeito Eduardo Paes 

Carol Medeiros: 2976-3175 / 8909-1801 

Sérgio Braga: 2976-2065 / 8909-1227 

Natalia von Korsch: 2976-1375 / 8909-1849 

Priscylla Almawy: 2976-2984 / 8909-2534 

Leonardo Borges: 2976-1940 / 8498-9445 

Erika Rosental: 2976-1940 / 7640-0819 

 

Secretaria Municipal de Obras 

Thainá Halac 2273-8944 / 8909-1164 ascom.smo@gmail.com 

Karina Bottino  2976-2616 / 2976-2618 / 8909-1898  ascom.smo@gmail.com 

  

Secretaria Municipal de Turismo - Riotur 

Ana Cristina Fiedler 8909-3048 ascom.riotur@gmail.com 

Débora Póvoa 2976-7304 e 2271-7032 ascom.riotur@gmail.com 

 

Porto Maravilha – Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (Cdurp) 

Luciene Braga 2976-6656 e 8909-1623 lubraga@cdurp.com.br 

 

Concessionária Porto Novo 

Cíntia Magalhães – 2507-8609 e 9199-2505 cintia.magalhaes@comunicacaomais.com.br 

  

 

 

Luciene Braga 

Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 

Contatos: 55 21 2976-6640, 2976-6656, 8909-1623 e lubraga@cdurp.com.br 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - 
CDURP 

Rua Gago Coutinho 52, 5º andar, Laranjeiras CEP 22.221-070 Rio de Janeiro-RJ 

Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados 

 

mailto:lubraga@cdurp.com.br
http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/cadastro.html

