
 

      

 

 

FUTURO 

MEU PORTO MARAVILHA - VIAGEM ATRAVÉS DO TEMPO 

Exposição interativa mostra obras em andamento e perspectivas de como ficará a Região 
Portuária  

A nova sala de exposições Meu Porto Maravilha convida para uma viagem através da história 
da Região Portuária passando pelas transformações do presente e projeções do futuro. 
Inaugurado neste domingo, dia 1º de julho, pelo prefeito Eduardo Paes, o espaço de 585 m2 
na Rua Barão de Tefé tem capacidade para receber 60 pessoas por hora e apresenta ao 
público a Operação Urbana Porto Maravilha. A entrada é franca, e a expectativa dos 
organizadores ¬ a Concessionária Porto Novo e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) ¬ é a de receber 180 mil pessoas por ano. 

Em 283 m², a sala da exposição interativa explora o conteúdo usando alta tecnologia de 
forma inovadora e intuitiva. Na maior tela multitoques do Brasil, com 22 metros, o visitante 
acessa o conjunto de transformações da região por meio de  mapas, infográficos, fotos e 
vídeos das obras e perspectivas futuras. Durante a exposição, o visitante também conhece 
as atribuições da Concessionária Porto Novo em cada fase das transformações da Região 
Portuária. As ações são apresentadas por temas como sistema viário e meio ambiente. O 
software da grande tela contém uma camada de partículas gráficas dinâmicas que 
acompanha os movimentos do visitante. 

Uma mesa interativa com interfaces conta a história da cidade por meio da Região Portuária, 
enquanto outra, no formato do mapa da Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do 
Porto do Rio de Janeiro, localiza grandes intervenções da operação, como o sistema viário. A 
mesa de conteúdo histórico recebeu película especial com quatro projetores sincronizados 
que permitem até oito pessoas interagirem ao mesmo tempo.  

O projeto arquitetônico de construção respeitou espaço das calçadas e paisagismo da área. 
Também atende a demandas de acessibilidade, como corrimãos, rampas de acesso, piso 
antiderrapante e banheiros acessíveis. A proposta da operação urbana valoriza espaços de 
convivência, e o Meu Porto Maravilha incorpora esse conceito: além da sala de exposições, o 
espaço também terá uma cafeteria que será inaugurada  em breve. 

O acervo será atualizado permanentemente para que o visitante acompanhe o andamento 
das obras e serviços na área de 5 milhões de metros quadrados (m²) executadas pela  Porto 
Novo. 

Espaço 

- Oito meses de reuniões, entre estudos e execução do projeto; 

- 250 pessoas participaram do processo; 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 8 empresas: Realização da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 
Rio de Janeiro (Cdurp) e da Concessionária Porto Novo. Concepção e gerenciamento da 
Comunicação +; Curadoria e coordenação de conteúdo: Arte3; Tecnologia interativa: 
SuperUber; Concepção e identidade visual: Tecnopop. Arquitetura e museografia: Pedro 
Mendes da Rocha Arquitetos Associados. 

- 585 m2 de área física 

- 283 m² de sala de exposição 

Serviço 

Visitação: gratuita. 

Endereço: Avenida Barão de Tefé, esquina com Avenida Venezuela, na Saúde. 

Horário de funcionamento: Terça a domingo das 10h às 20h. (inclusive feriados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

