
 

PPP do Porto Maravilha conta com maisR$ 1 bilhão para segundo ano de obras e serviços 
 
A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(Cdurp) autorizou o início da segunda etapa de obras e serviços públicos da operação 
urbana Porto Maravilha executados pela Concessionária Porto Novo no valor de R$ 1 
bilhão. As intervenções programadas de junho de 2012 a junho de 2013 estão previstas 
no contrato da Parceria Público-Privada (PPP).  

 
O montante liberado garante a ordem de início de execução das seguintes obras: 
 
• 11 km em novas vias 
• 40% do Túnel do Binário  
• 15% do Túnel da Via Expressa 
• 40% da estrutura do Museu do Amanhã 
• Início da demolição do Elevado da Perimetral 
• Conclusão do Túnel da Saúde - 60 metros 
• Conclusão do Túnel da Rede Ferroviária Federal - 314 metros 
• Conclusão das alças de subida e descida do Viaduto do Gasômetro 
• Conclusão do Reservatório do Morro do Pinto 
• Conclusão da sede da Cdurp 
 
Em junho de 2011, após o leilão dos Certificados de Potencial Adicional de Construção 

(Cepacs) que garantiu os recursos para a operação urbana, a Porto Novo assumiu a 
responsabilidade por obras e serviços públicos (limpeza urbana, iluminação pública, 
manutenção de vias, praças e passarelas e controle de tráfego) nos 5 milhões de metros 
quadrados da Região Portuária pelo período de 15 anos. A autorização para a ordem de 
início das obras nos próximos 12 meses inclui a continuidade desses serviços. 

 
Balanço da primeira etapa – junho de 2011 a junho de 2012 
Investimento: R$ 840 milhões 
Obras 
• Elaboração e aprovação de projetos executivos 
• Licenciamento das obras 
• Pesquisa Arqueológica 
• Início do Túnel da Saúde 
• Início do Túnel da Rede Ferroviária Federal 
• Início do Túnel do Binário na Rua Primeiro de Março 
• Início da escavação do poço de serviço da Praça Mauá para a construção do Túnel 

do Binário 
• Início da construção das alças de subida e descida do Viaduto do Gasômetro 
• Início da construção do Reservatório do Morro do Pinto 
• Início da construção da sede da Cdurp 
• Continuidade das fundações do Museu do Amanhã 



 

• Obras de infraestrutura na Via Trilhos e nas ruas General Luiz Mendes de Moraes, 
Mendonça, Equador e Comandante Garcia Pires  

• Abertura de nova rua no terreno da Praia Formosa 
 
Serviços 
• 64.000 km de ruas varridas 
• 15.000 toneladas de lixo domiciliar recolhidos 
• 12.000 toneladas de lixo público recolhidos 
• 11.000 limpezas de bueiros e ralos 
• 6.800 lavagens de ruas 
• 284 novas papeleiras instaladas 
• 912 lâmpadas trocadas 
• 4.900 mil buracos reparados com asfalto ou concreto, consertos de 

paralelepípedos e pedra portuguesa 
• 327 trocas e instalações de placas de trânsito e sinalização horizontal 
• 286 operações especiais de trânsito 
• 5.500 ocorrências de tráfego atendidas 
• 96 reparos em pontes e viadutos, incluindo o Elevado da Perimetral 
• 10.000 m² de capina 
• 300 podas de árvores mensais 
• 20 praças em manutenção, incluindo corte de grama e poda de arbustos 
 
Responsabilidade Social 
• 140 projetos e ações sociais com 31.800 pessoas impactadas diretamente 
 
Imagens do Sistema Viário: 

http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/release/imagens.zip  
Download de apresentação sobre o Sistema Viário: 

http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/release/apres.pdf 
 
Assessoria de Imprensa 
 
Porto Maravilha – Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 

de Janeiro (Cdurp)  
www.portomaravilha.com.br 
Luciene Braga – lubraga@cdurp.com.br e 21 2976-6656 e 8909-1623 
 
Concessionária Porto Novo 
www.portonovosa.com 
Cintia Magalhães cintia.magalhaes@cdurp.com.br 21 2507-8609 e 9199-2505 
 
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 

http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/sala_imprensa.aspx

