
 

 
 
 

Porto Olímpico: assinatura de termo de compromisso marca desenvolvimento 
imobiliário no Região Portuária 

  
A Prefeitura do Rio, o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (gerido pela 
Caixa Econômica Federal), Previ-Rio e Solace assinam hoje, 8 de março, o  Termo de 
Compromisso para Desenvolvimento de Projetos Imobiliários no Porto Olímpico, 
documento que estabelece diretrizes preliminares para construção e aproveitamento 
das edificações pelo mercado imobiliário após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016. O conjunto de imóveis na área do Porto Maravilha reservado à instalação dos 
equipamentos voltados aos Jogos soma 850 mil metros quadrados em potencial 
construtivo e receberá as vilas de mídia e de árbitros, um centro de convenções e dois 
hotéis com 500 quartos cada.  
Por meio do Previ-Rio, a prefeitura assume o compromisso de oferecer aos servidores 
públicos municipais, em condições diferenciadas, linhas de crédito para aquisição de 
unidades imobiliárias no Porto Olímpico, após a utilização pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI). O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha vem 
negociando a disponibilização dos imóveis da Praça Marechal Hermes 63 (Praia 
Formosa), da Avenida Francisco Bicalho 146 (Usina de Asfalto) e Avenida Pedro II 67 
(Cedae) para a instalação do empreendimento.  
A Solace – sociedade de propósito específico constituída para investimentos 
imobiliários na área do Porto Maravilha – declarou interesse em desenvolver projetos 
na Região Portuária que privilegiem o conceito “viver, morar e trabalhar integrados”, 
com empreendimentos imobiliários de uso misto, para fins residenciais e comerciais. 
 Neste acordo, a empresa anunciou que pretende, numa primeira fase, construir 
apartamentos de dois e três quartos e dois hotéis na área do Porto Olímpico. Juntos, 
eles vão garantir um incremento de quatro mil quartos no número de acomodações na 
Região Portuária, para suprir não só a demanda olímpica como também promover o 
desenvolvimento da área. A previsão é de que a empresa inicie as obras do Porto 
Olímpico até o final do ano. 
A Região Portuária, área de especial interesse urbanístico instituída pela Lei 101/2009, 
passa por processo de requalificação e prevê que todas as construções erguidas na 
delimitação legal sigam princípios sustentáveis. Uso de painéis solares, tetos verdes ou 
reflexivos, aproveitamento de água das chuvas, sistema de medidores individuais de 
água, bicicletários, vias exclusivas para pedestres e mais áreas de convivência são 
exemplos dos novos parâmetros de edificação, servindo de referência para a cidade. A 
implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), primeiro do tipo no Rio, vai integrar a 
região aos diversos modais e trazer um novo conceito de transportes públicos. 
  

PORTO MARAVILHA 
A Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha é o maior processo de requalificação 
em curso na América Latina, concebido para a recuperação completa da infraestrutura 
urbana, dos transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural em 
uma área de 5 milhões de metros quadrados nos bairros da Gamboa, Saúde, Santo 
Cristo e parte do Caju, Cidade Nova e São Cristóvão.  Totalmente custeada pela venda  



 

 
 
 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) e terrenos públicos, a 
operação é a maior Parceria Público-Privada (PPP) do país e receberá investimento 
de R$ 8 bilhões em obras estruturantes e serviços por 15 anos, sem que a Prefeitura do 
Rio precise desembolsar recursos de seu orçamento.  
O processo de revitalização da Região Portuária começou em 2010 e já é possível 
perceber as mudanças nas ruas dos bairros da Saúde e Gamboa, que passam por 
intervenções e receberam novos calçamentos, redes subterrâneas de água, luz, gás, 
telecomunicações e saneamento.  
Porta de entrada de muitos turistas na cidade, o Porto do Rio também ganhará 
projetos especiais que não vão apenas atender a esses visitantes como também aos 
atuais e futuros moradores. O Museu do Amanhã, do renomado arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava, e o Museu de Arte do Rio (MAR), já estão em construção na Praça 
Mauá e são ícones da requalificação.   
Outra grande obra é a implantação de um novo sistema viário que vai ampliar a 
capacidade de tráfego da região em mais de 50%. A Avenida Binário do Porto (paralela 
à Rodrigues Alves) – via de 3,5 Km construída sobre a antiga Via Trilhos para ligar a Rua 
Primeiro de Março ao Viaduto do Gasômetro e fazer a distribuição interna dos bairros 
do Porto Maravilha – começou a ser construída em 2011 e tem previsão de conclusão 
no início de 2013. O Binário é fundamental para viabilizar a demolição do Elevado da 
Perimetral, antigo sonho da cidade que vai devolver a beleza da vista do centro 
histórico e da área do Porto que encontra o mar. A derrubada começa em 2013 e tem 
previsão e conclusão em 2015. A Via Expressa – reurbanização e ampliação da 
Rodrigues Alves em rodovia expressa que ligará a Candelária às avenidas Brasil e Rio de 
Janeiro – deve ser concluída em 2015. 
Essas grandes vias terão três pistas de ida e três de volta. Hoje, em horários de pico, a 
Perimetral e a Rodrigues Alves recebem cerca de 7.600 veículos por hora. O 
conjunto Binário do Porto e Via Expressa terá capacidade para 10.500 veículos por 
hora. Além disso, a Região Portuária será a primeira a receber o sistema de Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT), que fará conexão entre os diversos modais da cidade – metrô, 
trens, ônibus, barcas, rodoviária e aeroporto – implantando um novo conceito de 
transporte público integrado.  
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