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RESUMO 

 

A Refuncionalização de áreas portuárias e adjacentes às metrópoles tornou-se 

tendência mundial após a década de 1950, e diversas cidades já implementaram, 

em suas áreas portuárias, práticas intervencionistas, buscando uma recuperação 

urbana e maior incremento econômico. Desde 2009 o mesmo acontece com a 

cidade do Rio de Janeiro, visto que após ter sido escolhida para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016, o poder público Municipal, Estadual e Federal se comprometeu a 

reverter à degradação urbana de sua Região Portuária.  Desse alinhamento político 

surgiu o Projeto Porto Maravilha - que tem por finalidade recuperar o dinamismo e a 

relação cidade-porto perdidos no passado - por meio do estimulo a novas funções, 

tais como: turístico, residencial, comercial e lazer. Diante disso, o presente estudo 

tem como objetivo analisar as estratégias contidas no Projeto Porto Maravilha que 

podem fortalecer o turismo da região portuária, o que equivale identificar o que está 

sendo feito para valorizar o patrimônio histórico e cultural existentes na região; e 

apresentar as principais obras que estão mudando a paisagem e o espaço. Para 

isso, foi adotada a pesquisa qualitativa (de caráter exploratório) e bibliográfica, com 

realização de entrevista com a proprietária da Agência Rios de História, visando 

obter uma perspectiva mercadológica das ações do projeto. O estudo do Projeto, 

complementado com as informações obtidas na entrevista, resultou em informações 

relevantes: as obras voltadas para a valorização da cultura têm possibilitado 

resultados promissores para o turismo da região: a saber, o Museu de Arte do Rio, 

que já pode ser considerado um empreendimento bem sucedido, visto que superou 

todas as previsões de público para o primeiro ano de funcionamento; e o Circuito da 

Herança Africana, com todos os seus atrativos, vem sendo comercializado em 

pacotes turísticos e, inclusive, já existe uma demanda interessada em fazer a 

visitação. Isso rearfirma a existência de, público disposto a visitar e conhecer mais 

sobre a região que há tanto tempo esteve isolada. Dessa maneira, espera-se que a 

Região Portuária se transforme em um novo atrativo cultural e de lazer.  

Palavras-chave: Decadência Urbana Portuária. Intervenção Urbana. Projeto        

                             Porto Maravilha. Valorização da Cultura. Atrativo Turístico.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The remodeling of port and suburban cities has become a global trend since the 

1950's, and several cities have already implemented intervention practices seeking 

an urban recovery and greater economic growth in their port areas. After being 

chosen to host the 2016 Olympic Games in 2009, the city of Rio de Janeiro has done 

so as well, and the municipal, state and federal governments have pledged to 

reverse the effects of urban decay from its port region Região Portuária. This has 

brought on the political alignment known as Projeto Porto Maravilha  - which aims to 

revitalize a dynamic port-city relationship that once thrived in the past - through the 

stimulation of new touristic, residential, commercial, and leisure functions. This study 

is focuses on analyzing the strategies contained in Projeto Porto Maravilha that can 

increase tourism in the port area. They involve identifying things being done to enrich 

the presence of existing historical and cultural heritage in the region as well as 

presenting major works that are currently changing the landscape and locale. 

Qualitative research and literature along with an interview with the owner of the 

Agência Rios de História (Rio Agency of History) were used in order to obtain a 

marketing perspective of project actions. The study design, enhanced by the 

information obtained in the interview, produced useful information. It indicated that 

the project, having focused primarily on the value of culture in society, has in fact 

been providing positive results for tourism in the region. The Art Museum of Rio 

(Museu de Arte do Rio) has already been a tremendous success, surpassing all 

public expectations within its first year of operation. The African Heritage Circuit 

(Circuito da Herança Africana), along with all of its attractions, is being marketed in 

tour packages and is even demanding interest for visit already. This confirms that 

there is indeed a desire to visit and learn more about an area that has long been 

isolated from the public. As such, it is expected that the Port Region is becoming a 

new attraction for both culture and leisure. 

Key-words: Urban Port Decay. Urban Intervention. Project Porto Maravilha. Value of 

Culture. Touristic Attraction 
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INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade as cidades portuárias caracterizam-se por estarem 

em constante transformação, algumas influenciadas pela globalização ou revolução 

tecnológica. Neste caso, esses dois processos que tornaram as cidades 

protagonistas internacionais, também foram responsáveis pelo seu processo de 

declínio econômico e urbano. Há de se destacar que ao perderem toda a sua 

dinamicidade e atratividade foram desprezados pelas atividades econômicas 

industriais e pelos residentes, entrando em declínio. Como reflexo, apresentaram 

edificações degradadas, obsoletas e espaços ociosos, sem falar na separação entre 

cidade e porto, excluindo-a da convivência citadina. 

Não obstante, as frentes marítimas mesmo em decadência ainda possuem 

características peculiares que as diferenciam do restante da cidade, pois estão 

localizados em áreas estratégicas próximos ao centro urbano e histórico, e, também, 

pelo fato de apresentar uma paisagem peculiar. Sem falar que continuam 

apresentando relativa importância histórica, econômica, simbólica e cultural. Desse 

modo, o envelhecimento dos equipamentos industriais e patrimônio urbano 

localizados em regiões portuárias constituem oportunidades, o que tem despertado o 

interesse do poder público de recuperá-los por meio da valorização imobiliária, 

cultural e social, pois é uma forma de reconectar a relação porto-cidade. 

Sendo assim, a partir da segunda metade do século XX, mais 

especificamente no período pós Segunda Guerra Mundial, período em que a 

desindustrialização foi intensificada, as intervenções de recuperação de áreas 

portuárias começaram a serem executadas por várias cidades. Desde então, o que 

se tem presenciado são projetos urbanos criados pelo poder público, cujos 

investimentos se concentram na ocupação de vazios urbanos e na reversão da 

obsolescência. O objetivo é fazer com que as antigas instalações portuárias possam 

ser reaproveitadas, sendo necessário refuncionalizadas por meio de novos usos: 

cultural, de comércio, serviço, lazer e habitação, sendo que as reconversões 

portuárias ocorrem por meio de intervenções pontuais pautadas no planejamento 

estratégico.  
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Como exemplo de cidades portuárias que já reconverteram suas frentes 

marítimas tem-se: Baltimore, Barcelona, Lisboa e Buenos Aires. Em diferentes 

momentos essas cidades entraram em processo de decadência e, em seguida, 

promoveram uma completa recuperação de sua área portuária, localizadas em áreas 

estratégicas. Para isso, incorporaram diferentes justificativas para as grandes 

reconversões: enquanto que em Baltimore e em Buenos Aires esteve atrelada à 

cultura, lazer e entretenimento, em Barcelona e em Lisboa a recuperação portuária 

esteve relacionada com Megaeventos (Olimpíadas e Expo 98). Em todos os casos o 

turismo foi usado para promover o desenvolvimento local, sendo comum presenciar-

se nos projetos a criação de equipamentos culturais, de áreas verdes de lazer, de 

hotéis, de bares e restaurantes, e a valorização do patrimônio local. Todavia, 

Barcelona é um caso peculiar, pois o fato de ter recebido eventos de magnitude 

mundial fez com que se projetasse turisticamente, tornando-se um destino turístico 

consolidado na Europa.  

Seguindo o exemplo dessas cidades é que o Rio de Janeiro está promovendo 

intervenções em sua área portuária com vista a prepará-la para um Megaevento: a 

Olimpíada. E como ocorrido com os exemplos anteriores, seu espaço portuário 

também se tornou degradado. Todavia, o fato de estar localizado em ponto 

estratégico da cidade nunca deixou de apresentar importância econômica, cultural e 

social. 

Sobre a importância que a região portuária exerce para a cidade do Rio de 

Janeiro e, por conseguinte, para as atividades portuárias, pode-se afirmar que desde 

a fundação da cidade esse peculiar espaço já se destacava por apresentar 

condições propícias para a atividade portuária, tais como encosta não muito 

íngremes e bons ancoradouros. Assim, a região foi ganhando características  

portuárias, gradativamente, tendo recebido várias intervenções para modernizá-la. 

Pode-se afirmar que a intervenção mais importante ocorreu no início do século XX, 

sob o comando de Pereira Passos, cujo objetivo era mudar a imagem de atrasado 

do porto e, também, para resolver os problemas necessários ao seu redor. Em meio 

à modificação no traçado urbano, desmonte do morro do Castelo, aterramento e 

criação de vias (Francisco Bicalho) surgiu a configuração que se tem hoje da região.  
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Mas no decorrer do século XX, por diversos motivos, a região começou a se 

isolar e a entrar em decadência. De acordo com Cardoso et al (1987), o isolamento 

dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo esteve atrelado às intervenções 

urbanas dos planos Plano Agache e Plano Doxiadis, tendo sido intensificada com a 

construção da Avenida Presidente Vargas e o Elevado da Perimetral. A propósito, foi 

com a construção do viaduto por toda a orla portuária que se rompeu a relação 

cidade-porto, passando a afastar a população de uma rica parte da cidade.  

Logo em seguida, ocorreu a decadência urbana, mas esta esteve relacionada 

com a desconcentração da produção industrial, influenciada pela conteinerização e a 

especialização do movimento portuário; as dificuldades de acomodar as novas 

logísticas portuárias às limitadas instalações e espaços das áreas centrais; e a difícil 

acessibilidade dos meios de transportes de apoio. Como afirma Lamarão (2006), em 

seguida parte das atividades portuárias foi transferida para o Porto de Itaguaí. A 

partir de então, a região passou a caracterizar-se por apresentar estruturas 

deterioradas: edifícios em péssimo estado de conservação e espaços ociosos. Esse 

processo intensificou-se com o abandono de empresas, depois que a capital do país 

foi transferida para Brasília.   

Embora seu espaço urbano se apresentasse deteriorado e decadente, a sua 

importância histórica e cultural permaneceu. Estas estão atreladas ao fato de nas 

encostas de seus morros terem sido estabelecidas as primeiras povoações, que 

variavam de portugueses, escravos, ex-escravos e seus descendentes, deixando um 

rico patrimônio cultural. A Pedra do Sal, o Cais do Valongo e o Morro da Conceição 

são exemplos disso. Por apresentar um patrimônio histórico-cultural é que o Projeto 

Sagas tombou alguns imóveis com vista a preservar as características arquitetônicas 

do local.  

No final do século XX diversos projetos urbanos ainda foram propostos 

visando recuperar a região, porém não foram executados totalmente pela falta de 

alinhamento político. Todavia, essa situação só seria resolvida em 2009, quando a 

cidade ganhou a candidatura para sediar dois Megaeventos (Copa do Mundo de 

2014 e Olimpíadas de 2016). Com isso, o poder público Municipal, Estadual e 

Federal se comprometeu a se unir para executar intervenções urbanas na cidade 
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para as Olimpíadas, incluindo a região portuária. As intervenções que estão 

ocorrendo na área central, incluindo os bairros portuários, estão pautadas no Projeto 

Porto Maravilha, cujo objetivo é a recuperação urbana da região por meio do 

desenvolvimento de novos usos: turístico, residencial, comercial e de entretenimento 

visando resgatar a centralidade que havia se perdido. Dessa forma, a degradação 

começa a ser revertida e, de forma inédita, um projeto se apresenta como realidade, 

visto que já esta sendo executado.  

Diante dos possíveis benefícios que as obras do projeto Porto Maravilha 

trarão para a região portuária, dentre eles o desenvolvimento urbano, social e 

econômico, surge um questionamento pertinente a essa transformação, todavia 

atrelada ao turismo. Isto é, como as obras do Projeto podem tornar atrativa a região 

portuária de modo que a fortaleça turisticamente, podendo ser mais um atrativo 

turístico para a cidade do Rio de Janeiro? Para obter as respostas, torna-se 

necessário analisar as estratégias contidas no Projeto Porto Maravilha que podem 

fortalecer o turismo da região portuária, o que equivale identificar o que está sendo 

feito para valorizar o patrimônio histórico e cultural existentes na região; e apresentar 

as principais obras que estão mudando a paisagem e o espaço - como a construção 

de equipamentos culturais -, de modo a agregar valor a pratica do turismo. Para 

alcançar com êxito o objetivo final e não fugir ao tema, o objeto de estudo foi 

delimitado, abrangendo três bairros: Saúde, Santo Cristo e Gamboa, mais o Píer 

Mauá. 

Para a realização da investigação foi adotada a pesquisa qualitativa, de 

caráter exploratório. Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito 

dos fundamentos teóricos relativos ao tema, em artigos acadêmicos, teses, livros, 

notícias, sites institucionais, entre outras fontes. Em seguida, procedeu-se a uma 

análise documental referente ao Projeto Porto Maravilha, definido pela Lei 

Complementar 101/2009. Como as obras voltadas para o uso turístico ainda estão 

em fase de construção, optou-se pela realização de uma entrevista com a 

proprietária da Agência Rios de História, visando obter uma perspectiva 

mercadológica das ações do projeto, ou seja, como a agência está encarando as 

obras e como está se preparando. 
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O estudo se divide em quatro capítulos. O primeiro capítulo corresponde ao 

marco teórico, no qual se discute como ocorre o processo de deterioração dos 

portos e, consequentemente, do seu entorno. E em seguida, apresenta as 

estratégias de recuperação urbana de espaços degradados, que passam pela 

criação de Projetos Urbanos; a Refuncionalização de áreas portuárias com a 

inserção de usos turísticos; a valorização do patrimônio cultural, que inclui ícones 

arquitetônicos; e a candidatura a Megaeventos com vista a obter recursos para as 

intervenções serem executadas. 

Tendo como escopo discutir o que foi abordado no capítulo anterior, o 

capítulo 2 apresenta quatro cidades que passaram pelo processo decadência e 

recuperação portuária, tendo sido escolhida Baltimore, Barcelona, Lisboa e Buenos 

Aires. O objetivo é apresentar as principais estratégias que permitiram cada uma das 

cidades recuperarem o desenvolvimento urbano, social e econômico de uma área, 

até então, rejeitada pelo convívio citadino, sendo que no caso de Barcelona e Lisboa 

até se fortaleceram como atrativo turístico. Esse estudo é importante porque ao 

apresentar experiências particulares acaba formando um painel para abordar a 

recuperação portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

O capítulo 3 tem como finalidade introduzir a discussão a respeito da região 

portuária do Rio de Janeiro, antes de começar a abordar o Projeto Porto Maravilha, 

no qual o objetivo é fazer com que o leitor compreenda como ocorreu a formação da 

região portuária e como ela entrou em decadência. Para isso, é abordado como 

ocorreu a ocupação da região portuária até dar origem aos bairros da Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo, sendo destacados fatores relevantes para a sua 

importância histórica e cultural. Também é comentado como a região foi ganhando 

características urbanas industriais, principalmente com as intervenções de Pereira 

Passos; como ocorreu o processo de decadência, sendo apresentados alguns 

projetos para a sua recuperação anterior ao Porto Maravilha 

O capítulo 4 corresponde à discussão do projeto Porto Maravilha, no qual o 

objetivo principal é identificar ações que podem fortalecer o turismo da região 

portuária. Para uma melhor compreensão do projeto, são feitas considerações a 
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respeito do quadro jurídico-institucional do projeto e, em seguida, são . As 

considerações finais encerram toda a exposição.  
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1. A CIDADE E ZONAS PORTUÁRIAS: OBSOLESCÊNCIA E REGENERAÇÃO 

URBANA. 

 

As cidades contemporâneas são marcadas por constantes transformações 

ligadas a questão social, cultural, política e econômica. No caso das cidades 

portuárias, pode-se afirmar que a globalização e a revolução tecnológica foram 

determinantes não só para o envelhecimento de equipamentos portuários, como 

também para o declínio de áreas urbanas específicas, tais como zonas portuárias, 

zonas industriais e centros de cidades. Normalmente a decadência urbana dessas 

áreas está atrelada com a ―perda de vigor na sua funcionalidade, que as tornam 

operacionalmente deficitárias, desinteressantes para novos investimentos, sendo por 

fim abandonadas. Em decorrência, passam a constituir espaços 

degradados/subutilizados‖ (MUNIZ, 2012, p. 27). Como reflexo, passam a ser 

desprezado pelas atividades econômicas industriais e de serviços, e pelos 

residentes de maior poder aquisitivo. 

Mas o fato das zonas portuárias serem as portas de entrada das cidades, 

por muitas delas possuírem uma localização privilegiada e por apresentarem um rico 

patrimônio histórico-cultural, levou o poder público a voltar suas atenções para essas 

áreas, por entender que os vazios urbanos podem ser recuperados. Por seu turno, a 

partir da segunda metade do século XX muitas cidades marítimas atentaram para 

intervir em seus espaços decadentes com vista a valorizá-los socialmente e 

culturalmente, isso por meio da substituição ou adaptação seu uso, ou introduzindo 

novas funções de acordo com as novas necessidades.  

Normalmente as estratégias usadas para resgatar a vitalidade de área 

urbana decadente de maneira a trazer melhoria na qualidade de vida para os 

cidadãos e, também, torná-la um novo atrativo para a cidade estão relacionadas 

com: a elaboração de um Planejamento Estratégico e a execução em forma de 

Projetos Urbanos; a Refuncionalização das áreas portuárias aproveitando os 

edifícios existentes ou criando outros com novos usos; a valorização do patrimônio 

cultural para manter a identidade do local; e o uso de Megaeventos que justifique as 

intervenções urbanas. 
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Este modelo de intervenção sobre a cidade contemporânea visando reverter a sua 

degradação vem acompanhado de várias propostas iniciadas por ―Re‖: renovar, 

regenerar, renascer, reabilitar, reestruturar, requalificar, revitalizar, reciclar, resgatar. 

Independentemente de qual termo é usado, o que se busca é trazer de volta a 

vitalidade urbanística, econômica, ambiental, cultural e social as áreas portuárias. 

 

1.1 A CIDADE CONTEMPORÂNEA: GLOBALIZAÇÃO E DECADÊNCIA DOS 

PORTOS 

 

Para um entendimento de como os projetos de intervenções urbanas são 

aplicados em áreas portuárias com objetivo de recuperá-las, é preciso 

primeiramente entender como ocorreu o seu processo de abandono e o que levou 

esses espaços a se deteriorarem.  

No que diz respeito às transformações ocorridas na cidade contemporânea 

que levaram a decadência das áreas portuárias, pode-se afirmar que as mudanças 

se intensificaram iniciaram-se na segunda metade do século XX, a partir da 

revolução tecnocientífica-informacional, que alterou a dinâmica das urbes à ponto de 

alterar seu modo de produzir, administrar e informar. Para Castells (1999) a 

revolução tecnológica alterou a dinâmica das cidades, tornando-as global e 

informacional, o que acirrou a concorrência entre elas.  

Indo além, Santos (2006) em seu livro ―A natureza do espaço‖ observa que a 

globalização aumentou a concorrência entre cidades, fato este que se fez notar na 

produção do espaço urbano, pois intensificou o processo de dinamização do espaço 

geográfico, sendo a cidade a representação dessa união. Nesse processo a cidade 

se tornou complexa e dinâmica, passando a apresentar uma especialização de 

funções: financeiras, comerciais e de serviço (muitas vezes empresas 

internacionais). Como reflexo as metrópoles tornaram-se globais por estarem 

conectadas com outras metrópoles espalhadas pelo mundo, apresentando uma 

internacionalização da economia e da cultura.  

Complementando essa idéia, Muniz (2012, p. 85) ressalta que: 
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A globalização, a informacionalização e a reestruturação econômica, 
viabilizadas pela revolução tecnológica, foram – e continuam sendo – 
fatores determinantes na formação das cidades contemporâneas, que 
passam a assumir o relevante papel de protagonistas internacionais no 
novo ciclo de desenvolvimento da civilização. 

 

O contraditório do processo de globalização e da revolução tecnológica é 

que ao mesmo tempo em que provocou o crescimento de cidades e de setores 

econômicos, por outro lado causou o declínio de outros. No que diz respeito a 

decadência de setores produtivos da economia os mais afetados foram as 

indústrias, que ao entrar em declínio trouxe conseqüências para as áreas centrais. 

Em decorrência disso: 

 

Uma multiplicidade de centros manufatureiros e cidades portuárias, outrora 
importantes, perderam suas funções e encontram-se em declínio, não só 
nos países menos desenvolvidos, como também nas economias mais 
adiantadas. Este é mais um significado da globalização econômica. 
(SASSEN, 1998, p.17) 

 

De fato, a reorganização econômica exigida pela globalização causou 

impactos negativos para muitas cidades espalhadas pelo mundo, levando a sua 

deterioração. Esse processo de decadência de cidades portuárias iniciou-se nos 

anos de 1950, porém, intensificou-se na década de 70, quando indústrias foram 

afetadas pelo aumento da concorrência e pela exigência de modernização do seu 

processo produtivo, já que sua estrutura operacional havia se tornado obsoleta e 

ultrapassada diante do avanço informacional e tecnológico.  

Nesse cenário, Del Rei (2001, sp) enumera os motivos que levaram a 

decadência dos portos, que segundo ele se resume em: 

 

Os modernos e gigantescos navios de carga, a conteinerização e a 
especialização do movimento portuário, as dificuldades de acomodar as 
novas logísticas portuárias às limitadas instalações e espaços das áreas 
centrais e a difícil acessibilidade dos meios de transportes de apoio – 
rodovias e ferrovias – foram fatores fundamentais para seu esvaziamento, 
em detrimento de novas instalações portuárias em grandes portos mais 
afastados, tecnológica e fisicamente preparados para os novos tempos. 
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Schubert (2004) discorre sobre a ―conteinerização‖ e os avanços 

tecnológicos que são os grandes responsáveis pela mudança no funcionamento dos 

portos, na forma como manipulavam as mercadorias e como as armazenavam, o 

que acarreta novas formas de produção e distribuição. A saber, a modernização 

exige a construção de vários terminais de carga que se adequassem aos 

contêineres, o que tornou as tradicionais instalações desnecessárias, levando-as a 

entrar em desuso. 

Essa reorganização das estruturas espaciais trouxe conseqüências para as 

cidades portuárias, já que depois disso as áreas próximas aos portos entraram em 

deterioração urbana. Januzzi e Razente (2007, p. 148) apontam que ―como 

conseqüência, nas cidades várias áreas foram abandonadas – entre elas espaços 

privilegiados, como áreas industriais e portuárias – que tiveram que se reestruturar 

para abrigar novas atividades‖. Somado a isso, houve a descentralização de 

indústrias, uma vez que abandonaram os centros urbanos para se instalarem em 

áreas longe do perímetro urbano, por serem mais atraentes para produzir.  

Abrindo um parêntese na discussão, é valido ressaltar que o processo de 

descentralização de atividades portuárias também ocorreu com a cidade do Rio de 

Janeiro, que teve parte de suas atividades portuárias transferidas para o Porto de 

Itaguaí, por abrigar espaços maiores para a conteinerização. Além disso, também 

sofreu o abandono da população de maior poder aquisitivo que foi morar nos 

subcentros. Quanto as poucas famílias que permaneceram, estas eram de menor 

poder aquisitivo instaladas em precárias habitações, os chamados cortiços.  

Constata-se, também, nas cidades portuárias o surgimento das zonas de 

obsolescência que, de acordo com Silveira (2007), caracterizam-se por galpões 

abandonados, edificações em precário estado de conservação, entre outros. Como 

afirma Vargas e Castilho (2009, p. 3), esse processo está associado ―à perda de 

função, ao dano ou à ruína das estruturas físicas, ou ainda ao rebaixamento do nível 

do valor das transações econômicas de um determinado lugar‖. Pode-se afirmar que 

os lugares mais corriqueiros para o surgimento das zonas de obsolescência são: 

―frentes hídricas, especificamente aquelas de zonas portuárias degradadas após 



19 

 

 

 

declínio econômico, áreas industriais/urbanizadas desativadas, centros de cidades 

degradados/subutilizados, estruturas subutilizadas ou de uso indevido” (MUNIZ, 

2012, p. 27).  

A deterioração física e funcional da infraestrutura dos portos e do espaço 

urbano contribuiu para a precariedade da qualidade urbana das áreas industriais e 

portuárias. Este último ao apresentar aspectos nada atrativos para os usos 

habitacionais e comerciais, aos poucos foi se isolando da convivência citadina, o que 

ocasionou na separação entre cidade e porto. Sendo assim, as áreas portuárias ao 

se tornarem desconectadas da malha urbana e do resto da cidade, fez com que 

suas imediações passassem a apresentar vazios urbanos. Muniz (2012, p. 88) 

caracteriza os vazios urbanos da seguinte maneira: 

 

Representadas por edificações, antes em pleno uso, que, por razões 
diversas, se encontram sem ocupação, e por glebas dentro de perímetro 
urbano que permanecem intocadas ou com baixa densidade ocupacional, 
mantidas como reserva de mercado, no pleno exercício da especulação 
imobiliária, em frontal desrespeito à função social da propriedade imobiliária 
urbana. 

 

Decorrente desse processo houve uma descaracterização do entorno 

portuário, que passou a abrigar precária infraestrutura portuária e urbana como: 

ferrovias, galpões, vias expressas. Também se transformou em áreas com aspecto 

sujo, barulhento, perigoso; sem falar nas péssimas condições das edificações que 

passaram a fazer parte da paisagem portuária. Ao se tornarem um local impróprio 

para a vida urbana, criou-se uma imagem negativa por parte da sociedade em 

relação a esse espaço específico dos centros urbanos, que passou a ser 

considerado:  

 

Como áreas de risco (urbanístico, econômico, ambiental, cultural e social), 
além de gerarem comprometimento da qualidade de vida local, decorrente 
da deterioração das edificações, da degradação ambiental, da estagnação 
econômica e do desemprego e, sendo espaços dominados por traficantes e 
usuários de drogas, são áreas perigosas, de grande incidência de assaltos 
e dos mais diversos episódios de violência urbana. (MUNIZ, 2012, p. 89) 
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Visando ocupar vazios urbanos é que diversas metrópoles nas últimas 

décadas se atentaram para intervenções urbanas com objetivo de aproveitar as 

antigas instalações portuárias e misturar novos usos e funções junto aos antigos. 

Neste sentido, as áreas portuárias ganham nova configuração, sem contar que 

quando as intervenções são bem planejadas, estas são capazes de propiciar 

melhoria social, cultural, funcional e ambiental, sem contar que podem produzir 

espaços urbanos ecologicamente mais prudentes e com qualidade de vida.  

A relação entre porto e cidade tem sido repleta de encontros e desencontros 

ao longo da história, uma coisa é inegável: a recuperação da infraestrutura portuária 

e urbana possibilita novas oportunidades para a cidade, trazendo melhoria na 

qualidade de vida para os cidadãos, podendo ainda se tornar um novo atrativo para 

a cidade. 

Não se pode esquecer que mesmo deteriorado, as zonas portuárias são 

lugares de importância histórica, econômica, simbólica e cultural; além de ter uma 

localização estratégica. Isso se dá pelo fato de normalmente fazer parte da história 

de fundação de muitas cidades, o que as levam a ter um rico patrimônio histórico-

cultural; sem falar na visão marítima privilegiada. Assim, a possível recuperação de 

velhas instalações portuárias pode trazer não apenas a recuperação urbana, mas 

também a inserção de novo equipamentos urbano, o estabelecimento de novos 

fluxos de pessoa, de comunicação, entre outros. Ou seja, de trazer nova dinâmica.  

Corroborando com essa idéia, Fernández et al (2010) ressaltam que o fato 

dessas áreas estarem localizadas em pontos estratégicos da cidade, muito perto de 

centros históricos e urbanos em áreas de alto valor, apresentam uma grande 

demanda para usos diferentes. A estas áreas podem ser atribuídas diferentes 

funções dentro do espaço urbana da cidade. Embora no passado representassem 

barreiras para o desenvolvimento urbano representado, dotada de carga negativa, 

na atualidade passaram a ser usadas reconectar a cidade com o porto e unir 

novamente duas áreas da cidade que foram até então separadas.1 

                                                           
1
 Tradução livre da autora. 
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Diante da decadência econômica e urbanística causada pela globalização e 

o avanço tecnológico, tornou-se um desafio para a gestão urbana recuperá-las de 

maneira a trazê-la para o convívio dos cidadãos, isso por meio da substituição ou 

adaptação da sua função, forma e uso, ou com o incremento de serviços essenciais 

para a cidade. Para isso, cidades têm investido em uma série de estratégias com 

vista a recuperar as áreas portuárias. 

 

1.2 O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE REGIÕES PORTUÁRIAS  

 

De acordo com Muniz (2012, p. 36) as cidades contemporâneas são ―uma 

organização (ou máquina) dinâmica, complexa e multidimensional, produto de uma 

ação coletiva; que busca na inovação a resposta para vencer desafios intrínsecos a 

sua época‖. E um dos desafios é justamente reverter a obsolescência de malhas 

urbanas que apresentam áreas degradadas. Sendo assim, engana-se quem pensa 

que áreas portuárias uma vez abandonadas nunca mais poderão recuperar sua 

vitalidade. Pelo contrário, o abandono representa uma oportunidade para que 

cidades possam recuperá-las, e mais, dá-lhes funções recreativas e turísticas.  

Sendo assim, o que se tem visto nas últimas décadas são urbes ao redor do 

mundo voltando suas atenções para as privilegiadas zonas portuárias, no qual uma 

série de investimentos tem possibilitado a ocupação de vazios urbanos e a reversão 

da obsolescência, que segundo Del Rei (2001, s.p) ocorre por meio da: 

 

A reutilização do patrimônio instalado, a requalificação de espaços e a 
intensificação e mistura dos usos. Neste contexto, o papel da reutilização 
das áreas portuárias centrais e de suas frentes marítimas é fundamental: 
num processo de revitalização, intervenções pontuais de qualidade e 
inseridas a um planejamento estratégico.  

 

Pode-se afirmar que foi a partir da década de 50, mais especificamente no 

período pós Segunda Guerra Mundial, que as intervenções se tornaram um 

processo mundial, com cidades reivindicando suas frentes marítimas para recuperá-

las social, cultural e ambiental, além de dotá-las novas paisagens atrativas. A 
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primeira cidade que se tem conhecimento é Baltimore, nos Estados Unidos, pois no 

final dos anos 50 iniciou a recuperação física, social e econômica de sua área 

portuária.  

A partir de então, as frentes marítimas se tornaram um laboratório de 

experiências urbanísticas cujo objetivo era restituir a centralidade e contato entre 

cidade-porto antes perdidas. Vale ressaltar que na maioria das vezes as 

intervenções de recuperação foram e ainda são condicionadas por vários ―re‖: 

reabilitação, reestruturação, renovação urbana, regeneração e revitalização, 

conforme já foi destacado, que embora pareçam significar a mesma coisa, possuem 

propostas singulares.   

Abrindo um parêntese para esclarecimentos, de acordo com Moura et al 

(2006), A Renovação Urbana é a substituição de edificações por outras mais 

modernas, no qual as construções antigas são demolidas para receberem novos 

usos. Sendo assim, numa área degradada as construções sem valor histórico e 

cultural são substituídas por outras. O ponto negativo é que não leva em 

consideração o patrimônio arquitetônico. A Reabilitação Urbana readequa o espaço 

degradado e conserva as edificações e o espaço urbano às novas funções que 

passa a receber, principalmente voltadas para a habitação, mantendo as 

características arquitetônicas. Embora mantenha os aspectos exteriores das 

edificações, não deve ser confundido com restauro. A Requalificação Urbana visa 

restituir a qualidade de vida urbana, cujas intervenções estão pautadas na 

recuperação da infraestrutura urbana e das condições físicas dos edifícios; no 

melhoramento da acessibilidade; na inserção de habitação, comércio, serviços e 

cultura, entre outros. A Regeneração Urbana busca reverter a degeneração de um 

espaço em decadência. E, por último, têm-se a Revitalização Urbana que objetiva 

melhorar a qualidade urbana e ―dar mais vida‖ a espaços decadentes, sendo 

empregada em forma de projetos urbanos e parcerias público-privadas. 

Nos conceitos mencionados subjaz a idéia de transformação urbana, 

ressaltando-se que não há um método pronto de como essas intervenções devem 

acontecer. As medidas intervencionistas intervêm de forma pontual sobre espaços 

da cidade visando proporcionar o desenvolvimento urbano de áreas abandonadas 
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por atividades econômicas, providenciando soluções de ordem econômica, social, 

cultural e ambiental. Para isso, restauram edificações e estruturas degradadas de 

maneira a tornar atraente a paisagem portuária e, até mesmo, inseri-la aos padrões 

globais. 

Juntamente com as formas de agir sobre a malha urbana surgiram novas 

estratégias para fomentar a vitalidade de áreas portuárias, que em conjunto são 

importantes para o sucesso da recuperação urbana, tais como: a elaboração de 

Projetos Urbanos que perpassa pelo Planejamento Estratégico; a Regeneração da 

área portuária e seu arredor no qual são incentivados novos usos; a valorização do 

patrimônio e a inserção de novos ícones culturais; e o uso de Megaeventos que 

viabilize as intervenções.  

 

1.2.1 Projetos urbanos 

 

Na atualidade quando se destaca a idéia de recuperação das frentes 

marítimas ou dos vazios urbanos de modo que seja possível restabelecer a 

acessibilidade física e visual com a litoraneidade que se havia perdido, o que se 

destacam são os projetos urbanos. Segundo Ultramari e Rezende (2007), os 

projetos urbanos são denominados de Grandes Projetos Urbanos (GPUs), Grandes 

Intervenções Urbanas ou Megaprojetos que fazem parte do novo urbanismo 

contemporâneo, caracterizado por intervenções urbanísticas sobre o espaço e a 

paisagem urbana.  

Por Projeto Urbano entende-se: 

 

As iniciativas de renovação urbana concentradas em determinados setores 
da cidade, combinando agentes públicos e privados, cujos investimentos e 
intervenções seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no 
redesenho do espaço urbano e arquitetônico, em normas legais especificas 
e em novas articulações institucionais e formas de gestão. (CAMPOS; 
SOMEKH, 2001, p. 173) 
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Em se tratando dos investimentos feitos na cidade, com os projetos urbanos 

a cidade passa a ser: 

 

Pensada, projetada, construída de forma a potencializar as oportunidades e 
reduzir as ameaças, buscando desenvolver os seus pontos fortes e reforçar 
seus pontos fracos, dentro de uma visão de futuro gerada pelo desejo da 
sociedade, em um esforço coletivo de ação e realização. (LOPES, 1998, 
p.21) 
 
 

Segundo Januzzi e Razente (2007) o uso dos projetos urbanos na 

recuperação de áreas decadentes passou a ser empregado no período pós Segunda 

Guerra Mundial, cujo objetivo era a sua recuperação social, econômico e cultural. 

Em meio ao processo de esvaziamento das áreas centrais e, por conseguinte, da 

degradação urbana, os Governos (Federal, Estadual ou Municipal) em alguns casos 

assumiram uma postura de empreendedores criando estratégias que pudessem 

conferir atratividade a locais degenerados urbanisticamente falando. E na 

contemporaneidade esses projetos estão embasados pelo Planejamento 

Estratégico, que visa o crescimento econômico, a competitividade, a participação do 

setor privado, em substituição do domínio exclusivo do Estado, nas questões 

urbanas. 

Para Castells e Borja (1996, p. 6) o ―Plano Estratégico é a definição de um 

Projeto de Cidade que unifica diagnósticos, concretiza atuações públicas e privadas 

e estabelece um marco coerente de mobilização e de cooperação dos atores sociais 

urbanos”, direcionado por um plano flexível que se adapta a dinâmica da cidade, 

constituindo uma oportunidade a superar de uma crise que a urbe possa estar 

passando. Ainda de acordo com Catells e Borja, na contemporaneidade ao se 

pensar em recuperar os pontos fortes de uma área abandonada da cidade o 

Planejamento Estratégico ou Projeto de Cidade vêm de encontro por tornar possível 

a volta da cidade como protagonista dessa época.  

Só que para o pleno sucesso do plano é necessário que aja uma sincronia 

entre poder público e privado, e uma modificação na imagem da cidade por meio da 

substituição degradado/recuperado e da valorização do patrimônio cultural.  Sendo 
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essa sincronia entre agentes públicos uma característica dessa gestão urbana, Del 

Rio (2001, s.p) conjectura que: 

 
[...] a colaboração entre o poder público (viabilizadores), o poder privado 
(investidores) e as comunidades (moradores e usuários) garante a 
identificação de planos e programas que possam maximizar e compatibilizar 
os esforços e os investimentos, e nortear a implementação integrada de 
ações e projetos a curto, médio e longos prazos. 

 

              Basicamente, o objetivo é recuperar espaços obsoletos por meio de 

intervenções concretas e pontuais, no qual agentes públicos e privados formam 

parcerias no intuito de concretizar o que é proposto pelos Grandes Projetos 

Urbanos. Todavia, essa nova forma de ―agir sobre o espaço‖ é muito polêmica, 

envolvendo opiniões de quem a defende e a rejeita. 

Dentre os que a rejeitam encontra-se Harvey (2005) para quem a 

conseqüência desse tipo de planejamento da urbe está no surgimento de um novo 

tipo de ―empreendedorismo urbano‖ em que a cidade se torna uma empresa, já que 

com o acirramento da competição elas passam a disputar entre si, usando o turismo 

para atrair investimento para a mesma.  

Neste mesmo caminho, Sánchez (1999) também questiona esse modelo 

ressaltando que em meio a este cenário de competição emerge na cidade 

contemporâneo o ―marketing de lugares‖ ou a promoção dos lugares ligados aos 

projetos de reestruturação urbana, no qual ações de marketing são usadas para 

construir e promover imagens de destinos turísticos. Ainda de acordo com a autora 

―precisamente neste processo adquirem grande importância a venda da cidade, o 

uso de técnicas publicitárias eficazes e a construção criativa de imagens‖ 

(SANCHEZ, 1999, p. 118). Para a autora:  

 

Colocar as cidades no mapa do mundo’ passou a ser uma meta recorrente 
dos governos locais, um objetivo ordenador das ―ações estratégicas‖ que 
concentram na cidade-mercadoria a possibilidade de ―transcender as crises‖ 
produzidas pela reestruturação econômica e construir um futuro de 
progresso e recuperação econômica sintonizado com as exigências da nova 
ordem mundial, de modo a viabilizar o crescimento econômico em novos 
parâmetros. (SÁNCHEZ 2003 apud MUNIZ, p.56)  
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Sánchez (1999) ainda ressalta que como as suas ações, “estão voltadas 

para o redesenho espacial das cidades face à obsolescência da infra-estrutura 

urbana instalada nas novas relações de produção”. (p. 121), as localidades que 

passam por processo de reestruturação urbana e espacial o marketing as tornam 

uma mercadoria a ser vendida.  

Corroborando com essa idéia, Vainer (2007) ressalta que na cidade tida 

como empresa cabe ao planejamento estratégico, o marketing de lugares e a 

parceria público-privada torná-las mercadoria. O autor continua suas considerações 

ressaltando que a implementação do projeto urbano normalmente está envolto por 

uma suposta constatação de que a cidade está em crise, pois assim facilita a 

aceitação de projetos urbanos. Sem contar que a imagem de paz e estabilidade que 

pode trazer para a urbe tem como objetivo despertar o patriotismo de cidadãos e 

unificar a cidade e os atores envolvidos. 

Para Muniz (2012) a base para tantas censuras ao Planejamento Estratégico 

está atrelada à ideologia neoliberal2, pois para os críticos essa nova maneira de 

intervir no espaço urbano, por meio dos projetos sob comando do Estado, faz com 

que as políticas urbanas transformem a cidade em empresa, cujo objetivo é reforçar 

a posição competitiva das cidades. Ainda de acordo com a autora: 

 

O conflito está nos desencontros de visão de mundo de cada autor e, 
consequentemente, dos seus valores e princípios, determinantes na 
definição dos objetivos e das estratégias do planejamento, caracterizando 
as diversas correntes de pensamento que legitimamente coexistem no 
ambiente democrático, opondo-se, compondo-se e dando vitalidade à 
política, fator essencial para a dinâmica das cidades. (MUNIZ, 2012, p.59) 

 

Com uma postura um pouco menos crítica a esse projeto de cidade, Borja e 

Forn (1996, p. 46) ressaltam que o desafio da cidade contemporânea está em 

elaborar um projeto que contemple:  

 

                                                           
2
 A ideologia neoliberal é considerada a forma política e ideológica dominante do capitalismo. Tem 

como característica maior presença do Estado nas questões econômicas e, também, no 
planejamento urbano. Neste as cidades se tornam espaços para projetos urbanos. 
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a) ação pública integral que aborde de uma só vez os objetivos urbanísticos, 
sociais, econômicos, culturais, de racionalização administrativa e de 
participação dos cidadãos que devem confluir na elaboração de um novo 
tipo de planejamento estratégico e territorial que se baseia na definição de 
objetivos articulados (com outras administrações públicas e os atores 
privados), de procedimentos claros e obrigatórios para todos e de ações 
fortes ou duras (devidamente atribuídas no tempo e no financiamento a 
seus responsáveis). 

 

Para Andreatta (2010), o sucesso de um modelo aceitável de intervenção no 

espaço urbano está em trazer benefícios para a cidade como um todo, isso por meio 

de um planejamento sustentável que leve em conta a qualidade de vida dos 

moradores locais e que preserve a identidade local. Para isso deve-se buscar 

recuperar a qualidade do espaço urbano, de modo que seja assegurada a 

integração social dos moradores locais. Desse modo, a gestão urbana deve estar 

comprometida em eliminar os improvisos na intervenção urbana, para assim 

valorizar o patrimônio público construído da cidade. Com uma idéia parecida com a 

que foi apresentado acima, Del Rio (2001) defende que quando o planejamento 

estratégico é bem desenhado, traz benefícios positivos para a cidade, que podem 

ser de ordem econômica, cultural, habitacional, turística e recreacional.  

A posição de Muniz (2012) quanto a sua aceitação ao planejamento 

estratégico reside no fato de sua simplicidade facilitar: 

 
O engajamento dos participantes, de sua fácil aplicabilidade à realidade a 
ser planejada e de sua flexibilidade, atributo importante para as inevitáveis 
redefinições, face aos ciclos de mudanças estarem ocorrendo em períodos 
cada vez mais curtos e, principalmente, pela eficácia na produção coletiva 
de resultados. (MUNIZ, 2012, p.59) 

 

Como se pode depreender, essa maneira de pensar a cidade de fato é muito 

polêmica e envolve opiniões a favor e contrárias. Para uns, é só mais uma maneira 

de interferir no território. Para outros, é fruto da expansão capitalista. Sendo assim, 

pode-se afirmar que na literatura há dois grupos que se posicionam a respeito dos 

Grandes Projetos Urbanos embasados pelo Planejamento Estratégico: os que 

criticam e os que defendem. 

Seja qual for a opinião a respeito dessa maneira de intervir na cidade – de 

consenso ou de crítica - o fato é que os Grandes Projetos Urbanos fazem parte do 
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planejamento contemporâneo, que ganhou força nos centros urbanos e nas áreas 

centrais depois da explosão da globalização, que acirrou a competitividade entre 

cidades, sendo preciso encontrar alternativas para se destacar. E uma maneira é 

executar projetos urbanos em áreas portuárias, já que suas intervenções pontuais 

são capazes de prover soluções culturais, ambientais, econômicos e sociais.  

Para Del Rio (2001), um dos defensores do planejamento estratégico, este 

passou a ser adotado por metrópoles na recuperação urbana por se preocupar com 

o desenvolvimento sustentável desses espaços, no qual investimentos objetivaram 

ocupar vazios, a reutilizar o patrimônio local e a inserir novos usos: cultural, 

habitacional, turístico e recreacional. 

 De acordo com Orueta e Fainstin (2009) citado por Allis (2012, p.86), os 

investimentos se voltam para ―espaços que, como conseqüência da reestruturação 

urbana, perderam seus usos anteriores, mas apresentam potencialidade de nova 

rentabilidade numa economia pós-fordista‖. Esses espaços podem ser as ―orlas 

marítimas e de rios, leitos ferroviários, centros históricos, áreas portuárias e 

edificações industriais desativadas que são as primeiras eleitas no processo de 

intervenção‖ (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 44). 

Como esses espaços precisam de intervenção para adaptar ou substituir 

suas antigas funções acabam servindo de palco para ambiciosas experimentações: 

adaptar o espaço industrial ao setor terciário, de modo que a reestruturação gere o 

desenvolvimento local. Em forma de projetos urbanos, as intervenções urbanas são 

realizadas de modo que seja capaz de agregar valor econômico, cultural e social 

para a cidade. Ainda valoriza os serviços terciários em substituição ao industrial, na 

qual a atividade turística é priorizada. Mediante a isso, as áreas portuárias se 

tornaram um laboratório de experiências urbanísticas. 

 

1.2.2 Refuncionalização de áreas portuárias 

 

A respeito da recuperação de áreas portuárias degradadas o conceito mais 

empregado para nomear os projetos urbanos ou as intervenções para reverter a 
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obsolescência é o termo Revitalização Urbana/Portuária, sendo esta a nomenclatura 

oficial empregada pelo poder público Municipal e Estadual nas intervenções que 

estão sendo feitas no Rio de Janeiro, assim como empregada em tantos outros 

casos. O problema é que a perspectiva da Revitalização é muito polêmica na 

arquitetura e debatida por vários autores, uma vez que sua etimologia avilta uma 

perspectiva um pouco equivocada do que deve ser a recuperação urbana: de querer 

dar vida a um espaço urbano sem vitalidade, como visto anteriormente.  

Partindo dessa perspectiva, Gourlart (2005 s.p) salienta que o termo 

Revitalização: 

[...] é relativamente pouco empregado no universo dos especialistas ligados 
aos assuntos urbanos, uma vez que sua etimologia sugere uma visão 
preconceituosa e errônea da área de intervenção. Não é o caso de voltar a 
dar vida a uma área que não estava morta, ainda que seja compreensível 
que não seja essa a perspectiva de muitos que empregam essa palavra ao 
se referirem a processos de recuperação de áreas urbanas degradadas. 

 

Por mais que as áreas portuárias tenham entrado em estado de decadência, 

a sua vitalidade não se perdeu pelo fato de suas imediações ainda haver atividades 

econômicas operando, de ter moradores ali vivendo. Por isso, no presente trabalho 

para abordar as intervenções nas áreas portuárias, utilizar-se-á idéia de 

Refuncionalização, já que propõe a permanência das formas, alterando as antigas 

funções ligadas ao uso portuário para dá-lhes novas funções: comercial, de lazer, 

cultural, residencial. 

Feitos os devidos esclarecimentos, pensar nas regiões portuárias na 

atualidade não é imaginar navios, transportes de cargas, pátios de guindastes e 

áreas abandonadas, são pensá-las de maneira a ser reutilizadas pela população 

local e por visitantes. Ou seja, no potencial que possuem para a economia da cidade 

e para a criação de novos espaços voltados para a cultura, o lazer, entretenimento, 

turismo, comércio e habitação; de forma que a inserção dessas atividades reintegre 

e dinamize as áreas centrais de cidades costeiras.  

De acordo com Andreatta (2010), na atualidade estima-se que no mundo 

existam quinhentas cidades portuárias com seus portos em operação e que algumas 

delas passaram ou estão passando por processo de reestruturação. Quanto as que 
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passaram por intervenções, sabe-se que desde a década de 50 as cidades têm 

adaptado as áreas portuárias às novas funcionalidades. Porém, foram nas últimas 

duas décadas que esse processo se intensificou e cidades portuárias se atentaram 

para a importância de se renovarem voltando suas atenções para os seus portos, 

por compreender que por trás das antigas instalações subutlizadas ou parcialmente 

abandonadas existe um rico espaço com oportunidades urbanísticas, culturais, 

sociais e econômicas. A saber, Baltimore, Puerto Madero, Lisboa e Barcelona são 

algumas cidades que promoveram uma completa recuperação de seus portos e que 

tem sido seguido por outros países.  

Deve-se ter em mente que embora as origens dos problemas que 

ocasionaram a decadência de espaços portuários em diversas cidades espalhadas 

pelo mundo sejam similares, os projetos estabelecidos são diferentes e ocorrem em 

diferentes parcelas do espaço urbano (Figura 1), no qual aqui interessa falar das 

antigas áreas portuárias. 

 

Tipos de Áreas em desuso Localização 

Áreas ferroviárias Próximo ao centro da cidade 

Áreas de conversão industrial Na periferia 

Indústrias e comércio em desuso Próximo ao centro da cidade ou na periferia 

Mercados, feiras de exposições Próximo ao centro da cidade 

Áreas portuárias Próximo ao centro da cidade 

  Figura 1 - Localização das áreas em desuso 
  Fonte: Schubert, 2004, p. 4

3
 

 
 

     

                                                           
3
 Tradução livre 
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Um importante desafio do poder público é, pois, promover o 

desenvolvimento local das áreas portuárias. Por isso, essas vêm recebendo uma 

gama de investimentos que seja capaz de integrá-las a novas dinâmicas da cidade, 

para ocupar os espaços vazios, reutilizar o patrimônio histórico-cultural ou criar 

novos usos. A esse respeito, Del Rio salienta que na recuperação de áreas 

portuárias: 

 

Convivem práticas tão diferentes quanto a renovação seletiva de áreas 
deterioradas, o desenvolvimento de áreas desocupadas, a preservação de 
interesse histórico e cultural, a reciclagem cuidadosa de usos em imóveis 
históricos, a promoção de novos usos, a recuperação ambiental, etc. (DEL 
RIO, 1991, p.66) 

 

Vale ressaltar que a recuperação das áreas antigas portuárias também pode 

ser chamada de projetos de waterfront, como afirma Andreatta (2010). Segundo a 

autora waterfront compreende o: 

 

Espaço de contato entre um meio aquático (porto, mar aberto, rio, canal ou 
lago) e o meio urbano, e apresenta características urbanísticas especiais no 
que tange ao meio ambiente e a paisagem, as quais requerem 
considerações e planejamento específico. (ANDREATTA, 2010, p.13) 
 
 

A área portuária, como se sabe, está localizada em um ponto estratégico 

das cidades e, neste caso, qualquer transformação que seja feita para melhorar 

urbanisticamente o seu entorno e dotá-la de novos usos faz com que um novo 

espaço público totalmente renovado surja, agregando valor para a cidade. 

Quantos ao seu potencial de uso, Fernández et al (2010)4 relatam que 

Nessas áreas podem ser definidas uma série de usos, tanto de caráter portuário 

como não portuário. No caso de continuar com certa atividade portuária, pode ser 

encontrados terminais de passageiros, cruzeiro, áreas marinas ou porto esportivo, o 

que atividades de pesca. Em relação à alocação destas áreas para outros usos não 

relacionados diretamente com o sector marítimo, existe uma série de categorias, tais 

                                                           
4
 Em tradução livre da autora. 
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como usos e patrimoniais culturais, atividades ao ar livre, usos relacionados à 

pesquisa e tecnologia e todos os tipos de serviços terciários. 

Segundo Kokot (2009), citado por Castrogiovanni e Vieira (2010, p. 19-20), é 

justamente a localização privilegiada do seu waterfront e sua capacidade para o 

desenvolvimento de lazer, residência e comércio, que fazem das áreas portuárias 

um atrativo para projetos de intervenção urbana. Assim, vários tipos de atividades 

são inseridas nos projetos, como lazer, comércio, serviços, turismo, cultura, 

habitação, etc. (JANUZZI; RAZENTE, 2007, p.148), que servem como catalisadores 

de desenvolvimento para esses locais. 

No que diz respeito à valorização do turismo nesses espaços, Del Rio (2001) 

salienta que:  

O turismo recreativo, cultural, de compras e de negócios tem se mostrado 
importante dinamizador econômico e social nos projetos de revitalização 
das áreas centrais, particularmente nas áreas portuárias e frentes de água, 
onde a simbiose histórica entre cidade e mar pode ser amplamente 
explorada e transformada num efetivo cenário – são os Festival Market 
Malls, as marinas, os aquários e museus, os centros de conferências, etc. 

 

Sendo assim, o turismo - com suas atividades de lazer, de entretenimento e 

de cultura - está atrelado as reestruturação portuárias por ter a capacidade de 

promover; ―o renascimento e o fortalecimento econômico, social e cultural de áreas 

decadentes ou abandonadas nas cidades, procurando dar-lhes nova vida‖ (JANUZZI 

E RAZENTE, 2007, p.148), de maneira a dinamizá-los social e economicamente. 

Nesse sentido, Del Rio (2001, s.p) argumenta que ―embora os catalisadores não 

possam garantir o sucesso da revitalização como um todo, eles têm se mostrado 

essenciais para dar a partida e, muitas vezes, para sustentar todo o processo‖. 

Todavia, como as adaptações espaciais não são projetadas exclusivamente 

para o turismo, torna-se um desafio identificar a idéia de apropriação do turismo nas 

frentes portuárias.  

Para Allis (2012) isso ocorre por meio da implantação de novas estruturas ou 

pela recuperação de construções existentes, cujo turismo faça parte da nova 

dinâmica. Fainstein e Judd (1999 apud ALLIS 2012, p. 24) discorrem que: 
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Nas cidades reconvertidas, é onde estruturas produtivas de certas porções 
do espaço urbano (áreas portuárias obsoletas, zonas industriais 
abandonadas, etc) passam por um processo de transformação orientada ao 
consumo turístico [...] É neste contexto que muitos projetos urbanos se 
desenvolvem.  

 

Complementando essa idéia de reconversão de espaços degradados para 

uso e consumo do turismo, Santana e Azevedo (2005, p. 5) discorrem que: 

 

Com o objetivo de se adaptar a esta nova conjuntura, os espaços urbanos 
são reconstruídos através da implementação de novos equipamentos e 
infra-estruturas que, direta ou indiretamente, são criados para o 
atendimento das novas demandas espaciais ―impostas‖ pela atividade 
turística. 

 

Sendo assim, a regeneração de zonas portuárias pode estar relacionada 

também com a fruição turística pautada em atividades de recreação, em espaços de 

contemplação e em aspectos culturais, tais como museus, monumentos históricos e 

a própria arquitetura do porto. Quando isso ocorre, uma porção do espaço que antes 

era desprezada por não apresentar elementos convidativos passa a ser motivo de 

interesse e de visitação. E, assim, o turismo tem se tornado um mecanismo 

importante para o desenvolvimento e revitalização econômica de frentes marítimas à 

ponto destas se tornar um recurso turístico.  

O turismo ainda tem a capacidade de formar uma nova imagem urbana, em 

substituição a antiga imagem de decadente. Sendo assim, num local onde antes só 

havia cargas, mercadorias e edifícios abandonados, é possível atrair um maior fluxo 

de pessoas para esses locais buscando lazer, possibilitando a retomada de contato 

entre população, visitante e frente marítima que se havia perdido. Mediante a isso, 

surge uma imagem de cidade renovada e dinâmica, o que ―significa o fortalecimento 

da economia urbana, assim como uma oportunidade de firmar mais objetivos e 

vencer os desafios lançados pela degradação física e ambiental desses espaços‖ 

(ANDREATTA, 2010, p.14), podendo se converter em um novo cartão-postal para a 

cidade.  
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Segundo Giacomet (2008), quando a cidade e a água se tornam cenários 

para o turismo, o benefício que trazem para as cidades é a ―volta ao centro‖, já que 

população volta a se interessar pelas áreas portuárias para ir passear e relaxar.  E 

como ressalta Lima (2012, p. 23): a redescoberta do valor paisagístico e ambiental 

das frentes de água, associado à possibilidade da aproximação da 'população à 

―água‖, tem-se convertido num novo modelo de urbanização contemporânea.  

Porém, a plena regeneração obriga a intervir não apenas nas construções 

existentes, mas também em todo a infraestrutura urbana ao entorno da área central, 

já que o objetivo é melhorar a qualidade do ambiente urbano. Assim, praças, ruas e 

edifícios próximos ao porto também são recuperados. Corroborando com essa idéia 

de que trás benefícios para a cidade, Schubert (2004, p17)5 vai além ao afirmar que  

esses megaprojetos não significam apenas mas quantidade de habitações ou mais 

metros quadrados de escritório, como ocorrido nos projetos comuns. Refere-se 

também a grandes propostas estratégicas de desenvolvimento urbano, de 

realocação ou expansão de centros para a cidade, a criação de novos centros de 

desenvolvimento e para a redução dos problemas e déficits urbanos estruturais. 

No demais, a intervenção de frentes marítimas permite ―recuperar áreas 

construídas degradadas que se tornaram obsoletas e abandonadas, subutilizadas e 

depreciadas, mas que já foram importantes e valorizadas em outro período da 

história do lugar‖ (ALBRECH, 2008, p. 25), cujo objetivo é proporcionar uma nova 

dinâmica desses espaços para uso da população e de visitantes. Complementando 

essa idéia, Copans (2004) ressalta que a recuperação envolve ainda a “restauração 

de moradias deterioradas, a melhoria de serviços públicos, a reutilização de edifícios 

destinados a funções culturais e sociais e a conversão de terrenos livres em parques 

e áreas de lazer ―(COPANS, 2004, p. 28). 

Com base em Del Rio (1991, s.p), as principais ações presentes em uma 

intervenção portuária e que normalmente fazem parte de programas de regeneração 

de frentes marítimas são os seguintes: 

                                                           
5
 Tradução livre da autora. 
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 Patrimônio histórico arquitetônico: Recuperar edificações históricas e 

arquitetura portuária, criar novos usos, promover o embelezamento do espaço 

público; 

 Espaços públicos: Criar novas edificações com novos usos públicos, expandir 

ou criar novas funções aos espaços existentes abandonadas; 

 Cidade-porto: Valorizar o potencial recreativo e paisagístico das frentes 

marítimas por meio de Marinas, parques e navios para visitação; 

 Mix de usos e atividades: Estimular nas áreas que ficam de frente para o mar 

novas atividades: recreativas, culturais, comerciais, de alimentação, uso 

habitacional; 

 Promoção turística: Criar mecanismos para atrair turistas e os moradores 

locais; 

 Parceria setor público-privado: Participar de forma integrada visando trazer 

resultados positivos para a cidade 

 

A crítica feita as intervenção portuárias está no fato de que as áreas 

refuncionalizadas se tornam um importante elemento para o marketing urbano, no 

qual são destacadas as suas paisagens marítimas e as atividades comerciais e de 

turismo. Para Sánchez (1999) o objetivo de promover a cidade tem por objetivo 

adquirir investimentos e obter a adesão da comunidade local por meio da idéia que 

trará o desenvolvimento urbano. A padronização de formas e programas que foram 

implementados em outras cidades também gera muitas criticas aos projetos, pois 

estudiosos acreditam na perca da identidade de cada lugar.  

No que se refere à tendência de copiar modelos de outras cidades, 

Andreatta (2010) discorre que na recuperação do espaço degradado as 

peculiaridades locais e o patrimônio histórico e cultural devem ser priorizados, pois 

permite que o projeto urbano tenha suas próprias características que o diferencia 

dos demais, o que aumenta a possibilidade de ser um sucesso, tendo a chance de 

se converter em um novo símbolo de desenvolvimento e renovação. Por isso, é 

importante valorizar as características peculiares das regiões portuárias 
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(paisagística, de lazer, histórica e logística), principalmente se querem dinamizar 

esses locais e se projetar turisticamente. .  

Em suma, quando nas intervenções coabitam as velhas instalações 

portuárias (armazéns desocupados, espaço degradado e prédios históricos em 

ruínas) com a criação de novos espaços, isso favorece o redescobrimento da 

paisagem aquática, podendo ainda valoriza-se em termos culturais, ambientais e 

sociais. 

 

1.2.3 A valorização do patrimônio cultural 

 

Em se tratando de recuperação urbana de áreas decadentes não se pode 

deixar de mencionar a valorização do Patrimônio Cultural, visto que a cultura 

normalmente é usada para agregar valor ao processo de intervenção. Sem contar 

que o fato de um dos propósitos do projeto de refuncionalização é inserir novas 

funções ao espaço, uma delas acaba sendo a função cultural.  

Sendo assim, cidades que estão passando ou passaram por intervenções 

normalmente criam estratégias para intensificar a atividade cultural e turística em 

seus espaços, com vista a recuperar-se economicamente, ou para ocupar espaços 

vazios e degradados. Para isso, apropriam-se de patrimônios histórico-cultural 

existe, restauram edifícios históricos e criam instalações culturais com arquitetura 

monumental. Neste sentido, Landry (2004 apud MUNIZ, 2012, p.120) observa que: 

 

A cultura tece o seu caminho, através de esforços de todos os tipos para 
agregar valor - econômico, social e cultural. Fazer uma parceria de sucesso 
entre as artes, cultura e regeneração urbana requer uma compreensão mais 
criativa da arte e cultura, e da forma como funcionam. Em nível 
internacional o apoio à cultura é visto como estrategicamente importante. 
 

 

É certo que nos projetos de recuperação portuária o binômio turismo-

patrimônio cultural sempre será priorizado, pelo fato de ser uma maneira de atrair 

visitantes e recuperar a dinamicidade de áreas e economias em decadência. Assim, 
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―prédios em desuso, equipamentos obsoletos, costumes sepultados no tempo o 

Turismo recicla tais elementos, incorpora homens e meios a novos processos, 

estimula novos fazeres, gerando novas ocupações, novos empregos‖ (MOESCH, 

2001 apud SANTOS, 2005, p. 13757). Para isso novos equipamentos culturais são 

construídos ou os antigos prédios históricos são restaurados para que possa ser 

aberto ao público, o que equivale a dizer que funcionam como catalisador de 

desenvolvimento. 

Ratificando essa idéia, Landry e Wood (2003 apud MUNIZ, 2012, p.94) 

discorrem que: 

 

Há um repertório emergente na utilização da cultura ou das artes no 
desenvolvimento da cidade em grande parte baseada na tentativa de gerar 
―prestígio‖. Geralmente estão focados em instalações para melhorar a 
imagem, atrair visitantes e investimentos, sobretudo, estrangeiros. A 
tentativa é marcar a cidade e associar seu nome com sofisticação cultural.  
O repertório completo inclui: o museu, o teatro, o centro de experiência de 
qualquer tema, e estádio e, finalmente, o aquário.  

 

A dinâmica da valorização cultural está recuperar os elementos históricos 

próximos a água, como prédios históricos e galpões que passam por reformas para 

receber novas funções. Paralelo a isso os novos equipamentos também são 

construídos com design moderno, no qual o que se vê é uma mistura de usos e 

estilos arquitetônicos. Segundo Allis (2012), com isso é possível construir uma visão 

turística da cidade, com o ―tradicional‖ e o ―autêntico‖ fazendo parte da paisagem.  

No que se refere às formas arquitetônicas inseridas nas revitalizações de 

espaços em decadência, Fainstein e Gladstone (1999) citado por Allis (2006) 

conjecturam que isso acontece porque tem a capacidade de criar uma marca para a 

cidade, ou seja, é uma forma de mostrar a renovação do lugar. Destarte, o objetivo é 

revolucionar o conceito de espaço e recuperá-los para uso coletivo. 

Del Rio (1991) salienta que os armazéns e construções abandonadas são 

reaproveitados e dão lugar a hotéis, marinas, lojas, restaurantes, museus e 

habitação, se tornando catalisadores de desenvolvimento, ou seja, um chamariz de 

visitantes. Sendo que muitas das ações dos projetos também estão envoltos pelo 

embelezamento e o uso de arquitetura icônica, que passam a se destacar na 
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paisagem urbana conferindo uma nova projeção de visão e paisagem portuária, o 

que permite valorizar esse espaço.  

Hazan (2003, s.p) considera uma arquitetura icônica quando construída em 

uma localização estratégica, com grande visibilidade e aparência que chama a 

atenção pela sua monumentalidade. Logo, visando promover o desenvolvimento 

local e recuperar a vitalidade de áreas degradadas, geralmente os museus são 

desenhados por arquitetos de renome mundial. 

Criticando a monumentalidade dos projetos, Arantes (2000, p. 226) defende 

a idéia de que ―esses ícones têm sido utilizados como forma-publicidade da 

mercadoria, com a nova supremacia econômica patrocinando os símbolos bem 

desenhados que lhe celebrem o triunfo”. Complementando esse posicionamento, 

Santos (2005, p.13757) ressalta que: 

 

A presença de um museu como o Guggenheim
6
, catalisa investidores 

privados nacionais e internacionais, pois estes já conhecem os efeitos dos 
projetos de requalificação de outros portos. O reforço da idéia de 
competitividade, da atração de recursos e eventos a qualquer custo, 
sustenta a cidade-espetáculo, vendida como uma mercadoria. 

 

Grosso modo, a arquitetura icônica também é uma estratégia que as cidades 

portuárias usam quando não possuem um equipamento cultural expressivo que seja 

capaz de projetar a cidade para o mundo, de aumentar sua credibilidade e mitificá-

la. Desse modo usam-na para desenvolver ou aumentar o potencial turístico, ou 

promover a renovação urbana que seja usufruída pela população local e visitante. 

Com efeito, para Hazan (2003, s.p): 

 

Esses ícones da contemporaneidade são construídos a partir de uma 
concepção política, que visa sua projeção internacional. Se, em outros 

                                                           
6
 O museu de Guggenheim é um arrojado monumento arquitetônico cultural presente em projetos de 

intervenção urbano-paisagística. Nova York e Bilbao (Espanha) são cidades que abrigam o referido 
Museu. No plano Porto do Rio 2001, para a recuperação da área portuária do Rio de Janeiro, o 
museu de Guggenheim foi proposto para servir com âncora cultural. Todavia, o alto custo de 
construção (US$ 200 milhões) impediu o então Prefeito Cesar Maia de executá-lo.  
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momentos, eles possuíam um significado e uma aparência condizentes com 
a sociedade local, eles agora pertencem à sociedade global.  

 

Aliás, foi no final do século XX que cidades européias passaram a construir 

equipamentos culturais icônicos visando a se tornar centros internacionais de 

visitação. Neste contexto, Londres, Sidney, Barcelona, entre outros, adotaram essa 

estratégia. Todavia, o caso mais expressivo é o de Bilbao, em Barcelona, que de 

cidade industrial passou a ser uma cidade turístico-cultural, isso depois da 

construção do Museu Guggenheim. De fato, o museu potencializou 

significativamente o fluxo turístico na cidade, trazendo um aumento de 54% de 

visitantes à cidade, no período de 1994 a 1999 (DEL RIO, 1991). 

Nesse processo de turistificação de atrativos culturais, Allis (2006) afirma 

que os museus se tornaram um grande negócio para as cidades que ensejam se 

reconhecidas como lugares de entretenimento, recebendo novos usos e serviços 

como lojas, restaurantes, aluguel de seus espaços para eventos.  

A cultura passa a fazer parte da competição urbana promovendo a imagem 

da cidade de maneira a adquirir diferencial competitivo. Neste sentido, Muniz (2012, 

p. 95) ressalta que é a partir da herança cultural que o sentimento de pertença, a 

identidade e a imagem de uma cidade são apresentadas para o mundo. De acordo 

com a qualidade da cena cultural local, isso se configura como vantagem 

competitiva da cidade.  

Nesse contexto de grandes transformações operadas no espaço urbano 

para a introdução de arquiteturas globalizadas, muito se discute a padronização das 

paisagens e a homogeneização da cultura, já que as cidades tendem a contratar os 

mesmos arquitetos que fizeram projetos para outras cidades, o que acaba sendo 

similares as características entre uma e outra. Com isso existe a necessidade das 

cidades se diferenciarem e, para isso, é importante preservarem as suas 

peculiaridades, o que perpassa em preservar seu patrimônio histórico-cultural. Por 

isso, é importante a adaptação dos novos usos e funções com as construções 

existentes, tanto na sua forma quanto na sua história. Neste sentido: 
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A ação do redesenho na contemporaneidade, deverá ser capaz de atender 
uma diferente gama de usos e ainda conservar suas características 
arquitetônicas mais importantes. O projeto de restauração ou revitalização 
deverá prever a contínua evolução dos usos e, com isso, a ininterrupta 
necessidade de auferir adaptações no seu espaço construído. (ANDRADE; 
CHOU, 2012, p.5) 

 

Quando estruturas que fazem parte de áreas portuárias - os galpões, 

armazéns e as construções arquitetônicas – são reaproveitados ao invés de serem 

demolidos, ocorre uma: 

 

Continuidade da imagem da cidade, revalorizando o seu conjunto (valor 
histórico, social e de memória). Esta operação contribui ainda para o 
reconhecimento dos valores do passado – técnicas construtivas, história, 
memória, significado social, e salvaguardando a heterogeneidade dos 
espaços urbanos únicos e distintos de cada cidade, enriquecendo o 
patrimônio e o conhecimento a nível mundial. (SERRANO, 2010, p.52). 

 

Portanto, renovar áreas antigas da cidade de modo a permitir novos usos 

junto com ―velhas‖ estruturas é fazer valer as particularidades locais. Segundo 

Fernández et al (2010), mesmo que o resgate da dinâmica seja influenciada por 

outras cidades, quando se é levado em conta os aspectos originais da região a 

memória do passado permanece, o que contribui para manter a identidade do lugar. 

E uma maneira de conseguir isso é aproveitando a diversidade cultural que faz parte 

da formação das zonas portuárias, isso por meio de construções e estruturas que 

fizeram parte do evento no passado.  

 

1.2.4 Realização de megaeventos  

 

Sediar megaeventos se converteu em oportunidades para cidades que 

ensejam regenerar malhas urbanas, pois assim conseguem investimentos para 

realizar transformações urbanas, a incluir em suas áreas centrais, no qual o turismo 

pode se apropriar. Para isso disputam de forma energética a conquista da 

candidatura por eventos de envergadura internacional (Copa do Mundo, Olimpíadas, 
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Exposição Internacional), pois o direito de sediar o evento vem acompanhado por 

projetos de desenvolvimento urbano. A esse respeito, Allis (2012, p. 117) afirma que: 

 

Os grandes eventos convertem-se em oportunidades para grandes 
investimentos em infraestrutura para as cidades anfitriãs – transporte, 
saneamento, estruturas esportivas, urbanização em geral - bem como para 
conferir-lhes prestigio nas escalas nacional e internacional. 

 

O próprio prefixo ―mega‖ dá a entender, que não se restringe somente a 

valores quantitativos, mas também a projeção internacional que confere a cidade 

sede. Carreras (2001)7 salienta que o objetivo final da organização de qualquer 

mega-evento é fortalecer atividades econômicas locais, buscando destacar cada 

lugar no mapa do mundo, para obter, em definitivo, uma certa atração de capital 

internacional, em forma de investidores ou visitantes estrangeiros. 

 Nesse sentido, Chalkley e Essex (2002) apontam que os jogos passam a ser 

usados para promover programas e políticas urbanas de grande magnitude porque 

acarretam em melhorarias na paisagem e na aparência física da cidade-sede. Neste 

sentido, assiste-se a uma aproximação entre megaeventos e projetos urbanos, já 

que as intervenções urbanas são exigências dos órgãos oficiais - o COI, no caso das 

olimpíadas; e a FIFA, o das Copas do Mundo -, que a cidade anfitriã deve cumprir. 

 Para as cidades escolhidas surgem estratégias políticas de recuperação 

urbana, como os projetos urbanísticos. Primeiramente a cidade se aproveita da 

projeção que ganha na mídia para assim atrair investimentos e, em seguida, realizar 

obras de infraestrutura, geralmente obras de grande visibilidade. Além de estádios 

são construídos novos sistemas viários, instalações turísticas e culturais, parques e 

projetos de embelezamento concebidos para melhorar a paisagem da cidade e do 

ambiente (CHALKLEY; ESSEX, 1998). Isso equivale a dizer que os Jogos Olímpicos 

são muito mais que um evento esportivo: eles evoluíram para uma ferramenta de 

renovação urbana capaz de elevar aspectos da cidade. 

                                                           
7
 Tradução livre da autora. 
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No que tange aos legados dos megaeventos, ―conjunto de bens materiais e 

imateriais, que se conformam como permanências sócio-espaciais no tecido urbano‖ 

(RAEDER, 2009, p.10), muito se discute o dinheiro gasto com a construção de 

instalações esportivas (como a Vila Olímpica), a construção de estrutura de 

transporte e os usos que são dados depois que o evento termina, com vista a não 

ficarem abandonadas. Em relação a isso, cidades tentando minimizar os impactos e 

os prejuízos tendem a aplicar recursos em áreas que apresentam urgências por 

receber intervenções, como áreas obsoletas. Com isso, constroem a Vila Olímpica 

próxima a áreas centrais ou zonas portuárias para assim justificar o investimento 

feito com vista reestruturá-las e integrá-las com o restante da cidade. Como reflexo, 

criam-se novas paisagens e novos lugares, o que permite remodelar a imagem da 

cidade, podendo ser usufruída pelo turismo.  

Em linhas gerais Raeder (2009, p.4) discorre que na atualidade as 

estratégias dos megaeventos: 

 

Estão fortemente associadas a um desenvolvimento urbano baseado no 
consumo, sendo este orientado mais diretamente para diferentes formas de 
lazer, turismo, esporte e entretenimento. A cidade é então modelada para 
atender à demanda por serviços e equipamentos que possam servir como 
reprodutores das atividades que atraem distintas camadas de consumidores 

urbanos.  
 

Neste sentido, cidades visando não apenas viabilizar melhorias para a urbe 

mas também projetar-se turisticamente ao mundo optam por sediar megaeventos, 

podendo tirar proveito do marketing internacional ou da repercussão que a cidade 

ganha nos meios de comunicação, principalmente no pré-evento, durante e pós-

evento. Corroborando com essa idéia, Essex e Chalkley (1998)8 salientam que os 

Jogos Olímpicos representam uma vitrine internacional que pode aumentar a 

reconhecimento global da imagem e reputação da cidade. O evento coloca o 

anfitrião no cenário global e a atenção da mídia internacional para a duração do 

evento pode ajudar o país anfitrião e a cidade para transmitir uma nova imagem para 

mundo. 

                                                           
8
 Tradução livre da autora. 
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Complementando essa idéia de projeção internacional da imagem da cidade, 

Sánchez (2003, p. 526-528) discorre que: 

 

As operações de marketing urbano encontram oportunidades excepcionais 
de promoção de cidades [...] Esses eventos produzem um incremento do 
turismo local e trazem cobertura extensiva na mídia, como também têm 
feito, a longo prazo, na promoção de projetos de renovação urbana.   

 
 
Pode-se afirmar que foi no final da década de XX que cidades passaram a 

disputar em seu espaço a chance para realizar eventos de magnitude mundial, com 

intuito de trazer melhorias para a urbe e atrair visitantes. Observa-se ainda que o 

evento quando bem sucedido projeta a cidade. Foi o caso de Barcelona, com os 

Jogos Olímpicos de 1992; e de Lisboa com a Expo 98.  
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2 OS CASOS INTERNACIONAIS DE RECUPERAÇÃO PORTUÁRIA  

 

Desde o pós Segunda Guerra Mundial diversas cidades já interviram em 

suas frentes marítimas no intuito de recuperar espaços obsoletos, isso por meio da 

reutilização do patrimônio, qualificação do espaço e diversificação de usos. Sendo 

que em alguns casos a recuperação urbana esteve atrelada com a candidatura à 

megaeventos.  

Todavia, em todas as frentes marítimas a revitalização buscou a inserção de 

novos usos e atividades de interesse turístico e cultural, cujo objetivo era conferir 

uma nova configuração a um espaço anteriormente ocupado por gruas, guindastes e 

antigos armazéns abandonados. Como reflexo, houve uma melhora na relação 

porto-cidade que impactou positivamente o turismo da cidade. 

Para apresentar o processo de recuperação de espaços portuários foram 

escolhidos quatro casos concretos – Baltimore (Estados Unidos), Barcelona 

(Espanha), Lisboa (Portugal) e Puerto Madero (Argentina) - pelo fato de serem 

casos de sucesso e por apresentar algumas semelhanças com o projeto do porto do 

Rio de Janeiro. Abaixo, na figura 2, encontra-se resumido as características de cada 

caso.  

Figura 2 - Casos Internacionais de Intervenções urbanas 
Fonte: adaptado de Muniz (2012).  
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Por seu turno, cada intervenção foi realizada em períodos diferentes e com 

propósitos distintos, porém, todos administrados pelo poder público em parceria com 

o setor privado. Em todos os casos as infraestruturas degradadas passaram por 

obras que visaram recuperá-la, ou construir novos ícones arquitetônicos, ou usá-las 

para outras finalidades como o lazer, turismo e entretenimento.  

 

2.1 BALTIMORE 

 

Baltimore está localizada na costa leste dos Estados Unidos, sendo 

considerada a maior cidade do Estado de Maryland. Por ser banhada pelo rio 

Patapsco na baía de Chesapeake (Figura 3), o seu porto marítimo se tornou um dos 

principais dos Estados Unidos. Fundada em 1729, o desenvolvimento da cidade 

perpassou pela construção de seu porto, já que as sua economia estava relacionada 

com a produção agrícola (tabaco, trigo e açúcar), sendo necessário o escoamento 

desses produtos. Concomitantemente, também se destacou por construir navios 

para servir na guerra civil contra a Inglaterra e por ser o segundo porto que mais 

recebeu imigrantes vindos da Europa. Como ressalta Del Rio (2010), devido a sua 

localização privilegiada, Baltimore se destacou pelo seu dinâmico centro comercial e 

industrial, estando sua economia direcionada para a navegação e produção de aço, 

carros e aeronaves; isso até a década de 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Localização geográfica de Baltimore, em Maryland 
Fonte: Baltimore maps, 2014 
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Entretanto, no final dos anos 50 a cidade de Baltimore entrou em decadência 

depois que o poder público investiu na construção de estradas e em habitações 

longe do centro da cidade, acarretando na perca de empregos e da população de 

classe média que se instalaram nas zonas periféricas. Como reflexo, a população 

mais pobres permaneceu na área central, tendo que conviver com o esvaziamento 

econômico e com os inúmeros prédios vagos e abandonados. E não foi só a área 

central que entrou em decadência, mas também o porto de Inner Harbor, 

principalmente depois do surgimento de uma nova forma de armazenamento de 

mercadorias (conteinerização), o que exigiu espaços maiores para as operações 

portuárias (atracação de navios maiores e áreas de retroporto), levando a fuga das 

atividades portuárias para os subúrbios também, que acarretou no abandono de 

edifícios e armazéns. Diante deste cenário Del Rei (2010, p. 29) discorre que 

―Baltimore era uma cidade com grande passado, mas sem futuro. Os agentes de 

viagem a consideravam uma cidade a se evitar‖.  

Para reverter essa situação autoridades públicas, em colaboração com 

empresários, se uniram para elaborar um plano diretor para a sua área central. Após 

criarem um comitê denominado de Greater Baltimore Committee (GBC), um 

escritório de arquitetura foi contratado para elaborar medidas estratégicas de curto 

prazo para a área de Charles Center, que foi finalizado em 1957. Só que para 

viabilizar o plano e iniciar a reconversão da frente marítima foi necessário firmar 

parceria público-privada que pudessem arcar com os investimentos e criar uma 

empresa de capital misto: a Charles Center Management Incorporate (CCMI). 

O projeto de renovação administrado por Charles Center Management Inc. 

foi dividido em duas etapas: a primeira visou recuperar a área central de negócios ou 

Charles Center, colocada em prática na transição dos anos 50 para 60; e a segunda 

visou recuperar o seu porto (Inner Harbor), que só foi implantado a partir de 1964. 

No que tange a primeira fase das obras, as intervenções urbanísticas foram 

implementadas no centro da cidade e estiveram voltados para a recuperação de 

quatro quarteirões, o que incluiu a implantação de novos serviços - lojas, teatro, 

escritórios, hotéis -, além da preservação de edifícios históricos e da construção de 

novos outros.  Desse modo, foram construídos dois edifícios habitacionais voltados 
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para a classe popular e um edifício comercial chamado Charles Center – construção 

modernista de 23 andares todo de vidro construído no intuito de atrair a mídia e 

gerar credibilidade ao projeto.  Em 1967, um teatro com capacidade para 1600 

pessoas foi inaugurado e eventos passaram a ser realizado na praça central da 

cidade. Mediante a tantas obras, couberam as praças e lojas separarem cada 

quarteirão.  

De acordo com Del Rio (2010), o sucesso do centro comercial foi tanto que 

estimulou a prefeitura a elaborar outro projeto para Baltimore, agora de escala bem 

maior que o primeiro, que seria posto em prática no Inner Harbor. Teixeira (1999, 

p.108) relata que o projeto de Inner Harbor teve como objetivo ―tornar a cidade mais 

atrativa e ponto de referência como destino turístico, através da devolução do porto 

aos cidadãos, substituindo as velhas edificações abandonadas por novos espaços 

de uso essencialmente recreativo e cultural em torno do porto‖.  

Para gerir o plano, a empresa privada de capital misto Charles Center Inner 

Harbor Development Corporation (CC-IHDC) foi criada em 1964, cujas ações foram 

supervisionadas pela prefeitura. Entraves relacionados com a desapropriação de 

imóveis e terrenos; realocação de comércios; e limpeza de terrenos tiveram que ser 

solucionados. Por seu turno, foi preciso realizar uma campanha de esclarecimento 

junto à população e aos comerciantes locais sobre o que se tratava as obras. Feito 

isso, no mesmo ano começou a demolição das construções portuárias que estavam 

abandonadas e a desapropriação dos terrenos próximos ao porto, dando início as 

obras.  

Só que para recuperar a vitalidade do Inner Harbor era necessário criar 

estratégias inovadoras que atraíssem a população para o local. Desse modo, em 

1973 foi estabelecido um píer e boulevares a beira do rio. Para completar, a fragata 

de Guerra US Constellation e o submarino Tork foram colocados a disposição para 

visitação, se tornando uma atração turística. O turismo recreativo e cultural e foi 

fundamental para a recuperação econômica da cidade, já que hotéis se instalaram 

na região gerando empregos. A primeira rede hoteleira de cadeia internacional a se 

instalar foi a Hyatt Regency, seguida pelo Marriott, Sheraton, etc.  
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Na década de 80 foi inaugurado o Harboplace, uma espécie de centro 

comercial com restaurantes cujo objetivo era resgatar o interesse dos moradores da 

periferia pela área central, o que de fato aconteceu, pois voltaram a se interessar 

pelo centro restabelecendo o contato com o Waterfront (Figura 4). Segundo Del Rio 

(2010) no primeiro ano de funcionamento cerca de 18 milhões de pessoas visitaram 

o centro comercial, muitas vezes não para fazer compras, mas pelo simples prazer 

de desfrutar da orla. Outro projeto âncora para o lado leste do Inner Harbor foi a 

reconversão do prédio histórico da usina termoelétrica em um pólo de 

entretenimento e diversão, que respeitou a arquitetura histórica dos prédios vizinhos. 

No quesito entretenimento, o projeto incluiu a construção dos ―festivall 

malls‖, pavilhões com vista para as águas contendo lojas, bares, restaurantes, no 

qual em seus terraços com vista privilegiada aconteciam shows musicais. Visando a 

captar o turismo de eventos (congressos e convenções) investimentos foram feitos 

na construção de um centro de convenções no Inner Harbor, pois acreditava-se que 

os eventos seria uma forma de ocupar os hotéis que haviam se instalado na região. 

Porém, a concorrência com outras cidades e a falta de um hotel interligado ao centro 

de convenções tornou este espaço pouco atraente, sendo necessária a intervenção 

para a construção hoteleira: o Hilton Baltimore Convention Center.  

No que se refere aos planos para as atividades recreativas e culturais, estas 

foram estimuladas com a criação do museu da Academia de Ciências de Maryland. 

Todavia, o mais notório projeto foi o Aquário Nacional (Figura 5), inaugurado em 

1981 no lado leste do porto para receber visitação que se tornou âncora. A estrutura 

é algo diferente que por si só já chama a atenção, pois é um prédio todo de vidro e 

possui uma área que simula a Floresta Amazônica. Anexo ao prédio foi construído 

uma arena para espetáculos com golfinhos e baleias e um espaço para shows.  
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De acordo com Del Rio (2010), além dos equipamentos âncoras, Baltimore 

oferece aos visitantes carrosséis, seis museus e um centro esportivo chamado de 

Camden Yards, localizado no lado oeste do porto. Este é composto por dois 

estádios, um museu, lojas e restaurantes. 

Como era de se esperar, o sucesso de Inner Harbor incentivou intervenções 

em bairros próximos ao porto. Fells Point é o caso mais notório, pois é um bairro 

histórico de Baltimore que na década de 80 passou por transformações urbanas que 

teve como objetivo: requalificar os espaços públicos e dos píeres para uso da 

população, além de recuperar edifícios históricos e incentivar a construção de 

habitação, comércios e restaurantes (DEL RIO, 2010, p. 52). Ainda de acordo com o 

autor: 

 

Atualmente o waterfront de Fells Point é uma área revitalizada e animada, 
com múltiplos usos do solo que se complementam, com edifícios históricos 
preservados e charmosa arquitetura contemporânea, onde visitantes e 
turistas se misturam a moradores locais.  

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a recuperação da área do porto de Inner 

Harbour esteve pautada na demolição de edificações abandonadas; na inserção de 

eventos culturais próximos ao waterfront; na construção de centro de Convenções 

para a realização de eventos, de hotéis, restaurantes e cafés; de um Aquário 

Figura 4 - Harboplace e a Fragata US Constellation 
e a torre do World Trade Center. 
Fonte: Del Rio, p.35, 2010 

Figura 4 - Harboplace e a Fragata US Constellation 
e a torre do World Trade Center. 
Fonte: Del Rio, p.35, 2010 

 

Figura 5 - Aquário Nacional de Inner Harbor 
Fonte: Petraviagens, 2014 
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Nacional sobre um píer projetado como museu; de uma marina pública e edifícios 

mistos com atividades de recreação; e de um calçadão próximo a frente marítima 

que retomou a relação população-mar.  

Vale salientar que essas intervenções urbanísticas permitiram modificar, 

também, a imagem que as pessoas tinham em relação à cidade - abandonada e 

decadente – em um lugar agradável e atrativo para visitar nas horas de lazer. Sem 

dúvida, a mistura de usos dos espaços coletivos e a conservação de edifícios 

históricos contribuíram para que a antiga área portuária de Baltimore ganhasse nova 

dinâmica, o que deu origem a um espaço portuário singular (Figura 6 A e B) 

 

Na década de 2000 a região portuária passou por novas intervenções 

urbanas, ganhando novos museus, hotéis e até uma linha de passeio turístico e um 

centro de apoio aos visitantes. Sem sombras de dúvidas o turismo - seja recreativo, 

cultural, compras ou negócios - ajudou e muito a restabelecer o contato entre 

população e o rio, trazendo nova dinâmica para a economia local. De fato os 

equipamentos culturais, de lazer e entretenimento se tornaram uma atração turística, 

tornando Baltimore um destino turístico. Corroborando com essa idéia, Del Rio 

(2010, p. 35) pontua que: 

 
Hoje em dia, percebe-se que a área de Inner Harbour foi transformada em 
um animado e complexo conjunto urbano, onde a mistura de usos 

Figura 6 A e B - Área portuária de Baltimore em 1960 e atualmente, em 2014. 
Fonte: Timur, 2013. 
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comerciais, turísticos, recreacionais e residenciais, a qualidade do espaço 
publico e da arquitetura, e sua simbiose com a água, revelam um lugar 
social e economicamente sustentável, que atrai turistas, trabalhadores do 
centro e a população como um todo.  

 

As únicas informações obtidas sobre o fluxo de visitantes em Baltimore 

estão no site Globalharbor que assegura que na década de 90 a região portuária de 

Inner Harbor recebeu uma média de 20 milhões de visitantes por ano: sendo dois 

terços habitantes locais e o outro terço (6,5 milhões de pessoas) turistas. Ainda de 

acordo com o site, devido a isso Inner Harbour chegou a receber mais visitantes que 

a Disneyworld. Pelo que consta no site Magazineusa houve uma queda na média de 

visitantes por ano, passando dos 20 milhões para 12 milhões que vão ao porto a 

lazer e a negócio, todavia mantendo-se como destino turístico.  

Em suma, Baltimore é um exemplo de intervenção portuária que se atentou 

para a sustentabilidade da área ao priorizar as diversidades de uso do solo: cultural, 

social e residencial. E, também, pela preocupação com o patrimônio cultural 

existente, posto que a arquitetura construída não ignorou o entorno no qual foi 

inserida. 

 

2.2 BARCELONA  

 

Barcelona está localizada em uma posição privilegiada na porção noroeste 

da Península Ibérica, rodeada pelos rios Llobregat e Besós, pela montanha de 

Montjuic e banhada pelo Mar Mediterrâneo (Figura 7). A capital da Catalunha é a 

segunda maior cidade da Espanha tanto em tamanho quanto em população. Com 

mais de mil anos de história, a fundação da cidade remonta do século I, quando os 

romanos a colonizaram e a manteve amuralhada, o que perdurou por 

aproximadamente nove séculos.  
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Entretanto, no século XIX a cidade experimentou um notável crescimento 

ligado a indústria têxtil, sendo preciso derrubar as muralhas que cercavam o centro 

antigo já que a revolução industrial havia trago novos usos, funções e estruturas 

para a cidade. E, em 1854, veio a decisão oficial de derrubar as muralhas, pois a 

inserção industrial exigiu terras e acessibilidade para que as indústrias se 

instalassem e, também, escoasse a produção. Desse modo, foi construída uma via 

férrea que ligou Barcelona a Mataró e as fabricas passaram a se instalar na borda 

costeira da cidade.  

Esse desenvolvimento urbano logo tornou necessária a elaboração de 

medidas para reordenar o desenvolvimento da cidade e a conferir certo ar de 

modernidade que revertesse o aspecto insalubre da metrópole, o que seria feito em 

forma de planos urbanísticos. O primeiro plano urbanístico foi idealizado pelo 

engenheiro Ildefons Cerdà e ficou conhecido como Plano Ensanche, que 

compreendia ações voltadas para o núcleo periférico. O plano previu expandir a 

cidade para além das antigas muralhas por meio de estratégias que englobavam a 

acessibilidade (linhas de bondes) e a higiene (drenagem e esgoto), o que 

possibilitou o melhoramento e a sua expansão da urbe. Sem contar que incentivou a 

instalação de fábricas, monumentos culturais e moradias.  

A década de 70 foi de mudanças para Barcelona.  A primeira foi de cunho 

político com a morte do ditador Franco, em 1975, iniciando um período de 

redemocratização; e a segunda de cunho econômico, mais especificamente com a 

Figura 7 - Mapa de Barcelona 
Fonte: Mapa Atlas apud BESSA, 2006, p.68 
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crise econômica que afetou vários países na referida década, fazendo com que as 

operações portuárias entrassem em declínio causando impactos sociais, econômico 

e ambiental. Muniz descreve esse período como: 

 

Nessa década assiste-se em Barcelona ao abandono de vastas áreas, de 
armazéns, de equipamentos diversos e das instalações industriais que 
funcionavam no porto. O aparelho produtivo dessa cidade portuária entrou 
assim em declínio, originando paralelamente graves problemas 
urbanísticos, agravada pela diminuição de sua importância política, pela 
saída de grandes empresas, pela estagnação da renda per capita, pelo 
desemprego que alcançou níveis elevados, acentuando a exclusão social. 
(MUNIZ, 2012, p. 152). 

 

De fato, com o período democrático uma nova maneira de se pensar a 

cidade começou a ser posto em prática. Em conjunto com a população foi formulado 

o Plano Metropolitano que incluiu a recuperação da zona portuária (Port Vell), o Moll 

de La Fusta e Barceloneta, a vila Olímpica. Porém, foi a partir do ano 1984 que o 

poder público começou a defender com força a recuperação da frente marítima 

degradada, fato que se concretizou com a nomeação de Barcelona para sediar os 

Jogos Olímpicos de 1992. Logo em seguida as três instâncias administrativas 

(Estatal, autônoma e Municipal) celebraram acordos políticos a fim de executar as 

transformações urbanas e solucionar a falta de infraestrutura na cidade. 

É importante salientar que foi pensando no legado que o Megaevento 

deixaria para a cidade que, nos anos de 1980, Barcelona se candidatou para sediar 

os Jogos Olímpicos no intuito de que as transformações urbanísticas melhorassem a 

qualidade de vida, a atratividade da cidade e a imagem da cidade. É notório que o 

fato da cidade sediar os Jogos possibilitou obter recursos necessários que pôde ser 

investidos em habitações, áreas públicas, instalações esportivas habitações; mas, 

também, converter-se em uma chance de abrir-se para o mar, por meio da 

recuperação do seu porto, de modo a devolvê-lo ao contato de seus moradores.  

Todavia, foi com o Plano Estratégico denominado de Plan Estrategic Economic i 

Social de Barcelona (PEESB), finalizado em 1990, que o desenvolvimento urbano foi 

assegurado, sendo criado um Projeto Urbano para reger as obras.  
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A esse respeito Andreatta (2010, p. 79) salienta que as intervenções 

estiveram pautadas na:  

 

Recuperação de espaços públicos, urbanização de praças, parques [...] A 
estrutura viária da cidade passou a ser objeto de intervenções e 
renovações. Foi o caso da Avenida Gaudí, transformada em calçadão. 
Outro aspecto foi o da ―monumentalização da periferia‖: o ―monumental‖, 
que até então era uma característica do século XIX, foi replicado no 
contexto urbano, identificando toda a cidade.  

 

Como ressalta Giacomet (2008), as transformações urbanas que a princípio 

estavam ligadas a motivação esportiva, logo se transformou em vários outros 

programas urbanísticos, que foram aplicados em diferentes áreas da cidade. No 

programa Olímpico, por exemplo, as intervenções foram empregadas em quatro 

partes da urbe: Parque de Montjuic, Avenida Diagonal, Vale Hebrón e Vila Olímpica. 

 A Vila Olímpica foi sem dúvidas o eixo central de todas as operações 

urbanas impetradas em Barcelona, pois era preciso desenvolver um setor da cidade 

que até então se encontrava separado da frente marítima (Figura 8). Como a Vila 

Olímpica foi escolhida para ser construída na Ciutat Vella, o desafio foi usar os 

Jogos em favor desta área da cidade de modo que as instalações esportivas fossem 

pensadas não apenas para atender aos Jogos mas também para serem 

reaproveitadas no pós-evento e, sobretudo, pudessem recuperar a zona marítima 

degradada de maneira que a população pudesse ter acesso ao mar. Assim, foi 

traçado um plano para converter os galpões e fábricas, construídas na Vila Olímpica, 

em áreas de áreas de lazer, cultura e turismo. Lembrando que essas intervenções 

foram regidas pelo ―Plano Especial de la Vila Olímpica‖. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Início das obras da Vila Olímpica, em 1990. 
Fonte: Nóvoa, 1998, p. 74 
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As obras nas imediações da Cidade Velha também contemplaram 

Barceloneta e o Moll de La Fusta. Quanto ao bairro de Barceloneta, as intervenções 

foram no sentido estabelecer um padrão para as edificações, pois era preciso 

melhorar a qualidade ambiental do lugar. Após isso, Barceloneta se tornou um bairro 

popular entre o Moll de La Fusta e o Port Vell. Já as obras no Moll de La Fusta 

tiveram a função de sanar o vazio urbano que separava a cidade e o mar. A solução 

encontrada foi construir um passeio de pedestres e uma praça arborizada nas 

imediações de uma marina esportiva, pois esta era uma maneira lúdica de estimular 

a contemplação da vista marítima. Para atrair ainda mais a população, na beira dos 

passeios foram instalados bares e restaurantes, o que permitiu recuperar o contato 

entre população e frente d’água. E para facilitar o acesso ao porto foi construída a 

autoestrada Ronda litoral, uma espécie de perimetral que desviou o fluxo de carros 

para um túnel e uma linha férrea.   

O porto de Barcelona também foi contemplado cujas intervenções tiveram o 

objetivo de remodelar a área portuária e dar-lhe uma nova feição por meio dos usos 

culturais e turísticos. Foi necessário criar uma gerência – Gerência Urbanística Port 

2000 - para acompanhar as obras que seriam feitas no porto e as concessões a 

serem feitas a terceiros; e para elaborar o Plano Especial de Port Vell, em 1988. Os 

investimentos foram divididos em três setores: o Porto Comercial, e o Porto Logístico 

e o Porto Cultural e de Lazer, porém, foi neste último que áreas de áreas de lazer, 

cultura e turismo foram priorizados.  

O armazém Palau Mar recebeu uma nova função: o Museu de História de 

Catalunha, bares e restaurantes. E a ligação com o centro histórico foi estabelecida 

com a passarela Rambla Del Mar. Além disso, ―foram construídos marcos 

arquitetônicos que convivem harmoniosamente com as construções históricas 

abrigando uma marina, aquário, centro de convenções, shopping, restaurantes 

integrados a edifícios comerciais e a um bairro residencial‖ (PORTO MARAVILHA), 

caracterizando o novo Porto Vell (Figura 9 A. B e C). 
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No geral as ações urbanísticas estiveram voltadas para a recuperação de 

frentes marítimas e restauração do espaço urbano, como exemplo: ―a recuperação 

do centro histórico, de edifícios existentes; a criação da Vila Olímpica, de praças e 

parques públicos, de rede hoteleira, centros comerciais, culturais e de convenções; e 

a renovação de estruturas tecnológicas‖ (FERRERA, 2010, p.2), cujo intuito era 

restabelecer o contato entre cidade e porto. Além dessas infraestruturas urbanas 

para receber o megaevento, também foram construídos monumentos arquitetônicos 

―empregados para transformar a paisagem urbana e criar a imagem de uma cidade 

de vanguarda‖ (BESSA, 2006, p.75), se tornando em atrativo turístico. E no que se 

refere ao seu patrimônio cultural, estes foram restaurados transformando a cidade 

numa influente capital da cultura européia.  

As intervenções urbanas foram postas em prática de maneira fragmentada e 

peculiar, pois cada uma das quatro áreas escolhidas seguiu um modo diferente de 

atuar sobre o espaço. A Ciutat Vella, por exemplo, Barceloneta pôde se abrir para 

mar e teve as suas praias valorizadas. A área de Montjuic destinou-se a receber as 

construções esportivas (estádio Olímpico); a área da Diagonal Mar recebeu 

infraestruturas de serviços de apoio (hotéis, escritórios, comércios); o Vale Hebrón 

uso residencial e instalações esportivas. Já a área da Vila Olímpica, constituída na 

antiga frente portuária degradada, foi toda restaurada recebendo um mix de usos: 

residencial, restaurantes, bares, cafés e lojas.  

Figura 9 A, B e C - Port Vell: Moll de la Fusta, o passeio de pedestres e as áreas 
recuperadas do porto de Barcelona 
Fonte: Azeredo at al, 2011 
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Todas as transformações impetradas no Port Vell de Barcelona e suas 

adjacências, principalmente após os Jogos Olímpicos, permitiram transformar a 

imagem da cidade. Mediante ao estabelecimento de passeios, parques e a 

transformação da Cidade Velha e do Porto, Barcelona ganhou equipamentos 

turísticos, sem contar que agregou valor à imagem da cidade, o que permitiu 

fortalecer o turismo local e a inserir a cidade no cenário internacional. Por seu turno, 

trouxe reflexos positivos para o turismo já que houve um aumento considerável no 

número de visitantes, como pode ser visualizado na tabela 1. 

 

                         Tabela 1 - Evolução no Número de visitantes a Barcelona – 1991 a 2010  

Ano Número de turistas 

1991 1.727.610 
1995 3.089.974 
1999 3.123.476 
2000  3.141.162  
2002 3.580.986 
2006 6.709.175 

7.108.393 2007 
2008 6.659.075 
2009 6.476.033 
2010 7.133.524 

                Fonte: Barcelona Turisme, 2014 

 

Os dados constantes da Tabela 1, retirados do site de turismo de Barcelona, 

revelam um crescimento no número de visitantes em Barcelona de 312,91%, para o 

período de 1991 a 2010, o que corresponde ao período pós-Olimpíadas. Ainda de 

acordo com Bessa (2006), o crescimento de turistas foi tão expressivo que, em 

1999, Barcelona conseguiu ultrapassar Madrid, recebendo respectivamente 

3.362.578 e 3.580.986. Com isso, pode-se afirmar que o evento projetou a cidade à 

ponto de destacá-la turisticamente no rol dos grandes centros receptores. 

Mesmo passado quase duas décadas dos Jogos Olímpicos a cidade 

continua recebendo um número crescente de visitantes a cada ano. Segundo 

Andreatta (2010), só o Port Vell recebe anualmente cerca de 15 milhões de 

visitantes por ano, um número bastante expressivo. E no que se refere ao bairro de 

Barceloneta, este recebe atualmente sozinho mais de 4 milhões de turistas por 
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ano,o que prova que Barcelona realmente se transformou no grande pólo de 

hotelaria e turismo do  Oeste da Espanha. 

De acordo com informações disponíveis no dossiê turístico de Barcelona do 

ano de 2012, disponível no site Barcelona Turisme, o sucesso turístico e tanto que a 

cidade já recebeu alguns prêmios, tais como: ter sido considerado o melhor destino 

turístico urbano cultural, visto que a cultura e uma de sua marca, já que as 

construções modernistas, pintura romântica catalã e os mais de museus conferem 

um toque especial à cidade.  No que se refere ao seu porto, este foi considerado o 

principal da Europa e o 4° do mundo, isto porque oferece ao visitante inúmeros 

serviços. Não e a toa que, por isso, em 2003, Barcelona foi considerada o melhor 

destino turístico. Sendo assim, pode-se afirmar que o sucesso de Barcelona como 

destino turístico está atrelada as obras urbanísticas implementadas em sua região 

portuária e, também, a sua forte tradição cultural.  

 

2.3 LISBOA 

 

Sabe-se que a intervenção na frente marítima de Lisboa esteve associada à 

candidatura da cidade ao evento cultural de Exposição Mundial chamado Expo 98, 

cuja candidatura permitiu que Portugal colocasse em prática um programa urbano 

denominado de Projeto Global da Expo 98, aplicado na zona oriental da cidade, que 

hoje constitui o Parque das Nações, que contemplou investimentos em infraestrutura 

urbana, na criação de espaços verdes e em paisagismo. 

Todavia, antes da recuperação da área central de Lisboa o panorama que se 

tinha era bastante deprimente, visto que enquanto a cidade se desenvolveu para o 

lado norte, por causa da abertura Avenida da Liberdade e do Plano das Avenidas 

Novas; a parte oriental da cidade tornou-se industrial apresentando instalações 

insalubres e perigosas nada agradáveis aos olhos da população. A saber, a frente 

ribeirinha do Rio Tejo era tomada por indústrias pesadas de diversas naturezas 

como: a refinaria de Petrogal; o Matadouro Industrial de Lisboa, Depósito Geral de 

Material de Guerra, a Estação de Tratamento de Águas Residuais, o Aterro 
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Sanitário, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) de Beirolas e 

zonas habitacionais precárias (PARQUE EXPO S.A), que contribuíram, e muito, para 

desqualificar essa área.  A degradação ambiental foi acirrada pela ausência de uma 

legislação ambiental que pudesse impor normas de ordenamento a essas indústrias, 

levando-as a abandonar lixos sem nenhum tipo de fiscalização.    

Na figura 10 (A e B), pode ser verificado o nível de degradação urbana e 

obsolescência industrial que a zona oriental de Lisboa chegou, que se intensificou 

no final dos anos de 1980 ligado à redução das atividades industriais. Na verdade 

esta redução aconteceu por causa da necessidade de modernização das atividades 

portuárias que exigia uma maior especialização funcional, levando indústrias a se 

transferirem para outros portos. Com isso os terrenos a beira do rio aos poucos 

foram abandonados contribuindo para sua degradação urbanística, o que diminuiu a 

qualidade urbana nas suas redondezas e repeliu o contato da população com a sua 

frente d’água. Um plano urbanístico denominado e Plano de Ordenamento da Zona 

Ribeirinha de Lisboa (POZOR) chegou a ser criado com intuito de reorganizar o 

espaço portuário, porém não foi aprovado. 

 

 

A requalificação ambiental só foi possível depois que Lisboa foi escolhida 

como sede do evento de Exposição Internacional denominado de Expo 98, já que foi 

preciso recuperar a área ribeirinha para a realização do evento. Abrindo um 

Figura 10 A e B - Degradação urbana e ambiental da área portuária de Lisboa 
Fonte: Relatório Parque Expo, 1999. 
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parêntese, a Expo 98 contou com a temática ―Os Oceanos, Um Patrimônio para o 

Futuro‖, estando voltado não apenas para os descobrimentos dos portugueses no 

século XV (a viagem marítima feita por Vasco da Gama, em 1498, e a comemoração 

da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500), mas também para a 

conscientização ambiental, principalmente dos mares e oceanos.  

Como catalisador de transformações urbanas, Scherer (2003) relata que a 

Expo 98 constituiu-se mais do que um simples evento internacional para debates 

ecológicos, tornando-se um projeto urbano de intervenção urbana. Isso porque o 

evento facilitou na obtenção de recursos que pode ser aplicado em uma área até 

então esquecida pela população, permitindo recuperá-la por meio do urbanismo e da 

arquitetura. E graças a ele, a área central de Lisboa e sua frente ribeirinha puderam 

ser requalificadas e convertidas em um novo espaço urbano de qualidade.  

Avançando nessa argumentação, o relatório do Parque Expo (1993, p.9-10) 

afirma que: 

 

A Expo 98 constituiu o motor de lançamento de uma reabilitação urbana 
feita com especial celeridade e encarando o conjunto de uma extensa área 
do território; esta reabilitação, por seu turno, permitiu criar o enquadramento 
do modelo organizativo e de recursos materiais necessários à 

concretização, com sucesso, da Exposição.  

 

Nessa discussão envolvendo a reabilitação urbana, Rosa (2007, p.4) 

argumenta que a Expo’98: 

 

Foi a oportunidade de associar a realização da Exposição de 1998 à 
requalificação urbanística e ambiental da sua área de intervenção. E 
também de modernização da cidade de Lisboa, com o objetivo de torná-la 
uma metrópole muito mais aberta e cosmopolita, mais competitiva na 
península ibérica e na Europa. Com as suas características únicas – 
geografia, clima, luminosidade, ambiente urbano e população – tornou-se 
uma cidade mais atrativa, moldada na cultura do acolhimento e integração, 
de diversidade espacial e arquitetônica, um sítio admiravelmente unificado 
pela sua luminosidade. 

 

Por meio do Decreto-Lei N°87/93 de 23 de março foi estabelecida a Zona de 

Intervenção para a realização da Expo 98, cujo programa de reabilitação urbana foi 
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posto em prática no lado oriental de Lisboa, em uma área de 340 hectares, com um 

total de 5 km de orla ribeirinha. A figura 11 (A, B e C) demonstra como as fases de 

construção pelo qual passou o lado oriental, limitado ao norte pelo rio Trancão e ao 

leste pelo rio Tejo, e que precisava ser recuperada urbanisticamente e devolvida 

para usufruto de seus cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto recebeu o nome de ―Projeto Global da Expo 98‖ porque esteve 

voltado para a realização do evento de Exposição Mundial e, também, para a 

recuperação urbana de Lisboa, o que exigiu a elaboração de um rigoroso 

planejamento estratégico que pudesse englobar os dois objetivos. Em ambas as 

situações, as intervenções deveriam recuperar o contato da cidade com o Rio Tejo. 

Para isso, foi necessário demolir as edificações existentes que se encontravam 

degradadas; a realocar indústrias e a população que ainda estavam na região; para 

depois intervir no ambiente e na paisagem, de modo a conferir novas funções ao 

espaço público.  

Em 1993 foi criada a empresa PARQUE EXPO 98 SA, de sociedade de 

capitais exclusivamente públicos para executar o projeto global, devendo preparar, 

organizar e coordenar as operações necessárias à realização da Exposição. Como 

era vasto o espaço a ser reabilitado, foi necessário dividir o projeto em duas fases. A 

primeira fase foi executada em 1988 e visou preparar o terreno para a realização da 

Figura 11 - A, B e C - Vista aérea da Zona da expo antes das demolições, durante a 
construção dos equipamentos e o desenho do projeto urbano 
Fonte: GARCIA, 2010, P.13 

 



62 

 

 

 

Expo 98, dotando-o de novas infraestrutrura urbana: estacionamento, áreas verdes, 

residências e equipamento. Já a segunda fase foi executada em 2010, e o objetivo 

era promover o desenvolvimento global da área, isso por meio de equipamentos 

arquitetônicos de grandes dimensões.  

Assim como está contido no Relatório Parque Expo (1999), a estratégia de 

recuperação urbanística esteve pautada na requalificação urbanística; na 

concretização de uma elevada qualidade ambiental; no máximo aproveitamento da 

realização da EXPO 98 para a recuperação e reconversão urbanística; e na 

diversidade de usos e funções do solo - habitacionais, de serviços, de comércio e de 

lazer. Ainda de acordo com o relatório: 

 

No ordenamento paisagístico e urbanístico da zona salvaguardaram-se as 
áreas de maior sensibilidade ambiental, tendo em vista, não só a 
recuperação das zonas degradadas, mas também a criação de um 
enquadramento urbano de elevada qualidade, com uma plena fruição dos 
espaços verdes e do uso livre da frente ribeirinha. (RELATÓRIO PARQUE 
EXPO, 1999, p. 65) 

 

Devido à dimensão do plano urbanístico, este teve que ser dividido em 

Planos Pormenores (PP), elaborado durante a primeira fase do projeto por diferentes 

arquitetos e aplicado em seis zonas urbanas: A Zona Central, A Zona Sul, A Zona 

Norte, A Zona Sacavém, O Parque do Tejo e do Trancão e o Recinto Expo’98.  

Sendo um instrumento da gestão urbana, os planos detalharam com precisão cada 

uma das partes que formavam a área de intervenção, devendo recuperá-las de 

maneira que uma nova centralidade fosse estabelecida. Na busca pela centralidade 

parques, áreas verdes, edificações culturais, infraestrutura de esporte náutico, a 

incluir uma marina que oferecia passeios ao rio Tejo, foram construídos.  

Todavia, foi o projeto urbano implantado a beira do rio Tejo e do Trancão 

que permitiu restabelecer o contato da população com a água por meio de um amplo 

espaço de lazer. Como pode ser observado na figura 12 (A e B), numa área em que 

antes abrigava o aterro sanitário de Beirolas, depois de drenada deu lugar a um 

amplo espaço público com muito verde voltado para atividades culturais, lazer, 

esporte aquático e turismo, o que contribuiu para valorizar a paisagem ribeirinha. 
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Neste sentido a  água constituiu o elemento chave da EXPO’98, assumindo funções 

lúdicas e estéticas, manifestando-se em jogos de água, fontes e lagos, integrados 

em alamedas e jardins.  

 

 

Ainda nas proximidades do Rio Tejo foram colocadas em prática diferentes 

propostas arquitetônicas para o Recinto da Expo 98, projetado para ser um centro 

urbano metropolitano, no qual todas as estruturas deveriam estar integradas entre si 

e seu desenho ser de fácil memorização para os visitantes. As transformações 

impetradas no espaço para a criação das instalações necessárias para a realização 

da Expo 98 deu origem ao Parque das Nações, um enorme espaço com atrações 

cultural e de lazer (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 A e B - imagens do Parque Tejo 
Fonte: Site Parque Expo S.A, 2013 

 

Figura 13 - Área do Parque das Nações 
Fonte: Site Parque Expo S.A, 2013 
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O Parque das Nações era composto por pavilhões culturais temáticos de 

grande atratividade como: o Pavilhão do Futuro, O Pavilhão do Conhecimento dos 

Mares, o Pavilhão Atlântico, O Oceanário, O Pavilhão da Utopia, Torre Vasco da 

Gama e o Pavilhão de Portugal. Na verdade essas infraestruturas foram construídas 

para serem usadas no evento com vista a consolidar urbanisticamente a área 

intervinda e, também, para ser reaproveitado com outros usos após o evento. Sendo 

assim, são equipamentos com dimensões diferenciadas construídos para serem 

âncoras urbanísticas e um chamariz de público com vista à criação de uma nova 

centralidade para a cidade de Lisboa. Como foi concebido para receber grandes 

quantidades de visitantes, aproximadamente 125 mil pessoas por dia, foi necessário 

ofertar serviços de apoios aos visitantes, como bares, restaurantes, palcos para 

shows, etc. 

Quanto à área que formava o recinto ou o Parque das Nações, Garcia (2010, 

p. 9-10) discorre que: 

 

A dimensão generosa desses espaços era um requisito essencial em vista 
do grande número de visitantes que, previsivelmente, afluiriam à Exposição, 
os espaços públicos tinham de ser assim mesmo, amplos. Esta fórmula 
provou ser eficaz na prática e revelou que o desenho urbano baseado no 
conceito de qualidade ambiental e recorrendo a intervenções criativas 
pontuadas por peças de artistas é bem aceite.  A Estratégia aplicada para o 
desenho urbano do recinto da Expo gerou uma mais-valia constituída por 
amplos espaços públicos que continuam disponíveis para todos os que 
pretendam usufruir deles. 

 

O projeto do Recinto também incluiu a construção da torre Vasco da Gama, 

hoje um hotel, que se caracteriza pela sua arquitetura arrojada em forma de veleiros 

com 145 metros de altura que oferece ao turista a oportunidade de ter uma vista 

panorâmica da região. Atrás dele está a ponte Vasco da Gama e as torres gêmeas 

São Gabriel e São Rafael, em forma de veleiros gigantes, que são uma atração a 

parte. Recentemente, as antigas instalações do Pavilhão do Futuro foram ocupadas 

por um cassino, chamado de Cassino Lisboa, com mais de 1000 máquinas e 22 

mesas de jogos e um espaço para shows e espetáculos culturais nacionais e 

internacionais (figura 14). 
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Por meio de um planejamento urbano bem estruturado num espaço antes 

degradado foram construídos equipamentos estratégicos que contribuiu para o 

surgimento de um novo espaço público qualificado com capacidade de atrair fluxo de 

visitantes, o que permitiu dar nova vitalidade a área ribeirinha. Desse modo, os 18km 

de frente ribeirinha de Lisboa encontra-se agora dedicada a espaços de lazer e 

animação cultural, zonas de alimentação e espaços comerciais, serviços públicos e 

atrações turísticas voltados para os freqüentadores da zona de intervenção. A esse 

respeito Garcia (2010, p. 9-10) discorre que: 

 

A dimensão generosa desses espaços era um requisito essencial em vista 
do grande número de visitantes que, previsivelmente, afluiriam à Exposição, 
os espaços públicos tinham de ser assim mesmo, amplos. Esta fórmula 
provou ser eficaz na prática e revelou que o desenho urbano baseado no 
conceito de qualidade ambiental e recorrendo a intervenções criativas 
pontuadas por peças de artistas é bem aceite.  A Estratégia aplicada para o 
desenho urbano do recinto da Expo gerou uma mais-valia constituída por 
amplos espaços públicos que continuam disponíveis para todos os que 
pretendam usufruir deles. 

 

A recuperação da centralidade também foi concluída com os projetos de 

acessibilidade, mais especificamente com a infraestrutura de transporte viária e 

ferroviária, que garantiu a ligação com todos os setores urbanos. Entre as 

intervenções está a construção da Estação Intermodal de Lisboa, Estação Gare do 

Figura 14 - Equipamentos Âncoras do Parque das Nações: a torre Vasco da Gama, o 
Oceanário, pavilhão Atlântico, Pavilhão Portugal, Teatro Camões, Cassino de Lisboa 
e Pavilhão do Conhecimento 
Fonte: Site do Parque Expo S.A, 2013 
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Oriente, auto-estradas, Ponte Vasco da Gama, segunda ligação entre as margens 

do rio Tejo. O fato da zona de intervenção estar próximo ao aeroporto de Lisboa e 

da auto-estrada do Norte, e de oferecer atividades lúdicas a beira do rio contribuíram 

para o estabelecimento da relação entre cidade e rio.  

De maneira geral, a ―Expo’98 permitiu reconverter uma área portuária 

impregnada de lixo industrial, reservatórios e materiais obsoletos, dotando a cidade 

de novas infraestruturas culturais, comerciais, ferroviárias e de um novo parque 

habitacional‖ (FIGUEIRA, 2012, p.153). Sem contar que se tornou ―uma 

oportunidade para dinamizar a renovação urbana de Lisboa; para promover o 

Turismo em Portugal e na sua capital; e estimular o desenvolvimento econômico‖ 

(SALGADO, 1999, p.107).  

Atualmente, o Parque das Nações é uma marca para Lisboa que lhe confere 

um ar de modernidade, atrelado a multifuncionalidade do espaço, no qual moradores 

locais e turistas podem desfrutar de habitação, equipamentos turísticos culturais, 

recreio, lazer, comércio, etc. Graças à singularidade e a qualidade arquitetônica das 

construções uma nova imagem urbana foi consolidada, sobretudo, as singularidades 

do Rio Tejo foram maximizadas e a sua paisagem valorizada, contribuindo para o 

restabelecimento da relação entre cidade e o Rio Tejo que havia se perdido.  

Normalmente, a visitação turística pelo conglomerado se inicia com uma 

caminhada e um piquenique nos jardins do parque a beira do rio Tejo e depois de 

teleférico ou de bicicleta para a área de modernas construções representa pelos 

pavilhões e estátuas. A pausa para o almoço pode ser feito em uma das docas 

(Docas de Santo Amaro, Doca 6, Doca Peixe, ou Don Pomodoro) no qual o que não 

falta são opções de restaurantes. E a noite a diversão fica por conta das discotecas e 

dos cassinos.  

O resultado disso é a satisfação dos visitantes em visitar o conglomerado 

Parque das Nações. Segundo mostra o site oficial Parque Expo, em 2012 o 

TripoAdvisor concedeu ao Parque Expo recebeu um Certificado de Excelência por 

ter obtido uma nota de quatro estrelas e meia, num máximo de cinco, isso de acordo 

com as classificações de contentamento feitos pelos turistas que visitaram o local, 

tornando-se uma referencia turística para Lisboa. Quanto ao número de visitantes, o 

http://www.lisbonlux.com/lisbon/docas-santo-amaro.html
http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-doca-6.html
http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-doca-peixe.html
http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-don-pomodoro.html
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único dado encontrado está disponível o site oficial Parque Expo, no qual relata que 

anualmente o conglomerado recebe 20 milhões de visitantes.  

É inegável que a construção do Parque Expo indiretamente trouxe 

potencializou ainda mais o turismo de Lisboa, cujo reflexo é o aumento do número 

de visitantes e, por conseguinte, de pernoite na cidade. Para fundamentar essa 

afirmação, o site do Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE) disponibiliza 

números oficiais de pernoites em Lisboa, expostos na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação da figura 15, pode-se perceber que enquanto no ano de 

1997 o turismo internacional teve um aumento de 16,5%, em 1998 subiu para 70% 

do número total de pernoites registrado na região de Lisboa. Só que com os 

atentados terroristas acontecidos nos Estados Unidos, em 2001, houve uma queda 

na procura por Portugal como destino turístico em 2002 e 2003, o que acarretou em 

queda de pernoites. Mas com a realização de outro evento, Euro 2004, um 

campeonato europeu de futebol que aconteceu em Portugal, mais especificamente 

nas cidades de cidades Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Guimarães, Leiria, Lisboa e 

Porto, houve um aumento de 11% no número de pernoites de estrangeiros em 

Lisboa. Em meio a tantos eventos realizados em Lisboa, a cidade pôde se promover 

turisticamente se fortalecer como destino turístico internacional, assim como 

Figura 15 - Pernoite em alojamento comercial registrada na 
região de Lisboa 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE) 
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aconteceu com Barcelona. O Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal prevê que 

em 2015 a cidade ultrapasse a marca dos 10 milhões de visitantes recebidos.  

 

2.4 BUENOS AIRES  

 

O atual Puerto Madero está localizado na cidade de Buenos Aires, 

Argentina, que é cortada pelo Rio de la Plata e o Riachuelo do leste ao sul. A 

fundação da cidade aconteceu em 1536, e aconteceu na ribanceira do Rio de la 

Plata, tendo recebido o nome de Maria dos Bons Ares (Figura 16). Nessa época o 

porto não tinha infraestrutura adequada somado ao fato do Rio de la Plata ser de 

pouca profundidade e apresentar bancos de areia, levava os navios a ancorarem a 

certa distância da costa, sendo necessário o uso de embarcações pequenas para 

completar o percurso e o transporte de pessoas e mercadorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Giacomet (2008), os primeiros projetos de melhorias 

portuárias ocorreram no século XVIII influenciados por necessidades comerciais e 

pela oficialização de Buenos Aires como capital do vice-reino da Prata, mas somente 

a partir dos anos de 1800 que projetos foram elaborados com vista a criar um 

modelo adequado para o que seria o Porto de Buenos Aires. Na verdade a criação 

Figura 16 - Localização geográfica de Buenos Aires 
Fonte: Blogspot aos pés do mundo, 2014 
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de um porto passou a ser pensado depois que Argentina se tornou independente da 

Espanha, o que deu maior liberdade econômica para exportar matérias-primas e 

importar produtos manufaturados. Com isso, era preciso ter uma instalação portuária 

que permitisse embarcações de grande porte, que possuísse armazéns e ferrovias. 

Sem contar que as transformações tecnológicas e industriais e o surgimento de 

novas embarcações, requereram a modernização portuária.  

Os projetos de renovação portuária que se ao propuseram modernizar as 

instalações portuárias foram a do engenheiro Luis A. Huergo e o do comerciante 

Eduardo Madero. Huergo propôs a construção de um porto mais ao sul, com diques 

abertos e dentiformes e plataformas paralelas, possibilitando ainda a expansão para 

o norte. Já a proposta de Madero propôs a criação de uma doca, quatro baías, 

pontes, 25 armazéns e gruas, de maneira que pudesse a área sul e norte do rio. 

Após longos debates o projeto escolhido foi o do engenheiro Eduardo 

Madero, que inicializou a renovação portuária. ―Com 17 mil metros de cais, 134,4 

hectares [...] 219, 8 mil metros quadrados de galpões, 6,1 metros de calado e 97 

quilômetros de vias férreas, em 1897 era inaugurado o ―Porto Madero‖ (KRUSE, 

2011. p71). Porém, no início do século XX o porto de Madero tornou-se ineficiente 

devido ao: 

 

Crescimento comercial associado à inovação tecnológica dos transportes 
feitos por contêineres, bem como o aumento do calado dos navios, 
significaram um golpe fatal no sonho Puerto Madero, que se tornou obsoleto 
prematuramente, não sendo capaz de cumprir as funções para as quais 
havia sido planejado. (REGO, 2010, p.128). 

 

Assim, as transações portuárias tiveram que ser transferidas para o Porto 

Novo, construído no período de 1911 e 1919 - com base no modelo de Huergo e ao 

norte da cidade para substituir o porto Madero -, tornando-se o principal de Buenos 

Aires. Contudo, sua construção levou a perca do contato entre cidade e o rio.  

Por seu turno, a área lindeira ao porto de Madero, conhecida como 

―Costanera Sur‖, entrou em decadência urbana e se tornou a área mais decadente 

de Buenos Aires, com armazéns, máquinas e espaços urbanos abandonados. 

Destarte, ―se converteu na área mais degradada da cidade de Buenos Aires: área 
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insalubre pela deposição de lixo nos terrenos baldios e pela poluição dos esgotos 

que afetava o próprio porto e área perigosa devido à sua ocupação por marginais‖ 

(MUNIZ, 2012, p.154). Sendo que a área central também foi afetada pelo abandono, 

que prevaleceu por mais de cinqüenta anos. 

Ao longo de décadas vários planos urbanos foram criados com vista a 

recuperar o espaço portuário de porto e expandir a área central, de maneira que 

pudesse trazer de volta o contato entre cidade, porto e frente fluvial. Entre os planos 

criados estão: O plano da Comissão Edilícia (1923-1925; o plano Le Corbusier 

(1938-1940); Planos Reguladores (década de 60); e Plano de Renovação da Zona 

Sul (1971). Contudo, nenhum desses planos chegou a ser executado totalmente. A 

mudança só aconteceria de fato na década de 80. 

Enquanto que na década de 70 os planos estiveram pautados no 

planejamento moderno, a partir dos anos 80 as propostas de recuperação estiveram 

voltadas para a revalorização do patrimônio histórico e a preocupação ecológica. A 

manutenção da Reserva Ecológica é um exemplo disso. A esse respeito Rego 

(2010) salienta que foram as preocupações em preservar o patrimônio que definiram 

o futuro de Puerto Madero, já que graças a essa conscientização as construções ao 

invés de serem demolidas ganharam novos usos.   

Assim, em 1985, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (UBA) junto com a 

Secretaria de Estado de Transporte criou um plano que visou a recuperação da área 

e suas imediações (Costanera e terrenos a margem do rio), recuperação essa que 

não preconizava a volta das atividades portuárias, mas sim a ampliação da Área 

Central com outras funções.  Baseado em correntes culturais que tomaram força no 

país: da ecologia, reciclagem e revalorização do patrimônio; o plano usou algumas 

idéias dos planos anteriores criados e priorizou os antecedentes históricos da região, 

pretendendo valorizar ao máximo a história e o patrimônio do porto antigo, de 

maneira a integrá-lo à paisagem do Rio da Prata. Desse modo, os terrenos 

localizados a margem do rio sobre a área aterrada se tornaram Parque ou Reserva 

Natural, devendo ser preservada. Em se tratando do potencial que a área possuía ―o 

velho porto continha um potencial significativo tanto nos aspectos simbólicos como 
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paisagístico, pois se encontrava num dos mais belos locais da capital, que 

permanecia degradado e abandonado‖ (REGO, 2010, p. 134).  

As principais idéias dos arquitetos deram origem à formulação de um do 

Plano Geral que previa a realização das obras por etapas no qual, com a ajuda da 

iniciativa público-privada, seria possível urbanizar a área do porto antigo, recuperar e 

reutilizar as construções industriais portuárias que possuíam valor histórico e cultural 

e, ainda, investir em parques com áreas verdes.  

Todavia, as transformações urbanas só ganharam fôlego depois que foi feita 

uma parceria entre as Prefeituras de Buenos Aires e Barcelona para a confecção de 

um Plano Estratégico para o Porto de Buenos Aires. Uma sociedade anônima, 

denominada de ―Corporation Antiguo Puerto Madero S.A‖, foi criada em 1989 e 

concursos de idéias baseados no ―modelo de Barcelona‖ foram promovidos para 

impulsionar as intervenções urbanas.  O alinhamento político completou-se depois 

que o Governo Federal doou 170 hectares de área do porto para a Corporação, 

cabendo ao Governo Municipal definir e regulamentar o desenvolvimento da área. 

Essa corporação foi fundamental para solucionar os entraves que impossibilitavam 

ações, principalmente às de ordem jurídica institucionais. Vale ressaltar que até hoje 

a Corporação administra o porto Madero. 

O ponto de partida para o projeto foi a convocação de um concurso nacional 

de idéias com vista a formular um Plano Mestre de Desenvolvimento Urbano para o 

antigo Porto de Madero, sendo convocado em 1992 pelo Governo Municipal em 

parceria com a Sociedade Central de Arquitetos. De acordo com Giacomet (2008, 

p68) ―a finalidade era interromper o avanço da decadência e da deterioração das 

instalações costeiras, propondo, para isso, a recomposição do setor através da 

preservação da relação cidade-porto‖. Neste processo, a gestão público-privada 

viabilizou a operação de recuperação do porto.  

O Concurso de idéias para a elaboração do plano contou com 96 propostas 

inscritas, das quais três equipes foram premiadas, devendo cada uma eleger três 

representantes de cada grupo, que deveriam formar outra equipe para planejar 

como deveria ser feita a ocupação e recuperação de 170 hectares de área portuária. 

A equipe vencedora era composta por Juan Manuel Borthagaray, Carlos Marre, 
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Romulo Pereira, Antonio Eugenio Tufazo e Xaus apresentaram o Projecto Urbano de 

Puerto Madero.  

O Plano Mestre era parecido com o projeto proposto na década de 80, já 

que defendia a volta da centralidade e do acesso ao rio da Prata por meio da 

valorização de áreas ao entorno do rio. Para isso, estimulou-se o mix de uso do 

espaço: terciário (escritórios), comercial, residencial e cultural. Ainda objetivou a 

recuperação da Costaneira, assim como a criação de áreas verdes para usos de 

lazer e esporte; e a preservação dos antigos armazéns. Segundo Rego (2010) as 

características das construções (vidro, ferro e tijolo) também deveriam ser mantidas, 

isso como forma de preservar a identidade do local. Lembrando que as 

especificações para as intervenções foram reguladas pelo Código de Planejamento 

Urbano de Buenos Aires (Lei 449/2000).  

Embora a recuperação do Porto Madero tenha sido iniciada em 1991, 

somente no ano seguinte é que as obras começaram a ser executadas depois que o 

Plano Mestre foi consolidado. Na figura 17 pode ser observado a limitação, o 

zoneamento e os eixos da proposta de recuperação do projeto, que começa pela 

fachada dos antigos galpões e armazéns e prossegue até a Reserva Ecológica, o 

que corresponde à margem dos diques leste até a Costanera Sul. As obras 

englobaram tanto a infraestrutura portuária existente (diques e galpões) como as 

que novas estruturas (ruas, parques, boulervard, praças). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Zoneamento e eixo da proposta de recuperação portuária de 
Puerto Madero 
Fonte: GIACOMET, 2008, p.83 
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De acordo com Giacomet (2008), as intervenções foram divididas em duas 

etapas: a primeira na parte oeste em que se priorizou a preservação do patrimônio 

histórico; enquanto a segunda etapa foi realizada no lado leste, cujas obras deram 

um ar de modernidade ao espaço portenho. Sendo que essas duas áreas ainda 

foram instituídas como o bairro Puerto Madero. Basicamente, a fachada do projeto 

começa nos antigos galpões e armazéns e prossegue até os espaços abertos 

verdes, isto é, à margem dos diques leste até a Costanera Sul. 

Basicamente a primeira etapa das intervenções foi posta em prática na costa 

oeste, no ano de 1991, especificamente entre a Avenida Eduardo Madero e os 

diques, no qual as intervenções se focaram nas edificações existentes, num total de 

16 edifícios e armazéns, de modo a garantir a valorização do patrimônio portuário. 

Quanto a isso, destaca-se e a preservação dos guindastes que se tornaram um 

diferencial para o porto e a recuperação e refuncionalização das antigas instalações 

portuárias, de arquitetura inglesa com paredes de tijolo aparente e janelas em forma 

de arcos (Figura 18 A, B e C). Algumas construções tiveram suas características 

externas mantidas, sendo mudadas apenas as suas funções. A saber, uma antiga 

estação ferroviária abandonada foi convertida em um calçadão de pedestres (Figura 

19 A, B e C). O resultado foi o recobro da vitalidade do lado oeste com a criação de 

um espaço de lazer e passeio para os visitantes e moradores locais. 

 

Figura 18 A, B e C - Vista aérea dos diques e galpões do Puerto Madero, galpão portuário antes da 
recuperação e depois da recuperação.  
Fonte: Kurse, 2011, p.135 
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Paralelamente, a Corporación Puerto Madero executou obras de 

infraestrutura urbana, tais como: ruas, esgoto, avenidas, iluminação pública, 

traçados de boulevares, parques, etc. O resultado foi à criação de um novo bairro: 

bairro de Puerto Madero. Sendo que a ligação entre o centro antigo e o novo bairro 

foi concretizada com a criação da ponte de La Mujer, projetada pelo arquiteto 

Santiago Calatrava - um dos maiores arquitetos da atualidade -, e por avenidas.  

A segunda etapa da urbanização do lado leste iniciou-se em 1996, sendo 

aplicada em uma área de aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados, cujo 

objetivo era construir edifícios (comerciais e residências) que atribuísse um ar de 

modernidade a esse lado do rio da Prata, além da requalificar os parques públicos. 

Como a área era três vezes maior que a do lado oeste, foi necessário interferir na 

infraestrutura urbana, na abertura de vias e demolição de construções que não 

seriam preservados, mas sem descaracterizar o porto. . 

O ar de modernidade foi obtido com a ocupação de 25 quarteirões com 

construções arrojadas de até 160 metros de altura, projetadas por arquitetos 

portenhos ou por outros de fama internacional voltados para diversos usos. Assim, 

foi implantado escritórios, moradias, museus, atividades culturais, universidades, etc. 

Quanto aos escritórios, as imediações dos diques 3 e 4 contemplaram torres 

empresariais de multinacionais: torre República e Bank of Boston construídas pelo 

arquiteto César Pelli; a Telecom, por John, Pedersen & Fox; e o edifício Malecón de 

HOK International. Nos diques 1 e 2 priorizou-se o uso habitacional (hotéis, torres de 

apartamentos e silos adaptados para moradias de luxo. Já os usos comerciais 

Figura 19 A, B e C - Trilhos ferroviários e entrada de acesso ao Puerto Madero 
Fonte: Kurse, 2011, p.80 
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(bares, cafés, restaurantes) e de serviços (hotéis) foram priorizados a margem dos 

diques, transformando-se num passeio de pedestre (Figura 20 A e B).  

 

 

Na verdade a pretensão era dotar o espaço com uma diversificação de 

atividades de modo a evitar que a região ficasse vazia após o horário de trabalho, 

sendo para isso necessário a criação de um espaço que englobasse atividades de 

lazer, trabalho e moradia. Para completar o caráter moderno e sofisticado do 

espaço, tem-se o museu Fortabat de Rafael Viñoly e a ponte de pedestres de 

Santiago Calatrava apoiadas nas obras dos profissionais de renome internacional.  

Já os terrenos vagos nas proximidades do rio da Prata transformaram-se em 

áreas verdes arborizadas, estabelecidas nas imediações da Costanera Sur e da 

Reserva Natural. Para tanto, os terrenos a beira do rio da Prata foram arborizados e 

as construções arquitetônicas valorizadas, até mesmo como forma de melhorar a 

qualidade do espaço e paisagem portuária. Houve casos também de espaços 

verdes serem projetados para tornar-se parque urbano, cujo objetivo era integrar o 

espaço público, arquitetura e o rio; ou simplesmente para ligar as construções 

residenciais. A Reserva Ecológica é um belo exemplo de parque que tem como 

finalidade conectar a cidade com rio e com o Porto Madero. O parque Micaela 

bastidas, Mujeres Argentinas e o Eva Duarte de Peron são exemplos de espaços 

abertos arborizados que vincula a cidade com o rio.  Vale ressaltar que o projeto não 

Figura 20 - A e B - passeio de pedestres em frente aos antigos galpões portuários na margem 
leste dos diques: bares, restaurantes 
Fonte: Kurse, 2011, p.107 
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incluiu a urbanização da Reserva Ecológica, que continuou da mesma forma. Ainda 

na área da Costaneira e da Reserva Ecológica foram construídos edifícios modernos 

as margens dos diques, sobre o qual buscou a harmonia com as antigas 

construções portuárias 

Para conectar cidade-porto de modo a ligar os diques, pontes e galpões foi 

necessário abrir três avenidas: Avenida Estados unidos (ligando os Diques 1 e2); 

Avenida Belgrano para os (Diquês 2 e 3); e Tte Gral. Perón (Diques 3 e 4). Os 

passeios de pedestres ligaram o lado leste-oeste; e os boulevares ligaram o lado 

norte-sul. Paralelo a isso, a Corporación Puerto Madero executou obras de 

infraestrutura urbana, tais como: ruas, esgoto, avenidas, iluminação pública, etc. O 

resultado foi a criação de um novo bairro. A ligação entre o centro antigo e o novo 

bairro foi concretizada com a criação da ponte de La Mujer. 

Sem dúvidas a maior parte das obras de urbanização foi implementada no 

lado leste dos diques, já que foi preciso alterar a estrutura e o traçado urbano para 

receber novos usos e dar um novo significado ao espaço. Por seu turno, os 

investimentos estiveram voltados para a construção de modernos edifícios para 

receber variados usos; e para a elaboração de portais, áreas verdes e boulevares 

como forma de melhorar a qualidade do espaço e paisagem portuária. A propósito, 

os boulevares além de ligar o lado oeste e leste dos diques, também tinham o 

objetivo de melhorar a relação cidade-rio. Com isso, o lado leste apresentou uma 

mescla de edifícios (antigos depósitos e construções modernas) e amplos espaços 

verdes, sendo estes a linha de frente da urbanização leste. 

De modo geral, a recuperação de Puerto Madero permitiu que uma área de 

25 quarteirões com armazéns abandonados recuperasse a dinamicidade por meio 

da sua refuncionalização, que priorizou a mescla de usos e funções: restaurantes, 

centros de lazer, escritório e lofts residenciais e torres modernas. Sem falar que a 

valorização dos espaços públicos foi importante para unir os bairros das zonas sul e 

norte na frente do rio. 

A respeito da valorização que as intervenções trouxeram para antiga área 

portuária:  



77 

 

 

 

A recuperação de Puerto Madero é vista como o maior empreendimento de 
intervenção em uma cidade da América Latina – um investimento público e 
privado de aproximadamente 2000 milhões de dólares provenientes do 
Estado e do sistema financeiro internacional. A presença de vários 
investidores internacionais gerou expectativa e contribuiu para a 
credibilidade do projeto. Hoje as principais empresas preferem se instalar 
em Puerto Madero devido à sua localização e, atualmente, a um número 
significativo de edifícios residenciais. (REVISTA NOSSA AMÉRICA) 

 

Em si, a recuperação de Puerto Madero é rodeada pelas divergências de 

opiniões: concordando e discordando com o seu sucesso das intervenções. Para 

Roberto Segre (2005) a revitalização trouxe benefícios para a cidade pois além de 

evitar a privatização do beira-mar portenho, contribuiu também para o 

estabelecimento de uma nova centralidade (comerciais e financeiras) fazendo com 

que as camadas abastadas permanecessem na região do porto, evitando que a área 

se esvaziasse e entrasse em decadência novamente. Rego (2010) relata que o 

problema está na elitização o espaço portuário, visto que a operação imobiliária 

privilegiou a elite, não tendo nenhum respaldo para as camadas populares.  

Expostas as críticas que rondam a revitalização portuária, de fato nas 

literaturas sobre o projeto não consta nenhum programa voltado para as camadas 

populares, principalmente no que diz respeito à construção de moradias. Pelo 

contrário, o estimulo ao assentamento de grandes corporações e empresas nas 

imediações do porto com vista a conferir dinamicidade ao local, contribuiu para que 

Puerto Madero se tornasse uma área elitista com o metro quadrado mais caro de 

Buenos Aires.  

Todavia, a preservação do patrimônio e de sua estrutura física é um ponto 

favorável, já que os seus armazéns não perderem suas feições originais pois foram 

reformados e reusados as antigas estruturas. Neste sentido, coabitam num mesmo 

espaço a arquitetura contemporânea (altas torres de edifícios, hotéis, escritórios e 

parques) e o patrimônio portuário (gruas e armazéns), fazendo com que o porto não 

perdesse suas características originais. Além de que, com a recuperação de Puerto 

Madero, este se tornou um importante produto turístico que oferece aos visitantes 

um pólo de diversão a sua disposição: Há 43 restaurantes, oito cinemas, uma casa 

noturna, 11 lanchonetes e cafés, passeios, um museu, o Iate Clube, hotéis e uma 

bela vista do rio e de novos pólos financeiros e residenciais de Buenos Aires 
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(BARTOLOMEI, s.p). Além disso, é um espaço com uma vivaz paisagem, composta 

pelas docas revitalizadas, pelos diques e parques.  
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3 A REGIÃOPORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

A região portuária carioca configura-se como um espaço de características 

peculiares, que passou por várias transformações no curso da história. Por estar 

localizado em uma área estratégica exerceu papel importante para o 

desenvolvimento urbano e econômico da cidade. A saber, foi nos morros localizados 

na região - Castelo, São Bento, de Santo Antônio, Livramento e Conceição – que o 

povoamento da cidade e as atividades portuárias se iniciaram, intensificando-se de 

forma gradual 

Por isso, no presente capítulo é abordado o contexto de formação e 

ocupação da zona portuária do Rio de Janeiro, dando ênfase nos principais 

acontecimentos que ocorreram em seu espaço, desde a época colonial. Assim, é 

apresentado o processo como ocorreu a sua ocupação da região até chegar a sua 

estruturação em forma de bairro; como a área foi ganhando aspectos portuários e 

industriais; as reformas urbanas executadas para eliminar o seu aspecto colonial e a 

insalubridade da área; e as obras de melhoramento da infraestrutura portuária até a 

criação do atual Porto do Rio. O objetivo é traçar um panorama dos aspectos que 

levaram ao ápice da região portuária atrelada a atividade portuária e, por 

conseguinte, como ocorreu a sua decadência urbana, sendo abordadas, também, as 

propostas de recuperação que não saíram do papel, até finalmente chegar ao 

Projeto Porto Maravilha. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO  

 

Voltando ao passado, mais especificamente a história de formação da região 

portuária, sabe-se que esta ocorreu paralelamente ao desenvolvimento cidade do 

Rio de Janeiro e esteve atrelada ao desenvolvimento das atividades portuárias, que 

se iniciou nas encostas dos morros levando ao seu povoamento.  

Em 1°de Março de 1565 foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro, exprimida entre o morro do Pão de açúcar e o morro Cara do Cão, no atual 
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bairro da Urca. Passados dois anos, a povoação da cidade foi expandida para o 

Morro do Castelo. De acordo com Lamarão (2006), a transferência da cidade para o 

Morro do Castelo se deu porque ali as condições de sobrevivência eram melhores 

se comparado com o restante da cidade, apresentando água, boa ventilação e 

segurança, uma vez que era cercada por muralhas e dois fortes: o de São Sebastião 

e o de São Januário.  

De fato, foi sobre a elevação de morros que se iniciou a ocupação da cidade, 

apertada entre o mar e a montanha. Mediante a abertura de ruas, no século XVII, a 

população deixou de se concentrar no morro do Castelo, indo ocupar outros morros: 

o de São Bento, de Santo Antônio, Livramento e da Conceição; visto que nessa 

época a cidade era imprópria para receber a urbanização, pois apresentava um 

terreno lodoso e arenoso, cortado por rios e lagoas que originava o saco de São 

Diogo, atual região da Cidade Nova.  

E foi nos arredores dos referidos morros citados anteriormente que as 

atividades portuárias primitivas começaram a se desenvolver. Nos Morros do 

Castelo e de São Bento se iniciaram as atividades portuárias primitivas pelo fato de 

apresentarem boas condições para o escoamento de açúcar, produtos de 

subsistência e às atividades puramente extrativistas de monopólio da Coroa 

Portuguesa. Já as atividades portuárias mais estruturadas (guindastes, ancoradouro, 

etc) aconteceram no Porto dos Padres da Companhia.  

No que se refere à ocupação da região portuária e o desenvolvimento de 

atividades portuárias, sabe-se que foi lenta durante o século XVII, sendo ocupada 

apenas a região da Prainha e morro da Conceição. Lamarão (2006) elenca dois 

motivos que contribuíram para sua ocupação: a barreira formada por montanhas que 

constituiu um impedimento para as ocupações de outras áreas da cidade; e o solo 

irregular da orla marítima que ofereceu ―bons ancoradouros no fundo de seus 

sacos‖, favorecendo ―o desenvolvimento de atividades ligadas à navegação e ao 

comércio‖ (2006, p.21).  

Junto com as atividades portuárias deslocaram-se ―para a praia o centro 

econômico, administrativo e religioso da cidade, que tinha como eixo a Rua da 

Direita, na qual era expressiva a presença de trapiches, armazéns, igrejas e 



81 

 

 

 

fortificações‖ (Bernardes e Soares apud CARDOSO et al 1987, p.28), o que levou a 

população a se fixar ao entorno do porto. Por isso que se fala que a cidade nasceu 

como seu porto, já que as atividades influenciaram a formação de um núcleo 

populacional próximo aonde havia se instalado as atividades portuárias.  

A priori, as terras nas imediações dos morros estavam divididas em 

chácaras, algumas habitadas por portugueses e escravos, cabendo a eles darem 

suporte às atividades portuárias incipientes que ali começavam a se desenvolver. 

Todavia, o fato das chácaras serem usadas para a agricultura de subsistência 

impediu que a região portuária não se urbanizasse, visto que não houve grande 

adensamento populacional. A ocupação rarefeita perdurou até a primeira metade do 

século XVIII. Mas com a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio 

de Janeiro, em 1763, o processo de urbanização acelerou e intensificou as 

atividades portuárias, principalmente no litoral da Prainha e da Saúde, com o 

aterramento de lagoas e pântanos. Sem contar que essa mudança administrativa 

trouxe avanços urbanísticos para a cidade, uma vez que foram feitas melhoria no 

intuito de modernizá-la.  

A intensificação e dinamização da atividade das atividades portuárias só 

começaram com a exploração de minas de ouro, no qual se podia presenciar as 

primeiras estruturas portuárias: armazéns para estoques das mercadorias (minérios), 

embarcadiços e tráfico de escravo já que esta era a mão-de-obra usada na época. A 

propósito, no final da década de 1770 as atividades comerciais ganharam tanta 

notoriedade com o tráfico de escravos, que foi necessário transferir o mercado de 

escravo da área central da cidade (atual 1° de Março) para o Cais do Valongo, 

sendo necessário a construção do trapiche do Valongo para amontoar os escravos.  

De acordo com Lamarão (2006) essa transferência tornou-se necessária 

depois que o comércio de escravo se tornou inoportuno nas imediações da Praça 

XV (atual Praça XV de Novembro), pois esta havia ganhado notoriedade no quadro 

urbano da cidade. O único aspecto negativo é que o tráfico de escravo gerou uma 

imagem equivocada de que este tipo de comércio era ―sujo‖. Seja como for, é 

inevitável que essa mudança levou a uma especialização do território ligado as 
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atividades econômicas que ali eram praticadas, tornando-se a região do porto ponto 

de parada para a escoação. 

Com o sucesso da venda de escravos a região portuária foi gradativamente 

sendo ocupada e de forma mais organizada, desenvolvendo-se conforme se 

intensificava as trocas comerciais pelo mar, o que exigia espaços cada vez maiores 

para que as atividades portuárias acontecessem. Com isso, regiões ao entorno do 

porto acabaram se tornaram uma continuação do porto, recebendo atividades 

comerciais e portuárias 

Paralelamente, uma série de obras de melhoramentos urbanos foi posto em 

prática nas imediações dos atuais bairros portuários, como a criação de um sistema 

de transporte marítimo que ligava a outros bairros; o aterramento de brejos; o 

melhoramento da Rua do Valongo para facilitar o acesso até o mercado de 

escravos; a criação de novas ruas, sendo uma delas a Rua do Livramento, que 

permitiu a ligação Saúde-Gamboa. Aos pés do morro da Conceição foi aberto uma 

rua que ligou a Prainha até o Valongo, que depois se converteu em rua da Saúde. 

Como reflexo da abertura de tantos caminhos, no final do século XVIII essa área 

apresentava uma densa população ocupadas em chácaras. Também foram 

construídos trapiches e atracadouros para os barcos que chegavam à cidade para o 

comércio marítimo. Além disso, foi construído o cemitério dos ―pretos novos‖ 

destinados aos escravos que morriam no percurso até o país.  

Pode-se afirmar que todas essas intervenções urbanas firmaram o litoral 

norte no que diz respeito a atividades comerciais e portuárias, ainda mais com a 

instalação de vários trapiches, contribuindo para o desenvolvimento da região 

portuária. E o que permitiu o desenvolvimento portuário nessa área foi o fato de 

possuir localização privilegiada caracterizadas por: 

 

Enseadas que gozavam de bons ancoradouros, mais abrigados que os dos 
arredores do Castelo e aonde diversos trapiches se estabeleceram no 
correr do século XVIII, aliou-se à existência de encostas não muito 
íngremes, onde a instalação foi mais fácil que na planície embrejada‖ 
(Bernardes apud CARDOSO et al 1987: 19 – 21). 
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Uma nova etapa de progresso para a região do porto aconteceu com a vinda 

da Família Real para o Brasil e, por conseguinte, a Abertura dos Portos às Nações 

Amigas, em 1808, visto que o Brasil passou a fazer trocas comerciais com outros 

países europeus, muitos dos quais ligados ao comércio de café. E foi graças a esses 

dois acontecimentos que a zona portuária começou a se consolidar de fato, trazendo 

mudanças de âmbito cultural, econômico e urbanístico para a área.  

Com a abertura dos Portos às Nações Amigas intensificou as atividades do 

porto e, ao mesmo tempo, pôs em evidência a precariedade portuária da cidade 

visto que as existentes instalações eram pequenas, sem contar que não havia 

instalações próprias para embarque e desembarque de mercadorias, coisa que 

agora se fazia necessário. Por seu turno, com a dinamização econômica 

representada pelas negociações de café e escravos foi preciso expandir as 

instalações portuárias para as imediações das áreas da Saúde, Gamboa, Saco dos 

Alfares e da Praia Formosa, o que de fato caracterizou esses como bairros 

portuários.  

Essa expansão só foi possível com e decreto feito por D. João VI destinando 

os terrenos localizados nessa área para a construção de novas estruturas 

portuárias: trapiches, armazéns, cais, entre outros. Como ser donos de cais se 

tornou um negócio tão rentável, os terrenos vagos entre a Prainha até o Valongo 

foram divididos e as antigas pontes de atracação transformadas em armazéns e 

trapiches voltados para a importação e exportação de café. Vale ressaltar que mais 

tarde o cais da Prainha e Valongo além do embarque/desembarque de embarques 

de mercadorias também recebeu o embarque/desembarque de passageiros. E que 

não demorou muito para o Cais da Gamboa apresentar essa mesma dinâmica de 

embarque e desembarque. 

―Estando o desenvolvimento das atividades portuárias do Rio de Janeiro em 

estreita ligação com a intensificação do comércio do produto‖ (LAMARÃO, 2006, 

p.38), foi graças ao comércio de café que as áreas da Saúde, Gamboa, Saco dos 

Alfares e Praia Formosa foram beneficiados com infraestrutura urbana (criação de 

ruas, calçamento, iluminação, etc) e infraestrutura portuária (trapiches, atracadores, 

depósitos de café, etc). Além de que, as terras do litoral que antes estavam voltadas 
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para atividades agrícolas, no início do século XIX ganharam usos portuários, depois 

que os donos das chácaras se interessarem pela urbanização de suas terras, 

separando e convertendo-as para as instalações portuárias. A figura 21 permite ter 

um panorama da região portuária ocupada por varias casas e, também, por 

embarcações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início do século XIX observou-se também um aumento no número de 

escravos na cidade, pois eram utilizados para usos diversos, tais como nas lavouras 

de café, nos domicílios e nas fábricas. Todavia, depois das pressões impostas pela 

Inglaterra para cessar o comércio de escravos, na década de 1830, o mercado do 

Valongo perdeu forças. Assistiu-se, a partir de então, a desativação do mercado e a 

conversão de sua estrutura (trapiches) para deposito de mercadorias voltadas para 

importação e exportação. Para mudar a imagem do cais associada à escravidão e 

para receber a imperatriz Teresa Cristina, o Cais do Valongo passou por uma obra 

de cunho decorativo no qual foi criado jardins e estatuas. Com isso, de cais do 

Valongo passou a ser chamado Cais da Imperatriz.  

Para conformar o uso portuário e industrial do litoral norte é que vários 

estabelecimentos que prestavam suporte as operações do porto se instalaram nas 

imediações dos Cais, como serralherias, ferragens, madeireiras e serrarias. Alguns 

terrenos da orla abrigaram também usos comerciais (armazéns de madeira, 

mercados, tabernas) e residências. Paralelamente a isso novas ruas foram abertas 

Figura 21 - Região portuária no século XIX 
Fonte: Porto Maravilha, 2014 
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para ligar aos bairros da costa litorânea e facilitar a mobilidade. Esse 

desenvolvimento só fez aumentar a população na Saúde, Gamboa e Valongo, o que 

posteriormente contribuiu para a formação dos bairros portuários: Santo Cristo, 

Saúde e Gamboa.  

No virar da segunda metade do século XIX houve um aumento comercial na 

exportação de café e o porto do Rio se tornou o principal no mercado internacional, 

o que exigiu a construção de um decente porto para a cidade com cais, máquinas, 

energia a vapor, armazéns, etc. Vale ressaltar que o referido período coincide com a 

Segunda revolução industrial, que trouxe inovações tecnológicas que poderia ser 

absorvida pelas atividades portuárias, tais como o ―desenvolvimento das indústrias 

elétricas e de química pesada, e pela grande expansão e maior rapidez dos 

transportes marítimos e terrestres, condição e consequência da notável 

intensificação do comercio mundial‖ (LAMARÃO, 2006, p.53). 

O porto precisava mudar a sua estrutura colonial e ser realocado para um 

local adequado e, por isso, tornou-se alvo de interesses capitalistas que elaboraram 

vários projetos para melhorá-lo: 

 

Preconizando a construção de cais, molhes, docas, armazéns, o aterro de 
determinadas áreas, a extensão de ramal ferroviário para este ou aquele 
trecho do litoral, a introdução de maquinarias nas operações de carga e 
descarga, esses planos estavam dirigidos para três trechos da orla marítima 
do Rio: São Cristóvão ao Arsenal de Marinha,incluindo portanto o Saco do 
Alferes, a Gamboa e a Saúde (...); do Arsenal de Marinha ao Arsenal de 
Guerra, parte correspondente a à vertente marítima central da cidade, na 
qual se situavam as principais instalações portuárias; e do Arsenal de 
Guerra em direção à enseada de Botafogo, passando pelas praias de Santa 
Luzia e da Glória. (LAMARÃO, 2006, p.56) 

 

Em 1852 foi criada uma comissão no qual dois projetos foram aprovados: a 

Doca da Alfândega e a Doca de D. Pedro II, entre o Arsenal de Marinha e o Arsenal 

de Guerra. Mas a Doca da Alfândega não operou de forma eficiente pois a pouca 

profundidade da área impedia que embarcações maiores atracassem nela, sendo 

necessário escolher outra local que fosse apropriado às funções portuárias da 

cidade do Rio de Janeiro.  
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A solução dada pelo engenheiro André Rebouças foi construir as novas 

instalações portuárias nas enseadas do bairro da Saúde e Gamboa, de São 

Cristóvão e o Arsenal da Marinha, visto que além de estarem localizados na região 

central apresentavam condições favoráveis para as operações portuárias. Além 

disso, foi proposta a construção de um ramal ferroviário que ligasse a Estrada de 

Ferro D. Pedro II, que na década de 70 se converteu na Companhia Docas D. Pedro 

II; um dique de reparos de navios e uma estação marítima. Devido a críticas e 

impedimentos atrelados a proibição de comercialização do café na região, 

insalubridade da região e a ausência de vias para o escoamento de mercadorias; as 

idéias de Rebouças não foram executadas como planejado. 

As idéias de Rebouças só começaram a sair do papel depois que o 

engenheiro Francisco Pereira Passos tornou-se diretor da estada de ferro fazendo 

parte, inclusive, de uma Comissão de Melhoramento para a cidade. Após ser 

confirmado o potencial portuário de Gamboa, a comissão conclui que ―tornava-se 

cada vez mais premente a construção de um ramal e a instalação de uma estação 

na orla marítima‖ (LAMARÃO, 2006, p.73). O ramal cortaria o morro da Providência 

desembocando na rua da Gamboa; e a estação marítima com vários armazéns e 

depósitos pegaria do morro da Providência, passando Gamboa, Saco dos Alfares e 

Gamboa. As obras do ramal ficaram prontas em 1879, e a da estação marítima no 

ano seguinte; confirmando o uso portuário dos bairros de Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo. 

No tocante a ocupação da região portuária, pode-se afirmar que foi bastante 

heterogênica abrigando tanto a camada abastada como a pobre, coisa que foi 

mudando ao longo do tempo. De início recebeu usos e classes sociais periféricas 

associados à: 

Escravidão e seus desdobramentos, aos depósitos de mercadorias, às 
tabernas e oficinas, aos trapiches e atividades ligadas ao porto, e a uma 
população também periférica e marginalizada porém fundamental ao 
processo de manutenção e crescimento da cidade. (MELLO, 2003, p. 23) 

 

De acordo com Carlos (2010), a região sempre foi palco de moradia para 

muitos escravos, ex-escravos e seus descendentes, cuja presença era notória na 

Pedra do Sal e no Largo da Prainha. Diante disso, as origens do samba na cidade 
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estiveram ligadas as tradições culturais africana. Outro contingente populacional que 

a região recebeu foi de portugueses, que se instalaram no morro da Conceição. 

Entretanto, depois da Abolição da Escravidão, a cidade recebeu um número grande 

de imigrantes (ex-escravos vindos do campo e estrangeiros) em busca de emprego 

assalariado. Muitos foram alocados nas fábricas instaladas nas proximidades da 

zona portuária, ligadas ou não ao porto, o que definiu a característica popular da 

região diferenciando-o do restante da cidade.  

Nos anos de 1890, o crescimento demográfico pôs em voga uma crise 

habitacional, transformando a região portuária numa alternativa de moradia para as 

classes menos favorecidas. Os donos dos terrenos nas imediações do porto de olho 

no grande fluxo de pessoas resolveram urbanizar suas chácaras e construir quartos 

para alugar, chamados de cortiços ou ―cabeças de porco‖, que foram ocupados 

pelos trabalhadores já que ficava perto de seus trabalhos (armazéns, trapiches e 

fábricas). ―Como conseqüência, registraram-se o enorme aumento dos aluguéis, a 

superpopulação de cômodos, a deterioração das condições higiênicas dos 

alojamentos‖ (LAMARÃO, 2006, p.95).  

A ocupação também aconteceu nos arrabaldes das ruas de maior 

movimento que facilitava o acesso aos morros, dentre eles o da Conceição, Saúde, 

Livramento e Providência. Esses serviram de moradia para a população de baixa 

renda que passou a se interessar por essas áreas por serem arejadas e próximas do 

centro. E vem daí a fisionomia que temos hoje das encostas, ladeiras e becos dos 

morros da cidade, tendo sido no Morro da Providência o primeiro morro da cidade, 

ocupada por ex-combatentes da Guerra dos Canudos. 

No início do século XX a região portuária estava caracterizada da seguinte 

forma: cheia de vielas, becos, trapiches, depósitos de mercadorias; população de 

negro e branco, estrangeiro, pobres, além de cortiços e epidemias. É, é claro, que 

isso incomodou a elite burguesa, que saiu da região portuária pra ir viver nos 

subúrbios (zona norte e sul) mais elegantes, descobertos com a introdução de meios 

de transportes avançados para a época (trens e bondes) e abertura de vias. 

Mas o aumento populacional dos bairros portuários trouxe á tona o problema 

da insalubridade da região e ao aparecimento de epidemias – febre amarela, varíola, 
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malária e cólera-morbo - que vinha junto com a movimentação de pessoas dos 

navios mercantes que pelo porto chegavam à cidade. A esse respeito: 

 

O crescimento das atividades econômicas gerou desdobramentos nos 
mecanismos de ocupação, como as divisões das sesmarias em chácaras, 
depois em lotes, com as construções de chalés, em busca dos bons ares. e 
posteriormente, transformando-se em cortiços e casas de cômodos, 
abrigando uma população cada vez maior, com condições higiênicas cada 
vez mais problemáticas. O porto esteve sempre ligado à insalubridade da 
cidade, como porta de acesso das freqüentes epidemias que por aqui 
chegavam. (Mello, 2003, p. 24) 

 

Para reverter essa situação no início do século XX várias intervenções 

urbanas foram colocadas em prática pelo Governo Federal e a Prefeitura, com vista 

a acabar com as epidemias da cidade e, também, ―modernizar, higienizar e civilizar 

[...] para adequar o Rio de Janeiro às novas estruturas econômicas e sociais‖ 

(CARDOSO et al, 1987, p.100), cidade esta que agora era Capital da República. E 

uma das intervenções aconteceu no porto já que suas instalações (pontes frágeis, 

armazéns pequenos, trapiches primitivos) se encontravam ultrapassados mediante 

aos avanços da navegação a vapor. Chegou um ponto que a doca da Alfândega, as 

docas de D. Pedro II e a estação marítima tornou-se ineficiente para carga e 

descarga. Sendo assim, as intervenções foram úteis também para mudar a imagem 

de atrasado do porto e, também, para resolver os problemas necessários ao seu 

redor. 

 

3.1.1 O porto de Pereira Passos  

 

A respeito das intervenções, esta foi comandada pelo engenheiro Pereira 

Passos, que na época era prefeito da cidade (1902 e 1906), em apoio com o 

Governo Federal, e esteve voltada para o embelezamento e saneamento da cidade, 

inclusive para a área do porto.  

 

Com efeito, o rápido crescimento da economia do país, e, em particular, do 
Rio de Janeiro, aliado à intensificação das atividades de produção, 
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circulação e integração da economia no contexto capitalista internacional, 
exigiam uma urbanização que deveria condizer com o novo movimento de 
organização social pelo qual passava o país. (MELLO, 2003, p.46) 

 

Era preciso mudar os aspectos coloniais (ruas estreitas, lotes compridos 

com cortiços, sem infraestrutura sanitária) que se tinha do Rio de Janeiro, 

principalmente depois que a cidade se tornou a capital da República e o café 

despontou a cidade no cenário internacional. A reforma urbana também era uma 

maneira da cidade se adequar aos padrões socioeconômicos da época, por meio de 

um projeto de renovação urbana semelhante ao que foi implantado em Paris.  

No que se refere ao panorama que se tinha do porto no início do século XX, 

era de instalações (pontes frágeis, armazéns pequenos, trapiches primitivos) que se 

encontravam ultrapassados mediante aos avanços da navegação a vapor. É 

importante frisar que a doca da Alfândega, as docas de D. Pedro II e a estação 

marítima tornaram-se ineficiente para carga e descarga. Quanto aos delineamentos 

urbanos, sua imediação apresentava ruas apertadas e a ligação com o centro da 

cidade era dificultada pelos morros que havia no caminho.  

Sendo assim, as intervenções foram úteis também para mudar a imagem de 

atrasado do porto e, também, para resolver os problemas urbanos ao seu redor. 

Para mudar a imagem que dele se tinha de insalubre, sujo, palco de epidemias e, 

sobretudo, consolidá-lo como ponto de parada para importação/exportação de 

mercadoria e embarque/desembarque de pessoas; foi preciso colocar abaixo muitos 

cortiços, trapiches e armazéns para dar lugar ao novo porto. Depois de vários 

estudos elaborados pela Comissão de Obras do Porto, a região escolhida para 

abrigar o novo porto foi Gamboa e Saúde devido as várias instalações portuárias 

(trapiches) já estabelecidos ai. 

 
Seria um cais contínuo desde o Arsenal de Marinha até a Ponta do Cajú, 
dividido em duas seções: a primeira, até a ilha das Moças, para o serviço de 
navegação internacional, ou de longo curso, e a segunda, da ilha das 
Moças até a ponta do Cajú, chamado de cais sanitário, para as 
embarcações de cabotagem. (MELLO, 2003, p. 49) 

 

A característica desse novo porto é que ele surgiu em meio a uma série de 

modificações no traçado urbano correspondente a dragagem e de aterros 
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provenientes do arrasamento do morro do Senado e uma parte do morro do Castelo, 

já que foi necessário aterrar a Prainha, o Valongo, o Saco Gamboa e dos Alferes e a 

Praia da Formosa. Dos aterramentos surgiu uma área de 1 milhão de metros 

quadrados aonde ocorreu a ampliação e modernização do porto (construção de 

armazéns públicos e do cais do porto). 

As obras de melhoramento do porto incluíram a construção de um cais 

equipado com armazéns para estocar mercadorias, ponte de 

desembarque/embarque, três molhes para receber navios de grandes tamanhos, a 

extinção do dique da Saúde, que foi substituído por um dique flutuante, e estrutura 

de suporte as operações portuárias (guindastes, linha de trem, por exemplo). No 

final das obras, o porto contou com 3500m de cais, 90 guindastes, 18 armazéns 

internos e 96 armazéns externos.  

Além disso, foi preciso alargar vias e criar outras vias para o escoamento de 

mercadorias e para facilitar a ligação centro-zona portuária. Sendo assim, sob a área 

aterrada foi construída a Avenida Rodrigues Alves, Avenida Central e do Mangue e a 

Francisco Bicalho, caracterizadas por ruas largas ligando o centro à zona portuária. 

De acordo com Mello (2006) a obra da Avenida Central trouxe para a cidade um ar 

de modernidade, capaz de fazer jus ao título de capital da República. 

Complementando as intervenções, a Rua Camerino foi alargada exigindo o retalho 

da encosta do morro da Conceição, sobre o qual fez surgir o Jardim do Valongo, no 

intuito de evitar o deslizamento do morro. 

É importante salientar que a reforma urbana executada por Pereira Passos 

na área central trouxe como conseqüência demolições de imóveis, dentre eles 

cortiços. Demolidos para que ruas fossem alargadas, isso acarretou no 

desalojamento da população de baixa renda e, por conseguinte, numa mobilidade 

social, pois com a valorização do centro ficou inviável da população pobre nele se 

manter, levando-os a instalarem nos subúrbios ou em bairros próximos do centro. E 

os bairros da zona portuária (Saúde, Gamboa e Santo Cristo) foram um desses 

lugares, inclusive, intensificando a ocupação de morros (Providência, São Carlos, 

Santo Antônio). 
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As obras do porto perduraram no período de 1903 a 1910 sob o comando do 

Governo Federal, sendo inaugurado em 20 de julho de 1910 pelo presidente Afonso 

Pena. Segundo Cardoso et al (1987), todas essas alterações na fisionomia urbana 

do velho litoral do Rio de Janeiro, em função das obras portuárias, transformou 

completamente os bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa. Sem contar que a 

renovação urbana permitiu alterar a imagem de insalubre que se tinha da região do 

porto.  

No decorrer do século XX os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo 

foram ganhando características próprias, com os terrenos sendo ocupados por 

atividades ligadas direta ou indiretamente ao porto, caracterizando a Zona Portuária 

como industrial. A ocupação incluiu a fixação de indústrias, tais como a Bhering 

(chocolates e café), Colombo (doces), Fox (calçados), que se instalaram nas 

imediações dos bairros por causa de sua proximidade do porto e com a rede 

ferroviária. Também abrigou a estação de passageiros na Praça Mauá, prédio q 

Touring Club e o edifício A Noite. 

 

No período Rodrigues Alves - Pereira Passos é que foram efetivamente 
definidas as funções principais da zona portuária e do seu entorno imediato, 
mantendo as características edilícias e de ocupação que perduram até hoje, 
como os depósitos e armazéns, infraestrutura viária adequada ao grande 
volume de cargas, e atividades de apoio ao transporte marítimo. (MELLO, 
2003, p.48) 

 

O fato dos bairros portuários serem de caráter residencial contribuiu para 

que abrigasse o mais variado tipo de pessoas, o que incluía prostitutas, marinheiros 

e grande quantidade de trabalhadores ligados as atividades executadas na região. 

Esta população se instalou em vilas, avenidas, conjunto habitacional e até Vila 

Portuária, o que conferiu um caráter popular da região. Enquanto isso, o arredor da 

Pedra do Sal recebeu a população negra que veio da Bahia em busca de emprego 

no porto, o que contribuiu para firmar a cultura africana e o samba nesse local. Essa 

ocupação tornou a área do porto um lugar singular se comparado com o restante da 

cidade, refletidos no traçado das ruas, dos casarios e das igrejas, que lhe confere 

um riquíssimo aspecto cultural e histórico.  
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3.2 A DECADÊNCIA DA REGIÃO PORTUÁRIA  

 

Depois que Pereira Passos saiu do poder os bairros portuários ficaram a 

mercê de investimentos públicos, que seria essa uma forma de manter a mesma 

dinâmica de modernização executada no início do século. O que se presenciou no 

decorrer do século XX foram os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo passarem 

a ser mal vistos pela sociedade e, doravante, entrarem em decadência urbana. 

A começar, a primeira degradação da região do porto esteve relacionada 

com a imagem que as pessoas dele passaram ter. Em função da ocupação social, 

composto por prostitutas e operários, por exemplo, os bairros da região portuária 

passaram a ser vistos com maus olhos pela sociedade, até mesmo com certo 

preconceito social, sendo considerado um local marginalizado.  

 

Em função desses aspectos sociais e econômicos, a região transformou-se 
em lugar da ―marginália‖, associada imediata e diretamente à zona portuária 
e à produção fabril [...] A construção de um lugar desvalorizado freqüentado 
por pessoas marginalizadas e pobres, ocupada por atividades poluentes e 
―sujas‖ rendeu um legado à ―zona portuária‖ de discriminação no contexto 
urbano e social da Cidade, agravado com a construção da Avenida 
Presidente Vargas, no início dos anos 1940. (CARLOS, 2010, p.16) 

 

A partir da década de 1920 a cidade do Rio de Janeiro passou por profundas 

intervenções urbanas sob orientação do Plano Agache e do Plano Doxiadis, cujo 

objetivo foi de remodelar e embelezar a cidade nos moldes do que aconteceu em 

Paris, incluindo a abertura de vias para facilitar a comunicação com outros bairros, o 

que trouxe impactos para a zona portuária.  

À medida que o restante da cidade crescia para os subúrbios, zona sul e 

norte e se modernizava por meio da verticalização do centro da cidade, os três 

bairros portuários se isolavam do restante da cidade numa espécie segregação 

espacial. Cardoso et al (1987) elenca que esse isolamento foi intensificado pelas 

intervenções urbanas realizadas e pelo aterramento da zona portuária que só 

afastou ainda o contato com as áreas antigas.  
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Pode-se afirmar que a construção da Avenida Presidente Vargas, no início 

dos anos de 1940, veio a ser a grande causadora da separação da região portuária 

da área central, visto que dividiu o centro em: centro de negócios e zona portuária. 

Também foi responsável pela segregação cultural, econômica e social, pois a 

demolição de prédios para a construção da avenida levou, mais uma vez, a 

população de menor poder aquisitivo a buscar refúgio nos bairros portuários.  

Com o crescimento populacional e urbano, principalmente da zona sul e 

norte, houve a necessidade de investir em acessibilidade para melhorar a circulação. 

Usando algumas diretrizes do Plano Doxiadis, na década de 60, a zona portuária foi 

contemplada para receber o Elevado da Perimetral, construído por toda a sua orla, 

tornando-a apenas uma rota de passagem. Além de se tornar uma barreira física 

que afastou a população de uma riquíssima área histórica, o paredão de concreto 

impediu a visibilidade dos bairros portuários e contribuiu para romper a relação 

cidade-porto, sobretudo o contato com os outros bairros. 

Para Cardoso et al (1987): 

 

Essas duas grandes obras públicas se tornaram os mais marcantes 
elementos de encapsulamento dos bairros portuários. A Avenida Presidente 
Vargas acentuou a ruptura na continuidade especial da Pequena África, 
separando a Saúde, a Gamboa e o Santo Cristo dos bairros da Cidade 
Nova. O elevado da Avenida Perimetral rompeu a contigüidade dos três 
bairros com o elemento que lhes empresta o nome: o próprio porto. Os 
bairros portuários ficaram, assim, definitivamente compartimentados, 
isolados do restante da cidade. (p.133) 

 

Com o isolamento dos bairros portuários, estes perderam importância para o 

centro da cidade, o que pode ser percebido pelo interesse de comércio e serviços se 

instalar em suas imediações.  Em contrapartida, os únicos que continuaram na 

região foram a população de baixa renda, e isso se refletiu nas moradias 

subutilizadas e precárias, o que intensificou mais ainda a impressão de abandono 

urbano.  

Na década de 70 a região passou novamente por outro processo que 

contribuiu para o declínio urbano. Todavia, este agora esteve relacionado com a 

decadência de seu porto, visto que com os avanços tecnológicos ligados a atividade 
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portuária (containers e esteiras rolantes) os espaços portuários, o armazenamento e 

manuseamento de mercadorias foram totalmente modificados. Para tanto, era 

necessário a criação de terminais especializados, só que havia uma série de 

obstáculos que impedia essa modernização e adaptação, como o fato de sua área 

ser limitada e por exigir muito dinheiro. Somado a isso, quando a área central da 

cidade, com largas avenidas e rede de transporte consolidado (terminais rodoviários, 

ferrovia, linhas de ônibus), começou a apresentar intenso congestionamento, o 

acesso ao porto tornou-se mais difícil, afetando o transporte de mercadorias pela via 

férrea, que acabou entrando em desuso. 

Desse modo, não era mais interessante a proximidade do porto com o centro 

comercial, pelo contrário, sendo preferíveis lugares mais afastados (CARDOSO et al, 

1987). A preferência por locais mais afastados do centro estava atrelada ao fato do 

transporte de minério, de cargas e descarga exigir áreas abertas, o que foi feito nas 

proximidades do Cajú. 

Com a introdução da conteinerização, a região sofreu uma descentralização 

de atividades vinculadas ao porto, que optaram por se instalar locais mais distantes, 

como o porto de Itaguaí. O resultado desse abandono foi a estagnação do espaço 

urbano ao redor do porto no qual o mais afetado foi o cais da Gamboa, que passou a 

apresentar estruturas obsoletas pelo fato de ter suas atividades reduzidas. Com os 

armazéns fora de utilização por causa da introdução dos containers, estes foram 

reaproveitados pelas escolas de samba para serem os galpões de produção 

alegórica, ganhando uso cultural.  

Com a construção da Rodoviária Novo Rio a desordem da região portuária 

aumentou mais ainda, já que aumentou consideravelmente o fluxo de veículos e de 

pessoas não veio acompanhada por infraestrutura. Para piorar o quadro de 

abandono, com a transferência da capital do país para Brasília a cidade sofreu 

economicamente e urbanisticamente, já que empresas transferiram suas sedes para 

a nova capital, o que acarretou no abandono de edifícios antes localizados nas 

imediações do porto, agora subutilizados (Figura 22). Sendo assim, o cenário que se 

via era de imóveis em ruinas e subaproveitados, além de vazios urbanos. Sem 
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contar que a Região Portuária passou se vista como perigosa, pelo fato de abrigar 

muitos moradores de rua e usuários de drogas que ali praticavam assaltos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre esse processo de degradação, é válido ressaltar que: 

 

A falta de investimentos públicos em infraestrutura urbana, combinada com 
uma legislação de uso e ocupação do solo urbano permissiva aos usos 
incompatíveis com o residencial, foram fatores decisivos para a deliberada 
degradação da qualidade de vida nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo 
Cristo (CARLOS, 2010, p.18) 

 

O contraditório envolvendo a discussão sobre a degradação e isolamento da 

Região Portuária é que embora as obras de acessibilidade tenham causado o 

isolamento da área, também preservou o patrimônio histórico-cultural. O bairro da 

Saúde é onde se pode presenciar de forma mais nítida a preservação arquitetônica. 

Por seu turno, nos dias atuais os bairros portuários ainda apresentam um rico 

patrimônio histórico e cultural, o que é refletido nos eventos de samba, religiosos e 

de manifestação popular. 

De fato, a falta de sincronia entre os poderes Estadual, Municipal e Federal – 

donos da maioria dos terrenos na região – limitou possíveis ações de recuperação e 

conservação das edificações deterioradas, que continuaram ocupadas pela 

Figura 22 - Abandono e degradação da região portuária  
Fonte: Porto Maravilha, 2014 
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população de baixo poder aquisitivo, mas que confere identidade ao lugar. Todavia, 

a partir da década de 80 surge varias propostas para recuperar a região portuária. 

 

3.3 AS PROPOSTAS DE RECUPERAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA  

 

Mesmo com toda a obsolescência a região continuou e continua a 

apresentar um rico patrimônio, e seus bairros seguiram valorizados pelo fato de 

estar próximo ao centro de negócios. Sendo assim, na década de 80 surgiu a 

necessidade de criar um elemento que levasse em consideração a importância 

cultural e histórica da área, o esvaziamento econômico e a deterioração dos bairros. 

Dessa maneira várias propostas para renovar o local foram idealizadas, cujas ações 

de desenvolvimento local estiveram voltadas para a cultura, lazer, turismo e 

preservação do patrimônio. Algumas até chegaram a serem executadas, outras, 

porém, não saíram do papel.  

O primeiro foi o RIOPART, no inicio da década de 80, que não foi levado a 

diante pelo fato de não manter nenhum compromisso com o patrimônio 

arquitetônico. Os moradores da região visando preservar o patrimônio local se 

uniram em associação de moradores para discutir e encontrar solução para os 

problemas dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. E desse encontrou surgiu 

o Projeto Sagas, ―que inventariou o patrimônio cultural arquitetônico dos três bairros, 

com vistas à ampliação do rol de bens protegidos na região que já contava com 

tombamentos estaduais e federais‖ (CARLOS, 2010, p.19) 

Transformado em lei em 1987, o Projeto Sagas foi um grande avanço em 

termos de preservação, pois determinou: 

 

A manutenção das características consideradas importantes na ambiência e 
identidade cultural da área; preservação do bens culturais que apresentem 
características morfológicas típicas e recorrentes na área [...]prévia 
aprovação para demolições e construções. (SOARES; MOREIRA, 2007, p. 
108) 
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A partir de então todas as intervenções realizadas na área deveriam manter 

a identidade cultural e preservar o patrimônio. Para orientar as propostas de 

renovação foi criado o Plano de Estruturação Urbana da Zona Portuária, propondo 

―o tombamento de edifícios históricos, além da criação de áreas para preservação, e 

reabilitação, incluindo o incentivo ao uso habitacional, reestruturação do sistema 

viário e uso do solo‖ (SOARES; MOREIRA, 2007, p.111) 

É notória a importância cultural que os bairros da zona portuária 

apresentam, bastando observar a sua diversidade arquitetônica: sobrados, galpões, 

casas populares, vilas operárias, algumas em art déco e modernista, e, até mesmo, 

as favelas - que o diferencia do outros bairros da cidade 

Em 1993, outra proposta de recuperação esteve voltada para o Píer Mauá 

com vista a transformá-lo em centro de compras, cultura e lazer; além do 

estabelecimento de hotéis e centros de negócios. Só que não saiu do papel.  A fim 

de estimular o uso residencial e incentivar a ocupação dos vazios urbanos por meio 

da construção de imóveis, foi desenvolvido o Projeto Oportunidades Habitacionais 

no bairro da Saúde, em 1996, cujas obras foram finalizadas em 2001.  

No decorrer do ano de 2000 o poder público propôs mais dois projetos: 

Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro, em 

2001, e o Projeto de Revitalização da Zona portuária do Rio de Janeiro, em 2009. 

O objetivo do primeiro foi de romper o isolamento da região portuária e 

promover o desenvolvimento social, econômico e cultural. Para tanto, previu-se 

inserir os usos comerciais, culturais, habitacionais; melhorar o sistema de transporte 

com a construção de novas vias; e valorizar o patrimônio local. Para recuperar o 

contato com a Baía de Guanabara, os galpões portuários seriam reformados para 

abrigar os usos culturais, de lazer ou comércio, igual ao que aconteceu com Puerto 

Madero. Foi do Plano de 2001 que surgiu a Área de Especial Interesse Urbanístico 

(AEIU), por meio do Decreto Municipal 20.658/2001, voltado para os bairros 

portuários, que elencou os bens arquitetônicos culturais que deveriam ser 

preservados. 

Dentre as várias obras previstas, apenas a Vila Olímpica da Gamboa e a 

Cidade do Samba saíram do papel, esta finalizada em 2005, contando com 14 
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galpões construídos para atender a produção carnavalesca das escolas de samba 

do Grupo Especial. Outra obra de cunho cultural, mas que não saiu do papel devido 

ao alto valor do projeto, foi Museu Guggenheim no Píer Mauá. Em suma, o 

insucesso do Plano esteve atrelado à falta de articulação entre o poder público 

Federal, Estadual e Municipal, visto que os dois primeiros são os detentores de 

grande parte dos terrenos da região do porto. Todavia, a situação começou a mudar 

em 2009, depois que a cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas de 2016. A 

partir de então as três esferas administrativas públicas (federal, estadual e 

municipal) se uniram para executar um novo projeto urbano, agora denominado de 

Projeto Porto Maravilha.  
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4. PROJETO PORTO MARAVILHA: A RECUPERAÇÃO URBANA DA ÁREA 
PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO E O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO LOCAL. 

 

O Rio de Janeiro está vivenciando um momento único ligado a dois 

megaeventos: ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 e receber os Jogos 

Olímpicos de 2016, o que tem projetado a cidade para o mundo e possibilitado 

mudanças urbanas essenciais para a cidade, mas que ainda não haviam sido 

realizadas. Depois que quase três décadas de fracassados planos para recuperar a 

zona portuária do Rio, iniciados na década 70, a virada começou apenas no ano de 

2009. Neste ano e em meio a uma acirrada disputa com Madrid para sediar as 

Olimpíadas, o Rio de Janeiro ganhou a chance de sediar os Jogos Olímpicos, 

tornando-se a primeira cidade da America Latina a ter essa oportunidade. 

A partir de então, as bases para a recuperação urbana foram consolidadas, 

pois neste evento o então Presidente da República Luiz Inácio da Silva, o 

governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, e o prefeito da cidade do Rio 

de Janeiro Eduardo Paes se comprometeram em preparar urbanisticamente a 

cidade do Rio para as competições dos Jogos Olímpicos. O objetivo: proporcionar o 

desenvolvimento social, econômico e cultural da região portuária. E é esta sinergia 

entre as três esferas do poder público, donos da maioria dos terrenos nas 

imediações do porto, que tem possibilitado a cessão dos imóveis para a intervenção.  

E como resultado desse alinhamento político é que surgiu um Grande 

Projeto Urbano pautado no Planejamento Estratégico - o Projeto Porto Maravilha ou 

Projeto de Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro -, por ser mais flexível 

aos objetivos propostos pelo poder público e por permitir Parceria-Público-Privada, 

como será visto mais adiante. Para viabilizar intervenções urbanas nas imediações 

da área portuária, a Prefeitura sugeriu que no local fossem construídas instalações 

Olímpicas, tais como a Vila de Mídia e de árbitros, um centro de convenção 

temporário e centro de operações, que se transformarão em legados para a cidade, 

uma vez que está previsto que parte das construções se transformem em hotéis, 

habitações, centro de convenções ou shopping.   
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A região do porto será beneficiária do projeto dos Jogos como uma das 
localidades a ser recuperada. O Projeto Porto Maravilha integrou o 
programa do Rio para os Jogos Olímpicos e já começa a ser implementado, 
fazendo com que a zona portuária, situada no coração da cidade, seja 
requalificada [...] O Rio poderá, assim, experimentar muitos benefícios 
vivenciados por outras cidades ao redor do mundo. (DIAS, 2010, p.p 212-
2013) 
 
 

Nos mesmos moldes do ocorrido com a cidade de Barcelona - que usou as 

Olimpíadas para promover uma série de intervenções em sua zona portuária 

recuperando-a urbanisticamente e transformando-a em um novo pólo turístico -, o 

Rio pretende usar o megaevento para executar reformas urbanas há muito tempo 

pretendidas, mas que não era possível devido, entre outras coisas, à falta de 

sincronia entre os três poderes públicos (Federal, Estadual e Municipal).  

Diante da sincronia entre os três poderes, pela primeira vez um projeto 

apresentado está sendo realizado, projetando uma grande reforma urbana para os 

próximos anos na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, vários pontos da cidade 

vêm sofrendo inúmeras intervenções urbanas visando torná-la uma Cidade 

Olímpica, dentre eles a zona portuária. Considerada uma das principais portas de 

entrada da cidade por aqueles que chegam de navios ou de ônibus vindo de outros 

estados, atualmente passa por uma série de intervenções urbanas. Dessa maneira, 

o evento é um propulsor de oportunidades para o desenvolvimento econômico e 

urbano, no qual se espera que todas as infraestruturas criadas sejam reaproveitadas 

pós-evento em forma de legado.  

O objetivo é que a recuperação urbana da região portuária ocorra por meio 

do desenvolvimento de um novo espaço turístico, residencial e de entretenimento 

visando resgatar a centralidade que havia se perdido, ou seja, o interesse da 

população, de visitantes, de investidores e de atividades econômicas. Para isso, a 

antiga infraestrutura portuária em desuso está ganhando usos modernos com a 

construção de equipamentos culturais (Museu de Arte do Rio e Museu do Amanhã) 

e o patrimônio histórico-cultural está sendo recuperado, contribuindo para o 

surgimento de uma nova paisagem que mistura arquitetura moderna com a antiga. 

Espera-se que com isso a cidade ganhe um novo ponto turístico.  
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Diante desse panorama vivenciado pela cidade do Rio de Janeiro, torna-se 

útil analisar as principais ações do Projeto Porto Maravilha, principalmente as suas 

possíveis contribuições para o desenvolvimento turístico da região portuária. Para a 

realização da investigação, foi adotada a pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, no qual primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico sobre o 

assunto em estudos acadêmicos (artigos, teses), livros, jornais, revistas e sites. Em 

seguida, foi feita análise a analise documental do Projeto Porto Maravilha, 

constituído pela Lei Complementar 101/2009, cujo objetivo foi identificar as ações 

relacionadas ao turismo, que podem tornar a região portuária em um novo núcleo 

turístico para a cidade do Rio de Janeiro, que há anos não recebe novos 

equipamentos turísticos. 

Como as obras ainda estão em fase de construção, ainda não há dados 

efetivos relativos ao turismo da região, existindo apenas previsões de futuro com 

dados parciais do que se espera que aconteça. Contudo, visando responder a 

algumas indagações relacionadas com a demanda de visitantes aos espaços 

culturais criados, foi feito uma entrevista com a proprietária da Agência ―RIOS DE 

HISTÓRIA‖, no intuito de obter algumas perspectivas turísticas sobre o projeto. Ou 

seja, como a agência está usufruindo mercadologicamente do equipamento cultural 

em funcionamento no momento (o Museu de Arte do Rio) e os atrativos do Circuito 

Africano, e se já existe procura por visitações a esses atrativos culturais. 

 

4.1 QUADRO JÚRIDICO E INSTITUCIONAL DO PROJETO  

 

O Projeto Porto Maravilha, atualmente em curso, tem como proposta reverter 

a degradação da zona portuária do Rio por meio de uma série de serviços de 

melhorias urbanísticas que retome o desenvolvimento social, econômico, urbano e 

cultural de toda a área. Pode-se afirmar que o projeto tem as mesmas características 

dos projetos executados em regiões portuárias de outros países estudados aqui 

nessa pesquisa, tais como: Barcelona, Buenos Aires, Lisboa e Baltimore, já que 

prioriza: 
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 Demolição de edificações abandonadas e preservação de edifícios históricos; 

 Inserção de eventos culturais próximos as frentes hídricas;  

 Construção de equipamentos culturais, de lazer e entretenimento: centro de 

convenções, hotéis, restaurantes, cafés, aquários, marina pública; 

 Investimento em habitações, áreas públicas, instalações esportivas, e 

construção de vias. 

 

Com as pontuais intervenções espera-se recuperar a frente marítima da 

cidade e transformar a paisagem local voltada para operações portuárias em 

paisagem atraente que destaque a diversidade de usos, tais como moradia, 

trabalho, transporte e lazer. 

Na verdade o nome Projeto Porto Maravilha é um nome fictício dado para a 

Lei Complementar n° 101, aprovada em 23 de novembro de 2009, de autoria do 

Poder Executivo, que estrutura a intervenção urbana a ser executada zona portuária 

do Rio, de maneira a recuperar a dinamicidade do lugar. Para isto acontecer, a 

referida Lei modificou o Plano Diretor instituído pela Lei Complementar Municipal nº. 

16 de 04 de junho de 1992 (―Plano Diretor Decenal‖) e criou a Operação Urbana 

Consorciada do Porto do Rio de Janeiro (OUCPRJ), além delimitar a Área de 

Especial Interesse Urbanístico (AEIU).  

No que se refere à Operação Urbana Consorciada do Rio de Janeiro, o art. 

233-A da Lei Complementar nº16/1992 (citado na LC n° 101/09) define como sendo: 

 

O conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental. (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 

2009) 

 

Pode-se afirmar que a Operação Urbana em curso no Rio de Janeiro é muito 

parecida com os projetos de recuperação portuária, ocorrido em outras cidades 

portuárias espalhadas pelo mundo, tais como Barcelona, Portugal e Buenos Aires, 
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pois o seu foco de atuação está na recuperação histórico, social e cultural e na 

ocupação dos espaços vazios por meio da renovação imobiliária, sempre alternando 

novos usos com os antigos. Além, é claro, de criar estratégias para valorizar a frente 

marítima e torná-la um atrativo à parte.  

De acordo a Lei complementar 101/2009, de maneira geral as 

transformações urbanísticas pretendidas pela OUCPRJ têm como finalidade: 

 

Promover a reestruturação urbana da AEIU, por meio da ampliação, 
articulação e requalificação dos espaços livres de uso público da região do 
Porto, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros 
moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009) 
 

 

A Propósito, no urbanismo contemporâneo as intervenções urbanas só 

conseguem ser sustentáveis quando o espaço antes em desvalia consegue ser 

recuperado em suas amplas dimensões: urbanística, econômica, ambiental, cultural 

e social. Para obter essa sustentabilidade, o projeto Porto Maravilha prevê a criação 

de projetos sociais, de empregos e de serviços básicos (moradia, saúde, 

saneamento, entre outros), que visa atender aos moradores da região portuária, 

proporcionando melhor qualidade de vida para os residentes e, também, para os 

visitantes. A sustentabilidade ambiental pretende ser alcançado com o uso eficiente 

do solo e de outros recursos naturais, de modo a alcançar o equilíbrio adequado 

entre o ambiente natural e o construído. O caso de Baltimore e Buenos são 

exemplos disso, pois diante de tantas interferências no espaço e na paisagem a 

identidade local e as características arquitetônicas de suas regiões portuárias foram 

preservadas, o que pode ser visto na forma com que seus edifícios foram 

restaurados, estando em completa harmonia com outros de linhas modernas. Já a 

sustentabilidade cultural da região portuária deve ser obtida com os recursos que 

estão sendo investidos na recuperação do patrimônio histórico-cultural local, que 

serão estudados aqui.  

No que se refere a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), esta 

engloba os bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde, subdivididos em 11 núcleos, 

sendo nessas áreas onde se concentrarão as ações da Operação Urbana 
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Consorciada (Figura 23). A finalidade de dividir as intervenções em núcleos é 

desenvolver o potencial e as peculiaridades de cada um, sendo, para isso, preciso 

destacar as suas singularidades. Visando a romper o isolamento dos núcleos com o 

restante da cidade é que um novo sistema de transporte foi pensado para a região, 

que vai facilitar o contato dos núcleos com São Cristóvão, Cidade Nova, Praça da 

Bandeira e Cajú. Como limite tem-se as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues 

Alves, Rio Branco, e Francisco Bicalho. Ao todo, as intervenções abrangem uma 

área de cerca de cinco milhões de metros quadrados, localizada em uma área 

estratégica por estar próximo ao centro e considerada a porta de entrada para 

muitos visitantes que chegam à cidade pelo mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dos objetivos específicos da Operação Urbana da Região do Porto 

do Rio de Janeiro (OUCPRJ) para recuperação da AEIU são: 

 Promover o investimento em infraestrutura urbana, incluindo serviços públicos 

e transporte de massa, implantando novos sistemas viários e de transportes 

coletivo que garanta a melhor circulação e integração da região; 

 Promover o máximo aproveitamento e desenvolvimento de terras vazias e 

ociosas por meio de diversos usos, incluindo comercial, entretenimento, 

Figura 23 - Regionalização da Área de Especial Interesse Urbanístico 
(AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro. 
Fonte: Porto Maravilha, 2014 
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cultural e, especialmente, residencial. Ou seja, recuperar a centralidade antes 

perdida. 

 Integrar o distrito do Porto Maravilha e, particularmente, do cais marítimo da 

Gamboa com a área central do Rio de Janeiro, que se encontra isolada pela 

perimetral;  

 Enfatizar a herança cultural da região portuária, seja recuperando e 

protegendo imóveis de importância histórica e cultural, além criar um circuito 

histórico-cultural voltado para o uso do turismo; 

 Facilitar a recuperação e reutilização de adaptação de edifícios históricos, 

como o Palácio de Dom João VI, o Edificio ―A Noite‖, o Edifício Touring Club, 

o prédio da "ESMAPA" (Estação Marítima de Passageiros), Cais do Porto 

(Armazéns 1 e 6), o Prédio da Imprensa Nacional, o edifício do terminal 

Mariano Procópio, o depósito da Biblioteca Nacional e outros; e 

 Melhorar a paisagem urbana e criação de espaços públicos de qualidade que 

garantam a segurança circulação de pedestres e ciclistas e facilitar o uso de 

atividades culturais e eventos cívicos. 

 

No que se refere às obras públicas previstas no projeto Porto Maravilha para 

a melhoria da infraestrutura e remodelação do espaço urbano compreendido pela 

estão AIEU: 

 Construção de 4 km de túneis; 

 Reurbanização de 70 km de vias e 650.000 m² de calçadas; 

 Reconstrução de 700 km de redes de infraestrutura urbana; 

 Implantação de 17 km de ciclovias; 

 Demolição do Elevado da Perimetral; 

 Conservação de ruas, praças e iluminação pública; 

 Manutenção da limpeza urbana e implantação de coleta seletiva; 

 Conservação de pontos históricos e turísticos; 
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 Implantação do VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos); e 

 Manutenção da rede de drenagem e da sinalização de trânsito. (Revista Porto 

Maravilha, 2011, p3).  

 

O objetivo é requalificar o tecido urbano da região de maneira a atrair novos 

moradores e investidores e trazer bem-estar para a população. Mediante a melhoria 

urbana, espera-se que a população local passe de 22 mil habitantes para 100 mil. 

Para melhorar a qualidade de vida dos moradores locais, estão sendo criados 

espaços de lazer com quadras poliesportivas, piscinas semiolímpicas, pistas de 

atletismo e skate, sala de dança, quadra de vôlei de praia e campo sintético. Além 

disso, está ocorrendo melhorias na infraestrutura urbana, como iluminação, 

saneamento, pavimentação. A saúde também está sendo priorizada, com postos de 

saúde oferecendo tratamento médico e odontológico de graça. A capacitação 

profissional fica por conta de cursos de manicure, artesanato, artes gráficas, além de 

uma padaria-escola. 

É valido ressaltar que um dos objetivos do projeto criar um agradável espaço 

à beira da Baía de Guanabara para o usufruto da população local e visitante. Assim, 

com a remoção da Perimetral a paisagem natural vai ser recuperada e, sobretudo, o 

contato com a frente marítima, pois com a criação de um boulevard, atraente espaço 

público com parque, ciclovias e passeios de pedestres surgirá nas imediações da 

Baía de Guanabara. 

De fato, as intervenções pretendidas para a região portuária do Rio de Janeiro 

contemplam inúmeras obras e prestação de serviço público. Por isso, é que o 

projeto as dividiu em duas etapas - cada uma com uma maneira própria de 

financiamento – tendo um prazo máximo de 30 anos para ser finalizado, contados a 

partir de 2009, a um custo total de cerca de R$ 8 bilhões. 

Por sua vez, as intervenções da primeira etapa iniciaram-se em 2010 e 

foram orçadas em R$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de reais), com recursos 

advindos da Prefeitura e do Governo Federal. Nesta fase as intervenções se 

concentraram na conservação de espaços públicos limítrofes a AEIU. Neste sentido, 

as principais obras contemplaram a recuperação da Praça Mauá e do Píer Mauá, 
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urbanização dos bairros da Saúde e Morro da Conceição (construção de novas 

redes de água, iluminação, esgoto e restauração dos Jardins Suspensos do 

Valongo), drenagem nas avenidas Barão de Tefé e Venezuela e construção do 

Museu de Arte do Rio. As obras dessa etapa foram custeadas pela prefeitura que 

―pretendeu, com esse tipo de iniciativa, acionar o gatilho para uma transformação e, 

assim, atrair investidores. Em outras palavras, os investimentos na região portuária 

gerarão melhores condições urbanísticas, o que motivará novos investidores‖ (DIAS, 

2010, p.223).  

As obras da segunda fase se iniciaram em 2011 e encontram-se em 

execução atualmente, se concentrando na infraestrutura viária: reurbanização de 

vias, execução de túneis, implantação de sistema de Veículo Leve sob Trilhos 

(integrado ao metrô, trem e ônibus), demolição do Elevado da Perimetral no trecho 

entre a Praça Mauá e a Av. Francisco Bicalho, construção de rampas ligando o 

viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo (para diminuir os impactos da derrubada da 

Perimetral), melhoria das águas do Canal do Mangue e construção do Museu do 

Amanhã, este último ainda está em andamento. Também contempla algumas ações 

no Morro da Saúde (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2011). O 

custo total dessa etapa é de R$ 3 bilhões, que está sendo financiada pelos CEPACs 

(Certificados de Potencial Adicionais Construtivos) e está sendo executada pela 

iniciativa privada. 

Diante do desejo de recuperar uma área de 5 milhões de metros quadrados, 

a prefeitura teve que solucionar o problema envolvendo o financiamento das obras, 

pois não havia fundos o suficiente para financiar as intervenções na OUCPRJ. 

Desse modo, foi preciso alterar a legislação (com base legal na Lei 101/2009) e 

aprovar o Plano Diretor do Porto Maravilha autorizando o aumento do potencial 

construtivo da região do porto com a finalidade de atrair o interesse de investidores 

e, por conseguinte, conseguir recursos para as obras. Para tanto, foi necessário que 

os terrenos de propriedade do Governo Federal (cerca de 60% dos imóveis) fossem 

transferidos ao Município. Logo em seguida, o potencial construtivo chamado de 

CEPACs (Certificado de Potencial Adicional Construtivo) foi posto à venda no 

mercado no intuito de arrecadar os 8 bilhões para financiar a Operação Urbana 

Consorciada (Figura 20). 
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Foram colocados à venda em leilão público cerca de 6.436.722 (seis milhões 

quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e dois) de Cepacs, com valor 

mínimo de R$ 545 (quinhentos e quarenta e cinco reais) cada, que de acordo com o 

poder público é uma maneira de o município economizar dinheiro dos cofres 

públicos. Esses Cepacs foram arrematados pela Caixa Econômica Federal em lote 

único por 3,5 bilhões, o que lhe deu o direito de criar e controlar o Fundo de 

Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Com isso, os interessados em investir ou 

adquirir metros a mais de construção devem recorrer ao Fundo Imobiliário e comprar 

os Cepacs da Caixa Econômica Federal. A respeito desse modelo financeiro 

escolhido para arrecadar fundos que inclui um fundo de investimentos, Dias (2010, 

p.225) discorre que permite a prefeitura, entre outros benefícios, compartilhar o lucro 

imobiliário com o investidor e transformar a cidade, num prazo relativamente curto, 

gerando ganhos expressivos que logo poderão ser percebidos pela população.  

Na verdade o que o CEPAC faz é dá direito ao proprietário de terrenos na 

zona portuária de construir prédios mais altos (andar e altura), conforme o gabarito 

definido por lei, o que equivale a metros quadrados a mais do que os atuais, 

sobretudo, podendo mudar os usos (figura 24) estimulando o uso misto. Sendo que 

essa conversão do potencial de construção varia conforme a localização da área, 

faixa de equivalência e tipo (residencial e comercial). Por exemplo, imóveis não-

residenciais exigem um maior número de Cepacs do que os residenciais, sendo que 

essa diferença pode chegar a 50%. Vale ressaltar que nas áreas preservadas pelo 

projeto SAGAS não é permitido à venda de Cepacs, pois é proibido alterar as 

características das construções. Pelo contrário, do valor arrecadado 3% devem ser 

usados para recuperar o patrimônio histórico-cultural da área de intervenção.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Certificado de Potencial Adicional Construtivo (CEPACs) 
Fonte: Porto Maravilha, 2014 
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Para gerir toda a Operação Urbana e garantir o uso dos CEPACs nos 

financiamentos e no âmbito da OUCPRJ, a Prefeitura criou um agente fiscalizador: a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(CDURP), instituída pela lei complementar 102/2009. Entre suas funções estão;  

 
I - promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da AEIU da Região 
do Porto do Rio de Janeiro;  
II - coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência 
do Município do Rio de Janeiro, a implementação de concessões, em 
quaisquer das modalidades previstas nas Leis Federais n.° 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e n.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou outras 
formas de associação, parcerias,  ações e regimes legais que contribuam 
ao desenvolvimento da AEIU, em  conformidade com os estudos de 
viabilidade técnica, legal, ambiental e urbanística aprovados pela CDURP e 
pelos demais órgãos e autoridades públicas competentes;  
III - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração 
Pública, direta ou indireta, para concessionários e permissionários de 
serviço público, ou para outros entes privados, mediante cobrança de 
adequada contrapartida financeira;  
IV - gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus  
demais acionistas, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009) 

 
 

A natureza jurídica do CDURP é em forma de economia mista, no qual a 

Prefeitura é a única acionista. Todavia, permite que a iniciativa privada ou do poder 

público estadual ou federal sejam sócios. A CDURP atua como coordenadora do 

Projeto Porto Maravilha, a fim de garantir o desenvolvimento da AEIU de forma a 

agilizar a implantação de empreendimentos comerciais na zona portuária, devendo 

ainda acompanhar o uso dos recursos adquiridos com a venda dos Cepacs, além 

de se responsabilizar pelos esclarecidos de ordem técnica envolvendo a Operação 

Urbana. Para isso deve trimestralmente apresentar um relatório contendo 

informações se as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. A concessionária 

Porto Maravilha considera o quadro jurídico institucional do Projeto Porto Maravilha 

uma maneira inovadora de reconstruir a cidade, pois além de ser coordenada pelas 

três esferas do poder público, também conta com Parceria Público-Privada (PPP).  

A primeira Parceria Público-Privada do projeto foi estabelecida em 2010, 

com a criação de um consórcio – Consórcio Porto Novo -, sendo formado pelas 

empresas Norberto Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia para executar os 
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serviços e obras públicas da segunda etapa das obras do porto.  Conforme 

orientação da CDURP.  

 

Sob orientação e fiscalização da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio (Cdurp), a concessionária, além de prestar os 
serviços básicos, assume todas as obras de reurbanização e de 
infraestrutura na área previstas para os próximos cinco anos. As que terão 
mais impacto no cenário local são a demolição do Elevado da Perimetral, a 
criação da via expressa na Avenida Rodrigues Alves e a construção de 4 
km de túneis. (REVISTA PORTO MARAVILHA, p. 3, 2011) 

 

Essa parceria ―além de prestar os serviços básicos, assume todas as obras 

de reurbanização e de infraestrutura na área previstas para os próximos cinco anos‖ 

(REVISTA PORTO MARAVILHA, 2011, p.4), a incluir a demolição do Elevado da 

Perimetral, a criação da via expressa na Avenida Rodrigues Alves e a construção de 

4 km de túneis. A concessão, com duração de 15 anos, envolve um montante de R$ 

7,6 bilhões pagos com a venda de Cepacs. Espera-se que com as intervenções a 

requalificação urbana possa ser obtida, sem se tornar um dispêndio para o cofre 

público Municipal.  

A estratégia adotada para reverter o processo de degradação e os vazios 

urbanos da região está em torná-la dinâmica e atrativa. Pensando nisso, o projeto 

estabelece vários usos - comercial, residencial, turístico cultural e de serviços 

(Figura 25), em conformidade com os já existentes, de modo que as novas 

atividades contribuam para o desenvolvimento local. Assim, visando atrair empresas 

e novos moradores dispostos a construir na região, a lei 5128 de 16 de dezembro de 

2009 estabelece benefícios fiscais: perdão de dívidas de IPTU, isenção do imposto 

por dez anos, redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) e isenção do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), ―que fazem parte de um pacote de incentivos 

da Prefeitura para que ajudem definitivamente a concretizar o antigo sonho de ver a 

Região Portuária revitalizada‖9 (REVISTA PORTO MARAVILHA, 2010, p.6). 

 

                                                           
9
 Embora a palavra revitalização seja o conceito oficial adotado pelo poder público Municipal para se 

referir as intervenções do projeto Porto Maravilha, o presente trabalho prefere adotar o termo 
Refuncionalização. 
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O uso residencial está sendo estimulado por meio de melhoria nas 

habitações existentes dos bairros portuários que se encontravam degradados, com 

vista a melhorar a qualidade de vida aos atuais moradores. Além disso, a ampliação 

de unidades habitacionais na região tem como objetivo estimular a ocupação da 

região por novos moradores, que contarão com incentivos fiscais visando o 

aproveitamento habitacional dos terrenos disponíveis na zona portuária. A prefeitura 

também criou o Projeto Novas Alternativas (PNA), um programa em parceria com a 

Caixa Econômica Federal voltado para a população de baixa renda, cujo objetivo é 

reformar edificações protegidos em ruínas para uso residencial. Com isso, espera-se 

suprir a carência de habitação que existe na região portuária, além de resolver o 

problema dos espaços ociosos. 

Já os usos de serviços e comercial estão atrelados a bares, restaurantes, 

hotéis, escritórios e shoppings que estão sendo erguidos na região do porto com 

vista a dinamizar a economia local e gerar emprego e renda. Vale ressaltar que 

empreendimentos hoteleiros, de educação e de lazer que quiserem construir na 

região têm direito a 5% para 2% de redução do Imposto Sobre Serviços; enquanto 

que a construção civil conta com isenção do referido imposto. 

Além do incentivo à fixação de novos moradores e empreendimentos, a 

região do porto também foi contemplada para receber as instalações para atender 

Figura 25 - Setorização das áreas por função  
Fonte: Porto Maravilha, 2014 
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os Jogos Olímpicos, que inclui: que inclui: Vila de Mídia, da Vila de Árbitros, Centro 

de Tecnologia, Centro de Logística e Centro de Mídia Não-Credenciada. No total 

serão oito mil unidades habitacionais que durante as Olimpíadas atenderão aos 

jornalistas e árbitros e, após o evento, se converterão em moradias em centros de 

convenções ou shopping centers. Sendo assim: 

 

Passado o evento, ficará o legado para a cidade, em termos físicos e 
sociais. O Rio poderá assim, experimentar muitos benefícios vivenciados 
por outras cidades ao redor do mundo, em função do novo uso dado a 
regiões anteriormente destinadas exclusivamente a  atividades relacionadas 
ao transporte marítimo.‖ (DIAS, 2010, p.p 213-214).  
 
 

Assim como ocorrido em outros casos de recuperação de área degradada 

portuária vivenciada por Barcelona, Lisboa e Baltimore, o processo de recuperação 

não se foca apenas na infraestrutura urbana, mas, também, valorização de 

atividades de entretenimento e cultura que pode ser usufruída pelo morador e os 

visitantes. Neste sentido, o uso turístico cultural da região é representado pelos 

projetos do Museu de Arte do Rio (MAR), do Museu do Amanhã, bem como pelo 

Programa Porto Maravilha Cultural que visa recuperar e restaurar os patrimônios 

históricos, artísticos ou arquitetônicos. Frutos da refuncionalização do espaço 

portuário e tendem a se transformar em novos pontos turísticos da cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

4.2 OBRAS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DO TURISMO DA REGIÃO 

PORTUÁRIA 

 

Em se tratando do projeto Porto Maravilha, sem dúvida o que ele busca é 

recuperar os espaços degradados e vazios por meio da refuncionalização, 

incentivando, dentre eles, a construção de equipamentos de lazer e cultura. A 

própria Lei Complementar 101/2009 estabelece que o patrimônio histórico, artístico e 

cultural, material e imaterial da região, deve ser recuperado e valorizado. Pode-se 

afirmar que o incentivo à cultura é uma estratégia adotada pela prefeitura para 
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contribuir com o fortalecimento econômico local, bem como para a criação ou 

recuperação do patrimônio local visando a transformá-los em atrações turísticas, ―no 

intuito de inscrever o Rio no rol das cidades que promoveram viradas urbanísticas e 

imprimiram uma nova marca às suas frentes marítimas. (DIAS, 2010, p. 225).  

O Porto Cultural, o Museu do Rio (MAR) e Museu do Amanhã são exemplos 

de ações de valorização da cultura que complementam a Operação Urbana Porto 

Maravilha. Ambos são frutos da parceira entre a Prefeitura e a Fundação Roberto 

Marinho que transformarão a Praça Mauá num importante pólo cultural da cidade 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2010). Sem contar que são 

considerados ―âncoras culturais‖ da recuperação urbana da área portuária, 

possuindo um alto potencial simbólico. Desse ponto de vista, espera-se que a região 

portuária deixe de ser vista como espaço degradado, passando a apresentar uma 

nova imagem de renovada e moderna. E junto com as demais obras, é grande a 

chance de fortalecer o turismo na região portuária da cidade, podendo se converter 

em um novo ponto turístico.  

 

4.2.1 Equipamentos culturais e serviços turísticos  

 

Durante a reformulação do Plano Diretor do Porto Maravilha a prefeitura 

estudou maneiras de revalorizar a região portuária no intuído de ofertar de mais 

opções de lazer. Assim, foi pensado na criação de dois museus – o Museu de Arte 

do Rio e o Museu do Amanhã – considerados âncoras do projeto.  

O Museu de Arte do Rio (MAR) é um projeto dos arquitetos Paulo Jacobsen 

e Tiago Bernardes e se destaca pela sua arquitetura arrojada, pois foi erguido sob 

dois prédios já existentes: o prédio de Dom João VI (de arquitetura neoclássica) e o 

antigo hospital da Polícia Civil (de linhas modernistas) inaugurado na década de 

1940, em frente à Praça Mauá.  O Palacete de Dom João VI foi inaugurado em 1916 

e tombado pelo município em 2010,  tendo que passar por obras de restauro. A 

irreverência do projeto fica por conta de unir por uma cobertura fluida em forma de 

ondas dois prédios esteticamente diferentes sem perder a harmonia entre os imóveis 
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(Figura 26). E o mérito do projeto é justamente a preservação de um edifício 

existente acoplado a outro, o que confere um estilo arquitetônico eclético. Para 

conseguir esse êxito, foi necessária a ajuda de vários profissionais de diversas áreas 

na sua construção: arquitetos, carpinteiros, pintores, artistas e administradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurado em 1° de Março de 2013, O MAR é o primeiro empreendimento 

do projeto Porto Maravilha e custou cerca de R$ 43 milhões da prefeitura em 

parceria com a Fundação Roberto Marinho. O museu conta com 632 documentos e 

1.772 obras. A idéia é que o museu conte a História do Rio e coloque em exposição 

às principais coleções de arte brasileira, mas sem haver acervos e mostras fixas. 

Além disso, o museu também conta com a Escola do Olhar, cuja proposta é criar um 

espaço de diálogo e discussão, no qual a criatividade seja estimulada por meio de 

um ensino visual. Por isso, tem parceria com universidades, instituições 

museológicas, Organizações não governamentais (ONGs) e programas de 

educação não-formal, construindo espaços de pesquisa, seminários, workshops e 

cursos.  

A visitação começa na parte superior do prédio onde podem ser encontradas 

mostras dedicadas ao Rio de Janeiro. Os outros andares recebem exposições 

temporárias de natureza diversa, que são trocadas a cada três meses. De forma 

simplificada, as exposições acontecem no prédio de D.João VI e a Escola do Olhar 

Figura 26 - Museu de Arte do Rio 
Fonte: Projetos especiais Porto Maravilha, 2014. 
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no prédio modernista. Existe também a preocupação do Museu em dialogar com o 

entorno no qual está inserido, a comunidade local. Pensando nisso, foi criado o 

programa Vizinhos do MAR, que concede entrada gratuita a população local no 

intuito de participarem de encontros e atividades.  

O curioso do Museu é que não atrai apenas pessoas dispostas a visitar as 

exposições, mas também em ir ver de perto a junção de dois prédios diferentes e 

apreciar a vista da Baía de Guanabara de seu terraço. A esse respeito, Martins 

(2013, s.p) ressalta que: 

.  

Sob a sombra da icônica cobertura em forma de onda que une visualmente 
os dois edifícios, deparamo-nos com uma vista impressionante da região 
portuária e da baía da Guanabara. Antes de o conhecermos como museu, é 
como mirante que experimentamos o MAR. Isso inevitavelmente confere ao 
museu um apelo um tanto turístico. 

 

Pode-se afirmar que o museu se tornou o símbolo do resgate da 

dinamicidade da zona portuária da cidade e um atrativo turístico cultural de 

relevância, bastando olhar nos números divulgados durante esse 1 ano de 

funcionamento. De acordo com os dados obtidos na Revista Porto Maravilha (2014) 

a meta inicial para o primeiro ano era receber 200 mil visitantes, o que foi alcançado 

com apenas cinco meses de funcionamento. E não para por aí, nesse primeiro ano 

350 mil pessoas que visitaram as 13 exposições. Desse número, 100 mil foi 

composto de visitação de estudantes. E isso tem movimentado a economia local, 

pois bares no entorno do museu já notaram um aumento no número de clientes, 

tendo que estender o horário de funcionamento. Como afirma o Secretario Municipal 

de Cultura Sergio Sá Leitão em entrevista a Revista Porto Maravilha, ―o primeiro ano 

de funcionamento demonstrou a pertinência e relevância do MAR. Trata-se de um 

dos espaços culturais mais visitados da cidade, com programação instigante e 

atraente‖ (Revista Porto Maravilha, s.p, 2014).  

Outro atrativo cultural previsto para a região do porto é o Museu do Amanhã, 

cujo projeto de autoria é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o mesmo que 

desenhou monumentos arquitetônicos na recuperação portuária de Lisboa e de 

Barcelona. O equipamento cultural está sendo construído no Píer Mauá em uma 
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área de 30 mil m², que contará com jardins, ciclovias e áreas de lazer (Figura 27). 

Todavia, o destaque é a sua arquitetura sustentável que foi projetada para aproveitar 

as águas da Baía de Guanabara na climatização do interior do Museu, além de usar 

placas para captar energia solar. 

No que se refere à proposta do museu, o objetivo é criar um espaço 

interativo dedicado as ciências, no qual, por meio de estímulos audiovisuais seja 

possível falar de possibilidades. Dessa maneira: 

 

As exposições motivarão a discussão de tendências e de grandes questões 
contemporâneas ligadas a temas como a mudança climática, o aumento da 
população mundial e seus impactos no planeta, a integração intercontinental 
entre os povos e a diversidade. (DIAS, 2010, p.231) 

 

O que o museu pretende é criar um espaço de experiência no qual o 

visitante possa ter noção de como será a vida no futuro. Ou seja, ―será um museu 

para que o homem possa trilhar o caminho do imaginário e realizar, de forma mais 

consciente e ética, suas escolhas para o futuro‖ (PORTO MARAVILHA, 2014). Para 

isso, o museu foi projetado em três eixos: o primeiro voltado para as Ciências 

Cósmicas e das Ciências Terrestres; o segundo eixo explicando como a Matéria é 

formada, a organização da Vida e a emergência do Pensamento; e o terceiro eixo 

para abordar o comportamento humano e Ética. O objetivo é criar um ―espaço único 

de aceleração de idéias, que convida a mergulhar em experiências onde a ciência e 

arte, razão e emoção, linguagem e tecnologia, cultura e sociedade se encontram‖. 

(MUSEU DO AMANHÃ, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Museu do Amanhã 
Fonte: Projetos especiais, 2014. 
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Quanto a sua estrutura, o Museu terá dois andares ligados por rampa. As 

exposições de longa duração acontecerão no andar superior, que ainda contará com 

um mirante para contemplar a vista da Baía de Guanabara - que aumenta a 

atratividade turístico-paisagística dessas áreas - além de um café. O interessante em 

incluir um mirante no projeto é que dessa maneira o contato da população com a 

frente marítima pode ser retomado, além, é claro, de se tornar um ponto de 

observação para os visitantes. Já na planta de baixo, o espaço abrigará salas de 

exposições temporárias, restaurante e a administração do museu. 

O seu custo está estimado em R$ 215 milhões, cujo recurso foi levantado 

com a venda de CEPACs e é patrocinado pelo Banco Santander. O projeto também 

conta com a parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Fundação Roberto 

Marinho, do Governo do Estado e Governo Federal. Já as parcerias institucionais 

ficam por conta de institutos americanos, franceses e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A previsão de inauguração é para o primeiro 

semestre de 2015. 

Outro equipamento que tem chances de contribuir para o fortalecimento 

cultural da região é a sede do Banco Central, que está sendo erguida na região, 

exatamente entre a Praça Mauá e a Rodoviária Novo Rio, numa área de 29 mil 

metros quadrados. Em construção desde 2011, o prédio terá dupla função: o de ser 

o escritório administrativo bancário e de se converter em um centro cultural, com 

restaurantes e lanchonetes e um espaço educativo.  

Em se tratando de equipamentos de serviços turísticos, as instalações que 

forem construídas para ser a sede das Vilas Olímpicas de Mídia e de Árbitros, uma 

parte após a finalização da Olimpíada será convertida em centro de convenções e 

dois hotéis com 500 quartos cada um, isso como forma de converter-se em legado 

para a cidade. Completando, com o projeto Porto Atlântico a zona portuária ganhará 

lojas, restaurantes, livrarias, área de lazer, vias para circulação exclusiva de 

pedestres e centro de convenções em terrenos. 

Também é previsto obras estruturais para modernização do porto que pode 

beneficiar o turismo. A proposta do projeto é fazer uma mudança na atracação dos 

navios de turismo que chegam à cidade, que atualmente ficam ancorados um atrás 
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do outro, o que acaba formando um paredão que impede a vista da Baía de 

Guanabara. Assim, eles passarão a ficar atracados perpendicularmente sem impedir 

a paisagem local e, ainda, permitirá que mais navios atraquem, o que representará 

mais visitantes. 

 

4.2.2 Recuperação e valorização do patrimônio histórico-cultural 

 

A zona portuária é histórica pois além de fazer parte da colonização também 

foi marcada por lutas sociais e, automaticamente, as construções representam a 

memória do lugar. Diante disso, o desafio do projeto Porto Maravilha está em 

modernizar a região construindo edifícios novos e, ao mesmo tempo, preservar as 

singularidades e o patrimônio arquitetônico. Como estabelecido pela LC 101/2009, a 

Operação Urbana deve recuperar e valorizar o patrimônio histórico, artístico e 

cultural,material e imaterial da região, devendo 3% do valor arrecadado com o 

CEPAC deve ser destinado à tal propósito. Pensando nisso, a CDURP criou o 

programa Porto Cultural no intuito de capitalizar a rica história do Rio e do patrimônio 

arquitetônica. Suas principais ações são: 

 Recuperação e restauração material do patrimônio artístico e / ou arquitetônico; 

 Valorização do Patrimônio Cultural Imaterial; 

 Preservação, valorização da memória e das manifestações culturais; 

 Exploração econômica do patrimônio material e imaterial, respeitados os 

princípios de integridade e sustentabilidade do patrimônio, e inclusão e 

desenvolvimento social;  

 Produção de conhecimento sobre a memória da região e inovação na sua 

exploração sustentável; e 

 Formação e pesquisa, incluindo a produção de publicações sobre o patrimônio 

material e imaterial da região portuária. (REVISTA PORTO MARAVILHA, 2011, 

p.5). 
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No curso das intervenções edifícios históricos com fachadas excepcionais, 

ornamentação e estilos arquitetônicos únicos estão sendo preservados e 

restaurados. O restauro dos Galpões da Gamboa é um exemplo, pois manteve as 

características de suas fachadas. Desde então, vem sendo aproveitados para a 

realização de eventos, como shows e feiras.  A reforma no Píer Mauá que está 

previsto também é muito útil, pois é porta de entrada para vários turistas que 

embarcam na cidade vindo dos transatlânticos. Em outros casos, os edifícios foram 

reconstruídos parcialmente ou quase completamente com a finalidade de adaptá-los 

a usos modernos, mas a fachadas históricas permaneceu preservada e restaurada. 

Um belo exemplo é o Museu de Arte do Rio onde as singularidades arquitetônicas 

foram mantidas. 

Outra ação de recuperação do patrimônio histórico-cultural aconteceu no 

Morro da Conceição, no qual as intervenções foram executadas durante a primeira 

etapa do projeto e incluíram a restauração da Igreja de São Francisco da Prainha, o 

embelezamento de espaços públicos, caminhos de pedestres e a restauração dos 

locais históricos da Pedra do Sal e os Jardins do Valongo.  

Voltando na história, o Morro foi batizado de Conceição por causa da capela 

Nossa Senhora da Conceição erguida no século XVII. A sua ocupação esteve ligada 

a defesa da cidade e, por isso, foi erguido a Fortaleza da Conceição em 1718, que 

atualmente funciona como Museu Cartográfico do Exercito.  E no século XVIII 

abrigou o mercado de escravo chamado de Valongo, o que fez com que muitos 

compradores se instalassem no morro. Vale lembrar que Cemitério dos Pretos 

Novos destinado aos escravos que morriam durante a viagem para o Brasil também 

funcionou no morro, mas hoje é um centro cultural. De fato, o lugar faz parte da 

História do Rio e com as intervenções seus monumentos históricos estão sendo 

redescobertos. 

No que se refere à paisagem que se tem hoje do Morro da Conceição, esta é 

fruto de duas intervenções ocorridas no século XX: o alargamento da rua do 

Sacramento e a construção do Jardim do Valongo: jardim, em estilo romântico, com 

ornamentos de cimento imitando pedras, rochedos, cascatas, lagos e pontes. A 

construção do Jardim teve como finalidade sanar os problemas de instabilidade que 



120 

 

 

 

as encostas apresentavam. Por torná-la mais seguras, acabou atraindo a nobreza 

para ali viverem, tornando-se um dos primeiros assentamentos de portugueses no 

Rio, o que reflete nas suas construções. Mesmo que o Morro tenha sofrido algumas 

modificações no passado, ainda assim apresenta aparência de bairros portugueses 

com casas baixas, janelas coloridas, cantarias de pedra, longos beirais, azulejos nas 

fachadas, becos, pequenos largos, vielas e escadarias 

A Pedra do Sal também é repleta de história. Recebeu esse nome porque 

era no local que os negros descarregavam o sal vindo do porto e, por isso, os 

degraus foram talhados para facilitar a subida na pedra. Além disso, abrigou muitas 

pessoas que saíram do Estado da Bahia para ir morar e trabalhar nas imediações do 

porto, pois o preço da terra era barato. A pedra também foi palco de festas de 

candomblé, lutas populares, das rodas de choro, dos ranchos e do carnaval carioca. 

Por seu turno, o local mantém forte ligação com a cultura negra, sendo considerado 

o berço do Samba, visto que era ponto de encontro de músicos e sambistas, 

estivadores e da comunidade africana. Atualmente, ainda recebe rodas de samba e 

outros eventos culturais que acontecem às segundas-feiras e sextas-feiras. 

Sendo assim, o programa Porto Cultural incluiu a recuperação de edifícios, 

das ladeiras históricas, do Jardim do Valongo, da Pedra do sal e a restauração da 

Igreja de São Francisco da Prainha, com vista a reforçar a identidade cultural local, 

posicionar a área como um destino de entretenimento e música ao vivo local, e atrair 

mais visitantes ao local. 

Outros monumentos também foram recuperados, como o Centro Cultural 

José Bonifácio e o Cais da Imperatriz, aterrado pelas reformas urbanísticas do 

século XX e descoberto com as obras do porto. Atualmente o monumento encontra-

se preservado, sinalizado e aberto a visitações. 

A propósito, durante as escavações para iniciar as obras do Porto Maravilha 

diversos achados arqueológicos foram encontrados, o que trouxe à tona vestígios do 

passado da região portuária do Rio de Janeiro ligados à presença Africana no local. 

Pensando em preservá-los é que foi criado o Grupo de Trabalho Curatorial do 

Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, pelo Decreto Municipal 

34.803 de 29 de novembro de 2011, com vista a valorizar o patrimônio cultural 
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(Figura 28). O circuito contempla locais que trazem à memória um pouco da cultura 

afro-brasileira, tais como o Cais do Valongo e da Imperatriz (constuido para o 

desembarque e comercialização dos escravos africanos que chegavam ao Brasil); a 

Pedra do Sal (representa a resistência, celebração e encontro); o Jardim Suspenso 

do Valongo (criado para pagar traços do tráfico negreiro); o Largo do Depósito, o 

Cemitério dos Pretos Novos e o Centro Cultural José Bonifácio, um centro de 

referência da cultura negra. ―Cada um dos pontos indicados pelo decreto remete a 

uma dimensão da vida dos africanos e seus descendentes na Região Portuária‖ 

(PORTO MARAVILHA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É a sua riqueza histórica que o torna uma atração turística singular, tendo a 

capacidade de se tornar um roteiro diferente do que é ofertado da Zona Sul. O que 

se pretende é socializar os diversos sítios arqueológicos e o patrimônio cultural 

existentes na região portuária com vista a torná-los atrativos. Cada atrativo foi 

sinalizado e vem recebendo visitas guiadas.  

Mediante a falta de dados concretos relacionados à visitação aos atrativos 

criados ou restaurados pelo Projeto Porto Maravilha e tentando encontrar respostas 

para questionamentos existentes é que uma agência de viagens especializada em 

atrativo histórico-cultural foi procurada no intuito de encontrar respostas. 

Figura 28 - Circuito da celebração da herança africana 
Fonte: Projetos especiais Porto Maravilha, 2014 
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4.3 PERSPECTIVAS MERCADOLÓGICAS DO PROJETO PORTO MARAVILHA  

 

Com objetivo de encontrar respostas para alguns questionamentos 

relacionadas à visitação na região portuária da cidade, mais especificamente no 

Museu de Arte do Rio e aos atrativos históricos do Morro da Conceição recuperados, 

foi realizada uma entrevista com a Sra. Priscila Melo, graduada em História e 

proprietária da agência Rios de História. A escolha da referida agência se deve ao 

fato de ser a pioneira na cidade em ofertar excursões à atrativos histórico-cultural há 

exatos três anos e por possuir diversos roteiros próprios. Desse modo, as 

informações obtidas permitiram ter uma idéia de como as obras de valorização da 

cultura e do patrimônio estão sendo aproveitados pela agência e como está sendo a 

demanda por visitações. A entrevista ocorreu no dia 12 de Março de 2014, na sede 

da agência10, e durou cerca de uma hora. Vale ressaltar que a Priscila concedeu 

autorização para divulgar as informações obtidas. 

Priscila relatou que a Rios de História já possui um roteiro consolidado que 

abrange a Praça XV, com visitações a igrejas e praças que fazem parte da História 

da cidade. Mas assim que as obras de recuperação da zona portuária se iniciaram, 

ela disse que começou acompanhá-la, pois seria uma oportunidade para a agência, 

visto que seus bairros fazem parte da história da cidade, havendo muita riqueza 

cultural. A oportunidade de criar um roteiro veio no final de 2009 e início de 2010, 

quando a Light11 propôs uma parceria com a agência no intuito de montar um 

circuito que incluísse a Praça Mauá. Nesse processo, segundo os relatos da 

historiadora, a iniciativa de montar os endereços coube a ela, mas o de incluir a área 

do Marechal Floriano, Morro da Conceição e Praça Mauá foi uma iniciativa da Light.  

Vale lembrar que no início a Marechal Floriano não estava incluída no 

projeto Porto Maravilha. Mas depois que o teleférico no Morro da Conceição - 

ligando o Museu de Arte do Rio e o Morro da Providência - não foi autorizado pelo 

IPHAN para ser construído já que destruiria o patrimônio local, acabou contribuindo 

                                                           
10

 Rua Erasmo Braga, n°118, 10° andar, Centro do Rio de Janeiro. 
11

 Empresa de energia elétrica que atua na cidade do Rio de Janeiro. 
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para que o roteiro se estendesse até a Marechal Floriano, antiga Rua Larga. Diante 

disso, veio à oportunidade de montar o projeto da Light ―Animando a Rua Larga‖, 

que desde 2010 organiza visitas guiadas gratuitas pela Região Portuária e 

arredores, e acontece uma vez por ano. O roteiro inclui visitações a: 

 

Antiga Rua Larga (atual Marechal Floriano), onde visitarão o Centro Cultural 
Light, o Itamaraty, o Beco das Sardinhas, e o Colégio Pedro II. O Morro da 
Conceição está incluído nos dois roteiros. Lá, parte do percurso será feito a 
pé pelo casario colonial, a Pedra do Sal, a Igreja e o Largo de São 
Francisco da Prainha, os bares e os bens tombados. (CONEXÃO LIGHT, 
2014) 
 

O circuito conta com o patrocínio da Light e da Secretaria de Cultura do 

Estado do Rio de Janeiro, e é realizado pela Folha da Rua Larga e pelo Instituto 

Cultural Cidade Viva, com apoio do Pólo da Região Portuária e do Porto Maravilha. 

Alem disso, tem o apoio de empresários, comerciantes e, o mais legal, é o apoio dos 

moradores locais que ficam entusiasmados de poder contribuir com a preservação e 

divulgação do patrimônio histórico e cultural da região.  

Priscila ressalta que o primeiro passeio foi previsto para atender cerca de 

200 pessoas (entre funcionários da Light, convidados e moradores locais). Mas para 

a sua surpresa a fila de espera chegou a duas mil pessoas, com visitantes de todo o 

Estado. E como foi ela a criadora do roteiro, possui a permissão para comercializá-lo 

na agência Rios de História, coisa que vem acontecendo desde fevereiro de 2010. 

Sendo assim, vale ressaltar que no início o projeto não teve cunho comercial, mas 

que acabou se transformando após ser inserido em pacotes turísticos 

comercializados pela sua própria agência.  

De início, foi comercializado só para os cariocas, aos sábados, já que o 

objetivo era apresentá-los a história da cidade, mas a demanda tornou-se muito 

grande. A captação de visitantes internacionais veio depois de ser fechada uma 

parceria com as principais redes hoteleiras atuantes na zona sul, como o Sofitel, 

Copacabana Palace, Caesar Park, JW Marriott e Windsor Atlântica.  

Priscila ressalta que em todos esses estabelecimentos hoteleiros os 

hóspedes estrangeiros sentem interesse de fazer o percurso, seja para conhecer de 
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perto as obras que estão mudando a paisagem local ou para conhecer a história do 

lugar, que só pelo fato de ter abrigado afrodescendentes já é enriquecedor. Aliás, o 

turismo étnico poderia ser muito melhor trabalhado. A esse respeito: 

 

O Rio de Janeiro não está sabendo aproveitar o potencial do turismo étnico 
que a região portuária possui [..] O estrangeiro que procura o turismo étnico 
não quer ver a vitimização. Ele quer ver justamente o contrário, as 
permanências, o trabalho de ação que os afrodescentes, a história do Cais 
do Valongo.

12
 

 
 

O projeto Porto Maravilha, percebendo a importância da história e cultura da 

região, criou o Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana. A propósito, a 

Rios de História também oferece esse circuito aos turistas quando quer mostrar o 

turismo étnico, no qual a ênfase é mostrar as contradições culturais situados num 

mesmo lugar: aos pés do Morro da Conceição a Pedra do Sal representa o berço da 

África, visto que ali ocorreu a ocupação de negros no passado, mas o alto do Morro 

foi ocupado pelos portugueses, o que reflete na arquitetura local. E isso é um 

diferencial que deixa os visitantes fascinados. A historiadora discorre que depois que 

a Perimetral for totalmente demolida, o Museu Histórico Nacional irá se destacar 

mais ainda e passará a ser utilizado como complemento às visitações étnicas que 

são feitas na região portuária, já que além de contar a história do Brasil ainda possui 

objetos do período escravocrata que remetem a história da região portuária. 

Diante das perspectivas mercadológicas apresentadas por Priscila, é notório 

que todas as peculiaridades culturais estão sendo trabalhadas justamente no espaço 

que engloba as obras do Porto Maravilha. Como a própria historiadora enfatizou, por 

mínima que seja a divulgação turística da região portuária, isso não tem impedido o 

interesse pela visitação da região. Pelo contrário, a procura por parte da população 

do Rio de Janeiro e por alguns turistas estrangeiros em fazer o Circuito Africano, 

organizado pelo consórcio Porto Maravilha e, também, comercializado pela Agência 

Rios de História, bem como visitar o Museu de Arte do Rio. Mesmo com os 

contratempos relacionados à divulgação, pode-se afirmar que o mercado está 

                                                           
12

 Fonte: entrevista concedida pela Priscila Melo, historiadora e dona da agencia Rios de História. 
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encarando com otimismo o futuro da região portuária, sendo grandes as chances de 

tornar se um novo atrativo em um novo pólo cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi tratado no presente estudo, tem sido tendência mundial intervir em 

áreas portuárias e que diversas cidades espalhadas pelo mundo já implementaram 

práticas intervencionistas buscando uma ―renovação‖ urbana e maior incremento 

econômico, por acreditar que nesses espaços há oportunidades urbanísticas, 

culturais, sociais e econômicas. A saber, Baltimore, Barcelona e Lisboa e Buenos 

Aires são exemplos de recuperação portuária. 

Essas cidades por motivos diversos entraram em decadência urbana, sendo 

necessária a criação de projetos urbanos para recuperar os espaços obsoletos e 

degradados, de maneira a adaptá-los às novas funcionalidades e a resgatar o 

desenvolvimento local. Por seu turno, os projetos foram executados em períodos 

diferentes e com propósitos distintos, mas com o mesmo objetivo: ocupar os 

espaços vazios, recuperar o patrimônio histórico-cultural e criar novos usos voltados 

para o lazer e entretenimento, comércio, serviços, turismo, cultura e habitação.  

O caso de Barcelona e Lisboa foram peculiares, pois a proposta de 

intervenção em suas áreas portuárias estiveram atrelados à Megaeventos: a 

Olimpíada e a Expo 98. No caso de Barcelona, a recuperação de sua frente 

marítima começou a se concretizar na década de 80, depois de ser escolhida para 

sediar a Olimpíada de 1992, o que possibilitou a cidade de obter recursos para a 

transformação urbana. Com isso, os espaços públicos foram recuperados, o traçado 

urbano foi readaptado, abrindo o contato com a sua frente marítima. Sem contar que 

os equipamentos construídos para o evento esportivo se transformaram em legado 

para cidade, sendo convertida em espaço de lazer, cultura e turismo; e monumentos 

arquitetônicos se tornaram atrativos turísticos. No final, Barcelona tornou-se 

moderna e se projetou no cenário internacional, tendo seu turismo fortalecido.  

A trajetória de Lisboa foi parecida com o ocorrido em Barcelona, pois usou o 

evento de Exposição Internacional (Expo 98) para recuperar sua área ribeirinha. 

Assim sendo, no lugar de um espaço degradado por lixo industrial foram criados 

parques, áreas verdes, edificações culturais, infraestrutura de esporte náutico, que 
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permitiu restabelecer o contato da população com a água e a atrair fluxo de visitante. 

Com isso, Lisboa ganhou um novo atrativo e teve a sua imagem consolidada.  

Indo por esse caminho de cidades portuárias que usaram Megaeventos para 

promover transformações urbanísticas está o Rio de Janeiro, que passou pelo 

processo de isolamento, decadência e recuperação. Foi exposto que o isolamento 

do entorno portuário começou na década de 1920, com as intervenções de 

remodelação do centro do Rio de Janeiro, que incluiu a construção de vias e 

prédios. Todavia, com a construção da Avenida Presidente Vargas e o Elevado da 

Perimetral o isolamento se intensificou, já que a região foi separada do resto da Área 

Central, tornando-se apenas uma rota de passagem.  

Logo em seguida, na década de 1970, veio à diminuição das atividades 

portuárias ocasionadas pelos avanços tecnológicos (containerização), que 

modificaram o armazenamento e manuseamento de mercadorias, exigindo terminais 

especializados e maiores. Assim, parte das atividades portuárias foi transferida para 

o Porto de Itaguaí. O resultado desse abandono foi à estagnação do espaço urbano 

ao redor do porto, passando a apresentar estruturas obsoletas. Para piorar a 

decadência urbana, empresas também abandonaram a região portuária depois que 

a capital do país foi transferida para Brasília, o que refletiu em edificações 

deterioradas e vazios urbanos. A partir de então, os bairros da Gamboa, Santo 

Cristo e Saúde passaram a serem relegados em segundo plano pelo poder público, 

o que fez diminuir consideravelmente a qualidade urbana. Não obstante, continuou a 

apresentar um rico patrimônio histórico-cultural.  

A partir da década de 1980, várias tentativas de recuperação econômica, 

social e cultural foram propostos, mas que não foram totalmente executados por 

falta de alinhamento político. Mas em 2009 a situação começou a mudar, motivado 

pelo fato da cidade ter ganhado a candidatura para sediar dois megaeventos - a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 - o que tem possibilitado 

mudanças urbanas que há muito tempo não saia do papel 

O passo importante para as mudanças ocorrerem está atrelado à sinergia 

entre os três poderes (Federal, Estadual e Municipal), que firmaram uma aliança 

para preparar a cidade para os Megaeventos. A Prefeitura Municipal visando inserir 
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região portuária nas áreas que receberiam investimentos ligados as Olimpíadas,  

estrategicamente propôs que no local fosse construída a Vila de Mídia e de árbitros, 

um centro de convenção temporário e centro de operações. E, em 2009, foi criado 

um Mega Projeto Urbano denominado de Projeto Porto Maravilha ou Projeto de 

Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, no qual pela primeira vez um 

projeto se tornou realidade e saiu do papel.  

Atualmente em curso, o projeto tem proporcionado à região portuária viver 

um novo momento por meio da necessária renovação. Com isso, a degradação 

começa a ser revertida, voltando à região receber das autoridades públicas à 

atenção merecida. É notório que as obras estão mudando os bairros da Saúde, 

Santo Cristo e Gamboa, cuja melhora na infraestrutura urbana local já pode ser 

percebida.  

O objetivo principal da Operação Urbana Consorciada é que o interesse de 

moradores, visitantes e empresas pela região portuária que havia se perdido depois 

de ter entrado em processo de degradação seja retomada – o mesmo que a 

recuperação da centralidade.  Para isso, as principais ações do projeto estão 

voltadas para estímulos ao uso residencial, comercial, entretenimento e turismo 

cultural. A propósito, o fato de a Região Portuária fazer parte da história de fundação 

da cidade e de ter abrigado negros e portugueses, faz com que tenha um valor 

histórico e cultural muito importante, o que tem sido valorizado pelo projeto Porto 

Maravilha. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar as estratégias 

contidas no Projeto Porto Maravilha que oferecem grandes possibilidades da zona 

portuária se tornar atrativa turisticamente e, quem sabe, até torná-la uma ampliação 

uma ampliação do espaço turístico da cidade.  

Para isso, foram expostas no estudo as principais obras que estão 

recuperando e valorizando o patrimônio histórico, artístico e cultural, o que tem 

contribuído para transformá-los em atrações turísticas, bem como para fortalecer a 

economia local. A criação de modernos equipamentos culturais, tais como o Museu 

do Amanhã (que está em fase de construção), do Museu de Arte do Rio (já em 

operação), e do Programa Porto Cultural são exemplos de obras voltadas para a 

turistificação da Região Portuária, e que já vem atraindo visitantes. 
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Tomando como exemplo o Museu de Arte do Rio pelo fato de já se encontrar 

em operação, este equipamento cultural já é um sucesso, pois está atraindo 

visitantes disposto a apreciar as obras de arte e, também, a vista da Baía de 

Guanabara, o que torna incrível essa retomada do contato com a frente marítima 

que havia se perdido. Olhando os números oficiais divulgados recentemente pelo 

Porto Maravilha, em um ano de funcionamento o atrativo cultural superou todas as 

previsões de público: a meta de atingir 200 mil pessoas foi ultrapassada por 350 mil 

pessoas, o que o torna um dos espaços culturais mais visitados do Rio de Janeiro. 

E, assim, também espera-se que aconteça com o Museu do Amanhã. 

As obras do Projeto Porto Cultural, ao recuperar o patrimônio histórico-

cultural do Morro da Conceição, tais como a Igreja de São Francisco da Prainha, 

Pedra do Sal e os Jardins do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, o Centro 

Cultural José Bonifácio e o Cais da Imperatriz; tem permitido reforçar a identidade 

cultural da Região Portuária e, também, desvendar o patrimônio histórico-cultural do 

Rio Antigo.  A criação do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana foi 

um passo muito importante de querer valorizar a História e o patrimônio local, e tem 

tudo para se tornar um roteiro étnico, diferente do que é ofertado na zona sul: de sol, 

natureza e praia.  

A entrevista concedida pela Priscila Melo, que trabalha com o turismo 

histórico-cultural, só veio a confirmar a importância do Circuito de Herança Africana 

e o grande potencial turístico que a região portuária possui, pois evidenciou que 

existe uma demanda grande por visitações aos equipamentos culturais e ao 

patrimônio histórico-cultural (havendo até fila de espera). Além disso, foi possível 

obter conhecimento de que roteiros turísticos estão sendo criados pela iniciativa 

privada, oferecendo visitações gratuitas pelos atrativos histórico-culturais, mas que 

poucos cidadãos têm conhecimento. As visitações já estão acontecendo e mesmo 

com a pouca divulgação turística feita pelos órgãos oficiais de turismo da cidade, a 

solução tem sido buscar parcerias com hotéis para captar mais turistas, o que tem 

permitido atrair público estrangeiro disposto a realizar o turismo étnico ou para 

conhecer as obras que estão mudando a paisagem da Região Portuária.  
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Esse interesse só vem a rearfirmar que existe, sim, o público disposto a 

visitar e conhecer mais sobre a região que há tanto tempo esteve isolada. A rica 

história local, combinada com as ações de valorização cultural - o Museu de Arte do 

Rio, Museu do Amanhã e visitações no Morro da Conceição e seus patrimônios – 

tem tudo pra transformar a região portuária em um novo pólo cultural e de lazer no 

mesmo molde do que acontece na Praça XV de Novembro, com visitações a centro 

culturais, a saber, Paço Imperial, o Centro Cultural dos Correios, o Centro Cultural 

Banco do Brasil, entre outros. Essas são previsões que se espera que aconteçam. 

Como a execução do projeto ainda está em curso, a razão e importância 

para realizar este estudo são o desejo de contribuir com a discussão do fenômeno 

turístico - no âmbito das intervenções urbanas e de como o turismo pode ser 

beneficiado -, de maneira que as previsões a serem feitas norteiem e possibilitem 

novas pesquisas futuras, principalmente depois que todas as obras forem 

concluídas, uma vez que será mais fácil medir os efeitos no turismo da região 

portuária do Rio de Janeiro. Espera-se, também, que por meio dos conhecimentos 

teóricos este trabalho contribua para a ampliação e avanço do referencial teórico a 

respeito das interfaces existente entre regiões portuárias, intervenções urbanas e 

turismo existente nos projetos urbanos. Como envolve conhecimentos de diversas 

áreas (urbanismo, geografia e até arquitetura), espera-se que ainda possa despertar 

interesse em profissionais que atuam fora da área do Turismo. 
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