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grande transformação numa das regiões mais 
degradadas do Rio de Janeiro. Praticamente 
abandonada por décadas, a zona portuária da 
cidade está ganhando uma nova roupagem. 
Encravado na costa oeste da baía de Guanaba-
ra, o porto carioca e arredores se tornarão, até 
2016, algo semelhante ao que pode ser visto - e 

desfrutado - em Barcelona e Buenos Aires: um polo de lazer, cultu-
ra, negócios e moradia. Puxada pela Prefeitura do Rio, a revitaliza-
ção da área está exigindo, só de obras físicas, cerca de R$ 4 bilhões. 
São R$ 350 milhões na primeira fase, já iniciada, e R$ 3,5 bilhões 
na segunda, que deve começar em 2011. "Temos na zona portuária 
cinco milhões de metros quadrados e cerca de 20 mil moradores 
hoje. Podemos ter até 100 mil que ficará dentro do aceitável para o 
impacto urbanístico", diz Felipe Góes, secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico do Rio e presidente do Instituto Munici-
pal de Urbanismo Pereira Passos. O secretário aposta numa ocupa-
ção dividida e simultânea entre a atividade comercial e residencial. 
Até agora, atraídos pelo banho de infraestrutura e por incentivos fis-
cais oferecidos pela prefeitura, já estão autorizados para a área do por-
to três empreendimentos comerciais e dois para moradias. Isso sem 
contar com as instalações olímpicas que foram transferidas da Barra 
da Tijuca para a zona portuária, como a Vila de Árbitros e parte da 
Vila de Mídia, nas quais serão criados cerca de oito mil apartamentos. 

No final de julho, a prefeitura carioca lançou o edital para 
a Parceria Público-Privada (PPP), responsável pela segunda 
fase do projeto Porto Maravilha. Em setembro serão abertos os 
envelopes com as propostas. A empresa vencedora deverá to-
car obras como a derrubada do elevado da avenida Perimetral, 
construir túneis e novas vias, só para citar as mais importan-

tes. Essa empresa será responsável também por serviços como 
iluminação pública, conservação de ruas e coleta de lixo por 15 
anos. Góes espera que o valor proposto para a PPP fique entre 
R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões. Ele explica que só para as obras 
são R$ 3,5 bilhões e outro R$ 1 bilhão diz respeito aos serviços 
prestados pela empresa vencedora pelos 15 anos de concessão. 
"O resto são impostos e custos financeiros da empresa", diz o 
secretário. Segundo ele, todo o valor da PPP deverá ser coberto 
com a venda de terrenos públicos e com a emissão pela prefei-
tura dos Cepacs (Certificados de Potencial Adicional Constru-
tivo), títulos que permitirão a seus detentores construir acima 
do gabarito permitido na região. 

O que for arrecadado com as Cepacs - que terá seu primei-
ro leilão em setembro - e também com a venda de terrenos irá 
para um fundo imobiliário da Companhia de Desenvolvimen-
to Urbano do Porto (Cdurp), criado pela Prefeitura do Rio para 
coordenar o projeto de revitalização da zona portuária. Este fun-
do, por sinal, recebeu, em meados de julho, uma ajuda de peso: 
R$ 3,5 bilhões do FGTS, graças a um acordo firmado entre a pre-
feitura, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho. 
Os recursos do FGTS são uma espécie de "antecipação", para 
garantir a agilidade dos projetos. Por enquanto, na primeira fase 
(a cargo da Prefeitura e financiada pelos três níveis de governo) 
haverá a reurbanização de ruas de bairros próximos ao porto, 
como a praça e o píer Mauá, Saúde, Gamboa e Morro da Concei-
ção. Também serão restauradas construções históricas, como a 
Igreja de São Francisco da Prainha, e preparadas a implantação 
do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio de Janeiro 
(MAR). Nos museus, os investimentos são da prefeitura: R$ 130 
milhões no primeiro e R$ 43 milhões no segundo. Acompanhe a 
seguir os principais projetos para a zona portuária carioca 
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