UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA
DEPARTAMENTO DE TURISMO

JOAO VITOR BASTOS PEREIRA

PLANEJAMENTO URBANO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
LOCAL: O caso do Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro

Ouro Preto - MG
2015

JOÃO VITOR BASTOS PEREIRA

PLANEJAMENTO URBANO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
LOCAL: O caso do Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro

Monografia apresentada ao curso de Turismo da
Universidade Federal de Ouro Preto como
requisito parcial para a obtenção do título de
bacharel em Turismo.
Orientador: Prof. Ms. Marcelo Viana Ramos

Ouro Preto - MG
2015

JOÃO VITOR BASTOS PEREIRA

PLANEJAMENTO URBANO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
LOCAL: O caso do Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado Á
Universidade Federal de Ouro Preto como requisito
parcial à obtenção do título de graduação em Turismo.

Aprovado em: _____/___/______

BANCA EXAMINADORA

______________________________________
Profa. Orientador Prof. Ms. Marcelo Viana Ramos

_______________________________________
Prof. Examinador

_______________________________________
Prof. Examinador

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus por tornar o meu sonho em realidade, me dando forças
para superar os obstáculos e o cansaço e encerrar mais um trabalho na minha
jornada;
Quero também expressar meus sinceros agradecimentos a todos àqueles que
de alguma forma contribuíram para realização deste trabalho, mas de modo especial
aos professores que fizeram mais do que o esperado e deram o seu algo mais, como
o meu orientador Ms. Marcelo Viana Ramos;
À minha família por ter suportado e entendido os meus momentos de ausência
e de dificuldades;
Aos colegas, que sempre tinham uma palavra de apoio e muito me ajudaram
nos momentos mais críticos.

"Visão sem ação não passa de sonho;
ação sem visão é só passatempo; visão
com ação pode mudar o mundo."

Joel Baker

RESUMO

O estudo apresenta uma análise através de uma revisão de literatura, sobre como o
planejamento urbano aliado a uma proposta de desenvolvimento local, pode
potencializar ou fazer surgir a atividade turística em uma determinada região, tendo
como ponto de partida a revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, o projeto
denominado Porto Maravilha. Nessa conjuntura, a pergunta que norteou esse estudo
foi: quais os impactos advindos do processo de revitalização urbana e turística da
região portuária do Rio de Janeiro e como esse processo pode influenciar no
desenvolvimento local? Sendo assim, o objetivo foi analisar os impactos advindos do
processo de revitalização urbana e turística da região portuária do Rio de Janeiro, a
partir de um paradigma de urbanização turística e seus efeitos no desenvolvimento
turístico e social local. Frente à pesquisa realizada, utilizando de pesquisa bibliográfica
e qualitativa, conclui-se que, a exemplo do modelo Barcelona, essa reforma da zona
portuária e sua integração cultural, social e econômica com o centro do Rio de Janeiro,
pode favorecer de forma significativa o desenvolvimento local e atrair turistas locais e
de todo o mundo, pois o planejamento urbano está embasado dentro de um paradigma
sustentável e viável economicamente.
Palavras-chave: Revitalização zona portuária; Rio de Janeiro; Porto Maravilha;
Desenvolvimento local.

ABSTRACT

The study presents an analysis through a review of literature on how urban planning
coupled with a proposed development site may potentiate or do tourist activities occur
in a particular region, taking as its starting point the revitalization of the port area of Rio
January, the project called Marvelous Port. At this juncture, the question that guided
this study was: what are the impacts resulting from urban revitalization and the tourist
port area of Rio de Janeiro process and how this process can influence the local
development? Thus, the aim was to analyze the impacts resulting from urban
revitalization and the tourist port area of Rio de Janeiro process, from a paradigm of
tourism urbanization and its effects on local tourism and social development. Opposite
the survey, it is concluded that, like the Barcelona model, this reform the port and its
cultural, social and economic integration with the center of Rio de Janeiro, can
significantly promote local development and attract tourists and local worldwide
because urban planning is rooted in a sustainable and economically viable paradigm.

Keywords: waterfront revitalization; Rio de Janeiro; Marvelous Port; Local
development.
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INTRODUÇÃO

A atividade turística vem se destacando como uma das estratégias de
desenvolvimento para espaços urbanos e rurais, desde que pautados por um
desenvolvimento sustentável e que ofereça segurança aos turistas.
Ao fazer uma análise de mercado, percebe-se que o segmento turismo é um dos
setores mais importantes no cenário mundial com maior participação no Produto Bruto
Mundial: 9,5% (BRASIL, MT, 2014, p.01). O Brasil aparece em sexto lugar entre as
economias do turismo do mundo, lista liderada pelos Estados Unidos com uma renda
de cerca de US$ 1,4 trilhões. Em relação à contribuição direta do setor no Brasil, o
percentual é de 3,5% do Produto Interno Bruto com US$ 77,6 bilhões.
Segundo Almeida et al (2000,p.111), “ é uma atividade que mobiliza mais de 50
setores produtivos de bens e serviços, requerendo o trabalho de inúmeras categorias
técnicas e profissionais”. No Brasil, o turismo é a atividade do setor terciário que mais
cresce.

Nesse cenário, a cidade vem se mobilizando através de políticas públicas ou parcerias
público-privadas para promover reformas urbanas que resgatem o esplendor e
atração de locais que já tiveram um passado glorioso ou ainda para construir uma
nova identidade em pontos que estiveram por muito tempo relegados ao abandono,
mas que têm potencial turístico.

Vale citar o entendimento de Maricato e Ferreira (2009, p.03), em relação às reformas
urbanas, onde afirmam que, “ as operações urbanas através de parcerias entre o
Poder Público e agentes sociais na gestão da cidade, surgem como forma de
superação das dificuldades que o Estado enfrenta em revitalizar áreas”. Faz-se
necessário salientar, que, a utilização da parceria público-privada surgiu na década
de 1970 na Europa e nos Estados Unidos um processo paulatino de déficit de
arrecadação do Estado tendo como paradigma de reflexão os atuais modelos de
intervenção urbana embasados na parceria público-privada, que vem sendo
“fortemente influenciados, de um lado, pelo projeto de transformação urbana da
cidade de Barcelona e, por outro, pelas propostas de segurança calcadas no uso dos
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aparatos repressivos como o que se praticou na cidade de Nova Iorque”, mas que, em
ambos os casos, fomentou o turismo em maior escala (OLIVEIRA, 2009, p.11).

Nessa perspectiva, o Brasil vem apresentando um crescimento consistente nos
últimos anos, principalmente devido a grandes eventos como foi a Copa do mundo de
2014 e as Olimpíadas de 2016, que será sediada na cidade do Rio de Janeiro, o que
vem dando claros sinais de uma nova dinâmica econômica, impulsionada por grandes
eventos que vão ocorrer na cidade nos próximos anos, onde também pode ser
mencionado o Rock in Rio, que atrai turistas do país e do mundo.

Assim, a delimitação desse estudo abrange a área de revitalização urbana da região
portuária da cidade do Rio de Janeiro, denominada Operação Urbana Porto Maravilha,
que está preparando a região portuária, através de um conjunto de iniciativas, ações
e políticas no sentido de recuperar e revitalizar essa região, envolvendo inúmeros
impactos, alguns já em ocorrência e outros já previstos, especialmente no âmbito do
lazer e turismo, interferindo diretamente nas formas de uso urbano, comercial e
turístico desta importante área da cidade, que envolve turismo de negócios, de
eventos, cultural, de lazer e pode propiciar desenvolvimento econômico e social.

Nessa conjuntura, a pergunta que norteou esse estudo foi: quais os impactos
advindos do processo de revitalização urbana e turística da região portuária do
Rio de Janeiro e como esse processo pode influenciar no desenvolvimento
local?

Sendo assim, o objetivo foi analisar os impactos advindos do processo de
revitalização urbana e turística da região portuária do Rio de Janeiro, a partir de
um paradigma de urbanização turística1 e seus efeitos no desenvolvimento
turístico e social local.

Parte-se da hipótese de que, a revitalização da área portuária, poderá possibilitar mais
um ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista seu potencial. O que

1

O conceito de urbanização turística será discutido no capítulo 1 deste trabalho, denominado “Turismo,
desenvolvimento local e planejamento urbano”.
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pode ocasionar geração de emprego e renda, pois as reformas urbanas incluem os
aspectos de sustentabilidade, segurança pública e criação de espaços de lazer para
turistas de todo o país e do mundo.

Este estudo se justifica pela necessidade de se analisar os impactos sobre a região
portuária, o tipo de turismo a ser desenvolvido no local e a contribuição para a cidade
com a revitalização de uma área de cinco milhões de metros quadrados, que inclui a
abertura de novas vias e a reurbanização, deixando para a cidade um dos mais
importantes legados dos Jogos Olímpicos de 2016.

A relevância acadêmica advém de oferecer um Estudo de caso sobre um dos futuros
pontos turísticos do Rio de Janeiro, fator importante para todos os profissionais do
segmento de turismo e arquitetura e outras áreas afins, que precisam conhecer os
aspectos importantes da região portuária da cidade fluminense, denominada Porto
Maravilha e o complexo que lhe pertencerá como o Museu de Arte do Rio de Janeiro
(Mar) na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em parceria com
a Fundação Roberto Marinho.

O estudo em questão se caracteriza por uma revisão de literatura a partir da pesquisa
bibliográfica, que segundo Galliano (apud CERVO E BERVIAN, 2006, p.114-15), “é a
que se efetua tentando resolver um problema ou adquirir novos conhecimentos a partir
de informações publicadas em livros ou documentos similares”.

Este trabalho utilizou, quanto à abordagem, a pesquisa qualitativa. Esta pesquisa,
segundo Cervo e Bervian (2006, p.116), “trata da busca do entendimento, em
profundidade, ao analisar um fenômeno por meio de descrições e interpretações, que,
ora realizados, intentam proporcionar uma nova perspectiva do tema”. A pesquisa
qualitativa não vai medir seus dados, mas, antes, procurar identificar suas naturezas.

Visando ordenação das ideias, o primeiro capítulo aborda a questão do turismo e
urbanização, políticas públicas de incentivo á atividade turística no Brasil, turismo e
desenvolvimento local, a questão do desenvolvimento sustentável urbano, e os pontos
que influenciam no sucesso da atração turística, como a qualidade no atendimento
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aos turistas e o fator segurança, que é um dos problemas do Brasil, especialmente no
Rio de Janeiro.

Já o capítulo dois, traz uma análise sobre as vantagens e demonstra as reformas
urbanas que estão sendo realizadas na área portuária do Rio de Janeiro no projeto
denominado Porto Maravilha em uma perspectiva cultural, social e histórica, expondo
a questão das Olimpíadas de 2016 que ocorrerão na cidade e sua relação com essa
reforma da região portuária, assim como examina outros casos de revitalização de
áreas urbanas no mundo, que resultaram em casos de sucesso do ponto de vista do
turismo e de geração de empregos nas cidades.

Por fim, serão apresentadas as considerações finais, sem, no entanto, pretender
esgotar a temática, compreendendo que este trabalho está delimitado em um dado
período de abrangência, sendo necessário uma continuidade na investigação,
envolvendo a execução e período pós evento olímpico, frente à complexidade e
dinamismo da temática aqui abordada e o contexto no qual se dão os fatos aqui
tratados.
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CAPÍTULO I
TURISMO, DESENVOLVIMENTO LOCAL E PLANEJAMENTO URBANO
O turismo é uma atividade econômica que vem sendo cada vez mais explorada
pelos mais diversos países. Esta atividade é complexa e composta por diferentes
áreas do setor urbano, para se consolidar é necessário planejar o processo de forma
sustentável.

1.1 Turismo E Urbanização

Em termos conceituais, no que se refere à urbanização, alguns autores ligados às
áreas mais aplicadas do conhecimento, como Spósito (1991, p. 43), conceituam
urbanização como “o processo de implementação de infraestrutura, equipamentos e
serviços urbanos, importantes e fundamentais para a vida nas cidades, estando mais
voltado para o espaço construído”.

Para Luchiari (1998) a urbanização turística pode ser entendida como uma nova
organização socioespacial originada da junção entre velhos e novos espaços, onde,
conforme Luchiari:
(...) este movimento entre o velho e novo, acelerado pela urbanização
turística, gera novas paisagens, consome outras, traz à cena novos sujeitos
sociais, elimina ou marginaliza outros e redesenha as formas de apropriação
do espaço urbano, substituindo antigos usos e elegendo novas paisagens a
serem valorizadas pelo prazer (LUCHIARI, 1998, p.17).

Nesse estudo, parte-se do entendimento de urbanização defendido por Costa (2000,
p. 59), como sendo “a população concentrada em áreas urbanas, considerando-se o
processo de expansão do espaço urbano com relação à infraestrutura, equipamentos
e serviços coletivos que foram ou estão sendo empreendidos”. Assim, a urbanização
diz respeito ao processo que abrange relações sociais, econômicas, políticas,
ideológicas e históricas inerente a cada sociedade urbana. No espaço público.

Ao diferenciar o espaço público do privado, Hannah Arendt (apud PAIVA, 1995),
reflete que,
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(...) é no espaço privado que o ser humano tem suas relações íntimas, sente
dor, amor e é também ali que ele busca atender suas necessidades vitais
básicas, garantindo sua sobrevivência. Por outro lado, o espaço público, seria
a sua conexão com mundo, onde se realizam suas atividades sociais, lugar
da fabricação dos objetos que garantem não somente sua reprodução, mas
a do próprio mundo. Nele o ser humano, agindo em concerto com os demais,
pode gerar poder político e ser livre (ARENDT apudPAIVA, 1995, p. 257).

Para Chias (apud BRASIL, 2010, p.14), “a heterogeneidade das pessoas que
compõem a demanda é um dos fatores que movimentam o mercado turístico, e
sempre abre portas para novas oportunidades de negócios”. Isso ocorre, pois, cada
pessoa tem demandas próprias, e muitas vezes, diferentes das demandas de seus
amigos, parentes ou grupos de convívio. E estas demandas estão sempre se
atualizando e sendo modificadas, em função da diversidade de ofertas de produtos
turísticos e de novas experiências que são vivenciadas pelos visitantes.

Em relação ao poder de atração de um ponto turístico, uma região será mais ou menos
atraente conforme seus atributos internos e externos, das necessidades, do perfil e
da motivação daqueles que procuram por bens e serviços turísticos. É também
essencial que a informação acerca da região esteja disponível ao público-alvo e seja
por ele apreendida, de forma a despertar o desejo de se deslocar até o atrativo. Outro
fator importante é o acesso disponível à região, que dependerá das diferentes
posições geográficas de cada segmento interessado em conhecer a região objeto de
seu interesse (BRASIL, 2010, p.30).

Daí a relevância da reforma urbana como fator de desenvolvimento local e regional,
que se caracteriza por um planejamento e reforma do espaço ocupado pela cidade,
buscando adequar este meio para melhoria significativa da qualidade de vida da
população e deve gerar uma prestação adequada de serviços públicos além de
satisfazer necessidades sociais como o acesso ao lazer, cultura, educação, trabalho
e renda para os moradores (MENDONÇA, 2011, p.14).

Nesse cenário vale mencionar estudos de Santos (2002, p. 244), onde ele reflete que,
“o espaço geográfico como um conjunto indissociável, solidário e também
contraditório de sistemas de objetos e de ações que interagem entre si, permite
entender como o turismo condiciona a produção do espaço”. Esse fato se adequa
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especialmente a locais que ainda estão relativamente abertos à inserção turística,
como o caso da cidade do Rio de Janeiro, que no século 19, visando o
desenvolvimento do turismo e geração de renda para a população, onde foram criadas
políticas públicas para promoção da atividade turística, como explicita o próximo
tópico. A cidade era cortada por ruas estreitas e vielas, nos morros se formavam as
primeiras favelas, nas áreas pantanosas, ocorriam epidemias.

Devido aos fatores mencionados acima, o Rio de Janeiro foi concebida para se tornar
uma cidade semelhante às metrópoles europeias. Abrir largas avenidas, erradicar
doenças e, sobretudo, tirar a massa pobre do centro. Onde se destacaram, no
decorrer do tempo, a Reforma Pereira Passos, os Aterros das Praias de Copacabana
e Flamengo, entre outras.

Figura 01 – Reforma Pereira Passos

Fonte: G1 – Educação
(http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-deparis.html)
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Figura 02 – Reforma Pereira Passos

Fonte: Revista Pré-Univesp
(pre.univesp.br/as-reformas-do-rio-de-janeiro-no-inicio-do-seculo-xx#.VVugNlL3SLg)

Figura 03 – Aterro do Flamengo

Fonte: MTV / Atualidades
(http://www.coxinhanerd.com.br/a-historia-do-aterro-do-flamengo/)
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Figura 04 - Aterro de Copacabana

Fonte: http://spe.fotolog.com/photo/30/31/127/rioantigo/1180096701_f.jpg

Assim a Cidade Maravilhosa se tornou um expoente nacional, quando se fala em
Reformas Urbanas.
1.2 Políticas públicas direcionadas ao turismo no Brasil

As políticas públicas desempenham um papel essencial na sociedade atual. Uma
política pública explicita Camarano (2006, p. 68), “pode ser definida como um conjunto
de ações exclusivas do Estado dirigidas a atender às necessidades de toda sociedade
a fim do bem comum”. Estas políticas trazem em si linhas de ação que buscam
satisfazer o interesse público.

É função delas articular as ações da iniciativa privada e a comunidade, informar,
fomentar pesquisas e, de um modo geral, atender aos anseios da sociedade, cuidando
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assim da população de determinado local. Sendo assim, nos Estados democráticos
modernos, o conceito de política pública tem íntima ligação com o de cidadania,
pensada como o conjunto das liberdades individuais expressas pelos direitos civis
(NERI, 2005). A concretização da cidadania ocorre através do espaço político, como
o direito a ter direitos.

No caso das reformas urbanas, é preciso refletir sobre as intervenções atualmente
propostas na área central de grandes metrópoles brasileiras, verificando em que
medida são elas voltadas a um uso universal e socialmente justo, ou respondem a
interesses específicos de valorização fundiária e imobiliária (FERREIRA, 2007).
Em relação ao Rio de Janeiro, as políticas públicas tiveram início com a chegada da
família real em 1808, e ao longo do tempo novas reformas foram efetuadas
transformando a cidade em um dos maiores destinos turísticos como é atualmente,
como aponta o próximo tópico.

Nessa perspectiva de políticas públicas, reforma urbana e impactos, mais intimamente
no caso do Porto Maravilha, estudo de caso desse trabalho, observa-se algumas
ocorrências que merecem atenção. Em julho de 2014, foi realizada uma audiência
pública, organizada pelo Ministério Público, sobre os impactos da mobilidade urbana
do projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Contando com a presença da
comunidade acadêmica, moradores da região e representantes do governo. Um dos
maiores problemas gerados pela obra do Porto Maravilha, será para onde serão
alocados os moradores da região, conforme ressalta a moradora Érica Gonçalves
“Onde está o lugar dos moradores neste ‘maravilhoso’ Projeto Porto Maravilha? ”. Até
mesmo o então Secretário Municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muni, chegou
a afirmar "a questão do Morro da Providência apresenta-se como o maior desafio do
projeto." Mas com uma política organizada e previamente direcionada é possível
resolver a questão habitacional.

O Estatuto da Cidade determina que deve haver um programa de atendimento
econômico e social para a população diretamente afetada com as obras. Contudo é
preciso definir Como, Quando e Quem é esse habitante afetado, conforme afirma a
Professora da UERJ, Isabel Cristina da Costa Cardoso. Diferente do Projeto Porto
Maravilha que apenas define as intervenções físicas sem citar claramente programas
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ou ações de reestruturação dos impactados oriundos de uma classe de baixa renda.
O que se encontra fora do projeto principal, é um programa de construção de 500
unidades Habitacionais através do Programa Novas Alternativas da Prefeitura do Rio
de Janeiro. E o Programa Porto Cidadão, mas não informa de forma clara como será
executado. O que se percebe é que está sendo criada uma situação para favorecer a
moradia de quem pode consumir e eliminar do espaço, aqueles que mesmo tendo
suas raízes no local serão banidos e sem uma moradia clara que seria executada com
Recursos do Certificado de Ponto Adicional de Construção, Título Usado para
financiar as Operações Urbanas Consorciadas.

Outros dois fatores importantes a serem mencionados são o comércio e o mercado
imobiliário. O número de empreendimentos comercias já é três vezes maior que o de
residências. O que leva a crer que zona Portuária será como uma extensão do centro,
pois de dia terá fluxo intenso e a noite, devido poucos habitantes morarem no local,
uma intensa solidão. Como questiona o presidente do Concelho Regional de
Engenharia do Rio de Janeiro, “Não é o ideal porque quando se falou em revitalização,
a ideia é revitalizar o porto e com isso, incluir a população. Qual o conceito de
revitalização?" O que se deve fazer é mesclar as partes comerciais com habitacionais,
mesmo em áreas que são destinadas a instituições, incluir o número mínimo de
população para ter vida na região.

Após a revitalização da Zona Portuária, um estudo feito pela conceituada empresa de
Inteligência de mercado, a Jones Lang LaSalle aponta uma valorização imobiliária da
região, devidos a investimentos como transportes, cultura e segurança. E além de
valorizar a região do Porto Maravilha, o "Efeito Dominó Imobiliário" será criado devido
à boa imagem após a revitalização.

1.2.1 Breve histórico da urbanização da área central na cidade do Rio de Janeiro

Ao longo da história, em relação ao Rio de Janeiro, a primeira grande reforma ocorreu
com a escolha pela família real da cidade para residência a partir de 1808, quando a
cidade sofreu enormes modificações no espaço urbano e nos costumes. De acordo
com dados do arquivo nacional (2007):
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(...) antes de 1808, o Rio de Janeiro - embora já capital da colônia do Brasil
desde 1763 - era uma cidade colonial de proporções moderadas com casas
térreas simples, de ruas estreitas, boa parte delas carecendo de calçamento,
ocupadas por escravos, libertos, brancos pobres, comerciantes, artesãos e
uma pequena presença de senhoras brancas. Os atrativos sociais eram
poucos e limitavam-se a idas à igreja, procissões e festas religiosas, e a
passeios no passeio público e outras poucas áreas propícias a caminhadas
(ARQUIVO NACIONAL, 2007, p.01).

Visando melhorar as condições de vida da cidade do Rio de Janeiro, o príncipe
regente encomendou ao físico-mor do reino, que avaliasse as condições de
salubridade da nova Corte e sugerisse soluções para os problemas existentes,
constatando que, “o maior problema da cidade eram os pântanos e charcos, que
deixavam o ar sempre úmido, que, associados ao calor, formavam ambiente propício
ao desenvolvimento de epidemias que assolavam a população”, afirma Honorato
(2008, p. 89).
Ainda conforme o mencionado autor, “a solução para este problema foi aterrar os
brejos e alagadiços, abrir largas ruas e impedir a população de construir tantas casas
baixas em qualquer lugar, dificultando, deste modo, a ventilação do centro da cidade”.
Essas foram as bases que nortearam as obras e reformas que se seguiram e que
transformaram o Rio de Janeiro na nova capital do Império (HONORATO, 2008, p.90).
Ainda nesse contexto, como explicita Araújo (apud SANTO et al, 2010, p.55), “o
contexto da expansão industrial e o modo como a malha urbana foi desenhada por
volta de 1950 e 1960 tornaram a pobreza um problema social com a expulsão das
pessoas para longe do centro urbano”.

Na década de 1960, durante o Governo Estadual de Carlos Lacerda (1961-1965), as
obras de modernização na Zona Sul erradicaram as favelas, deslocando a população
que habitava nestas, para regiões distantes do município. Nesse momento, alguns
destes moradores foram transferidos para habitações “provisórias” construídas no que
hoje é a favela da Maré.

Entretanto, a segunda reforma urbana que mais se destacou foi, sem dúvida, a
reforma urbanística de Pereira Passos no começo do século XX, que, com o pretexto
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de embelezar o Rio de Janeiro, removeu os cortiços do centro da cidade, fazendo com
que os moradores viessem a procurar outro ambiente para se estabelecerem.

O prefeito se inspirou em Paris, no modelo Haussman de Urbanização, por meio de
manobras militares para fazer as reformas urbanísticas no Rio, construindo praças,
ampliando ruas e criando estruturas de saneamento básico. Entre as principais
heranças da gestão Passos estão o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas
Artes e a Biblioteca Nacional (ZALUAR E ALVITO, 2004, p.121).

Figura 05 – Reforma Pereira Passos – Teatro municipal do Rio de Janeiro

Fonte: Acervo Globo Rio, 2004.

Sobre a questão das reformas urbanas que fomentam a atividade turística, de acordo
com Castilho (2007, p. 03), “a ‘turistificação’ é a qualificação do espaço para
desenvolvimento de atividades turísticas, por meio de revitalização de zonas históricas
e simbólicas, incentivo às atividades de lazer, entretenimento e comércio”. Essas
mudanças visam criar imagens positivas do lugar.
Para tanto, como ilustra Santos (2002, p. 270), as reformas urbanas visando o turismo,
“exigem que sejam atrativas, e por isso, os lugares se utilizam de recursos materiais
e imateriais, os serviços, buscando realçar suas virtudes por meio dos seus símbolos
herdados ou recentemente elaborados”, como é o caso da zona portuária no Rio de
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Janeiro, que será aprofundado no próximo capítulo, visando o desenvolvimento do
turismo e desenvolvimento local.

1.3 Turismo e desenvolvimento local
Para entender a relação entre o turismo e o desenvolvimento local no mundo atual,
de acordo com Meliani (2010, p.03), é preciso primeiramente compreender que, na
sua origem, “a construção dos espaços turísticos tem como lógica o consumo e,
assim, aqueles que não têm condições de consumir estão excluídos de seu uso, sendo
considerados indesejáveis como usuários por sua condição de classe”. Nesse sentido,
os espaços turísticos são exclusivos, ou seja, só podem ser plenamente vividos por
quem pode consumir.

Nessa conjuntura, Coimbra (2002, p. 60), explicita que o desenvolvimento local no
Brasil “é uma das vertentes de análise que resgata o papel do município, enquanto
mobilização de discussões, identificação de problemas, busca de soluções, uma
forma de aproximação dos governos, iniciativa privada e dos habitantes”. O Estatuto
da Cidade e o planejamento urbano têm sido instrumentos facilitadores desse
processo e apontam para a emergência de formas democráticas e descentralizadas
de gestão pública, de cidadania e de pertencimento.

Corroborando com esse entendimento, Lopes Junior (2000, p. 213), reflete ainda que,
“em espaços turísticos há certa homogeneidade de funções estruturais, como
estradas, aeroportos, serviços, que permitem o destino turístico com os elementos
que possibilitarão ao turista a satisfação com o produto que pretende consumir”.
Assim, o desenvolvimento local, deve capacitar a população para atender aos desejos
de consumo material e imaterial do local turístico, propiciando assim também geração
de renda.
Nesses termos, conforme dito por Oliveira (2001, p. 52), “o Estatuto da Cidade é uma
nova forma política de participação popular nas tomadas de decisão municipais,
vigente desde o ano de 2001”. Essa nova lei acarreta em uma aproximação dos que
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estão no poder e da sociedade como um todo, o que possibilita uma melhor “gestão
pública compartilhada” (SANTIN, 2007, 55).

Conforme aponta Reigota (2003, p. 141):
(...) a sustentabilidade do desenvolvimento avança por novas singularidades,
estabelece sintonia entre movimentos únicos entre a esfera global e a esfera
local, deixando vir à tona o que é peculiar. Torna-se oportuna a discussão
sobre a dimensão produtiva redimensionada, na perspectiva de uma
dinâmica produtiva que privilegie o mercado interno, a realidade de seus
participantes, com a promoção do emprego e renda de dentro para fora, o
que não significa perder a conexão com a dinâmica global, mas aproveitar
oportunidades, se aproximar e reconhecer a realidade de seus participantes
(REIGOTA, 2003, p.141).

Por isso, o desenvolvimento local aliado a atividade turística permite um crescimento
pautado em parâmetros sustentáveis, onde a população do local seja incluída,
respeitada em sua cultura e valorizada enquanto agente parte de reformas urbanas,
como analisa o tópico a seguir.

1.3.1 A questão do desenvolvimento sustentável urbano
Nesse estudo, a definição de desenvolvimento sustentável, é a de “um
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações"
(BRAUN, 2001). É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa
definição aponta o autor, surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas (Relatório Brundtland, 1987) para
discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e
a conservação ambiental.

Em conformidade com Mance (2004, p. 178), no que diz respeito a um
desenvolvimento sustentável, "para que haja, de fato, sustentabilidade equilibrada e
duradoura, é necessário que se observem os diversos aspectos envolvidos, de cunho
econômico, metodológico, ético e cultural”.
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Vale salientar ainda Buarque (2002, p.41), onde afirma que, “o desenvolvimento
sustentável e que proporcione geração de renda é condicionado pela pressão de
regulamentações e pela busca de melhor reputação perante a sociedade”. Isso se
explica, pois, a sociedade atual está começando a reconhecer a necessidade de
preservar o meio ambiente no qual está inserido, sua história, mesmo quando está ali
transitoriamente, como é o caso das viagens turísticas, criando assim uma valorização
da arquitetura local, produtos típicos da região ou mesmo o fascínio em poder
desfrutar de determinadas paisagens com um certo conforto e segurança.

Em contraposição à expansão urbana, o Rio de Janeiro está vivenciando iniciativas
de revitalização urbana, baseadas em reutilização de infraestruturas já existentes,
normalmente localizadas em áreas mais centrais, relegadas a um relativo abandono,
como é o caso da região portuária e para isso a atração de turistas para a localidade
é um dos pilares do projeto Porto Maravilha, exigindo a preocupação de todo
empreendimento no mundo contemporâneo que é a qualidade no atendimento aos
turistas.

1.3.2 O Fator Segurança
Pode-se dizer que, dentro da estrutura social vigente no cenário mundial, o
subdesenvolvimento econômico é o grande motivador da violência. Delitos de furto,
de roubo, de latrocínio e de estelionato sãos sempre os mais observados nos registros
de ocorrências policiais. O “risco social”, assim sendo, é mais cristalino e notório em
países ainda não perfeitamente estruturados economicamente.

Corroborando com esse entendimento, Castro (1998, p. 133), parte da concepção de
que, “o adensamento populacional permite também a difusão de informações sobre
os meios legítimos e ilegítimos de aquisição de bens, facilitando a prática criminal”.
Outros aspectos como o grau de deterioração das estruturas físicas dos centros
urbanos, funcionando como um indicador de vulnerabilidade ambiental, e à intensa
mobilidade espacial da população, que atomiza as estruturas e enfraquece a coesão
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social através do confronto entre valores culturais, contribui para o crescimento da
criminalidade nos centros urbanos, complementa o autor. Nessas regiões há o
predomínio de crimes contra o patrimônio.
Nessa perspectiva, de acordo com Bramante (2004, p.187), “se o controle da violência
é necessário, a promoção da segurança é compulsória. Não é a violência que cresce,
é a atividade de segurança que diminui”. A violência está nas pessoas, mas, a eclosão
depende dos métodos de sua criação ao longo dos anos, do processo de inclusão
social, do equilíbrio da concessão dos direitos com a cobrança dos deveres, do
ambiente, do momento, das circunstâncias e da ineficiência dos mecanismos de
controle.
Diante desse cenário, aponta Caldeira (2000, p.32-33), “a preocupação com a
segurança pública passou a ocupar uma parte significativa do debate público, seja na
mídia, nas esferas políticas federal, estadual e municipal, na sociedade civil”. O medo
do crime e da violência passou a compor a realidade e o imaginário da coletividade
que, a partir de experiências concretas ou não, passou a produzir e reproduzir atitudes
de isolamento por parte das pessoas, que passaram a se enclausurar dentro de casa
ou em espaços como os shoppings centers, na busca por diversão com algum tipo de
segurança. Surge assim, o desafio de promover o desenvolvimento em áreas até
então desprezadas pela iniciativa pública e privada, no âmbito urbano, de forma a
atrair turistas locais, regionais e internacionais.
Por fim, como discorre Flusty (apud BAUMAN, 1999, p. 28), “espaços públicos
tradicionais são cada vez mais suplantados por espaços de produção privada, de
propriedade e administração privadas ou mista, para “espaços de consumo”.
Conforme destaco no acima a estrutura social vigente provoca violência.

O Rio de Janeiro vem apresentando várias ações de combate a violência, ponto
negativo que a cidade possui. Hoje em dia, em locais visitados por turistas, os
números são baixos, devido esse enfoque e cuidado. O que se espera, para um
resultado mais satisfatório é a maior difusão e cobertura dessas ações
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CAPÍTULO II
O CASO DO PORTO MARAVILHA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Tendo como referência o Planejamento Urbano de cidades como Nova Iorque e
Barcelona, o Projeto de Revitalização Urbana da Zona Portuária do Rio de Janeiro,
denominado Porto Maravilha, se destaca na busca de trazer recursos econômicos
para a região e deixar um acervo cultural para a cidade.

2.1 Planejamento urbano
O planejamento urbano, como explana Cardoso (2011, p. 02), pode ser definido como,
“o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam
melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área, tendo
como objetivo proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida”. O
planejamento urbano, segundo um ponto de vista contemporâneo, tanto enquanto
disciplina acadêmica quanto como método de atuação no ambiente urbano, lida
basicamente com os processos de produção, estruturação e apropriação do espaço
urbano.

Na história recente do planejamento urbano brasileiro observam-se diferentes
tentativas de compreensão e de ordenamento do espaço das cidades, através do que
se denomina plano diretor que é um plano criado por um grupo de planejadores
urbanos que tem impacto válido para toda a comunidade da cidade, por certo período
de tempo.

Durante o processo de elaboração de um plano diretor, reflete Aquino (2011, p.23),
“os planejadores urbanos, engenheiros, arquitetos e urbanistas, sociólogos,
geógrafos, estatísticos, biólogos, analisam a realidade do município e, com a
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participação da sociedade civil, propõe novos rumos de desenvolvimento”. Isso,
visando alcançar a realidade desejada por toda a população.

Faz-se necessário ressaltar que, a partir de 2001, a legislação brasileira exige que a
elaboração e a revisão de um plano diretor sejam realizadas de forma participativa e
democrática, por meio de debates públicos, audiências, consultas e conferências. Se
não houver participação da sociedade civil, o plano diretor pode ser invalidado
(BUENO, 2007).
O próximo tópico aborda a questão da renovação urbana de Barcelona, que vem
sendo utilizada como embasamento pelo projeto do complexo Porto Maravilha no Rio
de Janeiro.

A pesquisa econômica moderna vem insistindo que Mundo será, cada vez mais, das
cidades. Embora o Brasil seja um país urbanizado, está atrasado em alguns aspectos.
As grandes cidades brasileiras precisam se inserir na rede de conexões que as
metrópoles mais avançadas estão tecendo, como, por exemplo, Barcelona após a
reforma urbana. Há muito ganhar, ter um centro de projeção planetária é uma
vantagem que a economia nacional pode aproveitar. Em momentos de crise, cidades
globais são mais flexíveis e reagem mais rápido. Prestes a oferecer ao mundo os
Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro será exposto ao olhar de milhares de
pessoas, entre eles investidores e personagens diante de qual se faz necessário
“fazer bonito”. Se nós próximos anos tivermos uma cidade devidamente globalizada,
quem ganha não é só os cariocas e sim todos brasileiros.

2.1.1 O Modelo Barcelona
A cidade de Barcelona na Espanha foi alvo de reforma urbana, o chamado modelo
Barcelona, fundado na transformação que a cidade passou em função dos Jogos
Olímpicos de 1992 que acarretou uma série de consequências com base em escolhas
e decisões políticas, acertadas e equivocadas, evidentemente de resultados positivos
e negativos.
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A visão estratégica, conforme Somekh e Campos Neto (2005, p.01), possibilitou em
Barcelona “aproveitar as oportunidades de renovação para a implementação de
projetos que combinassem atratividade para investidores, visibilidade e atividades
concentradas em escritórios, lazer, turismo, gastronomia, esporte, alta tecnologia”. A
beleza do local, como demonstra a figura abaixo, atrai desde então, turistas do mundo
todo para uma região até então relegada a segundo plano.
Figura 06 – Porto de Barcelona revitalizado

Fonte: Port Vell, 2012.

Vale ressaltar que no entendimento de Harvey ( apud FAUTH, 2011, p.01):
(...) o que existiu em Barcelona e pode ocorrer no Rio de Janeiro, é a mescla
entre o chamado urbanismo cidadão e o urbanismo globalizado. O primeiro,
muito presente em cidades americanas e europeias, também denominado de
urbanismo do espaço público. O segundo, aquele que avassala as cidades
contemporâneas, o modelo caracterizado pela estratificação social, pela
urbanização baseada em áreas de excelência, em infraestrutura viária, em
micro polos industriais e tecnológicos (HARVEY apud FAUTH, 2011, p.01).

As teorias que tentaram explicar a transformação, o crescimento, o sentido e a função
da cidade para informar seus melhoramentos e/ou planejamento, tiveram grande
importância nas intervenções feitas, tanto pelo Estado quanto pela sociedade em
várias manifestações. Essas teorias, pensadas nos países do centro capitalista e
apropriadas na periferia, muitas vezes representam “ideias fora do lugar” aplicadas
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em áreas seletivas e deixando grande parte das cidades como “lugares fora das
idéias” (MARICATO, 2000).
É preciso salientar, de acordo com Somekh e Campos Neto (2005, p. 01), “que o
projeto em questão se insere no âmbito de uma vasta gama de intervenções,
contemplados pela revisão do planejamento de Barcelona a partir de 1980”. Essas
reformas urbanas cobriram praticamente todas as regiões da cidade. Assim, a questão
social, os problemas ambientais e de infraestrutura, não foram preteridos pelos
projetos de impacto, mas recebem atenção pelo menos equivalente. Nos dados
relacionados na figura abaixo, pode se observar que volume de turistas em Barcelona
aumentou em 7 vezes após a Reforma Urbana de 92.
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Figura 7 – Volume de turistas antes e pós Reforma Urbana em Barcelona
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Fonte: Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques. Turisme de Barcelona, Diputació de
Barcelona, abril 2014.

Segundo Harvey (apud FAUTH, 2011, p.01), faz-se necessário frisar que, em
Barcelona, “as mudanças vividas foram imensas como a extinção de condições
precárias de moradia e adequação do sistema de transportes, pois Barcelona viveu
durante o século XX com várias favelas nos morros e no entorno da cidade [...]”.

2.1.2 O caso da cidade de Nova York
Ainda dentro de experiências bem sucedidas com o aproveitamento de áreas
portuárias, pode-se mencionar o caso da cidade de Nova York, pioneira na
revitalização portuária, que já nos anos 1960 recuperou prédios históricos para novos
usos, com a construção de shoppings e edifícios de escritórios. O Píer 17, totalmente
remodelado, abriga lojas, restaurantes e uma marina para barcos de turismo (PORTO
MARAVILHA, 2012).
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A renovação da área portuária do Píer 17 em Nova York (EUA) é vista por
especialistas como exemplo de sucesso de operações consorciadas público-privadas
afirma Muricy (apud OSÓRIO, 2002, p.05).

Para Maricato e Ferreira (2009, p.05), a preocupação com a revitalização desse porto,
foi valorizar o uso do porto, alavancando oportunidades econômicas voltadas para o
turismo e o lazer, “otimizando a arrecadação tributária na área, e permitindo sua
reocupação com uso residencial”.

Figura 8- O Píer 17 revitalizado

Fonte: PIER 17, 2013.

Atualmente a região do Píer 17 é um dos pontos turísticos internacionais da cidade de
Nova York, mas também da população local que frequenta assiduamente a região
portuária revitalizada, como demonstra a figura acima. Hoje estão atracadas caravelas
restauradas, incluindo as famosas Ambrose, Flying P-Liner e o Perking. “No complexo
South Street Seaport Pier 17 há um centro de visitação, um museu marítimo, um
moderno shopping à beira mar e vistas deslumbrantes para toda a região sul de
Manhattan, incluindo o East River e a ponte do Brooklyn” ( DEL RIO, 2001, p. 01).
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Por fim, faz-se necessário ressaltar que o diferencial desse tipo de intervenção que
ocorreu em várias áreas portuárias do mundo e está sendo implementada com a
construção do Complexo Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro, é seu aspecto
integrador bem diferente de projetos traumáticos de renovação quanto das atitudes
exageradamente

conservacionistas,

mas

incorporando

práticas

urbanísticas

anteriores na busca pelo renascimento econômico, social e cultural das áreas centrais
esvaziadas, decadentes e subutilizadas.
Embasado principalmente no chamado “ modelo Barcelona”, e tendo como ponto de
partida as Olimpíadas de 2016 na cidade, na busca por uma nova forma de ocupação
da região portuária da cidade do Rio de Janeiro, vem ocorrendo um processo de
revitalização urbana, como exposto a seguir.

2.2 Revitalização urbana da cidade do Rio de Janeiro
Como ocorreu no início do século XX, em tempos da Reforma do prefeito Pereira
Passos, afirma Oliveira (2009, p. 21), “a cidade do Rio de Janeiro tem sofrido, na
atualidade, intervenções estatais voltadas à transformação urbana das áreas
centrais”, especialmente da região portuária que até então esteve relegada a segundo
plano em termos de melhorias.

Para tanto, percebe-se que, houve um esgotamento das soluções autoritárias e
privatistas sobre a ocupação de locais urbanos, surgindo a necessidade de envolver
toda a sociedade na busca de uma gestão compartilhada do espaço, a fim de que as
mudanças tragam também benefícios para as populações locais, como geração de
empregos, além do atendimento às necessidades habitacionais e infraestrutura
evitando a exclusão da população local em detrimento do interesse imobiliário das
grandes corporações após esse processo de renovação urbana.

Através de dados obtidos pela MTUR (expostos no gráfico da figura abaixo), é possível
perceber o valor pouco significativo do aumento da movimentação turística no Rio de
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Janeiro em relação ao Brasil como um todo e a Barcelona, que passara por uma
Reforma Urbana.
Figura 09 – Estrangeiros no Brasil (1991/2013)

Essa tem sido uma prática comum nas últimas décadas em metrópoles de todo o
planeta que veem despertado para um desenvolvimento no âmbito sustentável, onde
a proposta perpassa pela concentração de investimentos estatais e privados para
ocupação dos vazios, “a reutilização do patrimônio instalado, a requalificação de
espaços. Neste contexto, o papel da reutilização das áreas portuárias centrais e de
suas frentes marítimas é fundamental” (DEL RIO, 2001, p. 1).
Como explicita Silva (2012, p. 58), “a zona portuária do Rio de Janeiro é uma área
historicamente popular. Berço do samba e da cultura carioca, é marcada por morros,
muitos ocupados por favelas, casarios antigos e pouco valorizados”. Antes da escolha
do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, a área portuária ficava isolada
do restante da cidade, relegada ao tráfego de caminhões e ônibus, até a criação do
projeto que está em construção para inauguração prevista em 2015 do Complexo
Porto Maravilha, como explicitado a seguir.
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Figura 10 – Região portuária do Rio de Janeiro na década de 1960

Fonte: Site Clínica Literária
(http://luispeaze.com/news/zona-portuaria-do-cais-proibido-ao-projeto-de-cidade-maravilhosa)

Figura 11- Mapa político municipal da região portuária

Fonte: SkyscraperCity
(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=1195)
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Figura 12- 250 anos de mudanças na zona portuária

Fonte: SkyscraperCity
(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=751306&page=1195)

2.3 Porto Maravilha
Para melhor analisar o Projeto Porto Maravilha será brevemente analisado a história
e contexto dessa área. A Região Portuária é formada pelos bairros da Saúde,
Gamboa, Santo Cristo e Caju. Em 2010 havia mais de 48 mil habitantes, segundo o
censo do IBGE.

“O porto está estreitamente relacionado ao desenvolvimento econômico,
social e cultural do país, em particular com as atividades comerciais de
importação e exportação de mercadorias. Falar no Porto do Rio de Janeiro é
relacionar essa história de construção e ampliação do porto principalmente
ao ciclo do café, mas também aos projetos arquitetônicos, a engenharia, ao
turismo, ao urbanismo...” (PINHEIRO; RABHA, 2004, p.11).

No inicio dos do Século xx, o principal meio de transportes de mercadorias era por via
marítima, o Porto do Rio de Janeiro atendeu a grande parte do Território Nacional. E
precursor das obras que deram uma nova cara para o Rio de Janeiro. Hoje a região
passa por uma nova reforma em busca da revitalização, mas tendo várias partes
contras e outras favores. Muitas partes reverenciam a revitalização vai trazer
segurança, valorização e recursos para a zona. Outras alegam que iam perder a
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origem, estacaram a demolição da via elevada que existe no local, o Viaduto da
Perimetral, os impactos ambientais e viários da construção dos túneis, a opção por
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) para o transporte público na região, além do
problema das desapropriações das comunidades vizinhas.

Em termos conceituais, o projeto denominado Porto Maravilha, implementado para
sediar parte das Olimpíadas de 2016 a serem realizadas na cidade do Rio de Janeiro,
“é um projeto de requalificação urbana que vem recuperando a infraestrutura urbana,
o meio ambiente, os patrimônios histórico e cultural, além de melhorar as condições
habitacionais da região portuária do município”. Isso, pois, a construção nos anos
1950 do Elevado da Perimetral com o objetivo de ligar as zonas Norte e Sul, resultou
na estagnação do desenvolvimento na região, fazendo com que sua demolição seja a
base do novo sistema viário do Porto Maravilha, acabando com a imagem de apenas
um local de passagem, que marcou a Região Portuária por décadas (PORTO
MARAVILHA, 2011, p.01).

A Região Portuária do Rio de Janeiro possui uma importância histórica e localização
estratégica ímpar, o que lhe agrega alto potencial de desenvolvimento. A degradação
urbana e ambiental que se inicia com o fim das atividades iniciais do Porto, foi bastante
acentuada com a criação do Elevado da Perimetral. A partir desse momento os bairros
localizados na região passaram a desempenhar função subalternas. O valor histórico
caiu no esquecimento.

Naquela época, o transporte individual tinha primazia. Segundo atualização do
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do Porto Maravilha (Referência nº1), concluído
em junho de 2013, o tráfego médio diário nos dois sentidos do viaduto é de 76.664
carros por dia. Para operar dentro dos padrões ambientais desejáveis, o limite seria
de 58.000 veículos por dia.

Em termos legais, a criação de um conjunto de leis no ano de 2009, que modificaram
o Plano Diretor de 1992, e a posterior aprovação deste Plano Diretor no início de 2011,
conferiu respaldo legal e jurídico para a alteração da forma de apropriação não só da
zona portuária, mas de todo o espaço urbano carioca. A Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), instituída
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pela Lei complementar nº 102, é a gestora da prefeitura na Operação Urbana
Consorciada Porto Maravilha. É papel da CDURP a articulação entre os demais
órgãos públicos e privados e a Concessionária Porto Novo - que executa obras e
serviços nos cinco milhões de metros quadrados da Área de Especial Interesse
Urbanístico (AEIU) da Região do Porto do Rio (PORTO MARAVILHA, 2013).

A Operação Urbana Porto Maravilha enfrenta duas grandes ordens de desafios para
requalificar a Região Portuária. O primeiro deles refere-se aos parâmetros e
premissas do novo padrão de urbanização a ser implantado, que tem dentre seus
elementos principais um novo modelo de mobilidade urbana. O segundo, ao processo
de implantação, implica fazer obras de requalificação urbana em algumas das
principais vias da cidade e, ao mesmo tempo, mantê-la funcionando com o mínimo
possível de impacto para a população. De fato, no processo, o segundo passa a ser
função do primeiro.

Trata-se, assim de uma conflituosa busca de equilíbrio entre necessidades de
preservação cultural e ambiental e construção de alternativas econômicas de base
local. A garantia da integridade do patrimônio ambiental da região, simultaneamente
valor de uso e valor de troca, constantemente ameaçada pela atividade, é também
uma necessidade para a sobrevivência econômica da atividade.

No caso do Porto Maravilha o projeto foi dividido em duas fases. A primeira financiada
pelo poder público em torno de R$ 374000000, com recursos da Prefeitura e pelo
Ministério do Turismo. O financiamento da segunda fase fica a cargo da iniciativa
privada, tendo um valor não divulgado.

De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, será criado um polo de lazer e de
entretenimento no entorno da Praça Mauá, com ênfase em museus e similares, o que,
se ocorrer, formará um grande corredor articulado a partir da Avenida Rio Branco que
praticamente incluirá do ponto de vista social e cultural, a parte da zona portuária a
área central da cidade (PORTO MARAVILHA, 2013). Isso contribuirá para o
crescimento do turismo na região, aliado aos recursos já existentes na região, como
demonstra o tópico seguinte.
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Em entrevista via e-mail feita com o Presidente da CDUR (Companhia de
Desenvolvimento Urbano à Região do Porto Do Rio De Janeiro) foi possível obter
algumas informações que podem dizer mais do que os idealizadores do projeto
pretendem com a reforma. Em uma das perguntas, foi questionado se “o Rio de
Janeiro está no caminho certo no sentido de se tornar uma referência em
Planejamento Urbano e Turístico, para o Brasil e para o Mundo? ”
“O Porto Maravilha serve para a região portuária do Rio de Janeiro.
Mas referencias como valorizar a memória e o patrimônio histórico de
um lugar, estimular uma cidade concentrada, que otimiza sua
infraestrutura, valorizar o transporte público integrado, produzir um
espaço urbano de uso misto - moradia, trabalho e lazer, tudo junto,
são elementos que devem ser tomados em conta em qualquer cidade,
creio eu.” (Alberto Silva, Presidente da CDUR).

Sobre políticas de inclusão, fora questionado, “Dentro do Projeto há uma preocupação
com políticas de inclusão no sentido cultural social e econômico? ”
“O Porto Maravilha se desenvolve com base em tres pilares:
requalificação urbana, desenvolvimento imobiliário e Desenvolvimento
Econômico Social. Este último pilar é implementado por meio dos
programas Porto Maravilha Cultura e Porto Maravilha Cidadão. O
Primeiro trata do restauro e destinação de bens tombados e
preservados da região e o incentivo às atividades e manifestações
culturais da região. Por meio do segundo, estamos implementando a
produção de habitação de interesse social, formação profissional,
inserção no mercado de trabalho e apoio ao micro e pequeno
empresário.” (Alberto Silva, Presidente da CDUR).

Em uma pergunta em relação ao desenvolvimento através do turismo “O Rio de
Janeiro é sem dúvidas a cidade Turística mais importante do Brasil, tendo a zona sul
como eixo central enquanto atrativo. Como o poder público visualiza a inserção dessa
nova área neste contexto turístico já tão consolidado. (O investimento feito irá de fato
promover crescimento e desenvolvimento através do turismo)? ”
“Primeiro, o Porto Maravilha visa caracterizar esta região como local
de moradia e não só de trabalho, indicando uma tendência de padrão
urbano que evita grandes deslocamentos casa-trabalho-casa, já que
o centro concentra a maior parte dos empregos. A riqueza do
patrimônio material e imaterial desta região, escondida e esquecida
por décadas ganha agora cada vez mais visibilidade, sendo um forte
atrativo para novos moradores. Ele também abre espaço para mostrar
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que o Rio é muito mais do que praia, Corcovado e Pão de Açúcar. Tem
história, um acervo arquitetônico importante e muita vida por meio de
suas manifestações culturais. ” (Alberto Silva, Presidente da CDUR).

2.3.1 O turismo e acervo cultural do complexo Porto Maravilha
De acordo com Araújo (2014, p. 01), o potencial turístico e cultural da zona portuária
do Rio de Janeiro é expressivo, principalmente após a revitalização, uma vez que, no
local, “a história dos bairros portuários se confunde com o desenvolvimento social,
econômico e cultural da cidade, como sede do antigo mercado de escravos, ponto de
encontro de sambistas como Pixinguinha, Donga e João da Baiana”. Além disso, foi
palco da Rádio Nacional, a mais importante emissora da época de ouro do rádio.

Atualmente, pensando nos aspectos sociais, culturais, também faz parte do complexo
Porto Maravilha o residencial Porto Vida com 1.333 apartamentos que integra o
complexo do Porto Olímpico e servirá de hospedagem para árbitros e jornalistas da
mídia não credenciada durante as Olimpíadas de 2016. Após os jogos, as unidades
serão entregues aos proprietários. A campanha de pré-lançamento começou a
cadastrar servidores porque o residencial será vendido exclusivamente para o
funcionalismo municipal, o que demonstra um aspecto social do projeto.
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Figura 13 – Residencial Porto Vida

Fonte: Porto Maravilha, 2013.

Além disso, outra atração que é parte do Complexo Porto Maravilha e interessante ao
turismo é, sem dúvida, o Museu de Arte do Rio (MAR), uma das âncoras culturais do
Porto Maravilha, um espaço dedicado à arte e à cultura visual. Foi inaugurado na
comemoração dos 448 anos do Rio de Janeiro, dia 1º de março de 2013.
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Figura 14 – Museu de arte do Rio (MAR)

Fonte: Porto Maravilha, 2013.

Para criação do museu de arte do Rio (MAR), os dois prédios que compõem o
complexo tiveram de sofrer modificações respeitando sua estrutura histórica. O
Palacete Dom João VI, inaugurado em 1916 e tombado pelo município em 2010, foi
submetido a um longo e meticuloso processo de restauro para se transformar no
pavilhão de exposições do MAR.O programa Porto Maravilha Cultural também oferece
aos visitantes do museu oportunidade de conhecer melhor a Região Portuária. O tour
gratuito leva os interessados a pontos históricos e culturais do entorno do museu em
visitas educativas em dias e horários pré-estipulados (PORTO MARAVILHA, 2013).
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Figura 15 – Visão dentro do Museu de arte do Rio de Janeiro

Fonte: Porto Maravilha, 2013.

Outra obra que foi restaurada, localizada abaixo do Morro da Providência e bem
próximo à Cidade do Samba, são os Galpões da Gamboa, que já foram marcos da
riqueza do Ciclo do Café. Após quatro décadas desativado, o espaço de 18 mil metros
quadrados composto por dois galpões e um pátio central, voltou a entrar em atividade
através do programa Porto Maravilha Cultural já que oferece ótima estrutura para
manifestações e eventos culturais na Região Portuária (PORTO MARAVILHA, 2013).

A revitalização dos galpões é a primeira ação do Programa Porto Maravilha Cultural,
que contará com 3% da receita da venda dos Certificados de Potencial Adicional de
Construção e apoiará a valorização do patrimônio cultural material e imaterial na área.
O projeto prevê, além do restauro dos prédios, a criação de uma praça e a
recuperação das duas composições ferroviárias que ainda estão no local. A figura a
seguir mostra como está hoje o Galpão da Gamboa:
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Figura 16 – Ponto turístico Galpão da Gamboa

Fonte: Porto Maravilha, 2013.

Dentro do projeto Porto Maravilha, o sítio arqueológico denominado Cemitério dos
Pretos Novos, descoberto em 1996, quando moradores reformavam a casa revelou
milhares de fragmentos de restos mortais de jovens, homens, mulheres e crianças,
africanos recém-chegados, os pretos novos. Hoje, a casa é sede do Instituto Pretos
Novos, centro cultural para o resgate da história da cultura africana da cidade.

Faz-se necessário ressaltar que, Pretos Novos era o nome dado aos cativos recémchegados da África e desembarcados no Rio de Janeiro, em meados do século XIX,
em uma área da cidade chamada, então, de Pequena África. Neste local, hoje a zona
portuária da Gamboa, ficava o mercado de venda dos negros cativos (MUSEUS DO
RIO, 2013).
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Figura 17 – Instituto Pretos Novos

Fonte: Porto Maravilha, 2013.

Outro ponto cultural que vem sendo visitado após descoberto nas escavações é o
Cais do Valongo e da Imperatriz. O Cais do Valongo foi criado em 1811 para tirar
desembarque e comércio de africanos escravizados da Rua Direita (1º de Março).
Remodelado em 1843 para receber a princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon,
noiva de dom Pedro II, tornou-se Cais da Imperatriz. Aterrado em 1911, foi
redescoberto nas obras do Porto Maravilha e aberto à visitação. A figura abaixo ilustra
o local:
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Figura 18 - Cais do Valongo e da Imperatriz

Fonte: Porto Maravilha, 2014.

Além disso, está sendo restaurada o que será a Fábrica de Espetáculos do Teatro
Municipal, que ocupará um antigo armazém de 3.500 metros quadrados na Avenida
Rodrigues Alves que reunirá todo o acervo do Teatro e oferecerá diversos cursos de
profissionalização para produção de espetáculos e, ainda, réplica do palco principal
da grande sala da Cinelândia para pequenas apresentações. De frente para o passeio
público aberto pelas obras do Porto Maravilha, no futuro, o prédio será integrado a
área de convivência de pedestres, ciclovias e Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)
(PORTO MARAVILHA, 2014).
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Figura 19 - Fábrica de Espetáculos do Teatro Municipal

Fonte: Porto Maravilha, 2014.

Como se pode perceber, são muitas as intervenções que estão sendo feitas no
complexo porto maravilha no Rio de Janeiro, estratégia essa que vem sendo adotada
pelos governos locais em várias partes do mundo, com destaque para os projetos de
renovação urbana de áreas portuárias como o Píer 17 em Nova York, áreas portuárias
de Barcelona, que assistiram ao esvaziamento de antigas instalações portuárias
situadas em zonas relativamente privilegiadas, estavam entre as primeiras cidades a
vislumbrar o potencial urbanístico e imobiliário dessas áreas.
O Projeto Porto Maravilha traz consigo várias discussões acerca dos impactos em
dimensões sociais, políticas e econômicas, podendo ainda ser divididas em positivas
e negativas. A população teve que se deslocar de suas antigas moradias para serem
criados os museus, entre outras obras; perca de valor de origem, pois os verdadeiros
habitantes tiveram que se deslocar; Com a revitalização o espaço que antes ficava
deserto e perigoso, agora tem vida noturna, novos recursos são atraídos para região
e valorização imobiliária. Temas esses que serão discutidos a seguir, no próximo
capítulo.
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CAPÍTULO III

ANÁLISE DOS IMPACTOS DO PROJETO PORTO MARAVILHA
Todo grande projeto gera impactos positivos e negativos, onde algumas partes
saem beneficiadas perante as outras. No caso do Porto Maravilha estão envolvidos
o Poder Público, Privado e Social.

3.1 Perspectivas acerca das contradições e interações entre a urbanização e
Turismo

No mundo contemporâneo, onde a competitividade entre os países e entre as
organizações pela atração cada vez maior de recursos através de diversas atividades
econômicas, a abertura dos mercados locais/ nacionais aos mais diversos agentes,
sejam eles empresas públicas ou privadas, cujos objetivos passaram a conseguir os
melhores resultados para seus produtos e serviços ou o melhor desempenho para as
economias locais, levou a um quadro que tem no aspecto

microeconômico o

fundamento para a propagação de modelos para as áreas das cidades a serem
revitalizadas.

Por isso, pensar sobre as perspectivas acerca das contradições e interações entre a
urbanização e o turismo, faz-se necessário, a partir do entendimento de que tem
prevalecido no Brasil e no mundo um modelo de desenvolvimento hegemônico, que
não prioriza o modo de viver, de produzir das populações locais, quando se trata de
reestruturação urbana, como é o caso do Complexo Porto Maravilha, no Rio de
Janeiro. Deve-se almejar, de fato, uma sociedade justa, sustentável, com o turismo
contribuindo com a elevação da qualidade dos serviços para os turistas e a qualidade
de vida dos anfitriões (TRIGO, 2005).

A cidade após sediar grandes eventos, a vida continua, a menos que aproveitamos
para planejar o futuro. O Rio de Janeiro não é somente o Cartão Postal do Brasil, tem
qualidades que posicionam de forma única no cenário global. Não se trata apenas de
ser um polo do Turismo Internacional, afinal já é há décadas. No ponto atual do
desenvolvimento, cidades são polos até mais importantes do que países na geração
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de negócios. Perdemos tempos discutindo questões nacionais, e nada discutimos de
questões locais.
O turismo nessa perspectiva parte de um paradigma de oportunidade de
aprendizagem entre povos e culturas, além da oportunidade de negócios, como uma
atividade que promova o desenvolvimento local, mesmo realizando seu objetivo
original, para o qual foi planejado, de promover acumulação de capitais (SAMPAIO,
2005).

A importância de se pensar sobre as contradições entre urbanização e turismo advém
do fato de que, o crescimento urbano, sem planejamento eficiente contribui para a
valorização de algumas localidades em detrimento de outras. Pessoas com maior
poder aquisitivo ocupam espaços com facilidade de acesso a equipamentos urbanos,
com infraestrutura adequada enquanto pessoas menos favorecidas economicamente,
mas que já habitavam o local anteriormente às transformações de revitalização, são
levadas para outros pontos menos desenvolvidos da cidade.

Isso se explica, pois, a revitalização, não acontece em circunstâncias isoladas. Como
no caso do Porto Maravilha no Rio de Janeiro que está sendo revitalizado para abrigar
parte da infraestrutura dos jogos Olímpicos que ocorrerão na cidade em 2016, vários
fatores precisaram convergir para que os poderes público e privado dessem início a
intervenção naquele espaço e momento específicos. Dentre os fatores propulsores
está, sem dúvida alguma, a atenção à manutenção urbanística da região, que vinha
sofrendo um estado tal de abandono que já punha em risco a segurança e integridade
física daqueles que ali vivem, trabalham ou simplesmente transitam diariamente.
“Calçadas destruídas, bueiros entupidos e em constante vazamento, davam indícios
de que aquela parte da cidade demandava atenção, investimentos, intervenção”,
como revela Igrejas (2012, p.35). Ainda em consonância com a autora:
(...) tais reformas urbanas, como a da zona portuária do Rio de Janeiro na
atualidade, têm utilizado o turismo, a cultura e lazer como recursos para
diversificação e desenvolvimento das atividades econômicas, bem como
aporte ideológico de legitimação para as estratégias de planejamento que são
apresentadas visando à renovação e construção de novas funcionalidades
de partes de cidades que deixaram de atender aos interesses do capital em
grande escala ou mesmo tornam-se impeditivos a este (IGREJAS, 2012, p.
36).
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Percebe-se que como prática socioespacial, a atividade turística como vem sendo
desenvolvida nas últimas décadas, com parcerias público-privadas, vai remodelando
espaços mal aproveitados, transformando-os e turistificando os lugares. Propiciando
grandes mudanças e modernização, num espaço geográfico em função do turismo,
que é conhecida como urbanização turística (PETROCCHI, 2001), definidora da
condição do espaço enquanto turístico ou não, que, no caso do Porto Maravilha, vem
sendo vendida a imagem do terceiro grande ponto turístico da cidade do Rio de
Janeiro, juntamente com o pão de açúcar e o Cristo Redentor .

3.2 Impactos positivos e negativos do projeto Porto Maravilha
Como todo grande empreendimento, principalmente aqueles voltados ao turismo, o
Projeto Porto Maravilha, tem seus aspectos positivos, mas também aqueles de cunho
negativo, por trás da proposta de criação de um novo cartão postal para o Rio de
Janeiro. Como afirma Público (2008, p. 122), sobre a questão do marketing de
empreendimentos turísticos, “busca-se criar determinada imagem da cidade através
da organização de espaços urbanos espetaculares como forma de atrair capital e
pessoas desejáveis, num período de competição interurbana”.

No caso do Porto Maravilha, a revitalização urbana que vem ocorrendo se apresenta
como uma mescla de diferentes tipos de intervenção apresentados, inclusive com
mudanças no projeto original, para atender aos interesses de investidores privados.
Seus atrativos estão relacionados aos aspectos histórico-culturais da cidade do Rio
de Janeiro, em uma zona que abrange a costa oeste da Baía de Guanabara,
pertencente à Região Administrativa I RA, que inclui os bairros da Gamboa, Saúde,
Santo Cristo e Caju (PORTO MARAVILHA, 2012 a).

No entendimento de Igrejas (2012), em suas pesquisas sobre as reformas relativas
ao Porto Maravilha, o turismo constitui um elemento de destaque, que se articula com
os demais segundo uma visão de modernização e desenvolvimento da área. Ainda
complementa que,
(...) é um plano de intervenção bastante amplo, que abarca melhorias e
ampliação do sistema de esgotamento sanitário; preservação do patrimônio
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histórico através da reforma de diversos imóveis tombados da área que se
encontram em ruínas, entre os quais estão alguns casarios com fins de
habitabilidade e construção de casas na região, o que contempla também a
questão habitacional; a dotação de tecnologia de ponta com o intuito de atrair
empresas e investimentos e, por fim e não menos importante, a
transformação do resultado de toda a intervenção em um novo símbolo para
o turismo nacional (IGREJAS, 2012, p. 37).

Dentre os benefícios para aumentar a segurança da região portuária, algumas
providências estão sendo tomadas como, por exemplo, a pacificação de alguns
morros do local, com as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Também, como
demonstrado no capítulo anterior, a reforma e construção de locais voltados para a
cultura como o Museu de Arte do Rio (MAR), a revitalização dos galpões do Gamboa,
dentre outros, são aspectos positivos do projeto Porto Maravilha.

Mas, o Porto Maravilha, já vem demonstrando também sua face perversa, como um
processo de gentrificação, ou seja, interesse em enobrecer a região frente à
especulação imobiliária. Têm ocorrido expulsões de moradores das Comunidades da
Providência e Pedra Lisa para construção de um plano inclinado e um teleférico que
servirão ao turismo local e, de moradores de alguns casarios na zona portuária, sob o
pretexto da instituição daqueles imóveis como Interesse social e especial interesse
urbanístico, mas, no fim, acaba-se por adaptar esses casarios ao mercado imobiliário
(Portal R7, 2012).

Promovendo uma nova camada social na região, altera as origens, traz conceitos
novos e ideias novas, apesar de aumentar o custo para se viver na região.
Gentrificação é um fenômeno que afeta região/bairro alterando as dinâmicas da
composição do local, novos pontos comerciais, novos edifícios, valorizando a região
e afetando a população de baixa renda local. Tendo isso em vista, essa valorização,
é acompanhada de um aumento de custo de bens e serviços na região, tornando
inviável a permanência de antigos moradores que não consigam acompanhar com
suas rendas o novo padrão de vida instituído ali.

Além disso, famílias cujas residências estão marcadas para demolição na
Providência, Pedra Lisa, Conceição, Livramento e Pinto, sem estarem em área de
risco e que abandonarão suas casas para serem demolidas, sabem que serão levados
para áreas distantes do centro onde moram e têm sua vida estruturada, pois com a
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revitalização da zona portuária, não terão condições de pagar aluguel nem adquirir
imóvel na localidade.

A questão da demolição da Perimetral também não foi bem recebida pela comunidade
acadêmica, engenheiros e arquitetos, pela fragilidade da justificativa apresentada pela
prefeitura para a demolição, e nem pela sociedade de modo geral.
Figura 20 – Elevado da perimetral antes da demolição

Fonte: UOL, 2013.
(http://noticias.uol.com.br/album/2014/08/18/demolicao-da-perimetral-renova-paisagem-da-zonaportuaria-do-rio.htm)

O elevado era uma das vias mais importantes da cidade e ligava a zona sul à avenida
Brasil e à ponte Rio-Niterói. Com o projeto de revitalização do porto do Rio, os veículos
passarão a circular por túneis --em fase final de construção (UOL, 2013).
Assim, a demolição do Elevado da Perimetral foi realizada sem respaldo, tanto
técnico, quanto social.O argumento utilizado para justificar a derrubada é de que,
permitirá uma mudança no deslocamento e uso de transportes públicos e individuais
na região. O trecho do Armazém 8 do Cais do Porto, na Avenida Rodrigues Alves, até
o Píer Mauá será transformado em um grande passeio público arborizado com
ciclovias e passagem para pedestres e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para
melhorar a mobilidade urbana (PORTO MARAVILHA, 2013).
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Figura 21 – Panorama após a demolição do elevado da perimetral

Fonte: UOL, 2013.

Outro ponto mencionado foi que a paisagem da região teria grande melhoria, como
demonstra a figura acima, pois, da estação das barcas, que atravessam a baía de
Guanabara em direção a destinos como Niterói e Paquetá, é possível ter uma visão
panorâmica de prédios históricos situados na área da praça XV (UOL, 2013).

3.3 Análise do papel e percepção dos agentes envolvidos
Dentre todos os agentes envolvidos num processo de intervenção no espaço urbano,
na produção e reprodução de cidades, segundo Lamarão (2006, p. 55), “verificam-se
relações antagônicas nas quais o objeto de disputa é o espaço urbano, que sofre
mudanças em sua forma para que as funções ali desempenhadas também sejam
alteradas, para benefício de alguns, prejuízo de outros”, como no projeto do Porto
Maravilha, cujas metas e objetivos, prevê atendimento à proposta de reabilitação do
Programa Nacional de Reabilitação de Centros Urbanos,da Secretaria Nacional de
Programas Urbanos (SNPU) do Ministério das Cidades.

No entanto, como explicita Igrejas (2012), em relação à essa intervenção urbana,
As externalidades resultantes da intervenção urbana merecem maior
atenção, pois, ao mesmo tempo em que proporciona uma significativa
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melhoria urbanística, ampliando ou mesmo instaurando redes urbanas
básicas, de água, esgoto, de acessibilidade etc.; por ser pontual, também traz
efeitos sociais perversos com a consequente valorização fundiária das áreas
que recebem tais melhorias e a especulação imobiliária dela advinda. Ou
seja, a implantação de tais empreendimentos, ainda que trazendo impactos
positivos sobreo território em que se insere, não necessariamente se
convertem em benefícios para os moradores da área. De forma contraditória,
tais melhorias urbanísticas e mesmo os novos espaços dela resultantes
acabam por ser apropriados e desfrutados pelo capital imobiliário em
detrimento dos interesses da comunidade local (IGREJAS, 2012, p. 102).

Em se tratando do Porto Maravilha a renovação urbana vem se caracterizando pela
substituição das formas urbanas existentes como demolição de edifícios antigos,
inutilizados ou degradados e sua substituição por outras modernas, somado à
melhoria das infraestruturas de transportes e outros equipamentos.

Entretanto, um efeito negativo que já vem sendo sentido pela população,
caracterizando as externalidades negativas do projeto é a valorização e especulação
imobiliária e fundiária na região, que de acordo com o Sindicato de Habitação, SecoviRio, as moradias do centro ficaram 83%mais caras em um ano.

Outra questão que vem sendo objeto de críticas por parte dos engenheiros e
arquitetos é em relação ao trânsito, a relação com os trabalhadores da região e a falta
de diálogo com o poder público. Segundo os engenheiros e arquitetos do Clube de
Engenharia do Rio de Janeiro (2014),
(...) o bairro do Caju será um dos grandes prejudicados pela falta de
planejamento no trânsito, já que só possui uma via para entrada e saída do
bairro, que são engarrafadas normalmente. Para eles, o Caju não comporta
o trânsito que está por vir, questionando a eficácia do projeto para a Rua
Rodrigues Alves que prevê uma via expressa até a rodoviária Novo Rio e isso
prejudica o acesso a todos os armazéns do cais da Gamboa que deveriam
lutar por uma via paralela para acesso a esses armazéns (CLUBE DE
ENGENHARIA, 2014, p.01).

Por fim, de acordo com o posicionamento do arquiteto e urbanista francês Luc Nadal,
“a derrubada do viaduto da Perimetral e a construção de túneis subterrâneos é um
equívoco”. Diretor Técnico de Desenvolvimento Urbano do Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), Nadal afirmou que, “ao criar novas vias,
as obras vão em direção contrária aos ideais sustentáveis”. Essa parte do projeto
segundo o urbanista também estaria na contramão de políticas adotadas em grandes
cidades do mundo para desencorajar o uso de automóvel (VEJA RIO, 2012).
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Assim, o que se percebe é a contradição entre as necessidades e visão estratégica
dos diferentes atores envolvidos no Porto Maravilha, como os moradores e
comerciantes que já habitavam a localidade, além da necessidade de parâmetros
sustentáveis também no âmbito social, com a capacitação dos atores sociais para
trabalhar com o turismo o que deve ser uma ação planejada, para que não seja
necessário trazer pessoas de fora da cidade, muitas vezes do país, para trabalhar
com o turismo na região portuária. Deve-se priorizar a integração da comunidade para
que tenham acesso aos novos postos de trabalho que serão abertos.
Figura 22 – Localização Projeto Porto Maravilha

Fonte: CDURP, 2014
(http://portomaravilha.com.br/web/sup/passeio.pdf)
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Figura 23- Transporte inovadores na região

Fonte: CDURP, 2014
(http://portomaravilha.com.br/web/sup/passeio.pdf)

Figura 24 - Mobilidade Urbana

Fonte: CDURP, 2014
(http://portomaravilha.com.br/web/sup/passeio.pdf)
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Figura 25 – Novos Empreendimentos

Fonte: CDURP, 2014

Figura 26 – Frente Marítima

Fonte: CDURP, 2014.
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Figura 27 - Revitalização de praças

Fonte: CDURP, 2014
(http://portomaravilha.com.br/web/sup/passeio.pdf)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo realizado sobre planejamento urbano, turismo e desenvolvimento
local, tendo por foco o Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro, é possível tecer
algumas considerações finais, a partir do entendimento da necessidade de um
desenvolvimento urbano, mas que seja pautado em um paradigma sustentável e
atenda a todos os atores sociais envolvidos no processo, vem propiciando em todo o
mundo a busca por revitalização de áreas portuárias que estavam subutilizadas ou
mesmo abandonadas.

A utilização de áreas portuárias são exemplos de áreas degradadas que têm passado
por processos de revitalização, pelo fato de normalmente serem grandes espaços
urbanos em metrópoles, que necessitam de espaço para crescerem do ponto de vista
econômico, social e cultural. O envolvimento de diferentes atores locais (Poder
Público, mercado e sociedade civil) no processo de decisão e também durante a
implementação das obras de revitalização, assim, é imprescindível, a fim de que os
interesses atendidos sejam de todos.

Nesse cenário, atendendo ás necessidades de obras para a ocorrência das
Olimpíadas de 2016 que serão no Rio de Janeiro, vem sendo desenvolvidas obras na
zona portuária, cujo projeto ficou conhecido como Complexo do Porto Maravilha cuja
finalização está prevista para 2015.

Portanto, em resposta à pergunta que norteou esse estudo sobre quais os impactos
advindos do processo de revitalização urbana e turística da região portuária do Rio de
Janeiro e como esse processo pode influenciar no desenvolvimento local, pode-se
afirmar que, os impactos são do ponto de vista cultural, social, turístico, econômico,
uma vez que, além de ter uma localização privilegiada na área central da cidade, vem
preservando a cultura local e abrindo espaço através da restauração de prédios
antigos para criação de museus como do MAR e museu dos Pretos Novos, espaços
culturais para realização de eventos como os galpões do Gamboa já abertos á
população, e outros que após a realização das Olimpíadas estarão disponíveis ao
público também, aumentando ainda mais o potencial turístico do Rio de Janeiro, sem
abrir mão de suas características urbanísticas e de forma planejada.
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O Porto Maravilha está recuperando a infraestrutura urbana, assim como o transporte,
aspectos ambientais, e o patrimônio histórico e cultural, melhorando as condições
habitacionais da região. Construído com o objetivo de ligar as zonas Norte e Sul.
Através da demolição foi estabelecido o novo sistema viário do Porto Maravilha,
transformando a imagem de um local de passagem. A transformação viabilizou o
resgate do patrimônio histórico e arqueológico da área, da qualidade de vida dos
moradores do local e da cidade como um todo.

O conceito de sustentabilidade foi um dos pilares da obra, como por exemplo, o
concreto, reutilizando-o na pavimentação de ruas e calçadas. O Jardim do Valongo,
lugar outrora abandonado, hoje é ponto de destaque na região. A reforma no Jardim
Suspenso do Valongo trouxe de volta suas características originais trazendo de volta
características parecidas com as da sua primeira inauguração, em 1906.

O Museu de Arte do Rio, que faz parte do projeto, é um espaço dedicado à arte e à
cultura visual, acomoda exposições, de curta e média duração, promovendo uma
leitura da história da cidade, dos desafios e expectativas. Outro museu de destaque é
o Museu do Amanhã, dedicado às ciências e de arquitetura sustentável, além de
proporcionar o debate de diversas questões ambientais, sociais e climáticas Ao final
do projeto, em 2016, o Porto do Rio será referência mundial em cultura, lazer e
qualidade de vida.
A partir desse contexto exposto, é possível perceber que realizar grandes ações sem
impactos é impossível, porém, é possível trabalhar com uma margem de impactos
aceitável e viabilizar outras ações para que os grupos envolvidos se beneficiem de
alguma maneira, o desenvolvimento local deve ser estruturado para fornecer
requisitos básicos para estabilização no meio urbano frente a grandes cidades
Globais.

O que se espera é que após consolidado o Meio Urbano e a partir da solidificação da
Marca, os centros urbanizados irão ser grandes fontes de atração de recursos
oriundos do Turismo, ficou evidente que alguns moradores serão banidos de suas
residências, mas sem essa mudança não seria possível gerar esse desenvolvimento
econômico na região.
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ANEXO 1 – LINKS DE ACESSO À REPORTAGENS SOBRE O PROJETO PORTO
MARAVILA

1. Operação Urbana Porto Maravilha - Novo Vídeo Institucional (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=pvjKn1bXW4w
2. Reportagem Exame
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1024/noticias/a-reurbanizacao-da-areaportuaria-do-rj-esta-saindo-do-papel
3. Reportagem O globo
http://portomaravilha.com.br/web/esq/clipping/pdf/cl_30_12_12_03.pdf

