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que negócio é esse?

O maior projeto de reforma urbana do Brasil é carioca
Com perímetro de ação de 5 milhões de m², a Operação Urbana Porto Maravilha ousa não
apenas no tamanho, mas também nos impactos positivos para a Região Portuária, moradores
e patrimônio da cidade. Iniciativa da Prefeitura do Rio criada pela Lei Municipal Complementar
n˚ 101/2009 tem o desafio de revitalizar uma das áreas em que a cidade começou, trazer
desenvolvimento socioeconômico e modernidade ao mesmo tempo em que resgata e valoriza
o patrimônio histórico e cultural.

As obras do Porto Maravilha não são
pagas com dinheiro do Município.
Investidores que estão construindo
novos empreendimentos na Região
Portuária desembolsam os recursos
para infraestrutura e serviços
públicos municipais nos 5 milhões de
metros quadrados (m²).

GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA
A Prefeitura do Rio criou a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro (Cdurp) para gerir e fiscalizar a revitalização. A Concessionária Porto Novo foi
contratada pela Cdurp via licitação para executar as obras e prestar serviços públicos municipais na área até 2026.

residencial

comercial

DE ONDE VEM O DINHEIRO

DO PORTO MARAVILHA?
A prefeitura aumentou o potencial de construção de imóveis da Região Portuária, área que
atrai a atenção de investidores do setor imobiliário para projetos comerciais e residenciais.
Interessados em explorar esse potencial devem comprar Certificados de Potencial Adicional
Construtivo (Cepacs), títulos usados para custear operações urbanas que recuperam áreas
degradadas nas cidades.

$$$

área original

A lei que criou a Operação Urbana Porto Maravilha definiu
aumento do potencial de construção em algumas áreas (na
quantidade de m² que se pode construir em determinado
terreno) que varia em função do endereço. Para construir,
o investidor precisa obrigatoriamente comprar Certificados
de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). A fim de
estimular a ocupação da região, projetos residenciais
demandam menos Cepacs que comerciais.
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Áreas preservadas, de morro
e coladas aos morros não
podem
sofrer
modificação
(não têm potencial adicional
de construção), mas também
recebem obras de infraestrutura
do Porto Maravilha e incentivos
fiscais para restauro e moradias.

Altura máxima:
150 metros
120 metros
60 metros

18 metros

11 metros
9 metros

15 metros

Todo o valor arrecadado com a venda dos Cepacs é obrigatoriamente investido nas obras e
serviços nos 5 milhões de m² da região, inclusive em áreas de preservação em que os imóveis
não podem ter aumento de potencial.
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Além disso, pelo menos 3% do valor da venda dos Cepacs são obrigatoriamente investidos na
valorização do patrimônio material e imaterial da área.
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• Manutenção e conservação de monumentos turísticos e históricos
• Conservação e manutenção do sistema viário
• Manutenção da sinalização de trânsito
• Instalação e conservação de bicicletários
• Conservação e manutenção de áreas verdes e praças
• Manutenção e reparo de iluminação pública e calçadas
• Execução de serviços de limpeza urbana e coleta de lixo
• Implantação de coleta seletiva de lixo
• Manutenção da rede de drenagem e de galerias universais
• Atendimento ao cidadão

REGRAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS
Para promover ambiente urbano saudável e sustentável, novas edificações devem obedecer a parâmetros específicos:
• Afastamento e recuo adequados entre as novas construções
• Economia de consumo de água e reaproveitamento de águas pluviais e servidas
• Economia e/ou geração local de energias limpas
• Uso de aquecimento solar
• Uso de telhados verdes e/ou reflexivos do aquecimento solar
• Maximização da ventilação e iluminação natural
• Uso de materiais com certificação ambiental
• Facilitação de acesso e uso de bicicletas

PRINCIPAIS OBRAS
• Construção de 4.764 m de túneis
• Reurbanização de 70 km de vias e 650.000 m² de calçadas
• Implementação e reconstrução de 700 km de redes de infraestrutura urbana: sistemas de
água, saneamento, drenagem, energia, gás natural, iluminação pública e telecomunicações
• Substituição do conjunto Avenida Rodrigues Alves e Elevado da Perimetral pelas novas
vias Expressa e Binário do Porto
• Implantação de 17 km de ciclovias
• Passeio público de 3.500 m de extensão e 287.265 m²
• Plantio de 15.000 árvores

PRINCIPAIS IMPACTOS
• Aumento da população de 32 mil para 100 mil habitantes em 10 anos
• Aumento da área verde de 2,46 % para 10,96%
• Aumento na capacidade de fluxo de tráfego
• Redução da poluição do ar e sonora, com retirada da Perimetral,
implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), de ciclovias e redução
do transporte pesado na área
• Aumento da permeabilidade do solo
• Aumento e melhoria da qualidade da oferta de serviços públicos
• Transformação da região em referência para a cidade

PORTO MARAVILHA

PRINCIPAIS SERVIÇOS

ORLA CONDE

• Frente Marítima de 3.500 m de extensão e 287.265 m²
• Ligará Zona Sul, Centro e Região Portuária em caminho para pedestres, ciclistas e
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
• Remodelagem das praças Mauá e Barão de Ladário
• Abertura de grande praça em frente à Candelária e ao Centro Cultural Banco do Brasil
• Criação da Praça da Misericórdia na área do antigo terminal de ônibus
• Orla com deques e calçadão dará nova configuração à circulação de pedestres
• Acordo com Marinha libera parte da orla que nunca esteve aberta à população
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museu histórico nacional
ladeira da misericórdia
museu da imagem e do som
instituto histórico cultural da aeronáutica
centro cultural do ministério da saúde
museu naval oceonográfico
paço imperial | centro cultural iphan
espaço cultural da marinha
casa frança-brasil
centro cultural do banco do brasil
centro cultural dos correios
mosteiro de são bento
museu do amanhã
museu de arte do rio
fortaleza da conceição
pedra do sal
observatório do valongo
jardim suspenso do valongo
cais do valongo
teatro municipal | fábrica de espetáculos
armazém da utopia
aquario
biblioteca nacional
instituto de pesquisa e memória pretos novos
centro cultural josé bonifácio
cemitério dos ingleses
galpões da gamboa
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A Prefeitura do Rio criou a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, área de 3,5 Km que se estende por toda a frente marítima, do Armazém 8 do Cais do Porto à Praça da Misericórdia,
e conecta pelo menos 27 centros culturais da região central da cidade, valorizando
especialmente a circulação de pedestres e ciclistas.

MOBILIDADE
INTEGRAÇÃO

NO PORTO
MARAVILHA

VIA EXPRESSA

CICLOVIA

TELEFÉRICO

VIA BINÁRIO DO PORTO

* traçados podem sofrer alterações

VLT

NOVA LÓGICA PENSADA PARA
PEDESTRES E USUÁRIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
A substituição do Elevado da Perimetral pelas vias Expressa e Binário do Porto segue concepção
de mobilidade moderna. O processo de demolição do viaduto, concluído em 2014, abre perspectivas à cidade, que ganha novas características de circulação. São 17 km em ciclovias,
passeio público de 3,5 km do Armazém 8 à Praça XV e rede de 28 Km do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) integrando todos os modais de transporte do Centro e da Região Portuária.

MOBILIDADE URBANA

URBANA.

VIA EXPRESSA (conclusão 2016)
Extensão: 6.847m
Túnel Prefeito Marcello Alencar: 3.022m
• O maior túnel urbano no Brasil

Extensão: 3.500 m

• Ligao Aterro do Flamengo a Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói com três pistas por sentido

Túneis: Saúde (80 metros)

• Trecho entre Armazém 8 e rodoviária segue como via expressa pela superfície

Rio450 (1.480 metros)

• Trecho entre Praça XV e Armazém 8 em túnel, dando lugar a passeio público arborizado de
3.500m de extensão e 287.265 m² na superfície

• Liga a Rua Primeiro de Março a Rodoviária e Viaduto do Gasômetro
• Distribuição interna do tráfego na Região Portuária
•Três faixas por sentido

CICLOVIA
É possível andar de bicicleta da Zona Sul
até o Centro e Região Portuária aproveitando uma das vistas mais bonitas
da cidade. Com 17 km de ciclovias entre
ciclofaixas no Centro e pista no passeio
público, o carioca tem mais uma opção de
transporte rápido e ecológico para o trabalho. Uma alternativa boa para o Rio e
para a saúde.

Faça bom uso da cidade e do seu tempo.

IMPLOSÃO DA PERIMETRAL - SAÍDA DO TÚNEL DA VIA EXPRESSA
Primeira implosão da
Perimetral em 24 de
novembro de 2013

Via Expressa de 6.847 metros
substitui viaduto com três
pistas por sentido

Obras de urbanização e
escavação do Túnel da
Via Expressa em 2014

Perspectiva da Via
Expressa em 2016

Deixe que os carros de passeio voltem a ser carros de passeio.
Priorize transporte público. Mobilize-se.
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VIA BINÁRIO DO PORTO

• Parte em túnel, parte na superfície

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) liga Centro e Região Portuária em 28
Km. O sistema fortalece o conceito de transporte público integrado ao
conectar metrô, trens, barcas, Teleférico da Providência, Rodoviária Novo
Rio, BRTs, redes de ônibus convencionais e Aeroporto Santos Dumont.

Os 32 trens do sistema VLT Carioca são bidirecionais. Os equipamentos não têm fios superiores em rede aérea e são alimentados por
duas fontes de energia: um terceiro trilho energizado e supercapacitores. Chegam ao Rio com novidade no sistema de pagamento. O
próprio usuário validará a passagem, sem catracas ou cobradores.
A integração via Bilhete Único está prevista no Decreto Municipal
37.181, de 20 de maio de 2013.
Outros números do VLT Carioca:
• Funcionamento 24h por dia, 7 dias por semana
• O tempo máximo de espera entre um trem e outro vai variar de 3
a 15 minutos, de acordo com a linha.
• Velocidade média de 15 km/h incluindo paradas
• O projeto prevê a entrega e operação de 32 trens de 3,82 metros
de altura, 44 metros de comprimento por 2,65 metros de largura
• Capacidade do sistema de transportar 300 mil passageiros dia
• Capacidade para 420 passageiros por trem, taxa de ocupação de
6 passageiros por metro quadrado em pé mais 64 passageiros sentados e espaço para dois passageiros em cadeiras de rodas
• Cada VLT é equipado com 8 portas por lateral
• O piso fica à altura de 33 centímetros do solo nos acessos desde o
exterior e a 36 centímetros do solo no interior do veículo todo

MOBILIDADE URBANA

Veículo Leve sobre Trilhos

PORTO MARAVILHA CIDADÃO.

QUALIDADE DE VIDA

DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO
Diálogo permanente com associações de moradores e
organizações civis da região é também um modo de
prestação de contas e permite o aprimoramento dos
projetos e ações do Porto Maravilha

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
A Prefeitura do Rio aprovou Plano de Habitação
de Interesse Social com ampla participação popular. Entre as metas estabelecidas estão a produção
de 10 mil unidades residenciais em até 10 anos,
a criação de programa de locação social, melhorias habitacionais para atuais moradores de baixa renda, construção de equipamentos comunitários e geração de capacitação, emprego e renda

NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
A Operação Urbana Porto Maravilha requalifica a Região Portuária do Rio para reintegrá-la
à cidade. O Porto Maravilha quer garantir que a população se beneficie da requalificação para melhorar sua qualidade de vida sem sair da área.
Juntos, os programas Porto Maravilha Cidadão e Porto Maravilha Cultural complementam a
revitalização, mostrando que é viável recuperar espaços urbanos degradados para construir
uma cidade que respeita cultura, história e meio ambiente.

REQUALIFICAR COM INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O Porto Maravilha Cidadão prepara pessoas para as novas oportunidades que surgem com
as transformações em curso. Em parceria com outros órgãos do poder público, organizações
sociais e setor privado, o programa apoia e promove iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico. As ações contribuem para a valorização da indústria criativa e para a promoção
da igualdade de condições entre os sexos e etnias.

Novos imóveis para Habitação de Interesse Social já estão em construção na área e seu entorno
Proprietários de imóveis de importância histórica,
cultural, ecológica ou paisagística em bom estado de
conservação poderão obter isenção de dívidas de IPTU
Novas construções têm isenção de IPTU por 10 anos
Moradores da região não pagam IPTU e Taxa de Coleta
Domiciliar de Lixo (TCL) até 2019

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Campanhas educativas e de conscientização, como
caminhadas contra a dengue, mutirões de limpeza, oficinas de ecologia e sustentabilidade, fazem parte da
rotina de trabalho do programa.

CIDADÃO

Para falar com o Porto Maravilha, mande email para
cdurp@cdurp.com.br

Fomento a cursos de capacitação e formação nas áreas de Construção Civil, Comércio,
Serviços, Turismo, Tecnologia da Informação e Gastronomia
Apoio a oficinas, sempre gratuitas, organizadas por associações de moradores e
organizações sociais dos bairros do Porto
Maravilha

TELEFÉRICO DA PROVIDÊNCIA
O Teleférico da Providência liga a Praça Américo Brum, no alto do morro, à Central
do Brasil e à Gamboa. A viagem gratuita percorre 721 metros e atende aos 5 mil
moradores da comunidade.
Estações e gôndolas são adaptadas para portadores de necessidades especiais. São
16 cabines que comportam oito passageiros sentados e dois em pé, com capacidade para transportar mil pessoas por hora em cada sentido. O percurso até a Praça
Américo Brum, que demorava cerca de 25 minutos a pé, agora leva 5.
A construção do teleférico permitiu a implantação, em suas instalações, de equipamentos comunitários como a Clínica da Família Nélio de Oliveira e uma Academia da
Terceira Idade em frente à Estação Américo Brum.

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Ação integrada à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, o Balcão de Empregos Porto Maravilha cadastra e
forma trabalhadores
Empresas são estimuladas a empregar preferencialmente moradores da região

AÇÕES DE APOIO AO MICRO E
PEQUENO EMPRESÁRIO
Em parceria com o Sebrae-RJ, micro e pequenos empreendedores ganham suporte para acompanhar o desenvolvimento da nova economia da região
Consultorias para melhorar gestão, qualificar produtos
e serviços e ampliar a inserção no mercado são algumas
das ações em andamento
Além das consultorias prestadas constantemente, a
parceria promove, uma vez por ano, a Porto Empreendedor, maior evento de empreendedorismo da Região
Portuária

Mais Saúde para 10.350 moradores
A Providência ganhou a 72ª Clínica da
Família na cidade. Instalada na Estação
Gamboa do teleférico, garante atendimento gratuito a moradores da comunidade e do entorno, com direito a
consultas médicas, exames, vacinação e
remédios gratuitos. Com a inauguração
da unidade, a cobertura da Saúde da
Família no Morro da Providência chega
a 100%.

CIDADÃO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PORTO MARAVILHA

CULTURAL

O processo de transformação traz o desafio de promover mudanças que beneficiem
moradores e frequentadores da região e, ao
mesmo tempo, preservar sua identidade cultural, histórica e arquitetônica.

A Lei Complementar 101/2009 – que instituiu o Porto Maravilha – determina a aplicação de
pelo menos 3% dos recursos arrecadados com Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) na recuperação, valorização desse patrimônio e no fomento à atividade cultural.

DIVERSIDADE CULTURAL E ARQUITETÔNICA
A Região Portuária guarda muito da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Uma caminhada por suas ruas é suficiente para confirmar a riqueza dos patrimônios material e
imaterial. Obras de grandes arquitetos, trapiches redescobertos, representações da
cultura afro-brasileira, palacetes, sobrados do início do século XX e galpões ferroviários são parte da diversidade que conta a história da cidade e do País.
Preservada com a lei que cria a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos bairros
da Saúde, Gamboa e Santo Cristo (Apac Sagas), a região em que nasceu o samba
tem notória vocação cultural com manifestações artísticas de todo tipo, marco da
identidade desses bairros.

CULTURAL

VALORIZAÇÃO E RESGATE
DO PATRIMÔNIO

GALPÕES DA GAMBOA
Restaurado após quatro décadas
desativado, o conjunto arquitetônico
é um novo elemento para preservação da memória e da história do Rio.
Antigo pátio de manobras da Rede
Ferroviária Federal, os galpões pertenceram à antiga Estrada de Ferro
Central do Brasil desde a segunda
metade do século XIX.

LABORATÓRIO
ABERTO DE
ARQUEOLOGIA
URBANA
Os Galpões da Gamboa vão receber
exposição e catalogação dos objetos
encontrados na Região Portuária. A
iniciativa do Instituto Rio Patrimônio
da Humanidade (IRPH) oferecerá aos
cariocas oportunidade de conhecer
um pouco do trabalho de arqueologia
da cidade a partir dos achados nas
obras. No espaço de estudo aberto à
visitação pública, arqueólogos farão
análise e seleção do acervo para exposição.

MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR
SOCIEDADE DRAMÁTICA
PARTICULAR FILHOS
DE TALMA
Fundado em 1879, o clube foi o terceiro teatro da cidade e funcionou
regularmente até meados da década
de 1980. O espaço, além de uma das
primeiras escolas de interpretação
do Rio, também foi berço do Clube
de Regatas Vasco da Gama. A sede
da Sociedade Dramática Particular
Filhos de Talma volta a oferecer cursos e programação cultural na Rua do
Propósito 18.

Inaugurado em 1º de março de 2013 pela Prefeitura do Rio na Praça Mauá e composto
por dois prédios, o Palacete Dom João VI e a Escola do Olhar, o museu une dimensões
históricas e contemporâneas da arte do Rio, tornando-se uma das âncoras culturais do
Porto Maravilha. Sua missão é inscrever a arte no ensino público.
• Tem 15 mil m² de construção e oito grandes salas de exposição
• A Escola do Olhar é espaço destinado à educação e desenvolve programas de formação continuada em artes e cultura visual com professores e educadores
• O programa Vizinhos do MAR incentiva o envolvimento e a participação da comunidade da Região Portuária nas ações e atividades do museu, além de oferecer gratuidade a moradores

CENTRO CULTURAL
JOSÉ BONIFÁCIO
Inaugurado em 1877, foi o primeiro
colégio público da América Latina.
Construído por ordem de Dom Pedro
II para a educação da comunidade
carente da Região Portuária, fazia
parte do conjunto das “escolas do
imperador”. Desativado em 1977,
deu lugar à Biblioteca Popular
Municipal da Gamboa. Hoje, o
palacete é centro de referência da
cultura afro-brasileira.

IGREJA DE SÃO
FRANCISCO DA
PRAINHA
Construída em 1696 pelo Padre
Francisco da Motta e fechada desde
2004 pela Defesa Civil por problemas de conservação, foi reaberta ao
público em julho de 2015, após restauro do programa Porto Maravilha
Cultural.

MUSEU DO AMANHÃ
De frente para a Baía de Guanabara, o Museu do Amanhã é espaço para pensar o futuro
do planeta. O prédio traduz na forma e no projeto arquitetônico a preocupação com a
sustentabilidade.
• Ocupa área de 30 mil metros quadrados com jardins e ciclovias. O prédio tem15 mil
metros quadrados em dois andares conectados por rampas
• Mais de 6 mil placas de captação de energia solar nas “asas” do museu se movimentam de acordo com a posição do sol
• O aproveitamento da luz solar nos ambientes internos propicia uso mais eficiente da
energia elétrica
•Águas da Baía de Guanabara são bombeadas e
utilizadas na troca de calor para climatização do
prédio, reutilizadas no espelho d´água e devolvidas
ao mar depois de filtradas

CULTURAL

Projetos de
grande impacto
cultural renovam
a região

A Prefeitura do Rio, por meio do programa Porto Maravilha Cultural e do Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade, criou o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da
Herança Africana para valorizar locais marcantes da memória afro-brasileira.

Cais do Valongo
e da Imperatriz está
entre os pontos em análise
pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e Cultura (Unesco)
e pode ser reconhecido
como Patrimônio da
Humanidade.

1. CAIS DO VALONGO
A Intendência Geral de Polícia da Corte da Cidade do Rio de Janeiro construiu o Cais do Valongo em 1811 para atender à antiga determinação do Vice-Rei, o Marquês de Lavradio, de
retirar o desembarque e comércio de africanos escravizados da Rua Direita, atual Primeiro
de Março. O mercado de escravos se intensificou a partir da construção do Cais, porta de
entrada de mais de 500 mil africanos. Em 1843, foi remodelado com requinte para receber
a Princesa das Duas Sicílias, noiva do (então) futuro Imperador D. Pedro II, e passou a se
chamar Cais da Imperatriz. Com as reformas urbanísticas da cidade no início do século XX,
foi aterrado em 1911. Um século depois, em 2011, as obras de reurbanização do Porto Maravilha permitiram o resgate do sítio arqueológico, agora monumento preservado e aberto,
atendendo à antiga reivindicação do Movimento Afro-Brasileiro.

2. PEDRA DO SAL
Considerada berço do samba carioca, a Pedra do Sal, ao fim da Rua Argemiro Bulcão, ainda é
ponto de encontro de sambistas da cidade. Tem este nome porque o sal era descarregado na
rocha por africanos escravizados no século XVII. Os degraus foram esculpidos para facilitar
o trabalho de subir na pedra lisa. A partir da segunda metade do século XIX, estivadores se
reuniam no local para cantar e dançar. Na Pedra do Sal, surgiram os primeiros ranchos carnavalescos, afoxés e rodas de samba. Por ali passaram grandes nomes da música, como João
da Baiana, Pixinguinha e Donga. Em 20 de novembro de 1984, dia da Consciência Negra, foi
tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

3. JARDIM SUSPENSO DO VALONGO
A antiga Rua do Valongo, que ligava o Cais do Valongo ao Largo do Depósito, abrigava lojas que vendiam escravos e artigos relacionados à prática da escravidão. No eixo formado
por este caminho, atual Rua Camerino, os escravos recém-chegados eram acomodados em
barracões conhecidos como casas de engorda, onde literalmente ganhavam peso, de modo
a valorizar seu preço no mercado. Nesta área também havia mercados onde os africanos
escravizados eram expostos aos potenciais compradores. No início do século XX, em 1906,
por ocasião do alargamento da via, foram construídos o Jardim Suspenso do Valongo, a Casa
da Guarda e o Mictório Público. Parte do plano de remodelação e embelezamento da cidade
pelo Prefeito Pereira Passos, o parque foi projetado pelo arquiteto-paisagista Luis Rey. Escavação arqueológica do Porto Maravilha, que restaurou o jardim, encontrou vasto acervo
que remete à “tralha doméstica” da época, revelando aspectos da vida cotidiana, costumes
e mentalidade dos habitantes do Morro da Conceição.

4. LARGO DO DEPÓSITO
Em 1779, quando o Marquês de Lavradio determinou a transferência do mercado de escravos da Praça XV para a região do Valongo, o Largo do Depósito, hoje Praça dos Estivadores, concentrava armazéns de “negociantes de grosso trato” que controlavam o negócio. A
mudança introduziu uma série de novas atividades na área, como a instalação de trapiches,
manufaturas e armazéns. O mercado na Rua do Valongo foi extinto oficialmente em 1831.

5. CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS
A transferência do mercado de escravos da região da Rua Primeiro de Março (antiga Rua
Direita) para a do Valongo implicou mudança do Cemitério dos Pretos Novos do Largo
de Santa Rita para o Caminho da Gamboa - hoje a Rua Pedro Ernesto, 32. Pretos Novos
eram os cativos recém-chegados ao Brasil. O sítio arqueológico foi descoberto em 1996
e é considerado o maior cemitério de escravos das Américas. Estima-se que tenham sido
enterradas de 20 a 30 mil pessoas entre 1824 e 1830. Hoje a casa funciona como centro
cultural para o resgate da história da cultura africana e oferece cursos e oficinas, além de
uma biblioteca sobre a temática negra.

6. CENTRO CULTURAL JOSÉ BONIFÁCIO
Inaugurado em 14 de março de 1877, foi o primeiro colégio público da América Latina.
Construído por ordem de D. Pedro II para a educação da comunidade carente da Região Portuária, fazia parte do conjunto das “escolas do imperador”. Desativado em 1977, deu lugar
à Biblioteca Popular Municipal da Gamboa. O palacete da Rua Pedro Ernesto 80, na Gamboa,
é um centro de referência da cultura afro-brasileira.

Saiba mais: PortoMaravilha.com.br/Circuito
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