
PORTO MARAVILHA 
Companhia de Desenvolvimento Urbano 

da Região do Porto do Rio de Janeiro ( Cdurp)  



OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA 

• Porto Maravilha é uma Operação Urbana 
Consorciada criada em 2011 para revitalizar e 
desenvolver a Região Portuária do Rio de Janeiro 
até 2026 por meio de uma parceria público-
privada de 15 anos renováveis pelo mesmo 
período 
 

• A Cdurp é a empresa da Prefeitura do Rio que 
gerencia a operação e coordena obras de 
infraestrutura e todos os serviços municipais na 
Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da 
Região do Porto 



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO – AEIU 
BAIRROS PRINCIPAIS: SANTO CRISTO, GAMBOA, SAÚDE E CENTRO. 

5 milhões de m² 



MODELAGEM FINANCEIRA 



MODELAGEM FINANCEIRA 

• Custo da operação em valores atuais: R$ 10,6 Bilhões  

• Para pagar a operação foi criada uma modelagem 
financeira em que a prefeitura não coloca dinheiro do 
tesouro municipal 

• Foram emitidos 6.436.722 Certificados de Potencial 
Adicional de Construção (Cepacs) 

• A Caixa Econômica Federal arrematou todos os títulos 
em 2011 em leilão único e negocia os títulos - e terrenos 
aportados pela Prefeitura - com o mercado 

• É este dinheiro que paga as obras e serviços na região 



$ arrecadado com Cepacs 

paga obras e serviços urbanos 

 

MODELAGEM FINANCEIRA - CEPACS 

Potencial 

adicional  

com 

cobrança 

de Cepacs 

IAT - Índice de Aproveitamento do Terreno 

IAT > 1 – Precisa comprar Cepacs 



INFRAESTRUTURA / OBRAS 



OBRAS E SERVIÇOS 

 

 

PRINCIPAIS OBRAS 
(87% do escopo entregue à população) 

 
• Demolição do Elevado da Perimetral 
• Museu de Arte do Rio (MAR) 
• Museu do Amanhã 
• Via Binário do Porto e Túnel Rio 450 
• Via Expressa e Túnel Prefeito 

Marcello Alencar 
• Orla Conde 
• Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT 
• 70 km de vias reurbanizadas e 

650.000 m² de calçadas refeitas 
• 700 km de redes de infraestrutura 

urbana reconstruídas (água, esgoto, 
drenagem) 

 
 

SERVIÇOS 
 

• Conservação e manutenção do 
sistema viário 

• Conservação e manutenção de 
áreas verdes e praças 

• Manutenção e reparo de iluminação 
pública e calçadas 

• Coleta de lixo e varrição de calçadas 
• Manutenção da rede de drenagem e 

de galerias universais 
• Manutenção da sinalização de 

trânsito 
• Manutenção e conservação de 

pontos e monumentos turísticos, 
históricos e geográficos 
 
 
 



OBRAS E SERVIÇOS 

 

 

O QUE FALTA 
(EVOLUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COM A CAIXA)  

• Obras de infraestrutura e reurbanização de toda a 
Av. Francisco Bicalho – importante área para a 
Operação Urbana pelo grande potencial de 
negociação de Cepacs 

• Ruas importantes dos bairros da Gamboa e Santo 
Cristo como a Rua do Livramento e a Rua Santo 
Cristo  

• Área do entorno da Central do Brasil, especialmente 
a Rua Senador Pompeu 
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INFRAESTRUTURA / OBRAS  

• Retirada de 5.200 metros de viaduto 

• Implosão de dois trechos totalizando 1.342 metros 

• Demolição a frio de 3.867 metros  

 

 

 

DEMOLIÇÃO DO ELEVADO DA PERIMETRAL 



• Duas galerias 

• Três faixas de rolamento 
em cada  

• Mais de 3 km em cada 
sentido 

• Profundidade máxima: 
45m 

 

 

 

TÚNEL PREFEITO 
MARCELLO ALENCAR 

TÚNEL RIO 450 

• Galeria única 

• Três faixas de rolamento 

• Mais de 1,4 km  

• Profundidade máxima: 
40m 

 

 

 

INFRAESTRUTURA / OBRAS  



• Extensão: 6,8 km 

• Três faixas de 
rolamento em cada 
sentido 

• Capacidade para 
receber   110 mil 
veículos por dia 

 

 

 

 
• Extensão: 3,5 km 

• Três faixas de rolamento     
em cada sentido 

• Capacidade para receber      
55 mil veículos por dia 

VIA EXPRESSA 

VIA BINÁRIO DO PORTO 

INFRAESTRUTURA / OBRAS  



INFRAESTRUTURA / OBRAS  

• Extensão: 3,5 km 

• Área: 293.982 m² 

• Mobiliário Urbano 
renovado 

• Espaço aberto ao 
público antes 
restrito à Marinha 
do Brasil 

• Liga a Praça 
Marechal Âncora ao 
AquaRio, na Praça 
Muhammad Ali 

 

 

 

 

ORLA CONDE 



• Estrutura fixada com 
estacas independentes 
do Píer 

• 21 m de altura 

• 336 m de 
comprimento 

• Área Construída: 
17.843 m² 

• Projeto do arquiteto 
espanhol Santiago 
Calatrava 
 

 

 

 

MUSEU DO AMANHÃ 

INFRAESTRUTURA / OBRAS  



MUSEU DE ARTE DO RIO 

• Combinação de 
prédio moderno com 
edifício histórico 

• Restauro do Palacete 
Dom João VI 

• Retrofit de antigo 
edifício de rodoviária 

• Construção de 
cobertura que integra 
os dois prédios 
 
 

 
 

INFRAESTRUTURA / OBRAS  



MERCADO IMOBILIÁRIO 



MERCADO IMOBILIÁRIO 

• Grande oferta de lajes e salas comerciais criada: mais de 250 mil m² 

disponibilizados ao mercado 

• Oito novos prédios de alto padrão (Triple A) prontos 

• Ocupação a exemplo de ocupações semelhantes pelo mundo 

• Tempo do mercado não é o mesmo tempo das obras 

• A taxa de vacância caiu de 94% em 2016 para 41% em 2019 

 

 

 



NOVAS EMPRESAS NO PORTO MARAVILHA 



MERCADO IMOBILIÁRIO 

• Desde 2017, 24 empresas instalaram sede nos novos 
edifícios do Porto Maravilha 

• São mais de 14 mil pessoas circulando diariamente na 
Região Portuária 

• Só em 2019 chegaram ao porto 80% destas pessoas 

• Crescimento da demanda atrai gradativamente novos 
negócios para os bairros da Saúde, Gamboa e Santo 
Cristo – Ponto de Inflexão - 2019 

 



MERCADO IMOBILIÁRIO 

• Em meados de 2019, 
3.700 funcionários e 
colaboradores da 
Bradesco Seguros se 
mudaram da Tijuca para 
a sede nova no Porto 
Maravilha 

• O Port Corporate foi 
construído pela 
Tishman Speyer e 
comprado pela maior 
seguradora do país  

 

 

 

BRADESCO SEGUROS 



MERCADO IMOBILIÁRIO 

• Em dezembro de 2019 o porto protagonizou a 
maior locação da cidade em m²: 18.349 m². A 
Icatu Seguros ocupará cinco andares do 
Aqwa.  

• A seguradora traz mais 1.600 pessoas para a 
Região Portuária 

• E este ano a Caixa Econômica Federal 
oficializou a ocupação de mais três andares 
do Aqwa com aproximadamente 1.200 
pessoas 



MERCADO IMOBILIÁRIO 

• Prédio da Tishman Speyer 
está com ocupação quase 
completa. Restam apenas 
dois andares e meio 
disponíveis para locação 

• Design do edifício é do 
arquiteto britânico 
Norman Foster, que assina 
prédios icônicos pelo 
mundo 

• Último andar é usado, 
hoje, para eventos devido 
excepcional a vista 
panorâmica 

AQWA CORPORATE 



RIO STAR – RODA GIGANTE DO PORTO MARAVILHA 
(indutor) 



RIO STAR – RODA GIGANTE DO PORTO MARAVILHA 

• Inaugurada em dezembro de 
2019 

• Expectativa de mais de             
1 milhão de visitantes por ano 

• São 88 metros de altura 

• 54 gôndolas com capacidade 
para 8 pessoas cada 

• Geração de 60 empregos 
diretos 

• 40% das vagas preenchidas 
por moradores da Região 
Portuária a pedido da 
Prefeitura do Rio 



www.PortoMaravilha.com.br 


