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Porto Maravilha: 

 E o desenvolvimento imobiliário, como fica? 
Abril/2017 

 

 
    Foto Cdurp 

 

Com a Operação Urbana Porto Maravilha, a gestão Eduardo Paes promoveu um dos 

mais intensos e complexos processo de transformação urbana já vistos na Cidade do Rio 

de Janeiro. De fato, poucos centros urbanos no mundo vivenciaram uma renovação 

urbana, nesse prazo, extensão e intensidade. Essa transformação tornou o FGTS, por 

meio do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, o dono potencial de 

construção e maior proprietário de terrenos da região. 

 

Mas, muita gente pergunta: Mas e a ocupação? Cadê as novas residências? E como ficam 

os prédios preservados da região? Será que precisa de ajustes? 

 

A promessa era de transformar uma área degradada num novo modelo de 

desenvolvimento urbano, voltado para a qualidade de vida e sustentabilidade ambiental 

e no novo polo de atração para o desenvolvimento imobiliário da cidade, 

principalmente, promovendo o adensamento residencial da região ao longo de seus 30 

anos de vigência. 

 

A renovação foi viabilizada com recursos da venda do potencial de construção acrescido 

pela Lei Municipal Complementar de 2009, que também estabeleceu os parâmetros 

urbanísticos e da ocupação da região, estabelecendo regras de sustentabilidade para os 
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empreendimentos e declarando-a como de uso misto, com prioridade para o uso 

residencial em qualquer dos 13 setores da área da operação. O potencial de construção 

é comercializado por meio dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – 

Cepacs. 

 

Todo estoque de Cepacs, foi vendido, em leilão público, para o Fundo de Investimento 

Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), que também adquiriu a opção de compra de grande 

parte dos terrenos da região, que pertence ao FGTS e é administrado pela Caixa, que é 

o maior agente do mercado imobiliário no Brasil. 

 

Ao vender esses ativos, a Prefeitura transferiu para o FIIPM grande parte do 

protagonismo no desenvolvimento imobiliário da área da Operação Urbana. Embora 

que a tarefa de orientar a elaboração e aprovar os projetos imobiliários em linha com a 

LMC 101/2009 siga sendo da Prefeitura. Com isso a administração municipal colocou 

seu foco na renovação urbana e na disponibilização dos terrenos para o FIIPM. 

 

Importante esclarecer que dos 5 milhões de metros quadrados da operação urbana, o 

aumento de potencial ocorreu sobre a parte correspondente ao aterro feito para a 

construção do porto do rio de janeiro na primeira década dos anos 1900, com 

aproximadamente 1,5 milhões de metros quadrados. Dessa área, descontados os 

espaços públicos, edificações tombadas e/ou preservadas e terrenos ocupados por 

órgãos públicos, restam cerca de 600 mil metros quadrados em terrenos para aplicação 

do potencial adicional de construção criado pela LMC 101/2009. Os demais 3,8 milhões 

de metros quadrados compõem a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos bairros 

Saúde, Gamboa e Santo Cristo – APAC SAGAS, onde se encontra uma grande quantidade 

de imóveis preservados em estado de abandono ou subutilizados, vários dos quais, já 

restaurados e com novas funções, integrando o processo de retomada dessa região. 
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A renovação urbana foi promovida por meio de uma Parceria Público Privada. Naquele 

momento, a maior do país. Inédita também em relação ao seu objeto: a renovação e 

manutenção de um conjunto de serviços urbanos em uma determinada parte da cidade. 

R$ 7,6 bi ao longo de 15 anos. Aproximadamente, metade obras e metade prestação de 

serviços. 

 

Entre 2012 e 2016), as obras estruturantes da renovação urbana, novas redes de 

drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, enterramento da rede elétrica e 

implantação de dutos para enterramento da rede de Telecom foram implantadas. Assim 

como a urbanização e redefiniçao do novo sistema viário com destaque para o Binário 

do Porto e a nova Via Expressa, com a construção de 9 km de túneis, além da 

reconstrução da maioria das ruas internas aos bairros Santo Cristo e Gamboa, como 

Avenida Pereira Reis e Ruas Cidade de Lima, Cordeiro da Graça, Mendonça, Ruas Santo 

Cristo (parte), Gamboa, União, Pedro Ernesto, do Proposito, Mortona, Sousa e Silva, 

Comendador Évora, Barão de São Felix, Rivadavia Correa, Silvino Montenegro, Joaquim 

Spozel. Tudo somado, mais de 50km de vias reurbanizadas, além da Orla Conde. 

 

Equipamentos comunitários e espaços públicos foram implantados: Clinica da Família, 

Área de Lazer do Morro do Pinto, nova quadra no Morro da Providencia, Teleférico, 

Academias da Terceira idade, EDI e Centro de Trabalho e Emprego. Fruto do paradigma 

urbanístico implantado, a nova Orla Conde, com 3,5km de extensão. Entram na conta 

os prédios históricos restaurados e com novos usos, como o MAR, o Museu de Arte do 

Rio, o AquaRio, a Igreja da Prainha, os Galpões da Gamboa. Sem falar na vitalidade 

cultural da região, revelada, renovada e fortalecida, o que transformou uma região 

abandonada no lugar mais atrativo da cidade. Pelo menos de 20 a 30 mil pessoas todos 

os finais de semana passeando e visitando os equipamentos e eventos culturais na nova 

Praça Mauá e na Orla Conde. Em valores atualizados, foram investidos de cerca de R$ 5 

bi até dezembro de 2016, restando outros R$ 5 bilhões para manutenção da área até 

junho de 2026. 

 

Vale lembrar que também neste período a Etapa 1 do VLT entrou em operação, que 

além da ligação entre a rodoviária e o aeroporto Santos Dumont, passando por parte da 

Rua Santo Cristo e Rua União, e parte da Etapa 2, entre o Campo de Santana e as Estação 

das Barcas, na Praça XV. E em breve, pelas Ruas da Gamboa, Pedro Ernesto e Praça da 

Harmonia.   

 

Enquanto a renovação urbana ocorreu em velocidade bem acima do normal para os 

padrões brasileiros. O desenvolvimento imobiliário, via de regra, ocorre em velocidade 

própria, bem menor, em função da evolução da demanda por imóveis. E, na conjuntura 

que vivemos desde 2015, está completamente parado. 
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Um grande desafio foi disponibilizar os terrenos ociosos para empreendimentos 

imobiliários. A maioria pertencia a Cia Docas do Rio de Janeiro, um pertencente à União 

Federal, onde funcionou o Gasômetro e seguiu sendo ocupado sem ônus pela CEG, 

mesmo após sua privatização nos anos 1990, e outros dois da antiga Rede Ferroviária 

Federal que estavam a cerca de uma década destinados à venda para pagamento de 

dívidas da empresa, principalmente trabalhista. Estes terrenos somam 

aproximadamente 450 mil metros quadrados 

 

Entre 2012 e 2016 o FIIPM se tornou o maior proprietário de imóveis do Porto 

Maravilha. A Prefeitura adquiriu e transferiu para o FIIPM este conjunto de terrenos que 

somam cerca de 410 mil metros quadrados, capazes de consumir 73,2% do potencial de 

construção da região (27% podem ser consumidos em terrenos privados). Os terrenos 

tiveram seus valores definidos por meio de avaliação da Caixa, e, uma vez adquiridos 

pela Prefeitura/Cdurp, foram vendidos ao FIIPM pelo mesmo valor. O Fundo vem 

fazendo negociações com o mercado imobiliário para desenvolver os projetos na região, 

tendo se tornado sócio da maior parte dos empreendimentos. O que sinaliza 

rentabilidade de longo prazo para o Fundo sobre terrenos e  

 

Em 2012, quando iniciaram as negociações de projetos imobiliários para o Porto 

Maravilha, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro estava bastante aquecido e com 

grande demanda por espaços comerciais. E há que se lembrar que naquele momento 

era grande a desconfiança de que a renovação urbana iria mesmo acontecer. Essa 

percepção começou a mudar com a inauguração do MAR, do Binário do Porto e com o 

Início da demolição da Perimetral. 

 

O gráfico abaixo mostra a evolução do mercado imobiliário do Rio de Janeiro entre 2005 

e 2015. Nele vemos que é a partir de 2013 que a região portuária passa a ter participação 

relevante neste mercado. 

 

Licenciamentos na Cidade do Rio de Janeiro 
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Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU |  (*) Projeção com base nos dados acumulados até 

agosto de 2015 

 

Em 2013, tivemos uma leva de projetos de empreendimentos comerciais, o que chamou 

atenção da Prefeitura sob dois aspectos. Um dizia respeito à produção acelerada, o que 

poderia levar a uma super oferta e desiquilibrar negativamente o mercado. Outra em 

relação ao número de empreendimentos comerciais iniciados. Embora num volume 

pequeno em relação ao estoque de Cepacs (7,6%). Para redirecionar esse rumo, a 

Prefeitura propôs maiores incentivos residenciais. A leis com os novos incentivos foram 

aprovadas no final de 2014. No início de 2015, vimos que o ajuste foi correto, com o 

aumento significativo de empreendimentos residenciais aprovados e a perspectiva de 

muitos outros serem submetidos ao longo daquele ano – os projetos em estudo naquele 

momento apontavam para a produção de mais de 6 mil unidades residenciais, 

principalmente no Santo Cristo. Naquele ano também aprovamos o Plano de Habitação 

de Interesse Social do Porto Maravilha, com o compromisso de produzir 10 mil unidades 

em 10 anos, sendo que já havíamos identificado terrenos para produção de cerca de 5 

mil unidades. 

 

O mapa abaixo mostra um balanço dos empreendimentos aprovados para a região até 

dezembro de 2016. Como se pode denotar, a quantidade de empreendimentos é 

significativa, o que de fato,  

 

 
Fonte Cdurp - site porto maravilha 

 

Ainda no início de 2015 enviamos para a Câmara de Vereadores dois novos Projetos de 

Lei. O PL 1754/2016, que trata de incentivos para os primeiros compradores de imóveis 
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residenciais e para atividades voltadas para a indústria criativa no Porto Maravilha, e o 

PL 1455/2015, como parte do Programa Carioca Local, da Prefeitura, que cria o Fundo 

Imobiliário para viabilizar a produção de HIS no Porto e Centro da Cidade e introduz a 

Locação social como Política Habitacional para baixa renda como alternativa à venda 

dos imóveis residenciais, á exemplo do que ocorre em diversos países da Europa, nos 

Estados Unidos e Japão e também para imóveis comerciais, para permitir a permanência 

do comercio popular e tradicional na região centra da cidade. No entanto, estes não 

foram aprovados. 

 

Entretanto, a crise econômica e institucional que abateu o pais naquele ano e que só se 

agravou desde então, paralisou os investimentos. A boa notícia é que os investimentos 

iniciados não foram interrompidos. A grande maioria dos novos projetos está suspensa, 

mas não foi cancelada. 

 

A promessa da gestão Eduardo Paes, de tornar a área atrativa está mais do que 

cumprida. A cada fim de semana, são de 20 a 30 mil pessoas passeando pela Orla Conde 

e Praça Mauá, visitando o Museu do Amanhã, o MAR, o AquaRio, e desfrutando da 

revelada, renovada e fortalecida vitalidade cultural da região. A vontade de morar na 

região do Porto Maravilha já é um forte sentimento para muita gente. Trabalhadores de 

grandes empresas e órgãos públicos que já estão na região e no centro, representam 

um importante contingente de público alvo. Cabe aos agentes do mercado a capacidade 

de capturar estas oportunidades, que incluem também o aproveitamento do potencial 

das centenas de imóveis preservados subutilizados da região. 

 

Do ponto de vista das regras de ocupação, o Porto Maravilha não necessita de ajustes. 

A prioridade para habitação está dada pela definição de uso misto, pela flexibilização 

das regras edilícias e pela importante redução da despesa com Cepac para este tipo de 

empreendimento em todos os setores. Os projetos de lei não aprovados são 

importantes instrumentos de indução para acelerar o processo. Cabe, então aos agentes 

do mercado elaborarem seus produtos aproveitando ao máximo estas condições. 

 

Infelizmente, parece que a profunda crise econômica e institucional que assola o pais e 

o estado ainda vai durar um pouco mais. Mas, com o cenário mudando positivamente, 

com certeza o desenvolvimento imobiliário, principalmente residencial, será retomado, 

consolidando o novo padrão de desenvolvimento urbano, tornando a cidade mais 

inclusiva, integrada e sustentável, fazendo nosso Rio de Janeiro ainda mais maravilhoso. 


