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PORTO MARAVILHA, DEMOLIÇÃO DA PERIMETRAL 
E QUEBRA DE PARADIGMAS URBANOS: 

OS DESAFIOS DA GESTÃO DAS MUDANÇAS

ALBERTO SILVA

INTRODUÇÃO

O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido por suas belezas naturais. 
No entanto, à exemplo do que vemos nas grandes cidades, a sua evolução 
urbana produziu vários efeitos negativos em termos sociais, ambientais e 
econômicos. O fato é que estas cidades existem, com suas complexidades 
e contradições objetivas e subjetivas. Transformá-las em cidades melhores 
representa um dos grandes desafios atuais. Na busca de soluções não basta 
apontar o que fazer. É preciso considerar a seguinte pergunta: como fazer 
a transição desta cidade que existe, para a cidade que garanta um futuro 
melhor para o meio ambiente e para as pessoas? Esta é a questão para a 
qual este artigo pretende dar alguma contribuição a partir da análise da 
experiência de gestão da implantação das obras de infraestrutura urbana na 
região central da cidade do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Urbana 
Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto 
Maravilha, que, dentre várias outras intervenções, implicou na demolição 
de cinco quilômetros de viaduto, conhecido como elevado da Perimetral.

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urba-
nas. Serão perto de 66% até 2050, de acordo com estimativas das Nações 
Unidas (UN, 2014). É nas cidades, sobretudo nas megalópoles, onde 
ocorre a maior parte do consumo de recursos naturais e manufaturados e 
das emissões que impactam para as mudanças climáticas. Elas são os polos 
dinâmicos da economia global1 e é nelas, que as desigualdades sociais se 
manifestam de forma bastante acentuada, sobretudo nos chamados países 
em desenvolvimento (UN-HABITAT, 2010; IPCC, 2014). 

1 Ver também: MORI, CHRISTODOULOU, 2012; HAMMER et al., 2011; ALBINO; 
BERARDI; DANGELICO, 2015, p. 3.
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A urbanização segue crescendo com base em paradigmas que precisam 
ser revistos, para que possamos promover um padrão de desenvolvimento 
urbano sustentável, entendido aqui como um processo em que as di-
mensões ambiental, social e econômica sejam mutuamente equilibradas 
(ELKINGTON, 1999; BECKS, 1992; LEMKOW e TÀBARA, 2006), conforme 
apontado pelo 11º Objetivo do Milênio das Nações Unidas, que orienta a 
Nova Agenda Urbana defendida pela UN-HABITAT.2 

Uma gestão urbana comprometida com esta agenda necessita contemplar 
os processos de transformação das cidades para se adequarem aos novos 
paradigmas, o que representa um imenso desafio, pois envolve mudanças 
objetivas (materiais) e subjetivas (culturais). As cidades, com suas intrinca-
das e complexas funções e redes de relações não podem simplesmente parar 
para que ajustes sejam feitos. Sobretudo se considerarmos que esta troca 
de paradigmas tende a ocorrer em tempos e ritmos diferentes. Ao processo 
de manter a cidade funcionando ao mesmo tempo em que se promovem as 
necessárias transformações com base em novos paradigmas é o que chamo 
aqui de gestão da mudança. Algumas mudanças, como instalação de novos 
equipamentos de monitoramento e iluminação pública, por exemplo, pouco 
ou nada afetam as rotinas das cidades. No entanto, mudanças estruturantes, 
como implantar uma infraestrutura viária ou novo padrão de ocupação e uso 
do solo, tendem a interferir intensamente no dia a dia dos grandes centros 
urbanos. O planejamento das soluções estruturantes, além de definir “o 
que deve ser feito”, necessita tomar em conta “o como será feito” para que 
o remédio não cause outros problemas. É preciso ter em conta os impactos 
na vida da cidade e na prestação dos serviços urbanos – públicos e privados. 
A gestão da mudança, nestes casos é crucial para que prazos, custos e, prin-
cipalmente, objetivos sejam cumpridos e os transtornos sejam os mínimos 
possíveis. Além disso, o próprio processo de transformações físicas, pode 
servir também para promover necessárias mudanças culturais.

Há várias abordagens visando compreender a questão urbana e instrumen-
talizar processos de transformação.3 Dentre estas, a que trata das chamadas 

2 UN, Resolution adopted by the General Assembly, 2016.

3 Há várias nominações atualmente: Green Growth, Smart Growth, Smart Grid. 
Destacamos o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. Com forte 
cunho instrumental, muito bem elaborado pelo ITDP e Embarq Brasil, busca alinhar 
mobilidade urbana, com foco no transporte público com ocupação e uso do solo; e 
o Direito à Cidade, de cunho primordialmente analítico, utilizado por autores como 
David Harvey, tem foco na crítica à mercantilização da cidade e nos seus efeitos ne-
gativos que ampliam as desigualdades espaciais e sociais e produzem a gentrificação. 
Defendem a participação e a gestão democrática como forma de reverter tais situações.
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cidades inteligentes – smart cities –, confere grande ênfase à questão da 
gestão urbana. Inicialmente baseada no uso das Tecnologias da Informação 
(TI) para operação de serviços urbanos (ANTTIROIKO, A.V et. al., 2013; 
NAPHADE, M. et.al., 2011; HARRISON, DONNELLY, 2011; IBM, 2009), 
para vários autores, esta abordagem estaria evoluindo como forma de con-
tribuir para uma cidade sustentável (ABDALA et al., 2014; LEIGH, N.G., 
HOELZEL, N.Z, 2012), entendida aqui, conforme definido por Romero:

[…] cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma 
sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos es-
paços e cuja relação não se dá pela razão natureza-objeto e sim por uma 
ação sinérgica entre prudência ecológica, eficiência energética e equidade 
socioespacial. (ROMERO, 2007, p. 51).

A abordagem de cidade inteligente tem evoluído para uma concepção 
sistêmica e integrada, incorporando governança e participação da sociedade 
civil como elementos relevantes:

Uma cidade inteligente se forma quando investimentos em capital humano 
e social e tradicional (transporte) e moderna (TIC) infraestruturas tecno-
logias de comunicação alimentam um crescimento econômico sustentável 
e qualidade de vida, com uma gestão sábia dos recursos naturais por meio 
de uma governança participativa. (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011)

Em estudo recente, o BID defende que:

Uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desen-
volvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão 
urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a forma-
ção de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a 
participação cidadão. Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado e 
sustentável tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, 
melhorando vidas. (BID, 2016, p. 16, grifo nosso)

Assim, as TI não constituem um fim em si. Elas passam a ser tomadas 
como suporte para uma gestão urbana que propicie melhor qualidade 
para o meio ambiente e para a vida das pessoas, conforme defendido por 
Weiss (2016) ao analisar a importância das TI para melhorar a gestão das 
cidades. Nesse sentido, não se trata de melhorar o modo como as cidades 
são atualmente. Conforme já dito, é preciso romper com paradigmas atu-
ais. E a gestão da mudança de paradigmas é fundamental, como parte do 
processo formação das cidades inteligentes e sustentáveis.

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
já são mais de 84% da população vivendo em áreas urbanas (IBGE, 2013), 
convivendo com problemas de infraestrutura, mobilidade urbana, sanea-
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mento e habitação, com reflexos negativos para o desenvolvimento social 
e econômico e gerando problemas ambientais. Nas grandes cidades do 
país, a situação é ainda mais grave, com o espaço urbano expressando as 
grandes disparidades sociais do país, de acordo com Índice de Bem-Estar 
Urbano dos Municípios Brasileiros (IBEU-Municipal) (OBSERVATÓRIO 
DAS METRÓPOLES, 2016).

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, que abriga mais de doze 
milhões de habitantes, a situação não é diferente. Ao longo de décadas, 
um padrão de urbanização que empurrou as populações para as periferias, 
mesmo sem dotação de infraestrutura adequada, produz efeitos negativos 
para a economia, o meio ambiente e a qualidade de vida da maioria da 
população (SEBRAE, 2013). De acordo com uma pesquisa da Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), os trabalhadores da região 
metropolitana gastam em média 141 minutos entre casa e trabalho todos 
os dias, no “engarrafamento nosso de cada dia”. A mesma pesquisa estima 
que os engarrafamentos diários custaram R$ 17.425.491, 5,9% do PIB do 
Estado do Rio de Janeiro, em 2012 (FIRJAN, 2015). 

Somada a esta trajetória, uma grande parte da área central da cidade, que 
servia ao Porto do Rio de Janeiro, veio perdendo suas funções desde os 
anos de 1960. A região portuária tornou-se um vazio urbano, fruto de um 
processo de degradação e abandono, apesar de sua localização estratégica. 
Por ela passam os principais acessos rodoviários ao centro cidade e de co-
nexão entre a Zona Sul e as zonas Norte e Oeste e a Região Metropolitana, 
além da proximidade com os dois aeroportos da cidade.

Entre 2012 e 2016 a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro fez impor-
tantes investimentos para reverter as tendências de evolução desta situação 
por meio da implantação da Operação Urbana Consorciada da Região 
do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha, e do VLT 
Carioca. Executar estas transformações urbanísticas e viárias, que tiveram 
como principal evento a demolição dos cinco quilômetros do elevado da 
Perimetral, representou um gigantesco esforço de gestão para mitigar os 
impactos das obras sobre o precário trânsito, os transportes públicos e a 
prestação de serviços públicos e privados na área central da cidade.

Este artigo é um relato sobre as inovações na condução do processo de 
mudanças, que deixam importantes lições para uma gestão urbana inteli-
gente, e serve para aqueles que queiram aprofundar uma análise informada 
sobre a implantação do Porto Maravilha. Para tanto, faremos: 

ii. uma caracterização das mudanças pretendidas pela Operação Urbana 
Porto Maravilha e pelo VLT Carioca e sua relação com a Nova Agenda 
Urbana e a abordagem das Cidades Inteligentes;
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iii. uma apresentação sobre o contexto, os desafios e os objetivos do 
Plano de Mitigação para a Demolição da Perimetral;

iv. uma análise do processo de implantação do Plano como um exercício 
de ação integrada de vários atores, o que permitiu a otimização de 
seus recursos;

v. algumas reflexões e lições deixadas por este processo para a geração 
de uma gestão urbana inteligente.

AS MUDANÇAS PRETENDIDAS: OS OBJETIVOS DO PORTO 
MARAVILHA E A COMPLEMENTARIEDADE DO VLT

A Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, criada pela Lei 
Complementar Municipal (LMC) 101/2009, com vigência de 30 anos, 
está sendo implementada na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) 
da região do Porto. Seus princípios, diretrizes e objetivos apresentam forte 
alinhamento com os parâmetros defendidos pela Nova Agenda Urbana e 
pela abordagem cidades inteligentes. Tanto no que se refere às intervenções, 
quanto do ponto de vista do processo de gestão das mudanças que vem 
sendo implementado. O planejamento estratégico da operação é baseado 
em três eixos de intervenção complementares entre si: requalificação ur-
bana, desenvolvimento sócio econômico e desenvolvimento imobiliário.

De acordo com a LMC 101/2009, em seu artigo 2º, a Operação Urbana 
Consorciada Porto Maravilha tem por finalidade:

Promover a reestruturação urbana da AEIU (Área de Especial Interesse 
Urbanístico), por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços 
livres de uso público da região do Porto, visando à melhoria da qualidade 
de vida de seus atuais e futuros moradores, e à sustentabilidade ambiental 
e socioeconômica da região (LCM 101/2009).

O parágrafo 1º deste mesmo artigo estabelece um conjunto de prin-
cípios para o Porto Maravilha, o primeiro dos quais é “a priorização do 
transporte coletivo sobre o individual”. Já o quinto princípio refere-se 
“à integração da área com a área central da Cidade e o estímulo ao uso 
residencial, possibilitando melhor aproveitamento da estrutura urbana 
existente” (LCM 101/2009).

No parágrafo 2º são estabelecidas dezessete diretrizes que apontam para 
a ocupação e uso sustentável do solo, a valorização do patrimônio e dos 
espaços públicos, a integração da área com o restante do centro da cidade, 
a promoção da igualdade social e a mobilidade urbana. (LCM 101/2009)
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A LCM 101/2009 declara a AEIU como de uso misto e estabelece novos 
índices de ocupação dos terrenos, parâmetros de sustentabilidade para 
as edificações e cria um estoque de potencial adicional de construção a 
ser utilizado de forma onerosa, por meio da compra dos Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (Cepacs). O novo plano de ocupação 
reconhece e reforça a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos Bairros 
da Saúde, Gamboa e Santo Cristo (APAC – SAGAS), e mantem o desenho 
urbano existente, apenas alterando as funções e características de algumas 
vias para adequação ao novo padrão de mobilidade urbana.

A Lei estabelece que a Operação Urbana deve promover ações de desen-
volvimento social e delimita um programa de requalificação urbana de uma 
área de cinco milhões de metros quadrados, do qual constam renovação 
da infraestrutura urbana adequação do sistema viário e um novo padrão 
de urbanização com prioridade para o pedestre e o transporte público em 
detrimento do transporte individual motorizado, em concordância com 
os princípios legais estabelecidos.

Este programa, executado por meio de um contrato de Parceria 
Público-Privada entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) e a Concessionária Porto Novo, 
com duração de quinze anos e valor de R$ 7,6 bilhões, inclui as obras de 
requalificação e os serviços de manutenção e operação da região, pagos 
com os recursos advindos da venda dos Cepacs.4 

Além da prestação de serviços de manutenção e conservação de vias, 
praças, monumentos, sinalização vertical e horizontal, limpeza urbana, 
coleta domiciliar de lixo, operação e manutenção da iluminação pública 
e operação do trânsito em toda a área, até dezembro de 2016 foram cons-
truídos (CDURP, 2016):

• redes de drenagem, água, esgotos, gás, energia elétrica, telecomunica-
ções e iluminação pública em aproximadamente setenta quilômetros 
de ruas e avenidas;

• demolição da perimetral e sua substituição por uma nova via expressa, 
a construção de uma nova avenida, três quilômetros de pista para o 
futuro BRT Transbrasil e de nove quilômetros de túneis;

• ampliação de calçadas e praças e um novo passeio público com três 
quilômetros e meio de extensão, com o plantio de mais de cinco 
mil arvores.

Como parte dos preparativos para a Operação Urbana Porto Maravilha, o 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de 2010, considerando o cenário de 

4 Para mais informações sobre Cepacs, ver: SILVA. Lei Federal 10.257/2001; 
Resoluções CVM 400, 401 e 472. 2015.
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adensamento da região, apontou a necessidade de qualificar a mobilidade 
urbana na região central da cidade. Para responder à esta questão foram 
utilizados estudos preliminares feitos pelo Instituto Pereira Passos (IPP) 
para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que, em grande 
medida se baseavam na ideia da recuperação da malha dos antigos bondes 
que circulavam pelas ruas da cidade até os anos 50. 

Projetado como modal de média capacidade, o VLT foi também viabili-
zado por meio de um contrato de PPP entre o Município do Rio de Janeiro 
e a Concessionária VLT Carioca, tendo a CDURP como agente fiscalizador 
da implantação e operação, com duração de 25 anos e investimentos de 
R$ 1,157 bilhão, sendo R$ 625 milhões do Privado e R$ 532 milhões do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade.5 Ele tem 
como objetivo principal integrar os diversos serviços de transporte público 
que chegam ou cruzam a área do Porto Maravilha e o Centro da Cidade.6 
Sua malha de 28 km de trilhos e 31 paradas, ligam a estação das barcas, 
Central do Brasil, Rodoviária Novo Rio, várias estações do Metrô e terminais 
de ônibus, incluindo do futuro BRT Transbrasil, além do Aeroporto Santos 
Dumont e do Terminal Marítimo de Passageiros. Quando em operação 
plena terá capacidade para transportar até 300 mil passageiros por dia.

Suas características técnicas, além do conforto para os usuários, fo-
ram projetadas para valorizar o espaço público e a paisagem histórica 
da região. O sistema de alimentação não utiliza catenárias, o que evita a 
poluição visual dos cabos aéreos. Por ser elétrico, o nível de emissões e 
ruído são próximos de zero. As obras de infraestrutura tiveram início em 
2014. A primeira etapa, entre a Rodoviária Novo Rio ao Aeroporto Santos 
Dumont entrou em operação em julho de 2016, já integrado ao Bilhete 
Único Carioca. Um segundo trecho, entre o Campo de Santana e a Praça 
XV (Estação das Barcas) começou a operar em março de 2017. O sistema 
já transporta mais de sessenta mil passageiros por dia.

As intervenções do Porto Maravilha e a implantação do VLT se reforçam 
mutuamente, para fortalecer a atratividade do lugar e torná-lo referência 

5 Para informações sobre o VLT, ver: PORTO MARAVILHA. Porto Maravilha. 
Disponível em:<http://www.portomaravilha.com.br/veiculolevesobretrilhos>. Para 
informações sobre o contrato de PPP, ver: <http://www.portomaravilha.com.br/
documentos>. Acesso em: 05 dez. 2018.

6 Os serviços de transporte público no Rio de Janeiro são prestados por meio de 
ônibus, que transportam o maior número de passageiros, seguido pelos trens, metrô 
e barcas. Estes serviços, historicamente, atuam numa lógica de concorrência, com 
baixo grau de integração. Principalmente no que se refere aos operadores de ônibus, 
que concorrem entre si e com os demais serviços.
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de espaço urbano sustentável. Eles demonstram aderência aos princípios 
e diretrizes de uma cidade inteligente e sustentável, com a consequente 
quebra de paradigmas que vêm orientando a urbanização da cidade por 
décadas. A renovação urbana promove o acesso a melhores serviços ur-
banos e ao mesmo tempo, cria oportunidades de geração de emprego e 
renda, melhorando condições sociais dos atuais moradores (SILVA, 2013). 
A isto se acrescenta o trabalho de valorização da identidade e da cultura 
da região, o que fortalece autoestima dos moradores. Este processo de 
inclusão social induz objetiva e subjetivamente a sua permanência, uma 
vez que a valorização do patrimônio e da memória, que tem relevância 
singular (SILVA, 2015), se soma à sua localização estratégica para estimular 
a vinda de novos moradores e empresas. A prioridade para o adensamento 
populacional e o uso misto contribui, tanto do ponto de vista conceitual, 
quanto em termos práticos, para melhorar a mobilidade urbana, uma vez 
que cria oportunidade para que mais pessoas vivam próximas do local 
de trabalho, além de constituir um ambiente urbano mais equilibrado. 
O incremento do transporte público e as mudanças no sistema viário 
constituem um novo padrão de mobilidade urbana e permitem a maior 
integração desta região com o restante da cidade, também contribuindo 
para sua maior atratividade.

A intervenção mais marcante para a nova mobilidade urbana e do Porto 
Maravilha em geral foi a demolição dos cinco quilômetros do elevado da 
Perimetral. Construído ao longo das décadas de 1960 e 1970, o viaduto, 
além de não atender às suas funções para a mobilidade urbana, era o 
principal elemento urbano responsável pela degradação do patrimônio 
histórico e ambiental da região e o símbolo de um paradigma urbano que 
pensa mais nos carros do que nas pessoas.

Sua retirada possibilitou a implantação de uma nova via expressa e do 
Binário do Porto, gerando um aumento estimado de 25% na capacidade 
de tráfego, em relação à configuração original. (SILVA, 2014; SINERGIA, 
2013). Além disso, permitiu a criação da Orla Conde, uma área de pedes-
tres com 3,5 km de extensão valoriza o ambiente urbano e o patrimônio 
da região e reconecta o centro da cidade com a Baia de Guanabara. 

O PLANO DE MITIGAÇÃO

Para executar as obras de infraestrutura urbana e viárias do Porto 
Maravilha seria necessária a interdição de vias já saturadas, o que preju-
dicaria ainda mais o já bastante congestionado trânsito do centro do Rio, 
com reflexos em toda a Região Metropolitana. A principal ferramenta neste 
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processo foi o Plano de Mitigação para a Demolição da Perimetral, que 
promoveu a otimização do sistema viário, e estimulou mudanças culturais 
em relação à mobilidade urbana em articulação com a gestão das obras e 
a prestação de serviços.

 O Plano envolveu a ação coordenada de diversos órgãos da prefeitura, 
principalmente: CDURP, Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), 
Companhia de Engenharia de Tráfego da Cidade do Rio de Janeiro (CET 
Rio), Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Guarda Municipal e das conces-
sionárias Porto Novo (CPN) e VLT Carioca. E também com colaboração da 
Secretaria de Transportes do governo estadual, e de todas as concessionárias 
de transporte público e serviços de água e esgoto, fornecimento de energia, 
gás e telecomunicações. Logo de início, ficou claro que a articulação entre 
estes vários agentes era praticamente inexistente e que cada um operava 
dentro de suas próprias lógicas e interesses. Para executar as mudanças 
desejadas era preciso construir uma visão estratégica de conjunto em torno 
dos princípios e objetivos do Porto Maravilha e de futuro para a cidade.

CONTEXTO

Em 2010 o Rio de Janeiro tinha pela frente um intenso calendário de 
grandes eventos que culminaria com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016, passando pelos Jogos Mundiais Militares (2011), A Rio+20 (2012), a 
visita do Papa Francisco e a Copa das Confederações da Fifa (2013), a Copa 
do Mundo da Fifa (2014) e as comemorações pelos 450 anos da Cidade 
Maravilhosa (2015). A cidade já estava habituada a grandes eventos, como 
o Réveillon em Copacabana, que reúne cerca de dois milhões de pessoas 
todos os anos, e o Carnaval, com os desfiles no Sambódromo e os blocos 
carnavalescos, que nos últimos anos apresentaram um crescimento fan-
tástico, ampliando os dias de festa dos tradicionais quatro dias para mais 
de dez, levando mais de um milhão e meio de pessoas todos às ruas todos 
os dias. No entanto, estes são eventos que, embora modifiquem o sistema 
viário da cidade, ocorrem em feriados e com grande parte da população 
participando das festas. 

Um fato importante foi a inauguração do Centro de Operações Rio 
(COR), já como parte para os preparativos para os Jogos de 2016. O COR 
é uma central de informações e monitoramento de alta tecnologia com a 
função de integrar as ações e orientar as decisões da prefeitura com relação 
à mobilidade, prevenção e resposta a situações de emergência. Ele viria 
cumprir importante papel para a implementação do Plano, que por sua 
vez, também contribuiu para aprimorar seu funcionamento.
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Em 2009, a situação do trânsito nos horários de pico da manhã e da tarde 
na região central era de congestionamentos diários, com as principais vias 
saturadas (CDURP, 2010, p. 125-126). Uma delas, o elevado da Perimetral, 
representava importante conexão das principais vias de chegada ao centro, 
como Avenida Brasil, Linha Vermelha e Ponte Rio Niterói, com o Centro 
e a Zona Sul, concentrando o transporte individual. A Avenida Rodrigues 
Alves, sob o elevado, absorvia principalmente o fluxo de ônibus vindos 
das zonas norte, oeste e da baixada fluminense ao centro e linhas ligando a 
Rodoviária Novo Rio à zona sul. Estas duas vias deveriam ser interditadas 
para a execução das obras do novo sistema viário definido no âmbito do 
Porto Maravilha. A outra via com a função de fazer esta ligação, a Avenida 
Francisco Bicalho, também bastante saturada, não tinha capacidade para 
absorver o fluxo das outras duas vias. Para fazer as obras, era necessário 
repensar toda a mobilidade da região central e seus reflexos para o co-
tidiano do centro administrativo e financeiro da segunda maior região 
metropolitana do país (SINERGIA, 2013). 

PREMISSA, OBJETIVO E AÇÕES

A premissa fundamental do Planejamento foi a priorização do trans-
porte público em detrimento do individual – carros. Naquela altura já 
tínhamos claro que, para além do período de obras, estávamos a construir 
uma nova mobilidade urbana, em consonância com as finalidades da 
Operação Urbana. (LMC 101/2009; SINERGIA, 2013; ARRAES, SILVA, 
2014; SINERGIA, 2016).

A partir do reconhecimento de que era inevitável a piora da situação, 
o objetivo principal era reduzir o impacto das obras sobre o já precário 
trânsito na área central da cidade. Foram estabelecidas metas de limite de 
incremento dos congestionamentos para os principais eixos de trafego, 
para os horários de pico da manhã e da tarde (SINERGIA, 2013).

Para a definição das metas, o uso de tecnologias de planejamento e gestão 
de tráfego foram fundamentais. Para coleta de informações atualizadas, a 
Prefeitura ampliou a quantidade de equipamentos de contagem de fluxos 
(OCRs). As informações coletadas foram utilizadas em softwares de simu-
lação de tráfego, o que permitiu uma melhor compreensão da situação 
inicial e serviu para visualizar virtualmente as propostas de ajustes do 
trânsito, antes de testá-las na prática.

As propostas buscavam principalmente: otimizar o uso do sistema viário, 
priorizar o fluxo dos ônibus, introduzir e/ou intensificar a integração dos 
modais de transporte público, potencializar a oferta de capacidade em cada 



118 HORIZONTE PRESENTE

um deles, restringir o uso de automóveis e estabelecer intenso canal de 
comunicação sobre as ações junto à população. Um grande desafio deste 
exercício era conciliar as necessidades do trânsito a nível macro – fluxos 
da região metropolitana – com o micro – fluxos internos dos bairros onde 
as obras estavam sendo executadas.

A otimização do sistema viário passou por rever a capacidade e funcio-
nalidade das ruas e avenidas e também o sistema de operação, adequando 
sinalização semafórica. A prioridade para o fluxo dos ônibus ocorreu por 
meio da criação de corredores de BRS.7 Esta ação foi concomitante com 
medidas de racionalização de linhas e seus trajetos, e a intensificação da 
integração operacional entre os ônibus e destes com trem, metrô e barcas. 
Houve ainda esforço destas concessionárias para aumentar sua oferta de 
viagens (SINERGIA, 2016). Estas ações envolveram também os ônibus 
fretados por condomínios – em sua maioria da Barra da Tijuca – que 
transportam seus moradores para o centro da cidade. 

A restrição aos automóveis se deu objetivamente pela redução drástica 
do número de vagas de estacionamento na área central da cidade, de 4.333 
para 2.170, grande parte ofertada por estabelecimentos clandestinos. E 
subjetivamente pela campanha de comunicação para incentivar o uso dos 
transportes públicos. Outra medida foi a restrição dos horários de circulação 
de caminhões, alterando a logística do comércio e dos serviços públicos, 
incluindo a prestação de serviços da Porto Novo e também das obras.

O trabalho de comunicação foi realizado principalmente pela CDURP 
e pela Concessionária Porto Novo, contou também com o Site Cidade 
Olímpica, da Prefeitura, e mais tarde, com a Concessionária VLT Carioca. 
Foram produzidos diversos materiais de divulgação, impressos e eletrôni-
cos. Estes, sob a forma de vídeos e postagens, foram divulgados nas mídias 
sociais da CDURP, Porto Novo, Cidade Olímpica e também das concessio-
nárias de transporte público. Houve também campanhas com anúncios 
nas principais emissoras de rádio. Quanto aos materiais impressos, foram 
produzidos folhetos com distribuição por equipes treinadas, nos edifícios, 
nos locais de grande concentração de pessoas, como terminais e pontos 
de ônibus e estações das barcas, trem e metrô, onde também foram fixa-
dos painéis informativos para a população em toda região central. Cada 

7 Vale lembrar que em dezembro de 2009 foi criado o Bilhete Único Carioca e em 
fevereiro de 2010 o Bilhete Único Intermunicipal. Ainda que com lacunas, ambos 
representaram um grande avanço na integração tarifária dos transportes públicos 
no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2013, a Prefeitura adotou o sistema de tarifa 
única para os ônibus. Essas medidas foram importantes para estimular o uso do 
transporte público.
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alteração no trânsito e na circulação dos ônibus era precedida de coletiva 
de imprensa liderada pelo prefeito, para marcar a importância das ações.

Para dar conta do equilíbrio dos impactos das mudanças entre os níveis 
macro e micro, a CDURP e as Concessionária Porto Novo e VLT Carioca 
mantinham equipes dedicadas ao contato permanente com os moradores 
para informar sobre as alterações e coletar contribuições e críticas para 
eventuais ajustes das ações, tanto referentes ao cronograma das obras, 
quanto às medidas mitigadoras, para minimizar os impactos sobre o co-
tidiano da região.

A GESTÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

A CDURP, juntamente com a SMTR, a CET Rio, o COR e a Concessionária 
Porto Novo vinham atuando de modo coordenado no Planejamento das 
obras e das ações de mitigação de impactos sobre o trânsito (SINERGIA, 
2013).8 Na medida em que as obras avançavam, o planejamento ganhava 
maior complexidade, servindo com aprendizagem para a fase de interdição 
da Perimetral e da Avenida Rodrigues Alves.

O planejamento estabeleceu um conjunto de fases para a implantação 
das obras e das medidas de mitigação.9 A definição das alternativas passava 
pelo crivo dos vários atores envolvidos e os debates sempre confrontavam 
as perspectivas e interesses de cada setor. Nos casos em que não havia 
consenso, a solução passava pela mediação do prefeito. Esse método dei-
xava claro o entendimento de que as soluções não tinham somente uma 
dimensão técnica. Era sempre necessário “medir o pulso da população”, 
no sentido de avaliar se, apesar de dada solução técnica se apresentar como 
a melhor, naquele momento, em função da dinâmica da cidade, ela seria 
a mais adequada. Por outro lado, o ritmo das obras servia de forte lastro 
para um comportamento compreensivo por parte da maioria da população.

O plano estabeleceu um sistema de monitoramento bastante rigoroso e 
mecanismos para ajustes permanentes, para garantir sua eficácia. As me-
dições eram feitas a cada duas semanas para verificar a eficácia das ações, 

8 Ver capítulo 6.2 do “Relatório de Atualização do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) da Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro”, ela-
borado pela Sinergia Estudos e Projetos. Cf.: SINERGIA. Relatório de atualização do 
estudo de impacto de vizinhança (EIV) da operação urbana consorciada da região do 
Porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Cdurp, 2013. http: <//www.portomaravilha.
com.br/conteudo/estudos/atualizacao-eiv-e-de-trafego/volume-1.pdf>. Acesso em: 
05 abr. 2017.

9 Ibidem, p. 106.
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no sentido de manter o trânsito dos eixos selecionados dentro das metas 
estabelecidas. Caso contrário, novas ações deveriam ser implementadas.

As interdições foram sempre precedidas da implantação de alternati-
vas viárias de mitigação, que eram testadas antes de serem implantadas, 
primeiro por meio simulações e, depois, nas ruas. Desse modo, havia 
tempo tanto para a população se adaptar, como para que eventuais ajus-
tes e correções fossem feitos antes de efetivar as mudanças. Isso exigiu 
também preparação muito intensa, para que as medidas fossem eficazes e 
não comprometessem o cronograma de obras. Vale lembrar que naquele 
momento a CPN, responsável pela execução das obras, já havia assumido 
a prestação dos serviços urbanos na área do Porto Maravilha, que incluía 
a operação do trânsito, limpeza urbana e coleta de lixo domiciliar. Este é 
aspecto que demonstrou a adequação do modelo de PPP adotado. A CPN 
logo percebeu a necessidade de qualificar a coordenação entre gestão e 
o monitoramento das obras e dos serviços. Um exemplo era o impacto 
das obras sobre a limpeza urbana. A concessionária tomou medidas tanto 
nos canteiros, para evitar sujeira dos veículos das obras nas ruas, quanto 
nas rotinas dos serviços de limpeza, para evitar sólidos em suspensão, de 
modo a evitar queda da sua nota de desempenho. Resultado, ruas limpas 
mesmo durante o intenso período de obras. 

Uma vez encaminhadas as interdições, começavam os desafios para a 
execução das obras de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, energia 
elétrica, gás e telecomunicações e de urbanização. Para não gerar inter-
rupções na prestação destes serviços, a nova infraestrutura tinha que ser 
feita e entrar em funcionamento antes de desativar a existente. Em função 
do espaço físico, da sobreposição destas redes e das condições do subsolo, 
este foi um imenso desafio enfrentado.

Os projetos de infraestrutura dependiam da aprovação de cada conces-
sionária. Estas, por sua vez, forneciam suas especificações técnicas e seus 
cadastros de rede para elaboração dos projetos. No entanto, quando as 
ruas eram escavadas, a situação encontrada era bastante diversa do que 
aqueles apresentavam, sendo necessário rever o que havia sido projetado. 
Isso ocorreu inúmeras vezes ao longo das obras.

Além desses fatores, em conformidade com as normas brasileiras, as 
obras eram acompanhadas por arqueólogos sob orientação do Instituto 
do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Essa regra se aplica à toda 
área do Porto Maravilha e das obras do VLT. Durante as escavações para 
construção das infraestruturas, caso fosse encontrado algo de potencial 
valor arqueológico, as obras somente podiam avançar após aprovação da-
quele órgão sobre as medidas a serem tomadas em relação aos achados. E 
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nestes casos, o grande problema era a total falta de previsibilidade.10 Dentre 
tantos, o Cais do Valongo declarado em julho de 2017 como Patrimônio da 
Hunanidade, é o maior exemplo mais relevante, que demandou mudanças 
importantes nos projetos de infraestrutura e urbanização.

Cada avanço da obra dependia do entendimento entre este conjunto de 
atores. Exigências técnicas e cronogramas com lógicas diferentes tinham 
que ser conciliados a cada passo das obras.

Somando as diferentes características e exigências técnicas de cada tipo 
de rede – água, esgoto, drenagem, gás, energia elétrica, telecomunicações 
–, várias vezes, na hora de compatibilizar os projetos no campo, sim-
plesmente não havia espaço no subsolo para todas estas infraestruturas. 
Cabia à CDURP reunir a todos para encontrar soluções que atendessem 
aos diversos interesses e necessidades. 

Este quebra-cabeças era montado e remontado em várias reuniões com 
os diferentes atores envolvidos, num esforço permanente de construção 
de soluções e consensos. Foi um processo intenso de aprender-fazen-
do. Foram inúmeras reuniões com longas discussões técnicas e também 
muitos encontros do prefeito e da diretoria da CDURP com os dirigentes 
destas empresas para sensibilizá-los e comprometê-los com o processo de 
mudanças em curso. Muitas vezes, essas reuniões ocorreram na beira da 
vala. Este processo implicava também na articulação com as obras viárias 
propriamente ditas, cujo avanço dependia do ritmo da reconstrução das 
infraestruturas. Isso tudo sob a pressão dos prazos contratados e, principal-
mente do compromisso de deixar a cidade pronta para os jogos olímpicos. 
Neste período pesou, sobretudo, a capacidade técnica e o comprometimento 
de trabalhadores e dirigentes em torno das mudanças pretendidas. O que 
permitiu um novo olhar sobre recursos técnicos e materiais disponíveis 
para construir soluções para os desafios enfrentados.

BREVE REFLEXÃO E ALGUMAS LIÇÕES

Neste processo de gestão da mudança no centro do Rio de Janeiro, 
percebemos que muitas adaptações poderiam ter ocorrido mesmo sem o 
acontecimento do Porto Maravilha. A revisão e otimização de diversas ruas 
e avenidas, o ordenamento de espaços públicos, as restrições aos estacio-
namentos como forma de inibir o uso dos automóveis, o ordenamento da 
circulação de caminhões pelo centro da cidade. Todas estas ações derivam 
de um olhar amplo e integrado da gestão da cidade.

10 O Diagnóstico do Potencial Arqueológico do Porto Maravilha e os Programas 
de Gestão do Patrimônio Arqueológico. Cf.: PORTO MARAVILHA. Disponível em: 
<http://portomaravilha.com.br/estudos_tecnicos>. Acesso em: 05 dez. 2018.
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E esta é a grande lição aprendida. O conhecimento dado pelo uso das 
tecnologias da informação foi potencializado ao trocarmos de paradigma. 
Passar de uma perspectiva setorial para um olhar integrado e coordenado 
foi a receita do sucesso. Os mecanismos de diálogo e participação que 
envolveram principalmente a população da região foram parte importan-
te. Para além de formatos genéricos, que levam a debates intermináveis e 
impasses, o contato direto com os atores para tratar de problemas que os 
afetam, conferiu objetividade e resultados concretos, sobretudo do ponto 
de vista do interesse público.

A concessão da área do Porto Maravilha para execução do conjunto de 
serviços e obras mostra-se um modelo bastante adequado, uma vez que 
facilitou muito a coordenação da elaboraçao de planos e projetos, e a sua 
implantação, tendo em conta o dia a dia da cidade.

Conforme o último Relatório de Monitoramento, de outubro de 2016, 
verificamos que entre novembro/2014 e setembro/2016, houve um aumento 
de cerca de 400 mil passageiros/dia nos transportes de massa; aumento da 
velocidade média dos ônibus nos 12 corredores no Centro da cidade de 11, 
8%, no período de pico da manhã e aumento nas velocidades em 4 eixos 
de acesso ao Centro – Linha Vermelha +35%, Caju- Aterro + 38%, Aterro 
do Flamengo + 75%, Túnel S Barbara +80% e Av. Radial oeste + 106%. 

De acordo com a CET Rio, em matéria publicada pelo Jornal O Globo 
em 04/08/2017, houve aumento de 8,3% em relação a 2013 – início da 
demolição da Perimetral – e de 10,6% em relação à 2009. Ainda de acordo 
com os técnicos da companhia, os dados apontam que a melhoria na fluidez 
no tráfego se tornou mais expressiva em 2017, com quase todas as obras 
entregues (O GLOBO, 2017), o que sugere que as transformações físicas 
estão sendo acompanhadas por mudanças culturais. 

A integração e a troca de informações entre os operadores dos diferentes 
modais de transporte, bem como dos serviços urbanos, foram práticas 
inovadoras fundamentais para a gestão da mudança e um ótimo exemplo 
de como dotar a cidade de uma gestão urbana inteligente. Na medida em 
que as fases do planejamento avançavam, a percepção dos ganhos com o 
trabalho integrado foi ficando cada vez mais clara. O processo beneficiou 
bastante o COR, que estava nascendo exatamente como órgão de integração 
e coordenação. Um ganho fundamental verificado foi o convencimento 
entre os quadros técnicos em relação à priorização do transporte público 
em detrimento do individual como paradigma a ser adotado. Outro foi o 
enfrentamento e superação – ao menos parcial – da lógica concorrencial 
entre os diferentes operadores de transporte público. Além disso, agora, 
além de novas redes, há um cadastro fidedigno, que certamente facilita a 
operação e manutenção por parte das operadoras.
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Transformar as cidades que existem em cidades sustentáveis é um desafio 
imenso. Depende de muita determinação. Envolve habilidade de dialogar, 
articular, coordenar, convencer. Implica em reconhecer a diversidade de 
olhares e interesses presentes no tecido social, cultural e econômico que 
cobrem a cidade e descobrir formas de fazer novas costuras, novos borda-
dos. A isto, chamamos de gestão inteligente da mudança.
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