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Abstract: 
 
The paper describes the urban landscape revitalization projects for three areas included in the Plan 
for the Docklands of Rio de Janeiro, being developed by the Mayor through the Pereira Passos 
Planning Institute. The projects were undertaken by the firm of Mayerhofer & Toledo Arquitetura, 
Planejamento e Consultoria Ltda, under a contracted bid made by IPP. It discusess how the 
landscape re-design solutins adopted for the public open spaces of Santo Cristo, Saúde and Gamboa 
district  may be evaluated as an effort to deal with different architectural and urbanistic typologies, 
and, at the same time,  preserve and integrate distinct ambiances.The defeat faced by the project team 
was to conceal the preservation of the characterisitics of the landscape and conceal it with the future 
of the whole coastal zone, including new cultural, commercial and touristic activitie.The paper 
presents the landscape design approaches and methodology and discusses the public domain 
insertion of the projects, by clarifying the historic and institucional conditions undertaken for a large 
scale intervention of this kind in Rio de Janeiro metropolitan context.  
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1. INTRODUÇÃO 
Como outras cidades brasileiras e da América Latina, a história urbana do Rio de Janeiro está ligada 
ao seu caráter de cidade marítima, condicionada economicamente à existência do porto e aos 
transportes marítimo e ferroviário. 

A vida urbana desenvolveu-se desde o seu início no século XVI, junto e ao longo da Baía da 
Guanabara, e, atualmente, no início do século XXI, após a degradação ocorrida nos bairros que se 
desenvolveram nas proximidades do centro e do porto, observa-se um grande esforço, por parte das 
autoridades municipais, no sentido da revitalização urbana da frente marítima e de suas cercanias. 

As áreas de intervenção apresentadas neste trabalho situam-se entre o antigo porto (figura 01) e os 
morros que delimitam a área central, na conexão entre a Baía da Guanabara e a linha férrea da Central 
do Brasil, estando localizadas em áreas residenciais tradicionais, nos limites dos bairros da Saúde, 
Gamboa e Santo Cristo, perto do centro histórico da cidade.  
 
 



 
 

Figura 1 – Foto área da área portuária do Rio de Janeiro 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

 
O tecido urbano permite identificar a linha-limite da costa original, testemunhando a evolução urbana 
e a transformação da paisagem, definidas em três momentos:  

- as origens da ocupação da região, no início do século XVIII, nesta época caracterizada pela série de 
praias, pequenas enseadas e encharcados; 

- o crescimento do comércio marítimo e a expansão das instalações de armazenagem de produtos 
agrícolas e industriais, no início do século XIX, que ocasiona sucessivos aterros e re-alinhamento da 
costa; 

- a expansão da cidade como pólo industrial, a partir de início do século XX, que gera a expansão e 
modernização do porto e dos acessos viários, acentuando a ligação rodoviária desta área com as zonas 
norte sul da cidade.  

No início do século XXI, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro desenvolveu um plano regional 
para a revitalização da área portuária – o Porto do Rio, incluindo novos sistemas de circulação e 
transportes, novo parcelamento e regulamentação urbanística e edilícia, quanto a zoneamento, 
preservação de patrimônio e implantação de novos usos e atividades, com a combinação de atividades 
residenciais, culturais e comerciais i. 

Dentre seus objetivos em relação à paisagem urbana, o plano pretende recuperar a referência à antiga 
delimitação da linha costeira, com recursos de tratamento específico visando a preservação, no 
presente e no futuro, das marcas do passado da região como um todo. Outro aspecto importante foi a 
indicação dos projetos de revitalização urbana para áreas residenciais localizadas  nas áreas elevadas 
dos morros localizados em torno da área central, com perfis morfológicos particulares, definidos pelo 
parcelamento fundiário e tipos construtivos.   

Nesse contexto, estão sendo apresentados três projetos de re-qualifação da paisagem urbana, com viés 
de preservação ambiental e princípios de re-desenho urbano, desenvolvidos entre 2001 e 2003:  

-o Projeto de Revitalização Urbana do Morro do Livramento;  
-o Projeto de Revitalização Urbana das Ruas Pedro Alves, Santo Cristo e adjacências; 
-o Projeto de Revitalização Urbana das ruas Rivadávia Correa e Barão da Gamboa. 



 
 
2. ASPECTOS HISTÓRICOS  
O processo de urbanização da área portuária da cidade começou no século XIX, segundo trabalho 
coordenado por Elizabeth Cardozo, com a ocupação inicial dos morros, originada pela edificação de 
estruturas religiosas e militares ii. 

A presença de mosteiros, como no Morro de São Bento, de igrejas, como no Morro do Livramento e 
no Morro do Pinto, e de fortificações, como no Morro da Conceição, seguiu os princípios da 
colonização portuguesa para as áreas elevadas: defesa do território e melhores condições sanitárias.  

Mais tarde, no século XIX, essas elevações foram sendo ocupadas devido ao crescimento da 
população residente, atraída pelas oportunidades de trabalho oriundas das atividades do porto. O 
aspecto morfológico peculiar da frente costeira (figura 02), recortado pelas praias e enseadas, a 
ocorrência de áreas alagadas e o solo rochoso contribuíram para o isolamento espacial dos bairros 
localizados nessa região até o início do século XIX.  

 

 
Figura 2: Mapa do Rio de Janeiro no final do século XIX  

Fonte: CARRER, 1999 iii  
 

O comércio de sal e o tráfico de escravos levaram, segundo Sergio Lamarão, ao aumento das 
atividades de comércio e transporte marítimo, atraindo cada vez mais moradores para a proximidades 
do porto iv.   

Até meados do século XIX, as antigas propriedades que pertenciam a militares, religiosos e donos de 
chácaras de plantio agrícola, passaram por um intenso processo de parcelamento e loteamento, 
segundo os modelos de implantação urbana colonial portuguesa: lotes estreitos e longos, ao longo de 
ruas, vielas e escadarias estreitas, ladeados por casas térreas e sobrados .  

A ocupação dos morros existentes foi diferenciada segundo a especialização de usos: religiosos e 
militares, nos Morros de São Bento, Valongo e Conceição; residencial, nos Morros do Pinto, 
Livramento e Providência; e mistos, incluindo usos institucionais com hospital e cemitério, nos 
Morros da Saúde e Gamboa v.   

A expansão da cultura de café e da atividades, comerciais presentes na cidade, somadas à implantação 
da ferrovia em associação à consolidação das atividades portuárias e residenciais definira, durante  a 
segunda metade do século XIX, o perfil de ocupação urbana da área costeira, ao sopé dos morros e ao 
longo das ruas sinuosas que os contornavam. A paisagem original dos denominados bairros portuários 
foi mais drasticamente alterada com o plano de renovação urbana (figura 03), implantado no início do 
século XX pelo prefeito Pereira Passos.  



Segundo Benchimol, esse plano incluiu, dentre inúmeros investimentos na área central, a 
modernização do porto, ocasionando o desaparecimento das praias, pequenas ilhas e enseadas, devido 
à retificação e aterramento da área situada entre os morros e as instalações e armazéns vi. Depois desse 
período, dois diferentes setores morfológicos foram definidos: as áreas de ocupação dos morros e das 
ruas que o delimitavam, com seu casario de uso residencial e comercial, de baixo gabarito, geminado 
e alinhado junto às calçadas, e as quadras situadas na partes planas e baixas, que apresentam lotes de 
maiores dimensões, ocupados, em geral,  por galpões, silos e armazéns.  

No entanto, a antiga ambiência marcada pela paisagem característica dos morros e se seus limites 
foram preservadas, quase na íntegra, sendo regulamentados por rígida legislação de proteção ao 
patrimônio. O contraste entre a cidade colonial , do século XIX, e a cidade moderna de meados do 
século XX é uma característica marcante da área. 

Na década de 1960, a construção da Avenida Perimetral, com sua estrutura elevada edificada ao longo 
das docas, produziu novamente uma modificação radical da paisagem marítima. A partir desse 
momento, os sistemas de transporte e circulação rodoviária foram introduzidos nessa região, 
transformando o uso e atmosfera das e avenidas junto ao porto vii.    

 

    
Início do século XIX       Meados do século XIX 
 

  
 

Final do século XIX       Início do século XX 
 

Figura 3: Esquema da evolução urbana da área portuária 

 
 
3. ASPECTOS MORFOLÓGICOS 
 
Seguindo a metodologia de análise morfológica descrita por José Lamasviii,  podemos identificar tipos 
morfológicos distintos quando comparamos os setores mais antigos dos bairros portuários e aqueles 
situados nas áreas aterradas. Os modelos de urbanização, configurados através do arruamento, 
parcelamento fundiário e ocupação dos lotes contribuíram para moldar parâmetros diferenciados no 
tocante às relações espaciais e enquadramentos da paisagem (figura 04 e 05).  

Nos morros e nas ruas e quadras junto aos sopés, no antigo limite da linha costeira, observamos a 
presença de lotes com dimensões em torno de 5x50 m em média. As ruas esteitas são emolduradas 
pelas edificações, que definem seu alinhamento. O arruamento não foi previsto para o tráfego de 
veículos e a interação entre o casario e as ruas gerou o sistema de espaços livres públicos, que incluem 
as ruas e vielas com calçadas estreitas, escadarias, pequenos largos e praças.  



Embora, em alguns casos, pertençam a épocas diferentes, de modo geral as edificações formam um 
conjunto edilício uniforme, no tocante a volumetria e dimensões. Esse conjunto encontra-se 
preservado em seu caráter original, identificando poucos focos de degradação. 

O continuum  urbanístico, caracterizado pela relação uniforme entre a arquitetura das edificações e os 
espaços livres, é interrompido ocasionalmente por pontos de visada da paisagem do entorno, a média 
e longa distância, constituindo forte identificação com o passado e, ao mesmo tempo, com as grandes 
transformações ocorridas na área.   

Em relação a modificações internas, essas ocorreram dentro dos lotes, onde novas edificações foram 
sendo acrescidas, dando lugar a becos e pequenas vilas de casas geminadas, intensificando a ocupação 
residencial e preservando a ambiência original de meados do século XIX. 

Nas áreas planas, podemos encontrar diferentes tipos de lotes, de ruas, de quadras e quarteirões,   
de acordo com o uso e ocupação do solo.  

Existem antigas estruturas e instalações ligadas à ferrovia, como trilhos, túneis, estações, galpões e 
antigos pátios de manobra desativados, correspondendo a grandes extensões de terrenos vazios e 
edificações sem utilização. Encontram-se também armazéns situados ao longo das antigas docas, 
bloqueando as visadas da Baía da Guanabara, e correspondendo a grandes volumes edificados com 
massa construída compacta, destinadas  originalmente a atividades de estocagem e comercialização de 
produtos que vinham do interior através da ferrovia e eram embarcados nos navios. 

Algumas dessas estruturas como a maior parte do armazéns e o Moinho Fluminense, voltado à 
comercialização de trigo, continuam em atividade.  
 
   

 
Mapa da área no início do século XX Largo de Santo Cristo - a área aterrada e o novo traçado  
Fonte: PCRJ/SMU/CAU, 2000 ix   Fonte: VIANNA, 2001x 

Figura 4 – O início do século XX e as transformações morfológicas da paisagem 
 
 

 
Figura 5 – O antigo Saco da Gamboa depois do aterro no início do século XX -Foto dos autores 



 
4. O PLANO DE REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO 
Desde Pereira Passos, vários planos foram feitos para a cidade e para a região portuária.   Quando 
estudados, é possível analisar a evolução urbana dessa região e sua importância para a memória 
cultural da cidade, além de podermos avaliar como as idéias, neles contidos, refletiram o pensamento 
urbanístico de suas épocas. 

- Reforma de Pereira Passos, empreendida entre 1903 e 1906, representou o ingresso da cidade do Rio 
de Janeiro, já capital da República, na modernidade, e buscou o saneamento, embelezamento e 
organização espacial da cidade européia de meados do século XIX.   

- Plano Agache, elaborado em 1930 pelo urbanista francês Alfred Agache, significou o grande 
momento de reflexão sobre a cidade do século XX, como um todo, prevendo, dentre diversas obras, a 
abertura da Avenida Pres. Vargas, parte das ligações metroviárias e túneis de ligação norte-sul. 

- Plano Doxiadis, promulgado em 1965, durante  a administração de Carlos Lacerda, para responder a 
um surto de crescimento demográfico-territorial inédito na história da cidade. O plano diretor, 
desenvolvido pelo escritório grego Doxiadis Associates, enfatizou o abastecimento de água, o 
saneamento básico e propostas viárias de cunho modernista. 

- o PUB RIO, datado de 1977, após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro  ocorrida em 
1975,  elaborado pelos técnicos do novo Município, englobava diretrizes de cunho normativo, com 
parâmetros urbanísticos para a cidade.  

- O Plano Diretor , de 1992 , que igualmente ao PUB, foi elaborado pelos técnicos da Prefeitura, e 
aprovado através da lei 16/92, cumprindo as determinações da nova Constituição Federal e da Lei 
Orgânica do Município. 

Nesse contexto, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, elaborou o Plano de 
Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio, que propõe, além da implementação de um 
novo sistema de circulação, um novo Projeto de Alinhamento e zoneamento, com a  preocupação de 
preservar os bens históricos assim como de adensar a área com usos múltiplos de novas atividades 
econômicas, culturais e residenciais. Essas propostas estão de acordo com as teorias urbanísticas 
recentes que vêem na diversidade de usos e no adensamento populacional uma proposta coerente de 
maximização da infra-estrutura instalada nas áreas centrais. A preservação de marcos referenciais e de 
edifícios históricos aumenta a identificação do morador com sua cidade, passando esse a dar maior 
valor ao ambiente em que vive. 

O cerne das propostas do Plano para o Porto do Rio está em valorizar a orla da Baia da Guanabara. A 
intensa e contínua utilização dos seus recursos hídricos proporcionou aos habitantes e usuários, em 
sua área de influência, inúmeros benefícios sociais e econômicos. O equilíbrio entre o 
desenvolvimento social, através da preservação dos usos residenciais, e a preservação dos recursos 
naturais é uma das questões centrais para o planejamento das obras em questão para o Porto, e 
deverão estar sintonizadas com os esforços de recuperação do espelho d’água da Baía, protegido por 
vários instrumentos da legislação ambiental em vigor, em especial do âmbito estadual.   

O futuro aproveitamento do Píer Mauá para atividades culturais, com a possível implantação do 
complexo do Museu Guggenhein, a destinação da área dos armazéns para atividades culturais, a 
implantação de equipamentos esportivos como a Vila Olímpica da Gamboa, e turísticas, como a 
Cidade do Samba, vêm ao encontro do re-direcionamento dos investimentos públicos, que deverão 
estar voltados à otimização da infraestrutura e da superestrutura instaladas e à valorização de um 
perfil de paisagem singular. Esses esforços buscam reverter a tendência mostrada pelo capital 
imobiliário em investir em novas áreas de expansão para bairros residenciais . 

No Plano foram propostos critérios de intervenção apoiados em estratégias de desenvolvimento a 
médio e longo prazo, no formato de outros programas desenvolvidos para outras cidades no mundo: 
revitalização de setores antigos, integrando-os às áreas com novas edificações; suporte à economia 
local; promoção da diversidade de usos, estímulo à participação popular e a iniciativas de cooperação 
comunitária. De acordo com esses princípios, o Instituto de Urbanismo Pereira Passos norteou a 
contratação dos estudos, programas e projetos necessários à sua consolidação. 



 
 
5. OS PROJETOS RE-QUALIFAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA  

Os projetos apresentados a seguir foram elaborados entre 2001 e 2003 para a firma Mayerhofer & 
Toledo Arquitetura, Planejamento e Consultoria Ltda, em contrato firmado com o Instituto Municipal 
de Urbanismo Pereira Passos. Os Projetos de Revitalização Urbana do Morro do Livramento, das ruas 
Pedro Alves, Santo Cristo e adjacências e das ruas Rivadávia Correa e Barão da Gamboa estão 
indicados na planta geral da área portuária (figura 06), onde também foram salientados os aspectos 
ambientais gerais. 

Para o desenvolvimento dos projetos,  foram aplicados critérios de leitura e compreensão do contexto 
paisagístico e urbanístico, procurando observar como se deu a urbanização, que seguiu essas duas 
vertentes principais, justapondo-se historica e fisicamente: a ocupação das encostas dos morros, que 
remonta ao século XVIII, e a densificação das áreas planas, aterradas e alinhadas no início do século 
XX.  O conhecimento da história urbana somou-se a levantamentos das edificações tombadas e/ou 
preservadas pelo Patrimônio Histórico. Além desses aspectos foram analisadas as condições de 
infraestrutura urbana, no tocante a drenagem e iluminação pública, além do diagnóstico da circulação 
viária e dos transportes urbanos.  

Os estudos e levantamentos de dados iniciais viabilizaram a elaboração dos projetos cujo escopo 
inclui propostas de re-desenho urbano e re-qualificação paisagística dos espaços públicos, incluindo 
ruas, calçada, praças e largos, novos sistemas de iluminação pública, de circulação e sinalização 
viária, de drenagem e de indicação de novos elementos de mobiliário urbano.  Em algumas situações, 
foram recomendados instrumentos específicos para a preservação do patrimônio, seguindo os 
preceitos e recomendações oficiais para restauro de bens culturais, incluindo-se nessa categoria os 
conjuntos urbanos e paisagísticos existentes.    

A conceituação e definição de partido basearam-se no estabelecimento de padrões projetuais, de 
aplicação contínua e linear, ao longo das ruas, vielas, escadarias e calçadas, e na identificação de 
pontos de intervenção especial, de aplicação única e focal.  
 

 
Figura 6- Planta geral da área portuária e indicação das áreas de projeto 

 
 



 

 
5.1. Projeto do Morro do Livramento  
 
A área de intervenção no Morro do Livramento mede cerca de 40.000 m2  e foi delimitada pelo IPP 
em três setores, seguindo a divisão fisiográfica e indicando três vertentes principais: a leste, 
correspondente ao setor 1; a norte, correspondente ao Setor 2, e a sul, identificada com o Setor 3.  

O projeto foi baseado na conceituação e na definição de diferentes padrões de urbanização, 
condizentes com a característica dimensional e funcional das vias e pautados em intervenções 
contínuas, alem de pontos de intervenção com tratamento paisagístico especial.  

O conceito adotado foi o de salientar a ambiência urbana local e seus aspectos históricos, assumindo 
um viés propositalmente neutro, necessário a esta postura, observando-se, contudo, potenciais de 
renovação. 

Do mesmo modo, foram atendidos critérios de conforto, físico e ambiental, segurança e 
acessibilidade, voltando-se o projeto principalmente aos moradores da área, procurando 
compatibilizar o funcionamento atual do sistema viário, com as melhorias referentes à infra-estrutura 
– drenagem e iluminação, e à qualidade ambiental dos espaços públicos, aumentando, quando viável, 
a arborização e destinando espaços de lazer e convívio a população local. 

Foi desenvolvido em conformidade com o levantamento sociocultural realizado, observando-se a 
integração com os demais projetos de revitalização urbana em curso. Do mesmo modo foram 
considerados os critérios relativos a custo e facilidade de execução da obra,  tendo em vista a 
abrangência e impacto das propostas na área de intervenção.  

O sistema viário abrangido pela área de intervenção tem como estrutura principal as ruas e ladeiras, 
localizadas na parte alta do Morro, principalmente Rua do Monte, e as  ladeiras do Barroso e do Faria, 
conjugando trechos planos e íngremes, e os acessos situados nas duas vertentes principais: na vertente 
norte, junto às ruas Livramento e Sacadura Cabral; na vertente sul e leste, junto às ruas Camerino e 
Barão de São Félix. As larguras das faixas de rolamento variam entre 3 e 6 m, e as dos passeios, entre 
30 cm e 3 m, aproximadamente. 

Na vertente norte, junto às ruas Livramento e Sacadura Cabral, os acessos são compostos por ladeiras 
mais íngremes, Livramento e Madre de Deus, e menos íngremes como ruas Souza Bandeira, Cunha 
Matos e  João Álvares, e pelas Escadinhas do Livramento . Na vertente leste, pela Rua Camerino, o 
acesso é feito por ladeira muito íngreme, a Madre de Deus, e, na vertente sul, por ruas mais planas, 
como Costa Ferreira e Costa Barros, esta última composta ainda por trecho em escadaria, que 
corresponde a um bem tombado pela Prefeitura (BTM). 

O conhecimento  do sistema acima foi fundamental para a definição dos padrões urbanísticos e sua 
aplicabilidade. No tocante a novos dispositivos viários, propusemos, quase sempre, a solução de 
“traffic-calming” horizontal, nas esquinas, viabilizando a travessia com conforto para os pedestres, 
enfatizando a redução de tráfego nas vias, e definindo um caráter comum a toda à área de intervenção.  

Para responder à necessidade de estacionamento para guarda de veículos dos moradores e de maior 
conforto para os pedestres, adotamos a solução combinada de alargamento de  passeios, em geral 
muito estreitos, e implantação de baias, resultando no que denominamos de “ilhas” ou bolsões com 
arborização e iluminação especial (figura 07). Para as curvas em ladeiras íngremes, indicamos a 
pavimentação em concreto ranhurado, para evitar deslizes e a erosão provocada nos paralelepípedos.       

Para as ladeiras e ruas com passeios muito estreitos, procuramos proporcionar maior conforto para os 
pedestres, que circulam sempre pela caixa de rolamento, com a utilização de pavimentação 
combinada, conjugando duas faixas laterais, em concreto rugoso, e o miolo em paralelepípedo, 
definindo, assim, faixas de circulação de veículos e de pedestres. 

Como princípio geral, em relação à infra-estrutura, prevemos a implantação de sarjetas laterais, em 
paralelepípedo, conjugadas a bueiros e ralos. A iluminação será realizada por luminárias em postes 
baixos, com altura proporcional às caixas de rolamento das vias. 



Os princípios acima descritos foram sintetizados nos seguintes padrões urbanísticos e paisagísticos 
propostos para o Morro do Livramento : 
 
- Padrão 1:  
Vielas e becos, usados apenas por pedestres. Apresentam forma e dimensão variados, e seu tratamento 
será baseado na reforma de pavimentação, instalação de sistema de drenagem e iluminação.  

- Padrão 2: 
Escadarias existentes em concreto e em pedra. Apresentam forma de degraus, acabamentos e  
dimensão variadas, e  seu tratamento será baseado na reforma/reconstituição de pavimentação, 
instalação novas luminárias e padronização de guarda-corpos (figura 08). 

- Padrão 3: 
Ladeiras íngremes com passeios muito estreitos. Apresentam caixas de rolamento em torno de 3.00 m 
e passeios, de 30 a 50 cm. Propusemos faixas separadas, na caixa de rolamento, para  pedestres, em 
concreto rugoso, e para veículos, em paralelepípedo.  

- Padrão 4: 
Ladeiras e ruas  íngremes e/ou planas, com passeios muito estreitos. As caixas de rolamento medem 
cerca de 3.00 m, e os passeios, cerca de 1.00 m a 3.00 m. Adotamos, nos casos de passeios estreitos, 
as faixas separadas, na caixa de rolamento, para  pedestres, em concreto rugoso, e para veículos, em 
paralelepípedo. Nos passeios largos, propusemos as baias de estacionamento, de modo a evitar carros 
estacionados sobre os passeios.  

- Padrão 5: 
Corresponde a vias planas , com caixas de rolamento em torno de 4 m e passeios, em torno de 1.50m.  
Propusemos redução da caixa para 2.50 com baias laterais de 1.50 m, para estacionamento de veículos 
de moradores. A configuração das baias permitirá implantar arborização de médio porte e colocação 
de bancos e orelhões e de novas luminárias. 

- Padrão 6: 
Aplica-se a ladeiras com declividade crítica, com passeios ocupados por escadas que dão acessos a 
moradias com cota de soleira em desnível acentuado. As caixas medem cerca de 4.00 m, com passeios 
de 1.50 m. Além das faixas separadas, na caixa de rolamento, para  pedestres, em concreto rugoso, e 
para veículos, em paralelepípedo, propusemos a redução de caixa para criação de passeio, ao lado das 
escadarias, e também, onde necessário, para a criação de baias de estacionamento. 

- Padrão 7: 
Aplica-se a ruas em ladeiras com declividade moderada e junto a acessos principais. Apresentam 
caixas de rolamento em torno de 5.00 m e passeios em torno de 1.50 m. Propusemos a redução de 
caixa, com implantação de baias para estacionamento e para desvio de escadas.  

- Padrão 8: 
Aplica-se a ruas planas junto a acessos principais. Apresentam caixas de rolamento em torno de 5.00 
m a 6.00 m e passeios em torno de 1.50 m. Propusemos a redução de caixa, com implantação de baias 
para estacionamento, e carga e descarga, possibilitando a implantação de arborização e de elementos 
de mobiliário.  



  

 
Figura 7 – Proposta para a Ladeira do Barroso, com baias e “ilhas” 

Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 
 

 
Figura 8 – Proposta para a Rua Costa Barros, bem tombado pelo Município  

Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 
 

Os pontos de intervenção especial, descritos a seguir, compreenderam praças e largos existentes, 
assim como a implantação de novos espaços 
 
- Intervenção A: Beco e largo na conexão das ruas Ladeira Madre de Deus e Major Saião 

No acesso de pedestre, foi utilizado o padrão referente a vielas e becos, e  no largo, propusemos um 
alargamento de calçada, mantendo-se o raio de giro necessário, complementado com arborização e 
implantação de bancos e iluminação. 

- Intervenção B e C :  Conexão entre as ruas Cunha Barbosa/Monte e Largo da Rua Cunha 
Barbosa 

Considerando a proposta de continuidade de acesso por veículos integrando-se ao Largo contíguo, 
propusemos: local para estacionamento de veículos, recuperação da escadaria em granito existente; 
tratamento paisagístico do talude existente; bancos; arborização e iluminação. 

- Intervenção D: Área em frente a Igreja Na. Sa. do Livramento 

Com a implantação dos sistemas de “traffic-tables” na Ladeira e na Travessa do Barroso, buscamos 
proporcionar uma maior integração do pequeno largo, em desnível e de formato triangular, às ruas e a 
esquina onde se localiza a Igreja Na. Sa. do Livramento. Propusemos a valorização do afloramento de 
rocha existente, conjugando-o a uma escada de forma orgânica na esquina, e a um pequeno espaço 



destinado a brinquedos infantis. Essa área é definida por outra escada retilínea, que limitará o largo e 
facilitará o acesso a parte de baixo. Bancos, postes baixos e arborização complementam a intervenção, 
com a sugestão de tratamento de muro na calçada frontal (figura 09). 

- Intervenção E: Tratamento paisagístico em muro de pedras, na Ladeira do Faria 

O belo efeito do muro que conjuga afloramento de rocha com o trabalho artesanal em pedras de mão 
deverá ser valorizado com iluminação por holofotes e com a complementação da vegetação existente. 
Será indicada a retirada de concreto da amurada que encabeça o muro e a colocação de gradil em 
ferro, com padrão a ser definido pelo IPP. 

- Intervenção F: Tratamento paisagístico em Jardim sobre o Túnel João Ricardo 

Tendo em vista a vegetação existente, as escadarias e muros em pedra, deverá ser proposto o 
tratamento que valorize e potencialize esse espaço, com a localização, adequada ao terreno, de 
pequenos espaços para estar e descanso, destinados principalmente aos moradores que utilizam as 
escadas de acesso. A intervenção deverá prever o calçamento de áreas para bancos e postes, em 
paralelepípedo, e a iluminação deverá ser complementada com o uso de holofotes. 

- Intervenção G: Tratamento paisagístico na Praça Américo Brum. 

A partir das propostas preliminares apresentadas pelo IPP, definiu-se a intervenção nessa praça, que 
compreendeu:  a manutenção da quadra esportiva existente com a colocação de alambrado e pequena 
arquibancada; a previsão de área para manobra e estacionamento de vans,  kombis e carros de 
concessionárias; a destinação de áreas para brinquedos infantis, para quiosque de alimentação e para 
mirante. O monumento de São Jorge deverá ser relocado para junto ao meio-fio, buscando sua 
valorização, através de iluminação especial. 
 

    

 
Figura 9 – Proposta para Largo em  frente à Igreja Na. Sa. do Livramento 

Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 
 
No desenvolvimento do trabalho, além desses espaços, propusemos a destinação ao uso público, por 
meio de desapropriação, de quadra desativada de antiga associação comunitária, na Rua  Costa 
Barros, tendo-se projetado para essa área: quadra poli-esportiva com arquibancadas, equipamentos de 
ginástica, área para brinquedos infantis, palco para festas da comunidade e área de estar e 
alimentação. Com essa proposta, esperamos reverter mais um espaço, com programa 
predominantemente esportivo, para os moradores.  

5.2. Projeto das ruas Pedro Alves, Santo Cristo e adjacências 

Essa área de intervenção compõe-se de dois setores 

- o primeiro mede cerca de 70.000 m2  e refere-se ao alinhamento original da antiga frente marítima, 
seguindo o traçado das ruas Pedro Alves e Santo Cristo, que perfazem o contorno no sopé dos morros 
do Pinto e Providência, correspondendo a antiga Baía dos Alferes. 

- o segundo abrange cerca de 20.000 m2  e compreende o entorno da antiga Enseada da Gamboa, onde 
serão construídas a Vila Olímpica e a Cidade do Samba. 



O projeto foi baseado na ênfase dada ao contorno da antiga “linha marítima”, que recebeu tratamento 
paisagístico especial, com efeitos combinados de arborização, iluminação e pavimentação, estando 
sempre integrado à melhoria da infraestrutura geral, e em particular, à drenagem proveniente dos 
morros. 

O parcelamento fundiário observado na área é condicionado pela diversidade funcional: ao longo das 
ruas Pedro Alves e Santo Cristo, os lotes apresentam maiores dimensões (15x30m/30x30m), 
encontrando-se localizados galpões e edifícios de maior volumertria, com atividades de serviços e 
industriais; nas ruas internas e mais antigas, os lotes são menores (4x20m e 5x30m) e ocupados por 
casas térreas e sobrados, de uso predominantemente residencial. 

A paisagem é caracterizada pelos períodos históricos de ocupação: a frente marítima, de meados do 
século XIX; as quadras resultantes do aterramento realizado no início do século XX, e a renovação de 
terrenos vazios e de estruturas desativadas, em pleno desenvolvimento neste início do século XXI. 

A diretriz conceitual desse projeto foi a de ênfase na transição entre esses setores paisagísticos e a 
integração com os outros projetos sendo desenvolvidos para a área portuária e com os novos 
equipamentos urbanos previstos. Considerou-se a nova circulação viária proposta pelo Plano do Porto 
do Rio, descrito anteriormente, incluindo a definição das vias estruturais e os ramais previstos para o 
sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). 

Da mesma forma como para o Morro do Livramento, foram analisados os condicionantes de 
preservação histórica e arquitetônica, as características do uso residencial e o perfil social de seus 
moradores, principalmente em relação às comunidades do Morro da Providência e do Morro do Pinto.  
Foram igualmente estabelecidos diferentes padrões de urbanização e a definição de quatro pontos de 
intervenção com tratamento paisagístico especial. Além desses critérios, foram reconhecidos os 
principais pontos de conexão visando ao enfoque de integração da área de intervenção com o entorno, 
tendo cuidado especial com a continuidade da delimitação da “linha  marítima”. 

Os princípios foram sintetizados nos seguintes padrões urbanísticos e paisagísticos propostos 
determinados por tipo e função das vias: 

- Padrão 1: Rua Santo Cristo entre a Av. Rodrigues Alves e o Largo de Santo Cristo 
Via mista com circulação de ônibus e integração com binário e VLT, dando continuidade à linha 
litorânea. 
Caixa proposta com 6,50 m de largura e faixa compartilhada para VLT. 
Implantação de baias de ônibus, estacionamento e carga e descarga.  
Iluminação com postes Rio-Mar/aço reto e lâmpadas multi-vapor metálico/vapor de sódio. 

-Padrão 2: Rua Santo Cristo entre o Largo de Santo Cristo e a Rua Pedro Alves 
Via comercial com implantação de VLT e continuidade à linha litorânea 
Caixa proposta com 7 m e faixa compartilhada para VLT.  
Implantação intensiva de baias de carga/descarga e estacionamento.  
Iluminação com postes Rio-mar  e lâmpadas multi-vapor metálico. 

- Padrão 3: Rua Pedro Alves 
Via comercial com circulação de carga pesada e continuidade da linha litorânea 
Caixa proposta com 7 m.  
Implantação de baias de carga/descarga e estacionamento.  
Iluminação com postes Rio-mar e lâmpadas multi-vapor metálico. 

- Padrão 4: Rua Waldemar Dutra, Rua América, Rua Barão da Gamboa  e via de acesso à Rua 
Senador Pompeu 
Via na lateral, sob/sobre viaduto e saída do túnel 
Caixas propostas com 7 m e 5,5 m 
Implantação de baias de ônibus, carga/descarga e estacionamento.  
Aproveitamento de área sob viaduto para calçadão de lazer. 
Iluminação com postes aço reto e lâmpadas vapor de sódio e projetores especiais. 

- Padrão 5:  Via projetada 
Via de acesso ao Túnel  



Caixa proposta com 7 m.  
Implantação de baias de ônibus, carga/descarga e estacionamento.  
Aproveitamento de área remanescente para implantação de projeto habitacional. 
Iluminação com postes aço reto e lâmpadas vapor de sódio. 

- Padrão 6:  Antigo Túnel da Cia Marítima  
Caixa proposta com 7 m.  
Iluminação especial com projetores. 

- Padrão 7: Rua Cardoso Marinho 
Via de caráter residencial 
Caixa existente com 6.50 m.  
Iluminação com postes h=6.00 m e lâmpadas vapor de sódio. 

- Padrão 8: Rua da União e trecho projetado da Rua da Gamboa 
Via mista com circulação de ônibus e integração com binário e VLT. 
Pista dupla com canteiro central e caixas propostas com 6,50m/7,00 m de largura 
Faixa à direita compartilhada para VLT 
Rua projetada: Implantação de baias e pontos de ônibus e carga e descarga/passeios de 4,50 m 
Rua da União: Passeios de 2,50 m 

- Padrão 9: Rua da Gamboa 
 Via mista com implantação parcial de VLT e continuidade à linha litorânea 
Pista única com caixa 7,00 m e faixa compartilhada para VLT.  
Passeios de dimensão variável 
Implantação de baias de estacionamento, táxi e carga/descarga.  
Iluminação com postes Rio-mar e lâmpadas multi-vapor metálico. 
 
Os pontos de intervenção especial compreenderam praças e largos existentes, assim como a 
implantação de novos espaços públicos. 
 

- Intervenção 1: Largo José Francisco Fraga na Rua Santo Cristo.  

Revisamos desenho viário de seu entorno, deixando acesso de veículos de serviço restrito às 
edificações lindeiras. Com isso, o espaço destinado a pedestres foi ampliado, permitindo maior 
utilização do espaço do Largo. Optamos por equipar a área voltada para atividades culturais, tendo em 
vista que o Largo localiza-se diante da futura Vila Olímpica da Gamboa, onde são previstos inúmeros 
equipamentos esportivos. Após considerarmos o uso atual das edificações no entorno do Largo, onde 
funcionam dois bares, e o potencial de transformação, propusemos um programa voltado para 
apresentações de música ao ar livre, como serestas ou rodas de samba, além de definir as áreas de 
estar e circulação. 

Para o Largo (figura 10), fora propostos:   
-Implantação de coreto, em ponto central,  e demais elementos de mobiliário como bancos e tótem 
para registro de informações culturais;  
-nova iluminação, a ser feita com posteamento baixo e médio e com lâmpadas em vapor metálico; 
-plantio de arborização e canteiros, e nova pavimentação em mosaicos geométricos em pedra 
portuguesa preta, branca e vermelha, e painel circular em mosaico de paralelepípedos, definindo os 
sub-espaços de estar e circulação; 
 



 
 

Figura 10- Proposta para Largo José Francisco Fraga 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 
- Intervenção 2 e 3 : Largo proposto na esquina das ruas Barão da Gamboa e Cardoso Marinho e 
Praças de Alimentação e de Acesso sob o viaduto do Santo Cristo, na rua Waldemar Dutra 

Para o Largo dos Marítimos,  na esquina das ruas Barão da Gamboa e Cardoso Marinho, e Praça de 
Acesso, na Rua Waldemar Dutra, foram previstos programas ligados a atividades de estar, 
estacionamento, e alimentação, desenvolvidas pela comunidade local, podendo as intervenções 
estarem integradas aos projetos Favela-Bairro e Célula Urbana, para o Morro da Providência, em 
elaboração pela Secretaria Municipal de Habitação (figura 11). 
 

 
 

Figura 11- Área sob viaduto onde foi proposta a Praça de Alimentação 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 
- Intervenção 4: Praça Patrão Mor Aguiar na Rua Pedro Alves. 

Foi considerada a implantação definitiva do novo P.A. (Projeto de Alinhamento) previsto para a área, 
e sua integração ao Projeto do Binário, que prevê ampla calçada junto ao novo viaduto.Assim no novo 
desenho, revisto para dar acesso às edificações lindeiras, foi incorporado o programa que conjuga 
atividades esportivas e de recreação, voltadas à população residente, a atividades de cunho cultural, 
como feira de artesanatos ou antiguidades, com elementos de referência à preservação da memória 
local, uma vez que situa-se junto a um imóvel tombada, a antiga estação de bondes puxados a burro 
na Rua Pedro Alves.   

Para esta Praça (figura 12), foram propostos: 
-implantação de novos elementos de mobiliário, tais como quiosques de alimentação e de venda de 
flores, brinquedos, bancos e mesas e tótem para registro de informações culturais ;  
-construção de quadra esportiva e arquibancada,  



-construção de um painel cenográfico em peças cerâmicas onde estaria desenhado o antigo perfil do 
litoral, figurando, dentre outros pontos, a Praia Formosa,  as ilhas das Moças e dos Cachorros (Painel 
da Memória); 
-nova iluminação, a ser feita com posteamento baixo e lâmpadas em vapor metálico, projetores para a 
quadra esportiva e projetores especiais para iluminação do Painel da Memória;  
-plantio de arborização e canteiros, e nova pavimentação em mosaicos geométricos em pedra 
portuguesa preta e branca, definindo os sub-espaços de estar, circulação e lazer. 
-para a área dos brinquedos, foi proposto o uso de saibro e para a quadra, cimentado liso. 

                                                             

 
 

Figura 12 - Praça Patrão Mor Aguiar  
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 
- Intervenção 5: Praça no Largo do Santo Cristo  

Para a Praça no Largo de Santo Cristo (figura 13) foi proposto em conjunto com o IPP uma área de 
lazer com quiosques e plantio de palmeiras, tendo sido projetado um fechamento em pórtico de 
alvenaria para reproduzir o alinhamento da esquina. 

 

 
 

Figura 13 - Praça no Largo de Santo Cristo 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 
- Intervenção 6 e 7: Largos nas esquinas das ruas da Gamboa e Binário e das ruas da Gamboa e 
União 

Foram propostos (figura 14): 
-implantação de novos elementos de mobiliário, tais como quiosque de alimentação,  bancos e mesas;  
-implantação de novos espaços de convívio e lazer; 
-nova iluminação, a ser feita com posteamento baixo e lâmpadas em vapor metálico, e com 
iluminação especial do pergolado feita por arandelas;  
-arborização e nova pavimentação. 

 



 
 

Figura 14 - Largo na esquina das ruas da Gamboa e União, junto à Cidade do Samba 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 
5.3. Ruas Rivadávia Correa e Barão da Gamboa  
 
Essa área de intervenção cerca de 1,60 ha e está localizada no bairro da Gamboa, contígua ao antigo 
Saco da Gamboa,  junto à área do antigo pátio ferroviário desativado,  ente o antigo porto e a região 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, na Av. Presidente Vargas. 

O partido geral adotado para a área foi baseado no pressuposto de que a intervenção deveria atender 
as características funcionais atuais e futuras da área, tendo em vista a implantação dos sistemas 
binários de circulação, incluindo os ramais de VLT e ciclovia, e de dos equipamentos urbanos 
previstos, preservando, ao mesmo tempo, as características de valorização de patrimônio construído. 

O sistema viário abrangido pela área de intervenção tem a estrutura principal composta pelas ruas 
Barão da Gamboa e Rivadávia Correa, tendo seu trecho final re-alinhado conforme Projeto de 
Alinhamento proposto pelo IPP. O conhecimento desse sistema foi fundamental para a definição dos 
padrões e sua aplicabilidade. No tocante a novo desenho viário, em decorrência de modificação na 
geometria de caixa de rolamento, propusemos largos nas esquinas de ruas como Livramento, Pedro 
Ernesto e Barão da Gamboa, viabilizando a valorização dos espaços públicos, a complementariedade 
de usos recreativos e a travessia com conforto para os pedestres, e enfatizando a organização de 
tráfego nas vias. 

Após a análise do Estudo Preliminar pelos órgãos e concessionárias da Prefeitura, decidimos 
acrescentar a complementação do sistema cicloviário, interligando a ciclovia projetada pelo Binário à 
Vila Olímpica, pela Rua Rivadávia Correa. 

No tocante a acabamentos, a escolha adotada baseou-se na utilização de materiais que estivessem de 
acordo com a função e ambiência da área. Por essa razão, utilizamos mosaicos em pedra portuguesa 
para os passeios, cimentado para a ciclovia, paralelepípedos, asfalto e blocos intertravados para 
acessos de carga e descarga especial e para as vias.  

A nossa proposta foi baseada na formulação de quatro padrões de reurbanização, a definição de 
quatro pontos de intervenção especial, em áreas que deverão receber tratamento paisagístico 
especial, e de seis conexões viárias, onde haverá a compatibilização com demais projetos e 
cruzamentos importantes. 

- Padrão 1 : Rua Rivadávia Correa -Trecho inicial 
Via mista com circulação de ônibus e integração com VLT, dando continuidade ao sistema viário do 
Túnel João Ricardo. Apresenta ocupação consolidada, caracterizada pela existência de imóveis 
preservados 
-Caixa proposta com 10,00 m de largura  e calçadas com 2,50 m. 
-Realinhamento geométrico da esquina com Rua do Livramento. 
-Compatibilização com Projeto de Revitalização das ruas Sacadura Cabral e Livramento 
-Iluminação com postes Rio-mar e lâmpadas vapor de sódio, associado a postes baixos de aço reto, 
com lâmpadas de multi-vapor metálico. 



  
- Padrão 2 : Rua Rivadávia Correa -Trecho intermediário (figura 16) 
Via mista com circulação de ônibus e integração com VLT, dando continuidade ao sistema viário da 
Rua da Gamboa. Apresenta potencial de renovação, associado a futuros empreendimentos. 
-Caixa proposta com 10,50 m de largura e calçadas com 3.00 e 10.50 m. 
-Realinhamento geométrico das esquinas das ruas Pedro Ernesto e da Gamboa  
-Compatibilização com Projeto de Revitalização dos Morros da Saúde e Gamboa e Cidade do Samba. 
-Arborização e implantação de baias laterais de estacionamento, carga e descarga, acessos a galpões e 
a posto de gasolina.  
-Iluminação com postes Rio-mar e lâmpadas vapor de sódio, associado a postes baixos de aço reto, 
com lâmpadas de multi-vapor metálico. 
 
- Padrão 3: Rua Rivadávia Correa -Trecho final 
Via mista com circulação de ônibus e integração com ciclovia, dando continuidade ao Sistema Binário 
do Porto. Apresenta potencial de renovação, associado a futuro Projeto de Alinhamento. 
-Caixa proposta com 10,50 m de largura e calçadas com 6.00 m. 
-Novo traçado geométrico com criação de praça.  
-Compatibilização com Projeto do Binário do Porto.  
-Arborização e implantação de baias laterais de estacionamento e carga e descarga. 
-Iluminação com postes Rio-mar e lâmpadas vapor de sódio, associado a postes baixos de aço reto, 
com lâmpadas de multi-vapor metálico. 

- Padrão 4: Rua Barão da Gamboa (figura 17) 
Via mista com circulação de ônibus. Ocupação consolidada associada a potencial de futuros 
empreendimentos.  
Continuidade do projeto de trecho inicial da Rua Barão da Gamboa. 
-Caixa proposta com 6.50 m de largura e calçadas com 2.00/2.50 m. 
-Acesso em escada e rampa para a Vila Olímpica e implantação de traffic-table.  
-Compatibilização com Projeto Favela-Bairro Morro da Providência, de Revitalização das ruas Pedro 
Alves e Barão da Gamboa e com rua projetada (Rua da Gamboa).  
-Arborização e implantação de acessos de carga e descarga. 
-Iluminação com postes de aço reto com 9,00 m e lâmpadas vapor de sódio, associado a postes baixos 
de aço reto, com lâmpadas de multi-vapor metálico. 
 
Os pontos de intervenção especial compreenderam acesso, praça e largos propostos correspondendo 
à implantação de novos espaços. 
 
- Intervenção 1: Acesso para a Vila Olímpica na Rua Barão da Gamboa. 
- Intervenção 2: Largo proposto na esquina das ruas Rivadávia e do Livramento 
- Intervenção 3: Largo proposto na esquina das ruas Rivadávia e Pedro Ernesto. 
- Intervenção 4: Praça projetada na esquina da Rua Rivadávia e Av. Rodrigues Alves (figura 15). 
 
. Para os largos e praça a serem criados na área, foram propostos: 
 
-implantação de novos elementos de mobiliário, tais como quiosque de alimentação,  bancos e mesas;  
-implantação de novos espaços de convívio e lazer; 
-nova iluminação, a ser feita com posteamento baixo e lâmpadas em vapor metálico;  
-arborização e nova pavimentação. 
 



  

 
 

Figua 15 - Praça projetada na esquina das Rua Rivadávia e Av. Rodrigues Alves 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 

 
 

Figua 16 - Proposta para Rua Rivadávia Correa 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 

 
 

Figura 17 - Proposta para Rua Barão da Gamboa 
Foto: Autores - Perspectiva de Ricardo Florez 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 
O desafio enfrentado pela equipe nos projetos realizados descritos foi o de conciliar a preservação de 
características tão peculiares da paisagem urbana dessa região, confrontadas com as perspectivas de 
intensa re-qualificação funcional que já se pronuncia da frente marítima do Porto do Rio, com a 
implantação de uma série de obras de melhoria de infra-estrutura, de revitalização urbana de eixos 
viários e espaços de lazer, recreação e permanência, e de implantação de equipamentos esportivos e 
culturais. 

 
Além da necessidade de integração com os demais projetos em desenvolvimento, foram confrontados 
dados e aspectos da realidade atual, caracterizada pela  ociosidade e falta de conservação de alguns 
imóveis e equipamentos, com o cenário proposto para toda a região, através do Plano do Porto do Rio. 
Esse Plano prevê hipóteses de transformação e desenvolvimento prováveis, em termos de circulação, 



de transportes e ocupação do solo, necessários e desejáveis para toda a área central da cidade e 
principalmente para a população que nela reside e circula. 
 
A análise de cenários futuros foi fundamental para reforçarmos a hipótese de valorização da paisagem 
considerando como fator importante a permanência dos moradores que, de modo geral, gostam de seu 
local de moradia e preferem de lá não sair. Assim sendo, o reforço da identidade local, a valorização 
de espaços e recortes de paisagem únicos, a implantação de uma série de espaços públicos, de 
dimensões, funções e formatos diferenciados foram alguns dos atributos utilizados como método de 
projeto especialmente concebido para esses espaços tão singulares da cidade.   
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