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No dia 24 de novembro de 2013, 
foi demolido o primeiro trecho da Pe-
rimetral, entre a Av. Pereira Reis e a 
Rua Silvino Montenegro, indicando 
que o processo de revitalização da 
Região Portuária entraria num cami-
nho sem volta. Um ano depois, 98% 
dos 4.750 metros da estrutura do 
Elevado da Perimetral já foram retira-
dos, devolvendo a paisagem ao ca-
rioca. Agora, para a conclusão do 
maior desafio já enfrentado pela 
Concessionária Porto Novo, resta 
apenas a remoção dos pilares que 
ficam dentro do 1º Distrito Naval, já 
em andamento. 

 No total, já foram demolidos 
34.000 m³ e, deste montante 70% do 
material foi reaproveitado em obras: 
só de aço, 4.420 toneladas foram re-
cicladas. Na região da Praça XV, car-
tão de visita da cidade durante três 
séculos, as mudanças na paisagem 
são marcantes: prédios históricos an-
tes esquecidos ganham visibilidade e, 
aos poucos, as pessoas voltam a ocu-
par os espaços públicos. 

A auxiliar administrativa Joana 
Mendonça explica que tem percebido 
as mudanças de forma gradativa, 
mas já se mostra satisfeita com o ce-
nário que se depara todos os dias ao 
descer na estação das Barcas, vindo 
de Niterói. “No começo, confesso 
que fiquei meio assustada com a ideia 
de não existir perimetral. As obras 
nem acabaram e eu já não consigo 
mais conceber a ideia da praça XV 
com o elevado. Era uma área muito 
abandonada, mas que já dá fortes 
sinais de revitalização”, reforça.

Com foco no futuro da região, 
Antônio Fernandes, que trabalha 
no centro da cidade, destaca os be-
nefícios da retirada do Elevado da 
Perimetral.  “A gente torce para 
que o espaço seja ocupado pela 
população, por meio de atividades 
ao ar livre. Ao final destas obras, o 
carioca vai ganhar um novo espa-
ço de convivência e lazer. É, sem 
dúvida, um ganho enorme para a 
cidade”, comemora.

Paisagem é devolvida ao carioca

Com a retirada do elevado da Perimetral, CarioCa retoma a vista Para a Baía de GuanaBara

Qualidade de vida:
Com o término do trabalho de 
remoção dos entulhos, será pa-
vimentado o caminho para um 
dos símbolos da nova realidade 
da região: um espaço de 215 
mil m², com áreas verdes e de 
lazer formando um grande pas-
seio público que permitirá uma 
caminhada à beira-mar da Pra-
ça XV até o Armazém 8. Pedes-
tres e ciclistas poderão desfru-
tar de um grande boulevard. 
Uma das âncoras da revitaliza-
ção deste trecho será o Museu 
do Amanhã, concebido dentro 
dos mais modernos conceitos 
de arquitetura sustentável.
Confira no site da Porto Novo ví-
deos (www.portonovosa.com/pt-
-br/noticias-tv-porto-novo) e fotos 
(www.portonovosa.com/pt-br/
galerias) sobre as alterações na 
paisagem da Região Portuária.



ediTorial
As transformações na Região Portuária seguem como sinônimo de melhoria da qualidade de vida para a população: 
um ano após o início da retirada do Elevado da Perimetral, 98% da ação já foi concluída, devolvendo ao carioca 
a paisagem e abrindo as portas para a construção de um passeio público de 215 mil m². Os benefícios não param 
por aí: no fim de outubro, foi encerrada a perfuração do Túnel Rio 450 que, no futuro, permitirá o tráfego de 55 
mil veículos por dia. Os benefícios também passam pela área social. Em novembro, foi realizada a segunda edição 
do Valongo + Social, que ofereceu um dia inteiro de serviços, cultura, entretenimento e cidadania aos moradores 
da Região. Boa leitura!

a direção da Porto novo
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Túnel rio 450 vai receber 55 mil veículos 
diariamenTe na região PorTuária

momento em que é finalizada a escavação do túnel rio 450

O Túnel Rio 450, o segundo maior 
da Região Portuária, entra na fase 
final de construção. Com 70% dos 
trabalhos concluídos, foi encerrada 
a escavação do túnel, permitindo 
passagem subterrânea entre as ruas 
Primeiro de Março, na altura do 1º 
Distrito Naval, e Antônio Lage, pró-
ximo ao Moinho Fluminense. O 
evento ocorreu no dia 30 de outu-
bro, com a presença do Prefeito do 
Rio, Eduardo Paes. A previsão é que 
o Túnel seja inaugurado no primeiro 
semestre de 2015.

A primeira detonação teve início 

em outubro de 2012. Desde então, 
foram feitos outros 679 procedimen-
tos de implosão. “Para abrir o túnel a 
40 metros de profundidade, utiliza-
ram-se duas metodologias construti-
vas, a escavação e a detonação em 
rocha. Um dos grandes desafios da 
obra foi manter o ritmo das escava-
ções no Centro da cidade sem a in-
terrupção da rotina dos milhares de 
cidadãos que passam por ali diaria-
mente”, explica José Renato Ponte, 
presidente da Concessionária Porto 
Novo, responsável pela realização 
das obras e prestação de serviços da 

Operação Urbana Porto Maravilha. 
Os 1.480 metros do Túnel 450 se-

rão integrados a Via Binário do Por-
to. Com sentido único, em direção à 
Rodoviária, a passagem subterrânea 
contará com três faixas de rolamen-
to, que permitirão o tráfego de 55 
mil veículos por dia. Com o fim da 
perfuração,  as próximas etapas se-
rão a finalização da pavimentação, 
a concretagem das paredes laterais 
e a instalação dos equipamentos de 
sinalização, controle e segurança. A 
frente de obras conta com aproxima-
damente 500 trabalhadores.

oBra dos túneis da exPressa 
estão em andamento

A Via Expressa será uma impor-
tante conexão entre Aterro do 
Flamengo, Avenida Brasil e 
Ponte Rio-Niterói, absorvendo o 
tráfego de veículos que antes 
passava pelo Elevado da Peri-
metral. Os túneis da Expressa, 
quando estiverem em opera-
ção, serão os maiores do país 
em área urbana, com 3.022 
metros de extensão. Os acessos 
subterrâneos da Expressa liga-
rão o Mergulhão da Praça XV 
até o Armazém 8 do Porto, na 
atual Av. Rodrigues Alves. Até o 
momento, 42% das obras fo-
ram executadas.



Poço da Praça mauá
O Centro de Controle de Operações 

(CCO) da Concessionária Porto Novo 
terá a responsabilidade de monitorar o 
tráfego no túnel, assim como já faz em 
toda a área do Porto Maravilha. Equipa-
mentos e sistema de controle do CCO ins-
talados sob a Praça Mauá vão compor um 
prédio subterrâneo de três andares.
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SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

TÚNEL DE EMERGÊNCIA
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AV. RODRIGUES ALVES

AV. RODRIGUES ALVES

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - TÚNEL RIO 450
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CONHEÇA A ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS DO POÇO DA PRAÇA MAUÁ - TÚNEL RIO 450

conheça a esTruTura do Túnel rio 450
Construído com os mais avançados equipamentos de segurança, o Rio 450 terá, em 

paralelo, um túnel auxiliar de segurança, com entradas a cada 150 metros. Ele 
será usado em casos de acidentes, para a evacuação de pessoas.
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a central de atendimento da Concessionária Porto Novo funciona 24h por dia e está disponível a toda a população carioca, em especial àqueles que querem solicitar reparos na 
iluminação, pavimentação, sinalização, poda de árvores, limpeza de ruas e bueiros e coleta de lixo, na região da Operação Urbana Porto Maravilha. esta central também é uma 
ferramenta de apoio ao controle de tráfego da Região Portuária e está ligada diretamente ao Centro de Controle de Operação da Porto Novo. O número é o 0800-880-7678.
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segunda edição do valongo + social anima
o sábado na região PorTuária

A Concessionária Porto Novo pro-
moveu no dia 8 de novembro a se-
gunda edição do Valongo + Social. 
O evento contou com a presença de 
33 parceiros que ofereceram um dia 
de serviços, cultura, entretenimento e 
cidadania aos moradores da Região 
Portuária. A programação atraiu o 
público adulto e infantil.

A gerente de Responsabilidade 
Social da Porto Novo, Claudine So-
ares, ressalta a importância da ini-
ciativa. “É importante dar suporte 
sociocultural para a população lo-
cal. Esse tipo de ação promove a 
cidadania e o desenvolvimento da 
Região Portuária”, destaca ela.

As crianças se divertiram com as 
atividades que visavam não só entre-
ter, mas também conscientizar. Foi o 
caso da oficina de pipas oferecida 
pelo Sesc. Samuel Levy Santos, 11 
anos, e Luana dos Santos, 12 anos, 
moradores da Providência, confec-
cionaram suas próprias pipas e 
aprenderam mais sobre os cuidados 

da prática, como a proibição do uso 
do cerol. Silvia Cardoso, responsável 
pela oficina, contou que um dos obje-
tivos é estimular a coordenação mo-
tora das crianças. “Muitos dizem que 
não sabem cortar e quando chegam 
aqui aprendem, além de poderem ex-
pressar a arte com a confecção das 
suas próprias pipas. Nenhuma fica 
igual à outra”, conta Silvia. 

Os participantes puderam tirar do-
cumentos gratuitamente, emitir a pri-
meira ou segunda via da Carteira de 
Trabalho, cadastrar-se em banco de 
vagas para emprego e fazer inscri-
ção para cursos gratuitos. Maria Isa-
bel da Conceição, moradora do San-
to Cristo, aproveitou a oportunidade 
para tirar a 2ª via da carteira de tra-
balho. “Vi que teria o evento no jor-
nal e já preparei os documentos. 
Hoje vou sair daqui com uma nova 
carteira de trabalho. Vai me dar sor-
te”, comemora. 

As mulheres puderam aproveitar o 
dia para cuidar da beleza. Nice Go-
mes de Souza, 60 anos, moradora 

do Santo Cristo, gostou muito do 
evento. “Estou fazendo um penteado 
para passear hoje com os meus fi-
lhos. Esses eventos são sempre muito 
bons estou adorando e torcendo 
para ter outras edições”, conta ela. 

A vacinação contra a poliomielite 
(paralisia infantil) também foi desta-
que. Muitas crianças puderam tomar 
a famosa gotinha, que contou com a 
presença do mascote Zé Gotinha. 
Sandra Coelho, moradora do Santo 
Cristo, levou o neto Miguel de ape-
nas dois anos. “Vi na televisão que 
teria a campanha de vacinação. Foi 
bom ter vindo aqui porque além de 
cuidar da saúde dele, vamos partici-
par de outras atividades”, finalizou. 

Os participantes também puderam 
conferir um aulão de forró e da roda 
de capoeira comandada pelo ator 
Beto Simas, conhecido como Mestre 
Boneco, e capoeiristas da região. O 
dia terminou com o desfile dos tradi-
cionais blocos da Prata Preta e Pinto 
Sarado que animaram os moradores 
e fizeram a alegria da criançada.

Cerca de quatro mil pessoas 
puderam tirar documentos, fazer 

inscrição em cursos, cuidar da saúde 
e participar de atividades culturais

Blocos tradicionais encerraram as atividades da
segunda edição do valongo + social


