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RESUMO

 As cidades se fecham para seus portos, locais de entrada da 

cidade, crescendo como um organismo alheio e conflituoso perante 

o território. Em diversas partes do mundo, o desenvolvimento do porto 

tem sido um elemento essencial estratégico para o desenvolvimento 

econômico e para as relações com a frente marítima retomando suas 

conexões entre o porto-cidade.

 Desta maneira, o presente trabalho busca discutir as novas 

relações de inovação presentes na modernização de áreas portuárias, 

a partir de um estudo de novas tecnologias e novos conceitos para 

fomentar territórios de inovação por meio de impulsos dinâmicos 

presentes nas cidades.

 

 O território estudado, bairro do Caju, Área Portuária do Rio de 

Janeiro se transpassa como um elemento estratégico para ampliar as 

novas dinâmicas portuárias deste território em transformação,buscan-

do novas relações com a sua frente marítima e gerando novos impulsos 

territoriais para fomentar inovação ao território. 

PALAVRAS-CHAVE:
Incubadora; Desenvolvimento Territorial; Inovação; Zonas Portuárias.

ABSTRACT

 The cities seals themselves off to the ports, local entries of the city, 

growing as an unconnected organism and confrontational before the 

territory. In many parts of the world, the development of the port have 

been an essential strategic element for the economical development 

and for the relationship with the marine which establish their connections 

between port and city.

 In this way, the present business seeks new relation with 

present innovation on modernization of port areas, from studies of new 

technologies and concepts to boost innovative territories by dynamic 

impulse present in the cities.

  The studied territory, district of Caju, Área Portuária of Rio de 

Janeiro, overpass itself as a strategic element to increase the new port 

dynamic of this territory in transformation, seeking new relations with the 

marine and triggering new surges of the territories to boost innovation in 

them.

KEYWORDS:
Incubator;  Territorial Development; Innovation;  Port Zone.
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[ 20 ] Figura - Área Portuária do Rio de Janeiro.Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/
galeria_midia. Acessado em 14/11/16).
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 As transformações das cidades, através de suas zonas portuárias 

refletem dinâmicas impulsionadoras de motores econômicos. Aliados a as-

pectos de inovação urbana, buscam fomentar novos paradigmas perante 

sua relação com as águas, gerando novas dinâmicas de apropriação, do 

tecido urbano e de revalorização do território.

A cidade não cansa de se reinventar; o Cristo reina 

soberano no cenário verde; cidade maravilhosa 

mutante ... (mas) com janelas abertas para o pas-

sado; Foi aqui (Zona Portuária) com a mistura de 

tantas expressões que surgiu boa parte do que 

chamamos de cultura carioca.  (RIBEIRO, 2015, p. 71)

 A partir da citação de Ribeiro (2015), se introduz a relação da di-

nâmica do Rio de Janeiro com sua área portuária. Desta forma, o território 

investigado, Cais do Caju – Área Portuária do Rio de Janeiro, se desenvolve 

perante as novas questões em relação a sua frente marítima. Abordando 

novas questões de inovação tecnológica para o presente território, a partir 

do exercício projetual da Incubadora em Zonas de Estaleiros, trazendo no-

vas questões urbanas/arquitetônicas para a contribuição de novas logísti-

cas nos Estaleiros.

QUESTÕES NORTEADORAS

 1. Quais possíveis intervenções arquitetônicas podem fomentar 

novos espaços de desenvolvimento tecnológico nas atuais zonas de 

estaleiros que permitam a reestruturação de um território dinâmico e 

complexo?

 2. Como possibilitar a reutilização de infraestruturas de zonas 

de estaleiros que permitam novas dinâmicas de fomento econômico, 

logísticas produtivas e espaços funcionais de adequado desenho 

urbano?
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 Diante das novas dinâmicas inteligentes, as questões que norteiam 

o trabalho se desenvolvem a partir de investigações territoriais e de novas 

transformações da tecnologia marítima para os anos futuros. O trabalho 

busca desenvolver cada capítulo atrelado as questões projetuais, que res-

pondem em meio ao projeto suas conceituações.

 Esse ensaio, tanto conceitual quanto projetual sintetiza as possibilida-

des de pensar zonas de estaleiros como motores de inovação e desenvol-

vimento de áreas portuárias. Impulsionando novas dinâmicas para as áreas 

navais e suas relações conectivas com as frentes marítimas.

 Servindo de apoio a compreensão da logística naval para o enten-

dimento das novas funcionalidades do território, demostrando as possibilida-

des de intervenção urbana frente as dinâmicas existentes no território.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

 A monografia se desenvolve frente ao tema de Incubadora de 

Inovação Tecnológica em áreas de Estaleiros, como ponto transformador 

para a área do Caju, frente ao recorte geográfico da área portuária do Rio 

de Janeiro.

 Enfatizando nas questões de desenvolvimento de novas relações 

com a frente marítima, a partir do fomento de inovação e tecnologia para 

áreas navais. O presente trabalho se desenvolve em cinco eixos, no qual 

sempre está atrelado as considerações projetuais, desenvolvendo questões 

conceituais e práticas perante ao exercício projetual.

[ CAPÍTULO 1 ] Territórios da Inovação

 Este capitulo desenvolve a conceituação de cidades criativas e ino-

vadoras, abordadas através de motores de inovação, tecnologia e econo-

mia. Enfatizando o projeto urbano da cidade de Medellín, como indutora 

de inovação urbana.
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[ CAPÍTULO 2 ] Ideias + Inovação + Conceituação

 A partir de projetos estudados in loco, este capítulo desenvolve 

as questões fundamentais de três projetos: Centro de Inovação Anacleto 

Angelini, Porto de Valparaíso e o Polo Tecnológico da UFRJ, que se tornaram 

projetos fomentadores paras as questões de ideias, inovação e conceitua-

ção projetual.

[ CAPÍTULO 3 ] Porto e Cidade

 As relações das dinâmicas das zonas portuárias, fomentado através 

da renovação urbana de frentes marítimas, enfatizando a abordagem do 

desenvolvimento da relação porto-cidade.

[ CAPÍTULO 4 ] Território

 O Território investigado, aborda as questões históricas e as dinâmicas 

ocorridas no desenvolvimento da área portuária do Rio de Janeiro. Enfocan-

do nas relações urbanas da área projetual, Cais do Caju, e as dinâmicas 

frente a relação cidade e águas.

[ CAPÍTULO 5 ] Incubadora de Inovação Tecnológica em Estaleiros

 O presente capítulo aborda as questões do desenvolvimento 

projetual, frente as referências e as conceituações desenvolvidas ao longo 

deste trabalho.

 



1
TERRITÓRIO DA 

INOVAÇÃO
Fazer a cidade um lugar de lugares

... e de entre lugares.1

Manuel Gausa



  

“As CIDADES do mundo todo são como 

motores de crescimento econômico 

e se tornaram quase tão importantes 

quanto estados-nação. No entanto, 

a palavra CIDADE evoca mais do que 

a atividade econômica. Evoca certo 

cosmopolitismo: as cidades podem ser 

centros de DIVERSIDADE, CRIATIVIDADE 

e OPORTUNIDADES.” 2

[ 26 ] Figura 1.1 - Área Portuária em meio aos Jogos Olímpicos 2016 do Rio.
Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/galeria_midia. Acessado em 14/11/16).
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 TERRITÓRIOS DA INOVAÇÃO fomentam novos impulsos para a 

criação de dinâmicas econômicas territoriais, a partir de elementos inova-

dores articulados a motores de desenvolvimento, geram novas formas de 

reestruturação urbana no território. 

 As dinâmicas urbanas impulsionam o desenvolvimento de novos 

agentes estratégicos para o território, articulados a motores inovadores 

geram impulsos territoriais para o desenvolvimento de cidades. 

Avaliando motores de inovação, tecnologia e consequentemen-

te de economia, buscam interconectar novas dinâmicas urbanas, que 

fomentam novas relações entre as pessoas e a cidade. 

 As cidades formadas para pessoas, quão mais tiverem pessoas 

criativas e mais interconectadas com a criatividade, mais criativo será o 

território.3 A partir dessa análise, agentes econômicos influenciam e geram 

novos eixos de criatividade para o desenvolvimento de cenários urbanos. 

Impulsionando novas relações territoriais a partir de motores econômicos 

ligados ao desenvolvimento de cidades (Figura 1.2).

 A cidade criativa possibilita uma série de conexões. Entre 

pessoas e seus espaços, o que está profundamente liga-

do à identidade e à essência da cidade, bem como ao 

entendimento do passado para construir o futuro, a “pos-

sibilitar aos habitantes se reconciliarem, se apropriarem da 

história de sua cidade e redescobrirem seus lugares. 4 (REIS, 

2009, p. 24).  

 O conceito de economia criativa nasce inspirado no projeto 

Creative Nation, na Austrália (1994), onde se retoma a importância do 

trabalho criativo, sua contribuição em aspectos econômicos para o país e 

o papel das tecnologias como aliadas à política cultural, dando margem 

[ 29 ]

TERRITÓRIO DA INOVAÇÃO

Figura 1.2 - Cidades Criativas UNESCO/ Creative Cities Network. Fonte: (Disponível em: 
http://en.unesco.org/creative-cities/. Acessado 15/09/16)

DETROIT BARCELONA

GLASGOW LYON

SÃO FRANCISCO BUENOS AIRES



a uma posterior inserção de setores tecnológicos adeptos as indústrias da 

inovação e criatividade. O processo gera um reposicionamento do papel 

da cultura na estratégia socioeconômica, trazendo novos investimentos 

para regenerar territórios em transformação através da promoção de incu-

badoras, inovações tecnológicas e fomento de desenvolvimento territorial. 

 A economia é movida pela criatividade humana, afirma Florida 

(2015), onde a criatividade, ou a capacidade de inovar de forma signifi-

cativa, é um dos fatores determinantes para uma vantagem competitiva. 

Desenvolvendo o capital criativo, a partir de agentes existentes e novas 

dinâmicas urbanas, a busca por uma reestruturação territorial passa a 

trazer novos aspectos de inovação, motores econômicos e novas formas de 

economia.5

A teoria do “capitalismo criativo” assenta não apenas na 

estratégia da clusterização econômica das cidades e no 

capital humano, mas também e, fundamentalmente, no 

capital criativo, estabelecendo que as pessoas criativas 

são o motor de força do desenvolvimento econômico.6

(FLORIDA, 2005, p.36)

 A partir de novos investimentos e inovações, através de um fomento 

de políticas públicas, novos cenários podem se articular perante ao espaço 

urbano, criando novas dinâmicas para o desenvolvimento socioeconômi-

co e engajamento social de um território. Instigando a este território novas 

formas de desenvolvimento perante estratégias geradoras de dinâmicas

econômicas. Estratégias, baseadas no conceito de economia criativa, que 

buscam viabilizar a oportunidade de resgatar cidadãos (inserindo social-

mente) e consumidores (incluindo economicamente), através de ativos que 

emana a formação, cultura e raízes. Transmutando a criatividade em cata-

lisadores de valores econômicos.7
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TERRITÓRIO DA INOVAÇÃO

 Um cenário que busca através de novas dinâmicas impulsionar um 

território, perante características econômicas, sociais, culturais, territoriais, 

transformando possíveis áreas potencializadoras de economia e desenvolvi-

mento territorial.

Cidades criativas são locais de experimentação e inova-

ção, nos quais novas ideias florescem e pessoas de todas 

as áreas se unem para fazer de suas comunidades lugares 

melhores para viver, trabalhar e se divertir.  Baseiam-se em 

tipos diferentes de conhecimento, pensam holisticamente 

e agem reconhecendo a interdependência econômica, 

social, ambiental e cultural. 8 (BRADFORD, 2004, p. 1)

 Articulados a novos cenários que buscam desenvolver novas 

economias a partir de agentes criativos. A economia criativa se 

desenvolve não só a partir de elementos econômicos, como também de 

relações sociais, culturais e hábitos elementares da população, o que faz 

com que os espaços sejam tão diferentes de outros e que dão alma a uma 

cidade.9

Devido às profundas mudanças de tecnologia, demo-

grafia, negócios, na economia e no mundo, estamos 

entrando em uma nova era, na qual as pessoas 

participam da economia como nunca antes.  Essa nova par-

ticipação atingiu um ápice no qual novas formas de cola-

boração em massa estão mudando a maneira como bens 

e serviços são inventados, produzidos, comercializados e 

distribuídos globalmente.10 (WILLIANS e TAPSCOTT, 2007, p. 

20)

 A discussão em vista de territórios inovadores e criativos, merece 

cada vez mais a atenção de novos debates devido ao interesse que tem
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despertado em urbanistas, sociólogos e economistas, no qual discutem 

essas novas formas de pensar o planejamento e desenvolvimento de 

cidades. Ao impulsioná-las, surgem fatores como o acirramento da 

competitividade mundial, a agilidade e os entraves de ideias, talentos e 

investimentos, bem como o reconhecimento da necessidade de buscar no-

vas soluções para os problemas urbanos não resolvidos.11

A ideia de economia criativa também tem sido aplica-

da especificamente à economia de cidades, levando à 

emergência do conceito de “cidade criativa”. Esse termo 

descreve um complexo urbano, no qual atividades cultu-

rais de vários tipos são um componente integral do fun-

cionamento econômico e social da cidade. Tais cidades 

tendem a ser construídas sobre uma forte estrutura social 

e cultural, a ter altas concentrações relativas de empre-

gos criativos e a ser atraentes para investimentos, devido 

aos seus equipamentos culturais consolidados.12 (UNCTAD, 

2008, p.40)

 As cidades, pensadas para ser criativas, se desenvolvem através 

de 3 elementos: conexões, cultura e inovação. As conexões dadas as 

diversas dimensões, forma sua identidade e as estratégias de futuro para 

que cidade se quer ter e desenvolver, aliando as questões culturais, no qual 

busca formar um ambiente criativo, através da convivência de diversidades 

urbanas. A inovação, a partir de uma cidade que se reinventa, entende 

como criatividade aplicada a soluções de problemas urbanos ou antecipa-

ção de oportunidades, sendo recorrentes de inovações tecnológicas para 

criatividades urbanas.13 Diante desses motores de inovação, as cidades vêm 

se desenvolvendo e fomentando novas relações para criar cidades mais 

inovadoras e inteligentes.
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“A inovação precisa ser partilhada entre as 

redes de pesquisadores urbanos, fornecedo-

res e executores de políticas, pelos mundos 

em desenvolvimento e desenvolvido, para 

que sejam construídas cidades prósperas, 

sustentáveis e inclusivas.”14

Figura 1.3 - Coletivo Goma, rede de empreendedores, faz parte do Distrito Criativo do Porto, com 
atividades ligadas a desenvolvimento sustentável, arte e design. 

Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/goma. Acessado em 14/10/16).



[ 34 ] Figura 1.4 - Rio Moda Rio, novos eventos ligados a economia criativa na  área portuária do Rio .
Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/galeria_midia. Acessado em 14/11/16).
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 Nossas cidades, em constante transformações, estão cada vez 

mais requerendo recursos, criatividade e inovação como indutores de cres-

cimento econômico global. No entanto, é a inovação constante que se 

destaca como o estímulo fundamental para a longevidade na competitivi-

dade econômica. Diversas cidades ganharam o reconhecimento de terri-

tórios da inovação através de imputs a curto prazo, como o Vale do Silício, 

São Francisco e Detroit. A formação de novos agrupamentos de indústrias 

criativas e do conhecimento estão surgindo ao longo dessas cidades, crian-

do novas relações emergentes para desenvolver inovações territoriais.15

 A cidade de Medellín, recebeu em 2013 o título de cidade mais ino-

vadora do mundo, pelo Wall Street Journal e o Urban Land Institute (ULI).16

Por muitos anos foi considerada a cidade mais violenta, e deste modo, os 

fatores determinantes para a regeneração da cidade intervém de uma 

diversidade de elementos provenientes da capacidade inovadora e de 

resistência da sociedade. A educação, como um ecossistema de cidade, 

o desenvolvimento de transporte em massa interconectando as diversas 

partes da cidade e seus cidadãos, a inovação social em diversos níveis, a 

cultura como propulsora do desenvolvimento por meio de redes, aplicadas 

a programas de inclusão e luta contra a pobreza. Essas combinações soma-

da a políticas de governo e de segurança fizeram Medellín se desenvolver e 

se tonar exemplo de motor de inovação e urbanismo.17

 O processo de transformação territorial de Medellín pode ser ex-

plicado pelos elementos de inovação e a criação de espaços públicos 

eficientes, aliados a um sistema em rede de transporte e equipamentos 

culturais que geram novos motores de desenvolvimento.  Medellín se tor-

nou um território da inovação, a partir do desenvolvimento de projetos 

tecnológicos, educativos e culturais, fomentando Projetos Urbanos Integrais 

(PUI), que permitiram criar novas dinâmicas urbanas para a resolução dos

problemas sociais enfrentados (Figura 1.5).
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A capacidade de inovação atual se dá em 

ambientes de competividade, cooperação, 

compartilhamento e prosperidade. A economia do 

conhecimento, um sistema de mobilidade inteligen-

te, ambientes inovadores/criativos, capital humano 

de talento, habitação acessível e diversificada para 

todos, e sistemas inteligentes e integrados de 

governo  (transporte,  energia,  saúde , segurança ,  segu-

rança pública e educação) constroem cidades mais 

inovadoras.18 (LEITE, 2012, p. 103)

Figura 1.5 - Medellín, Bibliotecas Parque como motores de desenvolvimento. Fonte: (Disponível em: 
http://www.huma.net.br/uploads/post/foto3.jpg. Acessado em 20/05/16).



[ 38 ] Figura 1.6 - Medellín, novos espaços urbanos em meio à cidade.
Fonte: (Disponível em: http://www.archdaily.com.br. Acessado em  20/05/16).

[ MEDELLÍN ] UMA CIDADE INOVADORA

1. Uso dos Equipamentos Culturais para a transformação dos 

bairros mais pobres: 9 Bibliotecas Parque; Jardim Botânico; Centro de 

Desenvolvimento Cultural de Moravia (Figura 1.7);

2. Ruta N, novo Centro Desenvolvimento de Tecnologias de informa-

ção e comunicação;

3.  Sistema Público de Transporte, articulado por Metro, Teleféricos, 

Sistemas de Ônibus (Metroplus), VLT, Sistemas de escadas rolantes;

4.   EPM – Empresas Públicas de Medellín, investimentos na educação 

pública;

5.   Diminuição da violência urbana – número de criminalidades; 
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1. Parque Biblioteca San Javier; 2. Parque Biblioteca La Ladera; 3. Parque Biblioteca La Quintana; 
4. Parque Biblioteca Santo Domingo – España; 5. Parque Biblioteca Belén; 6. Parque Biblioteca San 
Cristóbal;

Figura 1.7 - Bibliotecas Paque de Medellín
Fonte: (Disponível em: http://www.archdaily.com.br.  Acessado em  15/05/16)



[ 41 ]Figura 1.8 - Plano de desenvolvimento de Medellín
Fonte: MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Medellín, 2016 - 2019. Medellín, 2016, p. 635.



1.1   [ CONSIDERAÇÕES INICIAIS ] 
 
 A partir do desenvolvimento frente a relação da economia como 

fomentadora de novas dinâmicas territoriais, aliada as questões de 

economia criativa, a busca por novos difusores criativos no território pode 

gerar impulsos para outras questões urbanas. 

 Desta forma, frente a um estudo de mapeamento de indústrias 

criativas, realizado em 2014 pela FIRJAN, fomentou este trabalho a trazer 

novas questões ligadas a indústria criativa perante as questões portuárias, 

de inovação, tecnologia e desenvolvimento territorial. A Indústria Criativa 

brasileira gera mais de R$ 126 bilhões ao ano e avançou cerca de 69,8% na 

última década (Figura 1.9).19
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Figura 1.9 - PIB Criativo estimado e sua participação no PIB Total Brasileiro - 2004 a 2013. 
Fonte: SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro, dez. 2014.

 Frente a esses dados, os estados brasileiros que mais se destacam no 

mercado da indústria criativa, são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

(Figura 1.10), no qual juntos concentram 51,1% dos profissionais criativos do 

Brasil.20
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 Dentro o estado mais bem pago (Figura 1.11 ), O Rio de Janeiro se 

destaca principalmente no eixo criativo ligado a tecnologias (Figura 1.12 ), 

no campo de Pesquisa e Desenvolvimento - 43%, através de suas universi-

dades e institutos públicos e privados que desenvolvem novas pesquisas de 

inovação entre diversas áreas da tecnologia.

É cada vez mais importante a inovação através de usu-

ários (user innovation), onde consumidores informados e 

especializados inspiram inovações e aprimoram produtos 

e serviços participando diretamente da produção através 

da aplicação da criatividade.21 (FIRJAN, 2014, p. 39)

 

Figura 1.10 - Participação dos Empregados Criativos no Total de Empregados do Estado - 2004 
a 2013. Fonte: SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro, dez. 
2014.

Figura 1.11 - Remuneração Média Mensal dos Profissionais Criativos por Estado - 2004 a 2013. 
Fonte: SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro, dez. 2014.
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  Essas questões foram fundamentais para a escolha da temática e 

o desenvolvimento conceitual do projeto, focando em novos elementos 

que poderão articular a nova logística do estaleiro, e consequentemente, 

da área portuária em geral.  A partir de dados de desenvolvimento, e da 

indústria da tecnologia, se fomenta novas questões de inovação para a 

área naval, aliado a gama existente de pesquisas que já ocorrem no Rio de 

Janeiro, que será melhor abordado no capítulo de Território.

Figura 1.12 - Participação dos Profissionais de Tecnologia na Indústria Criativa dos Estados. Fon-
te: SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro, dez. 2014.
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IDEIAS +

INOVAÇÃO +
CONCEITUAÇÃO

(...) ¿Qué vá hacer el peregrino,
el trotamundos mirando
la danza de las cien islas

que ríen o están cantando?  1

Gabriela Mistral
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2.0   [ IDEIAS + INOVAÇÃO + CONCEITUAÇÃO ] 

Figura 2.1 – Croquis esquemáticos de ideias diante dos estudos de caso. Fonte: Próprio Autor. [ 49 ]

2.1   [ CENTRO DE INOVAÇÃO UC ] 

Arquiteto: Alejandro Aravena

Localização: Campus San Joaquín | Universidad Católica de Chile | 

Santiago, Chile.

Ano Projeto: 2011-2012

Ano Construção: 2012-2014

Área de Projeto: 8.176m² 

 Localizado em Santiago, no campus San Joaquín da Universidade Ca-

tólica do Chile, o Centro de Inovação do arquiteto Alejandro Aravena (Prê-

mio Pritzker 2016) busca desenvolver uma arquitetura pautada na inovação 

e na criação de conhecimento (Figura 2.2), facilitando a interação entre as 

Figura 2.2 – Edifício Anacleto Angelini, uma arquitetura contemporânea, em meio a paisagem 
natural do Chile. Fonte: (Disponível em: http://www.elementalchile.cl/projects/centro-de-inno-
cavion-uc-anacleto-angelini. Acessado em 20/08/16).
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as pessoas e impulsionando novas relações com o edifício. 

 O edifício, que se envolve para o seu interior, no qual a partir de um 

átrio interno transparente, gera novas relações entre as pessoas em meio ao 

edifício. A planta invertida, desenvolve múltiplos lugares de encontro entre 

todos os níveis do edifício através das janelas recuadas de pé-direito triplo e 

praças elevadas. Sua circulação vertical, a partir dos elevadores, funciona 

como uma oportunidade de perceber as dinâmicas do interior do edifício, 

visualizando o que está acontecendo nas outras salas e trazendo novas 

relações de interconexão entre as pessoas (Figura 2.3). 2

 A multiplicação dos espaços de convívio ao longo do edifício, tem 

relação com a possibilidade de perceber o que as outras pessoas estão 

fazendo, esse contato direto entre as funcionalidades do edifício gera 

novas maneiras de criar e transmitir conhecimento. O Centro de Inovação 

(Figura 2.4) parte do conceito de 4 formas de trabalho, o formal, ligado a um 

espaço de maior concentração; o informal, no qual busca novas relações de 

trabalho, como as áreas avarandadas do edifício; o individual, em salas ou es-

paços de pesquisa e o coletivo, no qual demostra as novas formas de trabalhos,

Figura 2.3 – Planta do Edifício, demostrando a relação que o edifício se fecha para seu inte-
rior, gerando novas dinâmicas entre a interconexão das pessoas. Fonte: (Disponível em: http://
www.archdaily.com.br/br/627513/centro-de-inovacao-uc-anacleto-angelini-alejandro-arave-
na-elemental . Acessado em 20/08/16).

[ 51 ]Figura 2.4 - Edifício Anacleto Angelini; sua relação com o meio externo. Fonte: Próprio Autor
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com diversas possibilidades através do ambiente de integração.  Essas 

quatro funções deveriam ter seus lugares no edifício, integrando todas as 

funções.³

 O conceito do projeto busca gerar melhores condições possíveis de 

trabalho, integrando os espaços onde as pessoas possam se interconectar e 

criar novas formas de trabalho. A partir de um edifício que busca ser atem-

poral, sendo mais uma infraestrutura do que arquitetura, impulsionando 

novos conceitos de relação com o edifício através do vazio e das relações 

do átrio central (Figura 2.5).

Um centro de inovação, no qual os usos mudam, a 

tecnologia muda, as perguntas mudam, e é possível se 

arrepender do que há no edifício e alterar o uso quantas 

for possível.4 (ARAVENA, 2012, p. 108)

Figura 2.5 – Corte do Edifício; a relação do átrio no interior do edifício e as praças eleva-
das que conectam ao meio externo. Fonte: (Disponível em: http://www.archdaily.com.br/
br/627513/centro-de-inovacao-uc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental. Acessado 
em 20/08/16).
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Figura 2.6 – Croquis de Aravena como Partido Conceitual e de Ideias do projeto. Fonte: 
ARAVENA, Alejandro. The Forces in Architecture. Editora Toto, 2012.

 A conceituação que Aravena desenvolve projetualmente, faz 

diversas relações com as novas formas de trabalho, a partir de conceitos e 

novas relações de um centro de inovação, no qual busca novas formas de 

interconectar as pessoas através desse cotidiano tecnológico, que cada 

vez mais as pessoas estão mais conectadas e menos tendo um contato 

direto entre elas (Figura 2.6).
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Figura 2.7 – Porto de Valparaíso e suas relações com a frente marítima. Fonte: (Disponível em: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/07/28/opinion-valparaiso-t2-avance-o-retroce-
so/puerto-de-valparaiso-2. Acessado em 30/08/16).

2.2   [ PORTO DE VALPARAÍSO ] 

Localização: Valparaíso, Chile.

Ano Projeto: 1810 - 1831 ano de Início do Porto de Valparaíso

Área de Projeto: 790.000 m²

 Valparaíso é uma cidade surgida historicamente a partir de 

sua produção da atividade portuária, valorizando sempre a ressigni-

ficação na sobreposição de seus tempos e evolução urbana, sendo 

clara sua relação intensa com a frente marítima.5 O Porto de Valparaíso (Fi-

gura 2.7) localizado na zona central do Chile é considerado o principal Porto 

do pais, tanto por sua história quanto por seus volumes de transferência.
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As demandas das atividades produtivas do Porto de 

Valparaíso fomentaram seu crescimento. A necessida-

de de espaço físico criou planos de expansão de frente 

marítima que se sobrepõe ao natural desenvolvimento 

urbano.6 (TEXIDÓ, 2009, p. 70)

 Com sua grande atividade portuária e mercantil dentro do plano de 

desenvolvimento nacional, Valparaiso se tornou a capital econômica do 

pais. A presença da zona portuária facilitou a importação e exportação de 

mercadorias, na perspectiva atual, submetido ao processo de integração 

regional do continente, Valparaíso aparece como porta de saída do futuro 

corredor bioceânico.7

O crescimento do plano e frente marítima de Valparaí-

so se entende além de sua condição urbana como um 

resultado formal que surge de suas próprias atividades 

produtivas, que não só foram determinadas por seus fluxos 

e vias principais da cidade, como através de um sistema 

verticalizado.8 (SOLÁ MORALES, 2008, p. 70)

 

 As relações com a frente marítima de Valparaiso, busca novas dinâmi-

cas através da renovação das áreas portuárias dando lugar a uma nova opor-

tunidade de abertura ao mar. O Novo Plano de Valparaiso (Figura 2.8) associa-

do com sua alta densidade de atividades econômicas e um uso intensivo do 

Figura 2.8 – Plano do Porto – Concessionários. Fonte: PUERTO VALPARAÍSO. Reporte de 
Sostenibilidad - Empresa Portuária de Valparaíso. Valparaíso, 2013.
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Figura 2.9 – Evolução da mancha urbana de Valparaíso.  Fonte: Próprio Autor (workshop).[ 56 ] [ 57 ]

espaço, representado pela presença de grandes edifícios antigos e edificações em 

altura demostram uma nova dinâmica para este setor da cidade, o plano apare-

ce hoje como um reflexo das características de muitos centros urbanos de cidades 

contemporâneas (Figura 2.10). 9

 

Figura 2.10 – Projetos de desenvolvimento para o Porto de Valparaíso. Fonte: PUERTO 
VALPARAÍSO. Reporte de Sostenibilidad - Empresa Portuária de Valparaíso,  2013.
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[ PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO DE VALPARAÍSO ] 

 

 

 

 O Porto de Valparaiso está imerso no desafio de conservar e po-

tencializar sua condição de “porto principal”, onde pretende criar novos 

impulsos para a evolução do porto, através de estratégias de planificação 

a corto e longo prazo. Assegurando o desenvolvimento da infraestrutura 

portuária; a eficiência logística para trazer maior produtividade e o desen-

volvimento de maneira sustentável através de suas relações com a cidade 

(Figura 2.11).10

A área de influência, Hinterland, do Porto de 

Valparaíso compreende, de norte a sul, desde a 

região Coquimbo até a Região do Maule, incluin-

do as regiões de Valparaíso, Metroplitana e O’Hig-

gins. Esta zona se estende pela região argentina de 

Cuyo, que consiste nas provincias de Mendoza, La-

Rioja, San Luis e San Juan. Os serviços que aconte-

cem em Valparaíso conectam o Chile a portos da Ásia, 

Europa, Estados Unidos, Sudamérica e Centroamérica.11

Figura 2.11 – Plano de Desenvolvimento do Porto de Valparaíso. Fonte: PUERTO VALPARAÍSO. 
Reporte de Sostenibilidad - Empresa Portuária de Valparaíso. Valparaíso, 2013.

[ 58 ] [ 59 ]Figura 2.12 - Porto de Valparaíso; sua relação com a frente marítima. Fonte: Próprio Autor



[ 60 ] Figura 2.13 - Concurso para o Porto de Valparaíso; Mathias Klotz. Fonte: http://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/768993/mathias-klotz. Acessado 15/09/16.

[ CONCURSO ] Anteprojeto Urbano - Paisagistico Viaduto Acesso Sur 
e Muelle Prat.

 Concurso, realizado em maio de 2015, com o objetivo de revitalizar 

o entorno e os espaços públicos do setor, buscando melhorar a qualida-

de de infraestrutura existente, incorporando novos usos, equipamentos e 

mobiliários (Figura 2.13/2.14).

  “La intervención en Muelle Prat es 
muy limpia y bien modulada. Expone la 
actividad portuaria. Integra la infraestruc-
tura desde la arquitectura. Incorpora el 
viaducto.12” [ 1º LUGAR - MATHIAS KLOTZ ]
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Figura 2.14 – Concurso para o Porto de Valparaíso; Mathias Klotz. Fonte: http://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/768993/mathias-klotz. Acessado 15/09/16.



Figura 2.15 – Parque Tecnológico da UFRJ, Centro de Inovação e Pesquisa. Fonte: (Disponí-
vel em: https://ufrj.br/sites/default/files/parque_tecnologico.jpg. Acessado em 16/10/16).

2.3   [ PÓLO TECNOLÓGICO UFRJ ] 

Localização: Cidade Universitária UFRJ - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

Ano Projeto: 2003

Área de Projeto: m² 

 O Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), localizado na Ilha do Fundão (campus da Cidade Universitária) possui 

uma área de cerca de 350 mil m² (Figura 2.15). Tem como objetivo estimular 

a interação entre a Universidade (alunos e corpo acadêmico) e empresas 

inovadoras, dinamizando a relação de pesquisa e mercado de trabalho.

 Desta forma, dentro do Parque Tecnológico (inaugurado em 2003)
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se encontram 14 grandes empresas, 9 pequenas/médias e 7 laboratórios 

da UFRJ, além da Incubadora de Empresas da COPPE, no qual tem como empresas 

Incubadas 25 startups (63 empresas de base tecnológica já foram formadas pela 

Incubadora). Além das empresas e dos laboratórios, o Parque abriga o centro de 

pesquisas de duas companhias, GE e L’Oreal, localizadas na Ilha de Bom Jesus. O 

Parque Tecnológico, abriga atualmente, 1.600 pessoas trabalhando neste centro de 

inovação.13

 A partir da promoção de oportunidades de interação entre empre-

sas e academia, estimulando o empreendedorismo por meio de gestão 

de negócios e captação de recursos, o Parque Tecnológico desenvolve 

serviços inovadores que auxilia no motor de crescimento das empresas. 

Incentivando novas atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção 

de bens e serviços inovadores através de uma iniciativa empreendedora e 

a comunidade acadêmica. 

 As pequenas/médias empresas passam por um acompanhamento 

dentro do Parque, no qual estimulam o relacionamento entre as organiza-

ções existentes, auxiliando na ampliação do networking das empresas alo-

cadas. O que impulsionou o Parque foi a empresa ancora, Petrobrás, aliada 

ao seu centro de pesquisa criado nos anos 60, e a descoberta do Pré-Sal, 

em 2007, que fez com que apenas 8 anos de sua inauguração fechasse a 

fase de ocupação e buscasse novos lugares para sua área de expansão.14

EMPRESAS DE GRANDE PORTE: Farmanguinhos/Fiocruz; L’Oréal; Ambev; FMC 

Technologies; Vallourec; GE; SIEMENS; EMC²; BG Group; Tenaris; Halliburton; 

Baker Hughes; BR Asfaltos; Schluberger.

Schluberger: Multinacional especializada na área de petróleo 

e gás; desenvolve pesquisas através do Centro Brasileiro de 

Pesquisas e Geociências da Schlumberger (BRGC). 

IDEIAS + INOVAÇÃO + CONCEITUAÇÃO
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FMC Technologies: Líder mundial em soluções de exploração 

e produção submarinas para a indústria de óleo e gás; eleita 

pela revista Forbes como uma das empresas mais inovadoras do 

mundo em 2013.

Siemes: Empresa de serviços de engenharia, otimização de 

processos e TI Industrial; desenvolvendo pesquisas nas áreas de 

petróleo e gás, tecnologia offshore e submarina, tecnologias 

sustentáveis, energias renováveis.

LABORATÓRIOS: Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PMBC); Embra-

pii COPPE; Fundo Verde; LAMCE; CEGN – Centro De Excelência Em Gás 

Natural; NEO (Núcleo de Estruturas Oceânicas); LABOCEANO (Laboratório 

de Tecnologia Oceânica).

Figura 2.16 – Mobilidade Urbana – Eixos de deslocamentos entre o campus da UFRJ, programa 
do Fundo Verde. Fonte: Próprio Autor.
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FUNDO VERDE: O Fundo Verde da UFRJ tem como objetivo o fomento a 

projetos de infraestrutura sustentável nos setores de geração e racionalização 

do uso de energia, água e de mobilidade urbana (Figura 2.16). Suas princi-

pais ações é a melhoraria da mobilidade urbana dentro do campus da UFRJ 

(a partir de aplicativos de carona, vans para deslocamento no campus e 

sistemas de ciclovias); aumento da eficiência energética, geração de energia 

renovável (através de estacionamentos de captação de energia solar e uma usina 

solar); além de promover a melhor gestão do uso da água e de resíduos.

LABOCEANO: Laboratório de Tecnologia Oceânica, em operação desde 2003, foi 

projetado para realizar ensaios de modelos de estruturas e equipamentos usados 

nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás offshore. O Laboratório 

possui o tanque oceânico mais profundo (15 metros) do mundo que permite a simu-

lação realista das principais características do meio oceânico, e representa para o 

país a consolidação no desenvolvimento de tecnologias de águas profundas (Figura 

2.17).15

Figura 2.17 – Tanque Oceânico - LabOceano. Fonte: Próprio Autor.



2.4   [ CONSIDERAÇÕES PROJETUAIS ] 

 As considerações de projeto se definem a partir da vivência e do 

estudo de cada uma dessas três obras, que se tornaram o eixo principal 

para a criação e o desenvolvimento deste trabalho. 

[ CENTRO DE INOVAÇÃO ] 

Visitado em: Outubro de 2014/ Outubro de 2015

 

 O Centro de Inovação Anacleto Angelini, como conceito de motor 

de desenvolvimento de pesquisa e inovação gerou questões conceituais 

frente ao desenvolvimento da dinâmica do projeto da Incubadora. Desen-

volvendo questões arquitetônicas perante as relações de espaço e edifício 

que este projeto integra em seu conjunto. Através dos elementos de inte-

gração entre as pessoas, que geram novas relações de convívio, trabalho e 

difusão do ensino, se conceituou as lógicas e as relações frente aos espaços 

da Incubadora.  As novas lógicas de trabalho, no qual Aravena desenvolve 

neste projeto foram utilizados para a conceituação da Incubadora.
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Figura 2.18 – Diagrama das conexões da Incubadora com Centro de Inovação. Fonte: Próprio 
Autor.

[ 67 ]Figura 2.19 – Ideias + Conceituação Anacleto Angelini. Fonte: Próprio Autor.



[ PORTO DE VALPARAÍSO ] 

Visitado em: Outubro de 2014

 

 O Porto de Valparaíso, conceituou e gerou novas ideias de logísticas 

frente ao desenvolvimento de áreas portuárias, a partir de novos espaços 

de convívio e da busca pela relação com as águas frente à cidade. Minha 

relação com o Porto, se deu desde 2014, quando visitei a cidade deVal-

paraíso para um Workshop no qual desenvolvíamos as relações dos Cerros, 

frente a questões de economia e relação com as águas. Esse workshop trou-

xe uma base teórica ao entendimento da relação da cidade com sua área 

portuária, no qual demostra as dinâmicas que impulsiona a revitalização 

destes espaços. A conceituação de logísticas portuárias, de seus transportes 

e as relações com a frente marítima se tornou essencial para o desenvolvi-

mento do projeto, frente as dinâmicas e o funcionalidade do Estaleiro e da 

Área Portuária do Rio de Janeiro.

Figura 2.20 – Diagrama das conexões da Incubadora com Porto de Valparaíso. Fonte: Próprio 
Autor.

[ 68 ] [ 69 ]Figura 2.21 – Ideias + Conceituação Porto Valparaíso. Fonte: Próprio Autor.



[ PARQUE TECNOLÓGICO UFRJ ] 

Visitado em: Fevereiro/Maio de 2016

 

 O Paque Tecnológico da UFRJ, se tornou essencial para a decisão 

do tecido urbano no qual seria utilizado para o exercício projetual. Frente 

as ideias, conceitos, somados a visita in loco demostrou que o Caju seria o 

território mais apropriada para desenvolver a Incubadora através de suas 

relações com a Área Portuária, a relação com as águas, a mobilidade e 

principalmente, pela influência frente ao Parque Tecnológico, a partir de 

suas dinâmicas locais e influências nos eixos de pesquisa. O Parque é um 

precursor no desenvolvimento de novas tecnologias e de novas dinâmicas 

frente área naval, aliados as pesquisas principalmente da Petrobrás, pos-

sui uma infraestrutura integral para a pesquisa e difusão dessas novas tec-

nologias. Através disso, muitas das funções da Incubadora está atrelado 

com a infraestrutura do Parque e as relações territoriais desenvolvidas nesta 

região. Sendo complementar as funções e as tecnologias abordadas na 

Incubadora.  
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Figura 2.22 – Diagrama das conexões da Incubadora com o Parque. Fonte: Próprio Autor.

[ 71 ][ 71 ]Figura 2.23 – Ideias + Conceituação Parque Tecnológico. Fonte: Próprio Autor.



 O conceito do projeto, e do presente trabalho, se difunde através 

da conceituação de uma Incubadora, que tem como objetivo fomentar 

questões de inovação, tecnologia e ensino (pesquisa) em um local atre-

lado a diversas dinâmicas territoriais. Integrando empresas, pesquisadores, 

trabalhadores e pessoas criativas que fomentam inovações. Segundo a 

ANTROPOTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empre-

endimentos Inovadores), as Incubadoras são “entidades promotoras de 

empreendimentos inovadores”, da qual 98% das empresas incubadas 

inovam, sendo que 28% destas possui foco no âmbito local, 55% no nacional 

e, 15% no mundial.16

 Uma empresa incubada passa por um processo denominado 

incubação, onde recebe suporte para o seu desenvolvimento e crescimen-

to. O tempo médio do processo é de três anos, podendo variar de acordo 

com as características da empresa. O importante é que o empreendimen-

to esteja preparado para o mercado e para as novas tecnologias. Após o 

período de incubação, a empresa se gradua, no qual está apta para se 

desenvolver sozinha.17

[INCUBADORA EM ESTALEIROS]
 No contexto do projeto, a Incubadora em Estaleiro, localizada 

no Cais do Caju terá como característica principal desenvolver novas 

dinâmicas territoriais a Área Portuária do Rio de Janeiro. Fomentando 

novas relações frente as pesquisas de tecnologias marítimas e na inovação 

na área naval. Partindo do conceito de “Incubar”, a Incubadora se desen-

volve a partir de três eixos, Ensino, Tecnologia e Inovação, que aliados a 

aspectos econômicos geram novas dinâmicas que impulsionam o território. 

Tendo como objetivo investir em pesquisa e abrigar empresas inovadoras 

para desenvolvimento cientifico/tecnológico. As mudanças ocorridas frente 

ao desenvolvimento das tecnologias marítimas influenciaram no desenvolvi-

mento funcional da Incubadora.
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É necessário que haja um habitat de interação e proximi-

dades com pessoas potencialmente inteligentes e criati-

vas, possibilitando o nascimento e a troca, alimentando 

ideias e a criatividade inovadora em um ciclo continuo, 

em uma nova e constante ecologia de ideias.18(UNCTAD, 

2010, p 49).

 A Incubadora de Inovação Tecnológica fomentará uma nova 

logística para o Estaleiro, criando espaços de pesquisa, experimentação, 

empresas alocadas, interconectadas a espaços estritamente de uso do 

estaleiro e espaços públicos que buscam a vivacidade da relação com o 

Porto e Baía de Guanabara.
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(...) le ponen cerca
un barco

y salta,
se destierra,

se pierde (...) 1

Pablo Neruda



[ 78 ] Figura 3.1 - Área Portuária do Rio de Janeiro. Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.com.
br/galeria_midia. Acessado em 14/11/16).
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A perspectiva das “cidades portuárias” diferencia-se, 

portanto, da visão hoje hegemônica sobre a organiza-

ção e o funcionamento dos portos – centrada quase que 

exclusivamente no valor tecnológico das infraestruturas, 

dos equipamentos disponíveis para a movimentação de 

cargas e nas condições de acesso. Ela desenvolve uma 

abordagem mais abrangente, do tipo territorial, na qual 

é a cidade que se transforma no elo principal de articula-

ção entre o porto e a economia regional, e entre esta e os 

mercados globais. 2 (SILVA e COCCO, 1999, p. 21)

 As cidades estabelecem uma relação natural a partir do seu meio 

geográfico. Sua ligação com a frente marítima sempre ocorreu diretamente 

a partir de suas relações com suas zonas portuárias, aspectos que modifi-

cavam suas dinâmicas estruturalmente pela implantação de novas infraes-

truturas. Esses aspectos dinamizaram a construção de um território operan-

te a partir do aumento de sua capacidade e eficiência operativa que se 

qualificavam por seus avanços ferroviários e portuários. As mudanças 

perante ao território passa a ser não apenas social, mas evidenciada com a 

expansão urbana e o desenvolvimento de novas dinâmicas dentro do seu 

próprio tecido urbano.3

 O Porto surge não só como um impulsionador econômico, como 

se reinventa a partir da dissociação de suas características históricas, que 

sobrepõe suas características diversificadas, para a construção de um novo 

território urbano.4

 Ao longo dos séculos, os portos foram que “extraídos” dos teci-

dos urbanos para se tornarem meramente infraestruturas “terminais” de 

corredores de exportação. Gerando novas dinâmicas de infraestrutura, que 

dissociaram as relações da cidade com sua frente marítima, os portos, neste 

caso, deram costas às cidades.5

PORTO E CIDADE
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 As cidades se fecham para os seus portos, que esses por sua vez, 

crescem como um organismo alheio à urbe. A melhoria das relações 

porto-cidade, através de um modelo de gestão em conjunto no qual im-

pulsione condições favoráveis e que potencialize novas dinâmicas territo-

riais e econômicas para um crescimento endógeno do porto, da cidade e 

sua hinterlândia, resultando em um motor econômico de desenvolvimento 

sustentável para cidades portuárias.6

 A partir de uma nova economia portuária, as novas dinâmicas urbanas 

desempenham um papel central no desenvolvimento das cidades.  O inte-

resse pela interface cidade-porto marca a passagem do período industrial, 

para um período de renovação urbana através da valorização da cidade 

portuária como um pólo de agregação de novas competências produti-

vas e de um motor de desenvolvimento urbano para áreas esquecidas no 

coração das cidades.

Previamente as cidades estabeleceram um vínculo com 

seu meio natural e desde a antiguidade existem portos. 

Com a modernização da era infra estrutural esta rela-

ção mudou radicalmente na sua formulação, a partir dos 

avanços tecnológicos outorgados pela sociedade, ocor-

re uma progressiva transformação sobre os entornos. A 

construção de redes de ferrovia e portos, de maior capa-

cidade e eficiência operativa, não apenas conectou terri-

tórios distantes a cidade, mas com a emergência constru-

tiva dentro dela, possibilitou o aparecimento artificial de 

ormas, usos e significados para grande parte do espaço 

urbano das cidades em expansão.7 (ABATIDAGA, 2011)

[ 81 ]

3.1   [ RENOVAÇÃO DE FRENTES MARÍTIMAS ] 

 As renovações urbanas de frentes marítimas surgem como um 

catalizador de novas dinâmicas do território, permitindo o reencontro do 

coração das cidades com sua frente marítima, cortada durante o perío-

do industrial.  Esse processo de renovação acontece nos finais dos anos 50 

e início dos anos 60, associado a um novo contexto econômico: a desin-

dustrialização do período pós-fordismo, a alteração de rotas oceânicas e 

alterações no transporte naval, resultantes das mudanças do tipo de carga, 

a partir do movimento de conteinerização, no qual exigia navios de maior 

dimensão e profundidade, tornando obsoletas docas antigas e menos 

profundas.8

Questiona-se o deslocamento da função portuária longe 

dos contextos urbanos. O isolamento do porto, como es-

tratégia de valorização das infraestruturas de circulação, 

dificulta a sua assimilação como parte do cotidiano da 

comunidade local. Nesse sentido, nas perspectivas das 

cidades portuárias, a preocupação com o porto deve 

se transformar numa preocupação do conjunto dos 

cidadãos e das instituições que organizam e que dão vida 

ás cidades, seja através do trabalho e da produção, seja 

através do consumo e do lazer.9 (SILVA e COCCO, 1999, 

p. 21)

 As transformações ocorridas no período pós-industrial, originou 

inovações na ocupação de frentes marítimas, aliadas as mudanças na 

configuração urbana das cidades portuárias permitindo o surgimento 

de novos espaços, novas possibilidades de construção, de habitar e de 

simbolizar a cidade, se tornando um elemento renovador destes setores 

urbanos.10
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[ 82 ] Figura 3.2 - Port Vell Barcelona. (Disponível em:http://profit.bg/uploads/userfiles/images/barcelona 
Acessado em 10/11/16).
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 Através desse processo de transformação, conforme Brutomesso 

(2001) os define como: 11

1. Recomposição – projetualmente os espaços das frentes marítimas 

passam a integrar as características físicas e funcionais que compõem 

os setores, principalmente os fragmentados que não se comunicam 

entre si, como a zona portuária e o centro de uma cidade;

2. Regeneração – destinasse exclusivamente à revitalização das 

zonas portuárias por meio de setores que estão localizados a uma curta 

distância de centro urbano, estando vazias ou desprovidas de funções 

específicas. A funcionalidade destas zonas deve ser redefinida por meio 

do aumento do seu valor econômico através da atribuição de um novo 

valor na paisagem da cidade;

3. Recuperação – ligada diretamente a edifícios ou grupos estruturais 

que necessitam da inserção de novas funções ao longo de áreas litorâ-

neas, em muitos casos a partir de intervenções voltadas a restauração 

ou reestruturação de edifícios históricos.

 Esses processos de transformações têm como objetivo redefinir a 

qualidade urbana possibilitando a adição de novas características e usos, 

além da valorização da imagem da paisagem perante o âmbito urbano.12

 Os modelos de reestruturação portuária, que desenvolveram gran-

des projetos urbanos, podem ser conhecidos por Baltimore, através do 

plano de revitalização de Inner Harbor, por Londres através das Docklands, 

Roterdã a partir da renovação da Zona de Kop Van Zuid e, da Espanha 

através do Port Vell de Barcelona (Figura 3.2).

 Esses projetos de revitalização urbana possibilitaram a integração 

das características geográficas das cidades a partir de suas dinâmicas 

impulsionadoras de novos atores econômicos e de desenvolvimento de 

transformações urbanas. Segundo Coelho (2002), os projetos urbanos de 
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renovação de frentes marítimas possuem uma tripla dimensão urbanística, à 

escala da cidade; 1. são ações paralelas à modernização de infraestruturas 

que justificam o tratamento singular; 2. são ações “exemplares” de espaços 

públicos, e; 3. são ações estratégicas de planejamento de cidades.13 

 O caso de Baltimore é um dos planos urbanos pioneiros de inte-

gração e revalorização do espaço urbano. Durante a década de 50, sua 

região portuária apresentava junto ao centro um processo de degradação 

do tecido urbano, no qual teve a necessidade de passar em 1954, por um 

plano de revitalização portuária.

 O processo de reconversão passou pela transformação de quarteirões 

da área central de negócios, que alavancava o processo de recuperação 

da área central, conservando edifícios não tombados e proporcionando a

Figura 3.3 – Porto de Baltimore - Inner Harbor. Disponível em: https://wheelchairtravel.org/balti-
more-md/. Acessado em 19/10/16.
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mescla de usos.  Como áreas de escritórios, lojas, teatros, hotel e edifícios de 

classe média baixa.14

 A interligação com a zona portuária partiu através da reconversão 

dos miolos de quarteirão, que se interligavam através de praças rodeadas 

de lojas e bares no térreo e, estacionamento que se conectavam a novos 

sistemas de passarelas, interligando a diversos prédios em sentido a áreas 

das águas.15

 O sucesso deste plano, fez a prefeitura ter novas iniciativas na qual 

embarcou em um processo de revitalização de uma escala muito maior, 

Inner Harbor (Figura 3.3). Em 1964, o plano para a área tinha como principais 

eixos: edifícios comerciais de alta qualidade ao longo do waterfront, habi-

tações multifamiliares, edifícios emblemáticos junto ao anel circundante a 

água, calçadão e áreas públicas ao longo do waterfront.16

A cidade foi transformada em um complexo urbano, 

onde a mistura de usos comerciais, turísticos, residenciais 

e a qualidade de espaço público e da arquitetura, e sua 

simbiose com a água, revelam um lugar social e econo-

micamente sustentável, atraindo turistas, trabalhadores e 

a população como um todo. Respeitando o que ali pree-

xistia e mantendo uma forte relação com o waterfront.17 

(ANDREATTA, 2010, p. 35)

 Nos anos 70, o processo de renovação urbana em frentes marítimas 

se entende para a Europa através da operação de renovação das Liver-

pool Docklands, tendo continuidade no início dos anos 80 com a operação 

paradigma da London Docklands Development Corporation (LDDC), pri-

meira de várias operações da indústria naval de Londres, que abandonou 

a cidade durante os anos 60 devido as alterações nos transportes navais e 

na decisão das grandes companhias de terminarem suas operações nas 

PORTO E CIDADE



[ 86 ][ 86 ] Figura 3.4 - Port Vell Barcelona. Fonte: (Disponível em: http://www.b-safe.es/es/tags/barcelona. 
Acessado em 05/11/16).
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Docklands. A renovação dos Docklands, seguindo o processo já ocorrido na 

América do Norte, serviu como exemplo à grande parte de países europeus, 

como Barcelona, Roterdã, entre outros.18

 Esses projetos de renovação passam por modificações de espaços 

públicos e de infraestruturas urbanas, impulsionadas por novas dinâmicas no 

planejamento destes territórios.  

 A água funciona como um elemento indutor na revitalização dessas 

áreas, proporcionam transformações territoriais e novas dinâmicas espaciais 

no meio urbano. Estabelecendo uma zona de fronteira entre a água e a 

cidade, para a redefinição da fronteira urbana.19 O caso do Port Vell de 

Barcelona (Figura 3.4), demostra essa tipologia urbana através do processo 

de renovação urbana, promovida a partir de 1986 quando a cidade foi eleita 

para receber os Jogos Olímpicos de 1992, estabelecendo uma nova relação 

porto-cidade. 

 A abertura à cidade, e sua frente marítima, integrada na operação 

do Jogos Olímpicos, fez com que Barcelona valorizasse os espaços naturais 

existentes, permitindo que a cidade redescobrisse sua relação lúdica com 

a paisagem e as águas, que sempre existira, mas não havia sido explorada 

pelo tecido urbano.20

 A ativação de estratégias que possibilitem a obtenção de novas 

dinâmicas econômicas por meio da integração de atividades marítimas 

como inovação na recuperação de memória desses locais litorâneos, que 

criam a transformação da imagem da cidade portuária pela construção e 

integração com seu centro urbano. Conforme Coelho (2002), esse tipo de 

integração pode ser notado no processo de renovação urbana da Zona de 

Kop Van Zuid em Roterdã, na Holanda.21

 A renovação de Roterdã permitiu a reconversão de antigos terrenos   

PORTO E CIDADE



[ 88 ]

Figura 3.5 – Porto Roterdã/Museu Marítimo. Fonte: (Disponível em: https://www.maritiemmu-
seum.nl/. Acessado em 14/10/16).

portuários degradados transformando em um conceito de novo “centro 

portuário”, integrando atividades turísticas, modernização nas infraestru-

turas portuárias, ferroviária e no redesenho da paisagem urbana, numa 

perspectiva de integração de cidade e porto (Figura 3.5).22

A cidade portuária se caracteriza como a porta econô-

mica e de integração entre zonas urbanas globais, po-

dendo-se afirmar que sua reconversão, seja em setores 

degradados ou ao longo da sua hinterlândia, somente 

se torna funcional quando as infraestruturas possibilitam, 

além da funcionalidade logística, o condicionamento do 

seu território a áreas mais aprazíveis para os usuários que 

integram a utilização de áreas litorâneas.23 (HERNÁNDEZ, 

2012, p. 93) [ 89 ]

 As novas relações do porto-cidade, a partir desses projetos urbanos, 

pode gerar novas intervenções paradigmas e capacidade de testar novas 

tecnologias em infraestrutura, servindo em diversos casos como laboratórios 

urbanos para realização de projetos de inovação futuros. A operação de 

renovação da Expo 98, em Lisboa, se tornou um laboratório experimental 

para testar novas tipologias de galerias técnicas de infraestruturas, tendo 

com perspectiva a reprodução futura em outras zonas da cidade.24

 Citar esses projetos urbanos de renovação de frentes marítimas é 

caracterizar seus espaços públicos, no qual são agentes de integração da 

“nova cidade”, renovada nos tecidos urbanos. Pensada para que se ocorra 

uma apropriação das pessoas perante as esses novos espaços, interligando 

novos motores econômicos e as novas relações perante sua relação com 

a frente marítima. Pensar zonas de ativação como motores de desenvolvi-

mento territorial, que geram novas dinâmicas na relação do porto com a

cidade.  
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Figura 3.6 – Área Portuária do Rio de Janeiro. Fonte: (Disponível em: http://www.portosrio.gov.
br/. Acessado em 25/10/16).

  “Pensar em regiões portuárias hoje é 
considerar a reutilização dessas áreas da cidade, 
tornadas em grande parte ociosas e decadentes pelo 
deslocamento das atividades dos portos modernos 
para áreas mais amplas e modernização dos sistemas 
de circulação de mercadorias. Refletir sobre elas é 
pensar no potencial dos seus espaços para transformar
a economia da cidade e, principalmente, na criação de 
novos ambientes de cultura, lazer, comércio, serviços e 
moradia.25”
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3.2   [ CONSIDERAÇÕES PROJETUAIS ] 

 Através das considerações abordadas neste capitulo, as dinâmicas 

das cidades com suas áreas portuárias, e principalmente a sua relação com 

as águas desenvolveu diversas questões frente ao exercício projetual e o 

território investigado.

 Desta forma, em continuidade ao processo de desenvolvimen-

to conceitual da Incubadora, novas questões foram se atrelando para a 

definição dos eixos a serem abordados, e das novas tecnologias a serem 

empregadas. Resultando em um vasto programa para a Incubadora de 

Inovação Tecnológica.

 Através de um estudo, o Global Marine Technology Trends, pro-

duzido pela Lloyd’s Register, QinetiQ e a Universidade de Southampton, 

desenvolvido em 2015, foi feito uma projeção de novas tecnologias marí-

timas que serão desenvolvidas até 2030 para as logísticas navais.26  Desta 

forma, o trabalho está atrelado a algumas dessas tecnologias, que buscam 

desenvolver o que será a nova logística de estaleiros e as novas tecnologias 

para o meio naval frente aos anos futuros. 

 Frente as tecnologias abordadas, se encontram principalmente 

questões em relação a construção (projeto) e novas operações de barcos 

e novas questões de desenvolvimento sustentável para zonas portuárias.

As cidades portuárias mais avançadas não só oferecem 

um conjunto de serviços e infraestruturas tradicionais de 

transporte, como também são autênticos polos de orga-

nização, controle, financiamento e serviços tecnologica-

mente avançados para o comércio e a distribuição no 

nível nacional e internacional. Cidade e Porto coincidem 

plenamente e se potencializam mutualmente no objetivo 

de um desenvolvimento sustentável.27 (SILVA e COCCO, 

1999, p. 2011)
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Figura 3.7 – Diagrama da logistica do Programa da Incubadora; ensaios iniciais. Fonte: Próprio 
Autor.
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Rio, mais que uma cidade,
Monumento, obra de arte.
Só como ato de louvor,
Para se tocar, retocar-se,
Para vê-lo face a face,
É preciso muito amor.

O porto também faz parte.
Dele a cidade nasceu,
No Cais Faroux, mar profundo.
Veio a obra na Prainha,
Junto ao Arsenal de Marinha.
Da Gamboa ganhou mundo.

Mais de cem anos atrás,
A Avenida Central e o cais
Foram a grande novidade.
Ela hoje é a Rio Branco,
Norte-Sul, vida pulsando
No coração da cidade.

Em sua extremidade
No rumo da Zona Sul,
Fez-se a nova ligação
Botafogo, Flamengo e Glória,
Página nobre dessa história.
Para o Rio, uma bênção.

Vê-se agora uma luz nova:
A cidade abraça o porto,
Dia e noite é luz que brilha.
Pela Gamboa e a Saúde,
Santo Cristo e São Cristóvão.
Sol no Porto Maravilha!

Mostram o Porto e o Rio, enfim,
Do Píer Mauá ao Caju,
Ânsia de modernidade:
Contêineres, passageiros...
Dentre os portos brasileiros
O nosso Porto-Cidade. 



[ 98 ] Figura 4.1 - Porto do Rio de Janeiro; Cais do Caju. Fonte: (Disponível em: http://www.uprj.com.br/.
Acessado em 20/11/16).
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4.1  [ A EVOLUÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO - PORTO x CIDADE ] 

 “O Rio de Janeiro é uma cidade construída em 
um lugar magnífico, repleto de cenários que configu-
ram o imaginário natural. Imaginário que forma parte 
da visão conceitual que o mundo todo tem da cidade, 
e que impregna a vida de seus habitantes. A cidade 
do Rio de Janeiro é conhecida como paradigma de 
“natureza”.2”

 A cidade do Rio de Janeiro fundada em 1565 pelo português Estácio 

de Sá, possui em sua história um vínculo direto com o Porto. Inicialmente 

configurada nas imediações do Morro do Pão de Açúcar, sendo mais tarde 

transferida para o quadrilátero formado pelas colinas do Morro do Castelo, 

São Antônio, São Bento e Conceição.  O Rio se estabeleceu a partir de sua 

relação com o mar, sendo estratégico nos planos da colônia, passando por 

diversas dinâmicas econômicas através do ouro e do café fortalecendo sua 

função comercial, enquanto o Porto crescia em extensão e ampliava suas 

funções.3

 Pautada por um plano estratégico do ciclo do ouro, que torna o 

Porto do Rio o principal centro exportador dos preciosos minerais, proporcio-

nou um rápido desenvolvimento a cidade do Rio de Janeiro que em 1763 se 

tornou sede do Governo Geral.4

 O desenvolvimento urbano, marcado pelo final do século XVIII, 

proporcionou as transformações econômicas que geraram às primeiras 

estratificações sociais, a partir da nova sociedade existente, que impulsio-

nou a camada mais desfavorecida em direção aos morros. As próximas 

[ 101 ]Figura 4.2 - Zona Portuária do Rio de Janeiro - Atual Estação Marítima. Fonte: TURAZZI, Maria Inez. 
Um Porto para o Rio, imagens e memórias de um álbum centenário. Rio de Janeiro: Editora Casa 

da Palavra, 2012
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décadas, marcada pela chegada da Família Real em 1808, gerou ao Rio um 

crescimento urbano acelerado perante a massificação do aumento do 

número de pessoas que chegavam à cidade.5

 Com o surgimento das ligações ferroviárias, tornou-se ainda mais fácil a 

chegada da produção do interior do país ao Porto do Rio, crescendo de forma 

notável o fluxo de importações e exportações, ampliando as atividades 

portuárias (Figura 4.2).6

 O Rio de Janeiro passou por uma fase de grandes transformações, 

devido ao crescimento acelerado da economia do país, a intensificação 

das atividades portuárias e a sua integração cada vez maior no contex-

to da economia capitalista internacional. Exigindo uma organização do 

espaço urbano que se tornasse condizente com o novo momento de 

organização social que a cidade se encontrava.7

Figura 4.3 – Cartão Postal Cais do Porto do Rio de Janeiro. Fonte: TURAZZI, Maria Inez. Um Porto 
para o Rio, imagens e memórias de um álbum centenário. Rio de Janeiro: Editora Casa da 
Palavra, 2012
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 Desta maneira, no final do século XIX, onde enfrentava uma crise de 

grandes proporções, decorrente do crescimento urbano desordenado, o 

governo do prefeito Pereira Passos desenvolve uma grande reforma urbana, 

que estava apoiada em prioridades como saneamento, circulação viária e 

embelezamento urbano, garantindo a abertura de ruas e avenidas à beira 

mar. As intervenções na região do Porto objetivavam firmá-lo comercial-

mente no comércio marítimo mundial (Figura 4.3).8

 O principal ponto de intervenção na área portuária, se partia do 

setor social, devido a concentração de uma população de baixa renda e 

de atividades informais de trabalho.  Essas transformações ocorrem devido 

à importância do setor portuário, que se contrapunha ao tipo de socieda-

de, e de realidade econômica desejada pela elite do café carioca, no qual 

poderia trazer uma imagem negativa existente internacionalmente.9

Em termos sociais, a área portuária não poderia possuir 

pior fama e piores condições de vida que as verificadas 

na entrada do século. Em insalubres habitações coletivas, 

focos de epidemias, ao longo da Rua da Saúde, junto a 

áreas alagadiças nas encostas dos morros, ou misturadas 

às atividades portuárias, a maioria da população era de 

baixa renda. Conhecido como o antro de malandragem, 

lá muita gente estava ligada à marginalidade (como os 

famosos grupos de capoeira, então fora da lei), a pros-

tituição, ou simplesmente eram escravos não integrados 

ao mercado de trabalho formal. A saúde era, inclusive 

pejorativamente conhecida por Pequena África e é tida 

como o berço do samba, carnaval, capoeira, futebol e 

violão.10 (CARDOSO, 1996, p. 57)
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Figura 4.4 – Obras de Melhoramentos do Porto do Rio de Janeiro. Fonte: TURAZZI, Maria Inez. Um 
Porto para o Rio, imagens e memórias de um álbum centenário. Rio de Janeiro: Editora Casa 
da Palavra, 2012

 A importância do porto e sua representatividade nacional eram 

dadas pela quantidade de capitais econômicos gerados a partir dos 

montantes das importações e exportações que firmavam o Rio como 

capital nacional. O “Novo Porto do Rio” foi inaugurado pelo prefeito 

Pereira Passos em 20 de julho de 1910, integrando um conjunto de obras que 

mudaram o território e deram nova estrutura a área portuária.

As obras portuárias supuseram uma operação enorme de 

transformação da cidade, tendo-se ganho ao mar, com 

terras procedentes da demolição do Morro do Senado, 

uma superfície de 170 hectares diante dos morros do Livra-

mento, Conceição, Providência e Saúde. Porto Moderno 

que, quase em seguida, vinte anos mais tarde, se amplia-

ra sobre São Cristóvão, e seguiria depois para o Caju, até 

conformar o porto atual.11 (ANDREATTA, 2006, p. 35). [ 105 ]

 Do século XVII a XIX, a linha de mar foi se alterando aos 

poucos pela construção de diversos trapiches, cais e estaleiros, apenas no 

início do século XX, o grande aterro conferiu a região portuária o tamanho 

atual.  Aproximadamente 1,2 milhões de m² de avanço sobre o mar para 

servir de área de suporte para as operações do Porto do Rio (Figura 4.6).12

 A evolução da região portuária esteve ligada principalmente ao 

papel da cidade do Rio de Janeiro nos cenários nacional e internacional. A 

primeira fase do período colonial, por exemplo, possuía a função secundária 

no comércio da cidade. Com a transferência do mercado de escravos para 

o Valongo, torna-se o centro dinâmico da economia da cidade e do país. 

Essa característica se mantém até a decadência do setor industrial na cida-

de, que coincide com a mudança da base tecnológica de operação do

Porto, transferindo as principais atividades portuárias para o Cais do Caju. 13 

Figura 4.5 – Antigo Dique da Saúde, Porto do Rio de Janeiro. Fonte: TURAZZI, Maria Inez. Um Por-
to para o Rio, imagens e memórias de um álbum centenário. Rio de Janeiro: Editora Casa da 
Palavra, 2012



Figura 4.6 – Evolução da Borda Marítima Porto do Rio. Fonte: http://imaginerio.org/. Acessado: 27/06/16.
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A reestruturação do Porto do Rio tornou-se possível que 

grandes embarcações com carga pesada atracassem 

no Rio de Janeiro, aumentando a capacidade portuá-

ria fundamental para o crescimento das exportações de 

produtos brasileiros, como café, cereais e minério. De lá 

para cá, o Porto do Rio mudou características, servindo 

principalmente ao transporte de produtos em contêineres. 

Além disso, hoje a renovação do porto da cidade pro-

move a constituição do Porto Maravilha, um projeto que 

visa a transformação da Área Portuária em novo bairro da 

cidade, contando com importantes obras de urbanização 

e implantação de instituições culturais. 14(TURAZZI, 2012, p. 

234).

 Ao longo dos anos, a força do porto foi decaindo, devido princi-

palmente pelo esvaziamento econômico do Rio, dada pela migração de 

muitas atividades produtivas para outros estados. A região portuária se 

tornou um território abandonado, agravado por anos de ausência de 

investimentos urbanos locais, somando-se a construção da Perimetral, que 

por um lado ajudou a melhorar o fluxo e a circulação viária da cidade, por 

outro, passou a marcar a silhueta do Rio, constituindo uma barreira em rela-

ção à frente marítima. Deixando de se tornar uma área atrativa as pessoas 

e atividades, mesmo sendo uma área privilegiada pela relação da frente 

marítima com a cidade.15

 Na década de 1980, surgiram as primeiras discussões voltadas à 

revitalização da área portuária, tendo em vista o valor imobiliário potencial 

do local e sua geografia em pleno coração do Rio de Janeiro, onde diversas 

propostas de recuperação do waterfront foram lançadas pela iniciativa pri-

vada. Em 1987 foi criada a APAC (área de proteção do ambiente cultural), 
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que preservava os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. 16

 Apenas em 2009, se consolidou a revitalização do eixo portuário 

através do instrumento da Operação Urbana Consorciada, permitindo a 

reestruturação da região e do projeto esperado a anos pela cidade. A base 

econômica do Porto vem se transformando, através das novas dinâmicas 

implantadas frente a este processo de revitalização da Cidade e do seu 

Porto.

Figura 4.7 – Propostas dos Relatórios da CM, planta geral da cidade de 1875. Fonte: STRICKLAND, 
Carol. Planos Urbanos: Rio de Janeiro o Século XIX. Rio de Janeiro: IPT, 2008.
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[ 112 ] Figura 4.8 - Revitalização Praça Mauá, Porto Maravilha. Fonte: (Disponível em: http://portomaravi-
lha.com.br/galeria_midia. Acessado em 30/09/16).
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4.2  [ ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO ] 

 A busca por um território dinâmico no qual gera novos agentes 

impulsionadores de economia e desenvolvimento territorial visa as questões 

de áreas que necessitam de uma “acupuntura urbana”. Elementos que 

buscam a integração do território, empregando intervenções pontuais 

estratégicas, capazes de gerar novas dinâmicas para o espaço urbano.17

Muitas cidades hoje precisam de acupuntura urbana por 

terem negligenciado suas identidades culturais; outras, por 

terem negligenciado sua relação com o ambiente natu-

ral; outras ainda, por terem voltado as costas às feridas 

causadas por atividades econômicas. Essas áreas negli-

genciadas, essas “cicatrizes”, são precisamente os alvos 

principais para as acupunturas.18 (REIS, 2012, p. 70)

 A revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, parte do 

conceito de acupuntura urbana, no qual o território, ao longo dos anos, 

negou-se a relação com as águas e com a cidade. Pensar regiões 

portuárias também é considerar a reutilização desses territórios, que se 

tornam áreas decadentes e vazias, pelo fato das atividades dos portos 

modernos se transferirem para áreas mais amplas e pela modernização 

tecnológica dos novos sistemas de circulação de mercadorias. Refletir 

sobre o potencial desses espaços, que transformam e dão novos imputs a 

economia da cidade, gerando um elemento de reintegração e dinamiza-

ção dos espaços contíguos às áreas centrais das cidades costeiras.19’

 Diante desse panorama, a Operação Urbana Consorciada da 

Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecido como Porto Maravilha surge 

como oportunidade de reafirmar e reforçar o papel dinâmico do centro 

da cidade, onde a região portuária se transforma e assume a condição de 

referência de espaço urbano voltado principalmente para o bem-estar das

pessoas, qualificando a relação com as águas perdida ao longo do tempo 

no território. Essas intervenções buscam promover um reencontro da cida-

de com ela mesma, devolver ao centro um lugar vivo em que as pessoas 

possam morar, trabalhar, utilizar dos espaços públicos, estabelecendo um 

padrão como referência de espaço urbano, impactando positivamente na 

mobilidade, segurança e qualidade de vida das pessoas.20

 O projeto para o Porto Maravilha traz a cidade de volta ao seu 

eixo, valorizando as questões portuárias históricas e uma requalificação do 

espaço, criando novas formas de adensamento populacional, envolvendo 

os bairros periféricos do Centro, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Cidade Nova 

e São Cristóvão. Como ocorreu em outros casos de reconversão de área 

portuárias pelo mundo, a ideia é trazer a mescla de funções para o terri-

tório entre habitação, comércio, serviços, cultura, etc, além da mescla de 

atividades estritamente portuárias que fazem parte desse local. Mudanças 

e melhorias passam a ser implementadas para atender diversos interesses 

complementares, como se percebe em outras experiências já citadas de 

cidades como Barcelona e Roterdã, entre outras (Figura 4.9).21

Figura 4.9 - Área de especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro. 
Fonte: (Disponível em: http://portomaravilha.com.br/portomaravilha. Acessado em 14/11/16.)
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Figura 4.10 – Zona Portuária do Rio de Janeiro, projeto Porto Maravilha. Fonte: (Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/galeria_midia. Acessado em 30/09/16).
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O projeto Porto Maravilha une estratégias de fortaleci-

mento econômico, criação ou renovação de atrações 

turísticas e a valorização da beleza natural da paisagem 

carioca, no intuito de escrever o Rio no rol das cidades que 

promoveram viradas urbanistas e imprimiram nova marca 

às suas frentes marítimas.22 (ANDREATTA, 2010, p. 225)

 A revitalização urbana de uma área de 5 mil m², que representa 

uma mudança estrutural e de longo prazo no tecido urbano do centro da 

cidade, que impulsiona uma nova funcionalidade habitacional, cultural 

e de vivacidade de sua relação com a frente marítima. Com a chegada 

de novas empresas, novos incentivos fiscais buscam criar novas dinâmicas 

econômicas no território que gerem um crescimento populacional e
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e uma reativação do espaço urbano (Figura 4.10). 23

 Com o papel de gerir a Operação Urbana, foi criado a Companhia 

de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), 

que em parceria com a Concessionária Porto Novo desenvolve a requalifi-

cação urbana a partir da reconstrução de toda a infraestrutura urbana e de 

sua manutenção e prestação de serviços públicos por meio de contrato de 

parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, em 

um prazo de quinze anos.24

 O plano de mobilidade privilegia o transporte público coletivo, 

criando mais espaços públicos, para pedestres, a partir de diversos meios 

de transporte integrados. A mobilidade passa a ser centrada na conexão 

inteligente entre os diversos modais, uma rede de 28 Km, o VLT (Veículo Leve 

sobre Trilhos) integra os meios de transporte do Centro e da Região Portuária 

– barcas, trem, ônibus, aeroporto, teleférico, terminal de cruzeiros marítimos 

e, futuramente, o BRT Transbrasil (Figura 4.12). 25

 Frente ao Patrimônio Imaterial, o projeto desenvolve diversas ques-

tões de preservação do patrimônio histórico, trazendo diversas relações 

históricas da área portuária, esquecidas ao longo do tempo.

O trabalho de arqueologia urbana, vem possibilitando 

a releitura ainda mais profunda da região, ao revelar as 

“camadas” históricas do processo de construção da cida-

de. Ao trazer à luz esse valioso acervo, o Porto Maravilha 

contribui para a ampliação da agenda cultural da cidade 

e popularização do conhecimento.26 (SHLUGER e DANOW-

SI, 2014, p. 84)

 O projeto do Porto Maravilha se torna um fomentador de desenvolvi-

mento territorial, centrado nas pessoas, valorizando o patrimônio material e
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[ 118 ] Figura 4.11 - Revitalização Rio Branco, Porto Maravilha. Fonte: (Disponível em: http://portomaravilha.
com.br/galeria_midia. Acessado em 30/09/16).
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e imaterial da região. Impulsionando oportunidades econômicas, através 

de negócios e empregos, e desenvolvendo novas dinâmicas para a área 

portuária. Mesmo com opiniões adversas ao projeto, ele tem desenvolvi-

do novas relações frente a esta área esquecida e abandonada do Rio de 

Janeiro, devolvendo novas dinâmicas e gerando novas atrações para as 

pessoas, através de um tecido urbano revitalizado frente as águas. 

 “Muito do “ser carioca” tem suas raízes 
na região portuária, e apesar de décadas 
de abandono, permanece lá e começa a 
ser valorizado.27”

Figura 4.12 – Plano de Mobilidade projeto Porto Maravilha. Fonte: (Disponível em: http://portomaravi-
lha.com.br/galeria_midia. Acessado em 30/09/16).



[ 120 ] Figura 4.13 - Revitalização Porto Maravilha. Fonte: (Disponível em: http://portomaravilha.com.br/
galeria_midia. Acessado em 30/09/16).
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4.3  [ LOGÍSTICA PORTUÁRIA  ] 

 O Porto do Rio de Janeiro localizado na costa oeste da Baía de 

Guanabara, está atualmente sob administração da Companhia Docas do 

Rio de Janeiro (CDRJ) compreendendo as rotas marítimas do centro e dos 

bairros da Gamboa, Saúde, São Cristóvão e Caju. O Porto é formado por 6.740 

m de cais contínuo (Figura 4.14), sem considerar o Píer Mauá, dividido em três 

trechos: Cais da Gamboa, Cais de São Cristóvão e Cais do Caju (área de 

estudo projetual). O Caju possui cerca de 2.000 m de cais (1.258 m de cais 

acostável) incluindo os Terminais de Contêineres T1 e T2 (TCO), o Terminal de 

Veículos (TRR) e o Terminal de Granéis Líquidos (TLC).28
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Figura 4.14 - Zoneamento do Porto do Rio de Janeiro indicando as infraestruturas de 
cada cais mencionado.  Fonte: DOCAS DO RIO. Plano de Desenvolvimento e Zonea-
mento do Porto do Rio de Janeiro - Plano de Adequação. Rio de Janeiro, 2009. p 63.
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 De acordo com as estatísticas da CDRJ, em 2012, o Porto movimentou 

8.360.327 t de carga, sendo 79,5 % de carga geral, 16,6 % granéis sólidos e 3,9 

% de granéis líquidos. Dentre a carga geral, cerca de 75% correspondeu a 

movimentação de contêineres. Ao longo dos últimos anos a movimentação 

no porto cresceu à taxa média anual de 1,8%, crescendo de forma constan-

te até atingir o pico de quase 9 milhões de toneladas em 2007 (Figura 4.15). 29

 O Rio de Janeiro é um dos estados de maior crescimento de renda 

do país, possuindo o segundo maior PIB (R$ 407,1 bilhões em 2010). Consi-

derado um dos principais corredores da logística de transporte de cargas 

do país, o Rio se insere na chamada Rótula Logística Nacional, gerando 

motores econômicos para o desenvolvimento do Porto, que se torna um 

indutor de atividades econômicas abrangendo grande parte dos números 

do país (Figura 4.16/4.17). 30

Figura 4.15 - Evolução da Movimentação no Porto do Rio de Janeiro 2003-2012 (t). Fonte: DO-
CAS DO RIO. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Rio de Janeiro - Plano de 
Adequação. Rio de Janeiro, 2009. p 63.
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Figura 4.16 - Evolução da Movimentação de Contêineres do Porto do Rio 2003 - 2012. Fonte: 
DOCAS DO RIO. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Rio de Janeiro - Plano 
de Adequação. Rio de Janeiro, 2009. p 63

Figura 4.17 - Movimentação Projetada (2016-2030) por Natureza de Carga no Porto do Rio de 
Janeiro. Fonte: SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Plano Mestre: Porto do 
Rio de Janeiro. Florianópolis, 2014. 387 p.
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 Em consequência, existe grande projetos industriais e de infra-

estrutura em execução, com grandes impactos na movimentação 

portuária, como por exemplo a reativação dos estaleiros Caneco e Inhaú-

ma/Petrobras (área de estudo projetual), criando uma nova dinamização 

econômica na região do Caju, além das outras grandes modernizações 

portuárias feitas pelo Programa do Porto do Futuro. Em uma projeção, feita 

pelo LabTrans Laboratório de Transportes e Logísticas) para o Plano Mes-

tre do Porto do Rio de Janeiro através de estudos envolvendo parâmetros 

macroeconômicos nacionais/internacionais e de logística portuária, a mo-

vimentação (t) no Porto do Rio de Janeiro deverá chegar a 16,337 milhões 

de toneladas, um crescimento total equivalente a 94,2%.31

 Considerando as projeções de demanda e as expectativas de 

evolução das frotas de barcos que frequentará o porto nos próximos anos, 

tem como estimativa em 2030, que o número de atracações no Porto do Rio 

de Janeiro poderá atingir a uma marca de 8.200 atracações (Figura 4.18). 32

Figura 4.18 -  Atracações de Navios Oceânicos no Porto do Rio de Janeiro - 2015 a 2030. Fonte: 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Plano Mestre: Porto do Rio de Janeiro. 
Florianópolis, 2014. 387 p.
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[ 126 ] Figura 4.19 - Porto do Rio de Janeiro. Fonte: (Disponível em: http://portomaravilha.com.br/gale-
ria_midia. Acessado em 30/09/16).
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 Diante dessas novas logísticas e movimentações do Porto, a busca 

por novas soluções e tecnológicas para a logística naval tem sido fomen-

tada frente aos anos futuros.  Através desses novos números, programas de 

modernização, a exemplo do “Porto do Rio Século XXI”, tem se desenvolvi-

do para responder essas novas questões competitivas frente a outros portos. 

 Desta maneira, o programa se iniciou em 2005, como estratégia 

de revigoramento e aumento de competitividade dos portos brasileiros, 

articulados pelo governo federal, estadual e municipal.33 Dentre os projetos 

propostos para modernização do Porto do Rio (Figura 4.20):

1. Acessos Rodoviários

A - Via alternativa (trecho da atual Av. Júlio Coutinho): IPP - Ins-

tituto Pereira Passos, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

Secretaria Municipal de Obras; 

B - Av. Portuária: Secretaria de Estado de Transportes e Concre-

mat Engenharia/Projconsult (contratadas pela CCR / Ponte).

2. Acessos Ferroviários 

A - Secretaria de Estado de Transportes/Rio Trilhos e VETEC Enge-

nharia (contratada pela MRS Logística S/A);

B -  Pátios Ferroviários: Secretaria de Estado de Transportes/Rio 

Trilhos. 

3. Acessos Marítimos: Instituto de Pesquisas Hidroviárias - INPH, 

com suporte de dados e informações fornecidas pelas empresas 

DEC Engenharia e Tecnosonda (contratadas pelo Sindoperj).

4. Integração Porto-Cidade: Secretaria de Estado de Transpor-

tes e Franco Soares Projetos e Construções (contratada pelo 

Sindoperj).

 Para o cais do Caju, estão previstas melhorias em relação aos seus 

portões de acesso. Os terminais de contêineres e de veículos, com a sua 

adequação de layout, principalmente com a conclusão das novas vias 

de acesso rodoviário (Via Alternativa e Av. Portuária), contarão com um 

binário de entrada e saída de veículos de grande porte, melhorando 

significativamente o fluxo de carga e reduzindo o congestionamento no 

bairro do Caju (Figura 4.21)34

 Através do crescente aumento de fluxo de cargas no comércio inter-

nacional, percebe-se o crescimento do porte das embarcações, em busca 

de integração de navegação e terminais portuários. Desta forma, a preocu-

pação com a dragagem de aprofundamento e a regularização do acesso
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Figura 4.20 -  Projeto “Porto do Rio Século XXI”. Fonte: RIO EM MOVIMENTO. Porto do Rio Século 
XXI - Desenvolvimento e Integração Porto/Cidade. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: http://
www.firjan.org.br/anexos/decisaorio/PortoRioSec21.pdf. Acessado em: 10/03/16.



Figura 4.21 -  Projeto “Porto do Rio Século XXI”/ Figura 4.22 -  Nova Dragagem, Porto do Rio 
Século XXI. Fonte: RIO EM MOVIMENTO. Porto do Rio Século XXI - Desenvolvimento e Integração 
Porto/Cidade. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: http://www.firjan.org.br/anexos/decisaorio/
PortoRioSec21.pdf. Acessado em: 10/03/16.
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ao mar, tem desenvolvido novas questões para a modernização do Porto 

do Rio. O objetivo é atender navios maiores e mais modernos, se adequando 

e integrando as novas logísticas de modernização portuárias (Figura 4.22).35

 A expectativa de aumento de movimentação, é verificada 

principalmente no Cais do Caju, no qual as mudanças irão permitir operar 

navios Super Post Panamax de contêineres, prevendo quadriplicar a atual 

capacidade do Porto do Rio, na movimentação de contêineres.36

 O Porto do Rio de Janeiro, se desenvolve frente as novas moderni-

zações ocorridas na zona portuária, centrada nos terminais de contêine-

res e de veículos (navios Roll-on/Roll-Off), avanços de obras na malha de 

transporte terrestre pelo bairro do Caju.  Ao redor da logística portuária se 

desenvolve o projeto de revitalização de retroáreas e do Porto Maravi-

lha. Todos esses projetos estão fomentando novas dinâmicas frente a esse 

processo de revitalização e modernização da área portuária do Rio de 

Janeiro (Figura 4.23/4.24). 

O Porto do Rio de Janeiro, em seu processo de moder-

nização e crescimento tem por paradigma o mesmo 

modelo internacional de desenvolvimento sustentado que 

se aplica aos demais portos públicos brasileiros. O foco 

desse processo é a busca de eficácia da gestão integra-

da das atividades portuárias, compreendendo as dimen-

sões econômica, social e dos recursos ambientais. No 

presente caso, é preciso considerar que o projeto em 

curso de Modernização Portuária, considera também o 

desenvolvimento do Plano de Revitalização das Retroáre-

as Portuárias, em processo mais amplo de integração do 

Porto a seu entorno urbano e, ainda, à malha terrestre de 

transporte na qual se insere.37 (RIO EM MOVIMENTO, 2012, 

p. 68)
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Figura 4.23 / Figura 4.24 - Novos Projetos e Ampliação do Porto. Fonte: RIO EM MO-
VIMENTO. Porto do Rio Século XXI - Desenvolvimento e Integração Porto/Cidade. 
Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: http://www.firjan.org.br/anexos/decisaorio/
PortoRioSec21.pdf. Acessado em: 10/03/16.
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4.4  [ AGENTES IMPULSIONADORES DO TERRITÓRIO ] 

 Frente as novas dinâmicas no desenvolvimento da área portuá-

ria do Rio de Janeiro, a partir das transformações ocorridas ao longo dos 

últimos anos. Novos agentes estratégicos têm sido impulsionadores de 

desenvolvimento territorial, articulados entre si, buscam fomentar no-

vas dinâmicas urbanas. Impulsionando novas questões tecnológicas, de 

capital criativo, novas relações urbanas e ativação territorial. 

IMPULSIONAR – elemento de desenho e elemento de inserção de uma 

atividade que permita direcionar o crescimento do desenvolvimento territo-

rial e dos indivíduos que nele interagem, trazendo novos elementos/agentes 

que geram imput no território.

[ SEBRAE NO PORTO ] = Contribuir para a reabilitação econômica de 

áreas degradadas e vazios urbanos a partir de pequenos negócios.

 “Esses projetos de revitalização têm em comum 

uma articulação com os espaços urbanos das cidades 

em que são inseridos. A conexão entre os equipamen-

tos e o território atrai empresas de serviços, tecnologia, 

conhecimento, cultura e comércio. O espaço preci-

sa ser útil e atrativo à população local e, na mesma 

medida, convidativo as outras pessoas.” 38
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Figura 4.25 - Ações do SEBRAE no Porto.
Fonte: (Disponível em: http://www.sebraenoporto.com.br/. Acessado em 15/10/16).
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laboratório de 
experimentação urbana

 O RUA CITYLAB é um laboratório urbano que atua em 

quatro frentes principais: coworking (conceito de compartilhamen-

to de espaços de trabalhos), oficinas, eventos e galeria de arte. 

O objetivo é que o espaço de 2 mil metros quadrados se torne 

centro de referência em experimentações em artes, design, 

inovação, tecnologia e entretenimento, reunindo em um mesmo local 

profissionais, estudantes e empreendedores que atuem em rede. Os 

produtores querem incentivar projetos que pensem a cidade e a rua. 39

Figura 4.26 - Rua CityLab. Fonte: (Disponível em: http://www.portomaravilha.
com.br/noticiasdetalhe/RUA-citylab. Acessado em 12/08/16).
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 DISTRITO CRIATIVO DO PORTO, uma iniciativa de uma rede 

de empreendedores em parceria com a Companhia de De-

senvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) para 

promover oportunidades de negócios para os empresários da 

cidade, em uma agenda integrada. O projeto teve como inspiração 

outros distritos semelhantes, em cidades como Barcelona e Miami.

“O desafio é romper com o abandono de 

uma região deixada de lado há 50 anos.

Temos que pensar na sinergia que a econo-

mia do Porto pode gerar para toda a cidade”40

Figura 4.27 - Distrito Criativo do Porto. Fonte: (Disponível em: http://mistu-
raurbana.com/. Acessado em 22/08/16).
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 A CISCO, realiza um Projeto de Legado de Inovação Urbana 

em parceria com cidade do Rio de Janeiro, ajudando a transformar a 

região do Porto Maravilha em um bairro mais inteligente e mais humano.

Com a implementação de uma plataforma urbana conectada, a 

Cisco também vai contribuir para a transformação da região em um 

polo de inovação e da indústria criativa, fomentando o empreende-

dorismo social.

 O Porto Maravilha se tornará um laboratório vivo para a cidade 

e vai oferecer a oportunidade de vivenciar a digitalização e as solu-

ções de IoT de maneira tangível.

“Construindo uma cidade humana, conectada

e inteligente.” 41

laboratório vivo

[ 139 ]Figura 4.28 - Aplicativos inovação urbana para a cidade. Fonte: (Disponível 
em: http://www.cisco-inovacaourbana.com.br/. Acessado em 22/10/16).



4.5   [ CONSIDERAÇÕES PROJETUAIS ] 
 

[ 140 ] Figura 4.29 - Considerações Projetuais frente ao território. Fonte: Próprio Autor. [ 141 ]
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 O desenvolvimento conceitual deste trabalho, tanto em relação ao 

conceito da Incubadora quanto em relação aos estudos projetuais, possibi-

litou novas dinâmicas frente a leitura do território. Partindo de questões de 

macro-escala, para entender as relações ao tecido urbano e os elementos 

que impulsionam o desenvolvimento territorial da área portuária do Rio de 

Janeiro.

 As conexões territoriais, onde se torna necessário o entendimento da 

orla portuária através de suas conectividades com o tecido urbano, com-

preendendo as possibilidades de conexões, que sobreponham, na atual 

malha, infraestruturas qualificadas à promoção de urbanidade.42

Deverão ser projetadas visando construir e configurar 

lugares adequados (a vida urbana e imagens singulares 

e referenciais na paisagem, contribuindo assim, para o 

surgimento de identidades urbanas nas diversas escalas 

e, consequentemente, para a formação de uma relação 

afetiva dos habitantes com suas cidades.43 (BRAGA, 2006, 

p. 24)

 Frente essas questões, se articulou diversas possibilidades diante da 

logística do território, e as novas dinâmicas do Estaleiro, desenvolvendo ele-

mentos estratégicos para atuar no território. Demostrando questões de Aná-

lise Territorial, a partir do existente; estudos de conexões; e conceituação 

estratégica projetual, que demostra as dinâmicas do território, frente as 

novas possibilidades.

 Criando novas dinâmicas em relação ao território com sua frente 

marítima, integrando o porto à cidade. Desenvolvendo espaços de usos 

públicos, articulados a logística do Estaleiro e criando novas paisagens 

urbanas em relação aos eixos de água.
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INCUBADORA

EM ESTALEIROS
Quanto menor o porto,

maior é o mar. 1

Víctor Hugo



[ 154 ] Figura  5.1 - Cais do Caju, Estaleiro Inhaúma. Fonte: Próprio Autor [ 155 ]



Figura  5.2 - O Território. Fonte: Próprio Autor
 



[ 130 ][ 158 ] Figura  5.3 - Cais do Caju, Estaleiro Inhaúma. Fonte: Próprio Autor

INCUBA
INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ESTALEIROS

 Área Portuária do Rio de Janeiro, território de transformações, 

novas  questões   urbanas, revitalização  da  vivacidade  de uma  área perdida

ao longo do tempo, que passou a ser pensada para as pessoas, com 

ativação de espaços públicos, áreas culturais e a relação com a fren-

te marítima perdida com os anos. O Porto se abre para a cidade, a par-

tir da revitalização desenvolvida através da Operação Porto Maravi-

lha, que trouxe para a área central o despertar de áreas esquecidas, 

desconhecidas, que aos poucos vem sendo descobertas pela cidade.

 O bairro do Caju, onde se encontra o coração do Porto, com a maior 

área de funcionamento portuário, infraestruturas e logísticas, vem passando 

por um processo de transformação dos eixos de modernização dos espaços 

portuários.

 A Incubadora de Inovação Tecnológica, surge como proposta 

projetual para as zonas de inovação e modernização do Porto do Rio de 

Janeiro. Situada no Estaleiro Inhaúma no Cais do Caju, aborda os eixos 

conceituais de inovação/tecnologia aplicados a área naval, para fomen-

to de novos questionamentos sobre a produção portuária, criando novas 

tecnologias que possam modernizar processos e criar soluções inovadoras.

 Partindo do conceito de “Incubar”, a Incubadora se desenvolve a 

partir de três eixos, Ensino, Tecnologia e Inovação, que aliados a aspectos 

econômicos geram novas dinâmicas que impulsionam o território.  Tendo 

como objetivo investir em pesquisa e abrigar empresas inovadoras para 

desenvolvimento cientifico/tecnológico. O projeto busca reestruturar a

logística do Estaleiro, revitalizando os edifícios existentes e criando novas 

dinâmicas de modernização do território, retomando a relação com as 
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águas e criando novos espaços de permanência para a pessoas, devolven-

do a relação com o Porto e a frente marítima.

 O partido arquitetônico busca promover uma nova funcionali-

dade as atuais infraestruturas presentes na Zona do Estaleiro, através do 

estabelecimento de um edifício que permeia espaços vazios, criando novas 

conexões com às águas e estabelecendo novas visuais. Interconectando 

espaços estritamente de uso do estaleiro à espaços públicos que buscam a 

vivacidade da relação com o Porto e Baía de Guanabara. 

 Frente as estratégias da nova logística do Estaleiro, busca-se trazer 

a partir de novos espaços, uma reativação do território diante da revitali-

zação do mesmo, e a ativação de novos edifícios. Utilizando a infraestrutu-

ra existente para fomentar novos espaços de trabalho, experimentação e

 

Figura 5.4 - Delimitação da área do Caju, área de estudo do exercício projetual. Fonte: Google 
Maps (Disponível em: http://www.google.com/maps. Acessado em 15/11/16. 
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pesquisa. 

 O eixo de conectividade, da área portuária do Rio de Janeiro, se 

desenvolve a partir de um sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que 

conecta desde a área central (Aeroporto Santos Dumont) até o bairro do 

Caju, tendo interligação intermodal com Barcos Solares, movidos a energia 

solar, conectando a diversas outras áreas do Rio de Janeiro e Niterói, a partir 

do sistema de transporte hidroviário. O acesso ao estaleiro se dará princi-

palmente pelo VLT que interconecta o Caju ao restante da área portuária, 

diminuindo os acessos de automóveis e criando uma melhoria de mobilida-

de no território. Trazendo novas dinâmicas de espaços acessíveis para as 

pessoas, articulados a meios intermodais conectando todo o traçado 

urbano.

 A Incubadora de Inovação Tecnológica em Estaleiros, desenvolverá 

um programa estruturado em sete eixos temáticos para a modernização da 

logística naval, sendo elas:

1. Sustentabilidade e Meio ambiente: Propulsão e estudo de 

geração de energia sustentável;

2. Construção Naval: Novas tecnologias de manutenção e 

aprimoramento de sistemas navais (Navios Inteligentes/ Sensores 

de Construção Naval Avançada);

3. Estruturas Navais: Sistemas de montagem e manutenção das 

embarcações;

4. Mecânica: Tecnologia dos Materiais;

5. Metalúrgica: Novos materiais, sistemas de escaneamento por 

imagem;

6. Logística: Sistemas operacionais;

7. Gestão: Gestão de novas logísticas e modernização
[ 161 ]



Figura  5.5 - Diagrama de Programa de Necessidades. Fonte: Próprio Autor[ 162 ]

 Essas sete temáticas se dividem em áreas de Laboratórios (Pesquisa, 

Experimentação e Prototipagem), Áreas experimentais (Dique Seco, Tanque 

de Provas), empresas que desenvolvem conhecimento para a criação de 

protótipos e meios de desenvolvimento para tecnologias aplicadas a 

modernização no impacto na construção e operação de barcos, transfor-

mando a tecnologia marítima através da integração entre pessoas, softwa-

res e equipamentos portuários.

 O edifício da Incubadora se constitui de 2 volumes em paralelepí-

pedos, interligados por uma cobertura que gera unicidade ao conjunto 

arquitetônico, articulado pelo dique seco de produção experimental para 

embarcações. O térreo se constitui por uma planta livre conectada por 

grandes laboratórios experimentais e de prototipagem, articulados por pé 

direito duplo, devido a necessidade de grandes maquinários de apoio. Um 

tanque de provas experimental, de dimensão 30x7x3 m, foi projetado em 

um dos laboratórios para a experimentação de protótipos, através de um 

sistema de calibradores hidrodinâmicos que tem como objetivo executar 

ensaios de sistemas de ondas, através de um sistema gerador/absorvedor 

de ondas do tipo FLAP, que geram ondas regulares, irregulares e transientes.

 Os três blocos do edifício se articulam frente ao pátio de experi-

mentação da Incubadora. O bloco superior (bloco A), que possui relação

direta com as águas, constitui de atividades comuns aos usuários, interligan-

do o auditório a uma área de café e um foyer que se conectam a frente 

marítima para contemplação da paisagem existente. As rampas, interligam 

os edifícios, e se voltam para o vazio da cobertura, conectando os espa-

ços visualmente a área de experimentação do Dique Seco (120x35x10 m). 

Essa área experimental, busca dar apoio as pesquisas práticas de meios de 

construção e manutenção de barcos, trazendo para o projeto uma relação 

direta com as novas funcionalidades do Estaleiro. Os pavimentos superio-

res, 1º e 2º são formados por laboratórios de pesquisas, salas de atividades
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Figura 5.6 - Implantação Cobertura
esc. 1:5000
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técnicas e teóricas, e salas de consultoria que dão aporte a empresas. 

Articulados as áreas de Incubadoras, espaços de metragem variadas, 

para pequenas e médias startups que buscam se desenvolver no meio da 

Tecnologia Naval.

 O sistema estrutural do edifício, possui uma modulação de 36x20 m, 

devido a necessidade de grandes vãos pelos maquinários, desta maneira 

a estrutura é transferida para o eixo da fachada articulando uma planta 

livre dentro dos edifícios. A estrutura metálica principal é formada por vigas 

vagonadas, que se travam através de um sistema de peças metálicas utili-

zado no Centro Georges Pompidou, do Renzo Piano, em que se utilizada de 

peças denominadas Gerberette, para tracionar o sistema de vigas - pilares. 

Uma unicidade na fachada é formada através dos elementos metálicos de 

contravento que geram uma modulação única ao edifício. O sistema além 

de ser uma estrutura muito leve, faz com que se consiga vencer os vãos, 

tornando as plantas internas articuladas e independentes.

 A estrutura da cobertura, que interliga os dois edifícios, é formada 

por um sistema de mastros que sustentam vigas treliçadas, dando suporte a 

planos inclinados tracionados por tirantes. Esses planos estão articulados por 

uma estrutura intertravada, cujo formato se remete a uma quilha de barco 

(sistema estrutural de casco), que serve de suporte para planos horizontais 

envidraçados, dando leveza ao conjunto e trazendo luz natural ao seu inte-

rior. A cobertura feita por telhas metálicas gera áreas de sombra ao longo 

desta área de caráter experimental.

 A unicidade dos edifícios se desenvolve pela relação com a estru-

tura externa, e por um sistema de fechamento por painéis de aço corten 

que envolve o edifício formando planos pivotantes, gerando uma fachada 

articulada dependendo da necessidade do edifício. O aço corten, reme-

te o caráter industrial portuário, ao mesmo tempo que gera unicidade a 

fachada. 



Figura 5.7 - Implantação Térreo
esc. 1:5000
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 As articulações dos fluxos são definidas e voltadas sempre para 

o vazio da cobertura, e por visuais em relação as águas, trazendo de 

volta a memória portuária e a relação com a frente marítima da Baía de 

Guanabara. 

 O projeto da Incubadora de Inovação Tecnológica desenvolve 

novas dinâmicas dentro do Estaleiro, trazendo novos espaços de articula-

ção, convívio e áreas de pesquisa tecnológicas a partir de novos impulsos 

que geram a modernização da logística existente portuária.  Definindo a 

relação com as águas e a infraestrutura portuária como parâmetro para o 

desenvolvimento do edifício. 

 A Incubadora se torna um motor de desenvolvimento territorial 

para o Cais do Caju, desenvolvendo novas logísticas perante ao território, 

articulado aos diversos agentes que impulsionam a área portuária do Rio 

de Janeiro. O projeto desenvolve novas dinâmicas ao território investiga-

do, fomentando novas relações portuárias, novas questões com as águas e 

devolvendo seu porto a cidade, com espaços aprazíveis para as pessoas. 



[ 168 ] Figura  5.8 - Perspectiva Incubadora de Inovação Tecnológica em Estaleiros [ 169 ]



PLANTA TÉRREO E 1º PAV. BLOCO A
esc. 1:1000

PLANTA TÉRREO
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esc. 1:1000

PLANTA 1º PAV.
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esc. 1:1000

PLANTA 2º PAV.
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esc. 1:1000



PLANTA TÉRREO
BLOCO C 

esc. 1:1000

PLANTA 1º PAV.
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PLANTA 2º PAV.
BLOCO C 

esc. 1:1000
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[ 174 ] Figura  5.11 - Perspectiva Incubadora de Inovação Tecnológica em Estaleiros [ 175 ]











EIXO DE PILARES

ESTRUTURA PRINCIPAL 
COBERTURA

ESTRUTURA DE TRAVAMENTO
DA QUILHA

FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS
E MEMBRANA DE PVC

[ 184 ] Figura 5.16 - Perspectiva Explodida Cobertura

DET. 1 - ENCAIXE QUILHA - COBERTURA
Esc. 1: 25
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DET. 2 - ENCAIXE QUILHA - COBERTURA
Esc. 1: 25

Figura 5.17 - Detalhes Encaixes da Cobertura



DET. 3 - RAMPAS - CONEXÃO DOS EDIFÍCIOS
Esc. 1: 25

DET. 4 - PILAR ESTAÇÃO
Esc. 1: 25

DET. 5 - COBERTURA ESTAÇÃO
Esc. 1: 25

DET. 6 - ENCAIXE MASTRO
Esc. 1: 25
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DET. 3 - RAMPAS
Esc. 1: 25

Figura 5.18 - Detalhes Construtivos

DET. 7 - PAINÉIS SOLARES
Esc. 1: 25
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DET. 8 - TANQUE DE PROVAS
Esc. 1: 25

Figura 5.19 - Detalhes Construtivos
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DET. 9 - PILAR COBERTURA
Esc. 1: 25

DET. 10 - ESTRUTURA EDIFÍCIO
Esc. 1: 25

DET. 11 - CORTE RAMPA
Esc. 1: 25

Figura 5.20 - Detalhes Construtivos

Figura 5.21 - Ampliação Estrutura



[ 190 ] Figura  5.22 - Perspectiva Incubadora de Inovação Tecnológica em Estaleiros [ 130 ][ 191 ]
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Figura 5.23 - Transporte Fluvial Autosustentável.
Fonte: (Disponível em: http://www.tsr.cl. Acessado em: 
27/10/16.

Funciona exclusivamente por energia solar,
(REF. Transposte fluvial sustentável de Val-
divia, Chile). Capacidade de 20 pessoas.

Figura 5.24 - Dique Flutuante
Fonte: Próprio Autor
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Figura 5.25 - Sistema de VLT. 
Fonte: Fundo Verde/COPPE UFRJ

VLT Ilha do Fundão - Sistema integrado com o 
Estaleiro Integração do projeto de VLT
proposto pela UFRJ, para ilha do fundão, 
com conexões com o Estaleiro Inhaúma e a
Rodoviária.
- Mobilidade Integrada aos barcos fluviais. 



[ CONSIDERAÇÕES 
FINAIS ] [ 203 ]

 A cidade do Rio de Janeiro, a partir de suas transformações

territoriais, têm gerado uma ativação das suas relações com a área portuá-

ria, e consequentemente, com sua frente marítima. Desta forma, buscou-se 

desenvolver novas dinâmicas de motores de desenvolvimento para a área 

do Cais do Caju, fomentando questões de tecnologia naval, para criar ino-

vações urbanas frente a Zonas de Estaleiros. 

 A recuperação da frente marítima está ligada na retomada dos 

significados entre as águas, a tecnologia naval, a exploração de novas 

vertentes de conectividade e fundamentalmente, propiciar uma nova 

frente de cidade. Surge como norteador a possibilidade de uma recon-

quista com características históricas para o Cais do Caju. Desde os seus

primórdios, o porto na história da humanidade, têm sido o principal

 interlocutor de revoluções e de avanços sociais.

 Diante das questões norteadoras, o trabalhou buscou discutir novos 

fomentos de desenvolvimento tecnológico para zonas de estaleiros, desen-

volvendo um exercício projetual no qual, ensaia uma intervenção arquite-

tônica para reestruturar a logística naval, para possíveis novos espaços de 

inovação marítima. Gerando novas possibilidades territoriais e econômicas 

a partir de espaços produtivos, funcionais e dinâmicos, que resultam em um 

novo tecido urbano.

 Um tecido urbano dinâmico em sua mobilidade, que se utiliza do

território e das águas para se conectar entre pessoas, equipamentos e 

novas logísticas, propiciando ao seu entorno, espaços urbanos mais

adequados que se utilizam da pré-existência de infraestrutura locais e de 

tecidos urbanos degradados presentes na atual situação local. O território 

investigado com suas atuais características de carência morfológica e de 

ocupações em grande escala geram vazios urbanos decorrentes das zonas
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de estocagem que promovem a distribuição de produtos, fruto do atual 

processo de conteinerização. 

 Tratou-se, portanto, de promover no território um equipamento

urbano que pudesse se adaptar às atuais demandas de inovação como 

um aglutinador de transformações que temporalmente fomentasse transfor-

mações em série, irradiando novas dinâmicas ao longo das áreas lindeiras a 

zona portuária estudada.

 A Incubadora de Inovação Tecnológica se desenvolve como um nó 

articulador de possibilidades territoriais, onde a relação com as águas é o 

gerador para o território do Rio de Janeiro, na formulação de uma rede

inteligente de Incubadoras, com características especiais de diversidade 

profissional e fomento econômico.  Desenvolvendo uma zona potencial 

de novas dinâmicas urbanas, a partir das transformações e por agentes

estratégicos que geram novos imputs ao território. 

 A arquitetura proposta se coloca como articuladora de espaços, da 

exploração de escalas e da humanização entre a infraestrutura presente 

nos atuais portos e nas zonas produtivas de estaleiros com tecnologias con-

temporâneas, conhecimentos novos de produção e de conceituação para 

a utilização das águas.

 Fomenta a reinvenção da produção do desenho como desejo de 

novas técnicas para o desenvolvimento naval, de novos processos de logís-

ticas e na inovação para a produção e utilização de novos materiais para 

o desenvolvimento da indústria portuária, tanto quanto na formação de

novas pessoas para a produção de conhecimento quanto de novas

técnicas.

 O projeto da Incubadora se coloca como o gerador de novas

relações frente a área portuária, e se desenvolve perante uma rede de  
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articulações possíveis deste território, impulsionando a criação de elementos 

estratégicos de transformação urbana. Se coloca como um pólo gerador 

de dinâmicas que devolvem à cidade, sua área portuária, através de espa-

ços dinâmicos, interconectados e ativadores de motores econômicos. 

 Desta maneira, é possível responder as questões norteadoras, que 

permitem que este singelo trabalho possa abrir para outras novas questões 

que venham a contribuir para a investigação das zonas portuárias. 

 1. Quais possíveis intervenções arquitetônicas podem fomentar

novos espaços de desenvolvimento tecnológico nas atuais zonas de esta-

leiros que permitam a reestruturação de um território dinâmico e complexo?

 Frente a essa questão o exercício projetual demostrou como 

possíveis infraestruturas podem se articular diante de espaços dinâmicos e 

qualitativos, em relação ao território urbano, fomentando novas questões 

para territórios portuários, como a busca do espaço urbano aliado a infraes-

trutura portuária. Desenvolvendo novas questões frente ao tecido urbano, 

integrando inovação, tecnologia e relação com as águas.

 2. Como possibilitar a reutilização de infraestruturas de zonas de

estaleiros que permitam novas dinâmicas de fomento econômico, logísticas 

produtivas e espaços funcionais de adequado desenho urbano?

 Através de motores econômicos, que buscam ativar esses espa-

ços para novas dinâmicas territoriais, aliado a questão de inovação e

tecnologia para que se torne um fomentador de novos impulsos em áreas 

navais e portuárias. Impulsionando novas dinâmicas frente a esses territórios. 

Mostram o Porto e o Rio, enfim,
Do Píer Mauá ao Caju,

(...)
O nosso Porto - Cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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[ GLOSSÁRIO ]

ATRACAGEM - Atracar: Mar aproximar (embarcação) do alguma embarcação 
por meio de arpéu, croque, cabo ou espia (oficial a serviço do navio) / Mar encos-
tar(embarcação) / Mar preender ao local).¹

CALADO – Profundidade de um navio abaixo da linha de água, medida na vertical 
até à parte mais baixa do casco, hélices, outros pontos de referência.2

ESTRATÉGIA –  A estratégia é uma lógica, a tática de um critério, refere- se a
lógica global – um sistema abstrato – capaz de dirigir as operações; é um
conjunto de regras e relações – é um dispositivo operativo – necessário para
facilitar sua evolução local; a estratégia é uma aplicação – uma astúcia – 
contingente.³

HINTERLÂNDIA - este termo caracteriza o potencial territorial para a geração de car-
gas que é implementada pelo nível de desenvolvimento da região no qual o porto 
estáinserido levando em consideração a infraestrutura de transporte, os custos e o 
serviço de alimentação.4 

TRAPICHES - Armazém onde são destinadas mercadorias destinadas à importação 
ou à exportação / armazém geral.5

TERRITÓRIO - Um novo tipo de espaço que proclama as relações seculares entre ci-
dade, paisagem e território. Paradoxal a partir da sua potencialização por meio dos 
sistemas estruturais, da mobilidade e da comunicação, que os estruturam (capazes
de estruturar lugares e acontecimentos singulares, únicos e insólitos...). Quanto a este 
no ideário urbano, assume uma referência figurativa, caracterizado por elementos 
formais, evidenciando um novo espaço, aleatório... articulado a partir de uma es-
cala não tradicional, partindo da continuidade do edifício, mas também a partir 
das grande redes responsáveis pela sua estruturação, promovendo acontecimentos 
autônomos destinados a propiciar seu desenvolvimento.6

URBE - Cidade, “aglomeração humana”.7

1 (HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa).
² Disponível em: < https://www. kbismarck.com > Acesso 15/11/16.
³ GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER,]; WILLY, SORIANO, FEDERICO; PORRAS, FERNAN-
DO; MORALES, JOSÉ. Dicionário Metápolis de Arquitectura Avanzada – ciudad y tecnologia em 
la sociedade de la información. Barcelona. 2001. Pg. 211.
4 GÕES, Hildebrando de A. Planejamento portuário. Rio de Janeiro: Escola de Engenharia, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.
5 (HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa).
6 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MÜLLER,]; WILLY, SORIANO, FEDERICO; PORRAS, FERNAN-
DO; MORALES, JOSÉ. Dicionário Metápolis deArquitectura Avanzada – ciudad y tecnologia em 
la sociedade de la información. Barcelona. 2001. Pg. 580.
7 (HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa).
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