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Resumo 

Motivada pelas reformas em Portos de outras cidades do mundo e com a chegada da Copa do 

Mundo e das Olimpíadas, a revitalização do Porto do Rio de Janeiro, antes planejada, saiu do 

papel. Este trabalho tem como principal objetivo identificar o perfil das pessoas que visitaram 

a Zona Portuária do Rio de Janeiro ao longo da pandemia da Covid-19. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa qualitativa na região do Porto, 

com um total de 416 respondentes.  

Palavras Chave: Porto Maravilha. Rio de Janeiro. Turismo. Covid. 

 

Abstract 

Motivated by reforms in ports in other cities around the world and with the arrival of the 

World Cup and the Olympics, a previously planned revitalization of the Port of Rio de Janeiro 

came out of the blue. The main objective of this work is to identify the profile of people who 

claim the Port Zone of Rio de Janeiro throughout the Covid-19 pandemic. For the 

development of this research, a qualitative research was carried out in the Porto region, with a 

total of 416 respondents. 

Keywords: Porto Maravilha. Rio de Janeiro. Tourism. Covid. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Introdução 

 

Com a confirmação da realização dos mega eventos no Brasil, como a Copa do Mundo de 

2014 e as Olimpíadas de 2016, ambas sediadas na cidade do Rio de Janeiro, esta ganhou ainda 

mais visibilidade e investimentos para se desenvolver, revitalizar áreas de interesse e receber 

o público em geral. 

Seguindo exemplos de grandes revitalizações que ocorreram nos portos ao redor do mundo, 

das quais incluem o Porto de Antico em Genova, Port Vell em Barcelona, Puerto Madero na 

Argentina, entre outros, os setores públicos (nas esferas federal, estadual e municipal) e 

privados da cidade do Rio de Janeiro, se uniram através do Consórcio Porto Maravilha, para 

tornar o Porto do Rio de Janeiro, que era visto apenas como local de passagem, como um 

local estratégico, turístico e atraente. A partir daí, foi dado início ao projeto de revitalização e 

reestruturação desta área antes abandonada, mas de imensurável valor cultural e histórico para 

o país. Tornando então foco destes investimentos, a região portuária do Rio recebeu projetos 

de revitalização voltados ao transporte, infraestrutura, habitação e cultura (SARUE, 2015). 

Igrejas (2012) afirma que à medida que houve a intervenção do Consórcio neste local, foi 

possível proporcionar mudanças tão significativas, que propagaram a ampliação e melhorias 

de condições básicas para a população local, assim como a preservação do patrimônio 

histórico e inclusão de novas tecnologias. 

A região portuária do Rio de Janeiro é composta pelos bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo e 

Caju. Sendo uma das principais portas de entrada da cidade, com navios transatlânticos que 

embarcam e desembarcam passageiros, a região está muito bem localizada, neste sentido, 

também pela facilidade de acesso a rodoviária do município e dos aeroportos da cidade. Esses 

fatores, atuam positivamente para o turismo, já que consegue proporcionar transformações, 

tanto nas pessoas quanto nos ambientes e, também na economia local. E para o 

desenvolvimento turístico da região, diversos atrativos foram instalados e/ou revitalizados no 

local, entre eles se destacam o Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, o Mural do Kobra, 

Aquario e a Rio Star. 



  

 

Após a revitalização e a reestruturação terem ocorrido e os mega eventos já terem se 

encerrado, o fluxo de pessoas continuou alto, vide a quantidade de visitas realizadas em 

apenas oito meses no Museu do Amanhã, que recebeu mais de 1 milhão de pessoas em tão 

curto espaço de tempo (MUSEU DO AMANHÃ, 2019). Todavia, o que ninguém esperava, é 

que no final do ano de 2019, uma 1pandemia que repercutiu e permanece até os dias atuais, 

fosse assolar o mundo, mudando a rotina de toda a população mundial.  

A Covid-19, que tem como seus principais sintomas: febre, tosse, dor de garganta e 

dificuldade de respirar e suas formas mais comum de contágio, ocorrem através das gotículas 

de saliva, espirro, tosse, toque ou objetos contaminados (OPAS, 2020). Por conta do seu fácil 

alastramento, medidas preventivas, foram tomadas com intuito de encerrar o ciclo de 

contágio. Kupferschmidt e Cohen (2020) corroboram que a pandemia foi a principal 

motivação para que líderes de diversos países, restringissem as pessoas de saírem de suas 

casas e ficassem sob quarentena em suas residências.  

O Brasil, por instrumento do Governo Estadual através do decreto 46.982, estabeleceu no dia 

20 de março de 2020, que apenas os serviços públicos e atividades essenciais poderiam 

acontecer, bem como, a restrição de circulação de pessoas (WITZEL, 2020). Em conjunto a 

este decreto, o Ministério da Saúde recomendou que viagens desnecessárias fossem evitadas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Após meses a fio, tomados pela incerteza do amanhã, em 

maio do ano de 2020, fora elaborado um plano para a retomada das atividades corriqueiras, 

que haviam sido paralisadas. Este “plano” ficou conhecido como pacto social (BLOIS, 2020), 

onde o home office foi incentivado, o uso da ventilação natural nos transportes, o retorno do 

futebol sem público e é claro, mantendo a indicação do uso constante das máscaras e álcool 

em gel para higienização das mãos. 

Diante de tantas mudanças ocorridas em tão pouco tempo e tantas instabilidades e medos, foi 

gerada a curiosidade em torno do perfil de quem visita a zona portuária do rio de janeiro 

durante a pandemia da Covid-19. E pautado neste questionamento, será abordado este estudo 

para melhor entendimento desta questão. 

 
1 Pandemia: Refere-se a uma doença infecciosa que ameaça simultaneamente diversas pessoas pelo mundo. 



  

 

Aspectos Históricos do Porto do Rio de Janeiro 

 

A relação do Porto do Rio de Janeiro, com a então colônia conhecida como Brasil e seu 

colonizador Portugal, foi de integrar a economia e torná-la global (GONÇALVES E COSTA, 

2020), uma vez que os colonizadores portugueses atracavam seus navios com mercadorias das 

mais variadas, dando ênfase para madeira, cal e escravos advindos da África (HONORATO, 

2011). Desta forma, a região portuária tornou-se uma verdadeira porta de entrada do país e um 

lugar farto de comércio e com isso, a estrutura ou melhor, a falta de estrutura, começou a 

crescer a sua volta, acompanhada não apenas de comerciantes ricos, mas também de uma 

população pobre morando em cortiços e morros, que mais tarde foi denominada favela 

(COSTA, 2015). O fato de muitas pessoas viverem em condições insalubres, além de 

desvalorizar o Porto e diminuir sua importância, trouxe à tona o desejo do então prefeito da 

época Francisco Pereira Passos de sanitarizar o entorno. Houveram recomendações que 

acarretaram na desapropriação e na demolição de cortiços, levando os moradores para bairros 

mais distantes de onde estavam habituados. Guiannela (2013) retrata que a população possuía 

a imagem de um local sujo, escuro, violento e extremamente degradado diante de tamanha 

marginalização empregada no local. 

Após amargar insucessos na economia mundial, o Porto operava em baixa e continuava 

contribuindo para o repúdio da população pelo local. Diante disso, em meados de 1980, a 

Associação Comercial do Rio de Janeiro começou a trazer à tona debates voltados a 

revitalização da área. Em 1987, fora apresentado um projeto, onde ocorreram os primeiros 

indícios de uma possível recuperação do local. Todavia, ao longo da década de 1990 à 2000, 

houveram diversas tentativas de implantar um projeto que de fato atendesse todas as 

necessidades da comunidade em geral e, finalmente, em dezembro de 2009 foi aprovado o 

projeto municipal que estabelece a Operação Urbana Consorciada (OUC), baseada na Lei 

Complementar 101/2009 (BRANDÃO E PEIXOTO, 2020), que ficou conhecida como Porto 

Maravilha. 

 



  

 

Revitalização da Zona Portuária e sua Importância para o Turismo da Cidade 

 

Com intuito de apresentar uma imagem favorável e atrair investimentos para a localidade, 

foram iniciadas as operações para revitalização do Porto. Ximenes (2017) afirma que, a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, 

empresa pública de capital misto, procurou apresentar melhorias nas condições habitacionais 

e atrair novos moradores. Já Braga (2011) afirma que, o Porto interfere diretamente na 

aparência e no progresso. E com a implantação do 2Estatuto da Cidade, tornou possível a 

revitalização e o desenvolvimento sem ser predatório, algo que trouxesse benefícios a 

comunidade como um todo.  

A revitalização deste espaço, comprovou sua importância histórica, bem como seu espaço 

natural voltado para o bem-estar das pessoas, independente de classes sociais, já que foram 

implantados não só atrações pagas, mas também atividades inclusivas ao ar livre. Os 

principais atrativos propostos na revitalização, impulsionaram a imagem da cidade de forma 

positiva, acarretando vantagens sobre outras cidades que não possuem estas opções. Estes 

pontos positivos atraem mais turistas e com isso, retornam como vantagens econômicas, além 

da melhoria em infraestrutura ao qual a população carioca é favorecida.  

Os atrativos que mais se destacam diante do cenário do Porto Maravilha são: o Museu do 

Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Aquario, o Mural ao ar livre do Kobra e a Rio Star. 

 

 

 

 

 
2 Estatuto da Cidade: A Lei chamada de Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regem a utilização da propriedade urbana em favor do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Montagem Fotográfica de Acervo variado 

 

Estas atrações representam para o 3turismo uma nova perspectiva de público e de vida para os 

moradores locais, já que para atender aos turistas, 4 visitantes e 5 excursionistas, foram 

implantadas novas formas de mobilidade. Estas contam com mais de três linhas ativas do 

6VLT, o teleférico da Providência, que infelizmente por questões financeiras não funciona 

mais, 17 quilômetros de ciclovia, além da construção de dois túneis, o 450 e o Marcelo 

Alencar, para melhor tráfego pela região. Com toda esta reinvenção do espaço o sucesso veio 

e, Luchiari (1998) reafirma que é compreensível fazer com que a urbanização turística se 

torne uma nova organização socioespacial, que surgiu da junção entre o velho e o novo sobre 

a perspectiva do Porto. A exemplo disso foi que o AquaRio, que antes mesmo de completar 3 

anos de atividade recebeu mais de 3 milhões de pessoas (ALVES, 2019) e o Museu do 

Amanhã que teve um público acima dos 4 milhões desde sua inauguração em 2015 

 
3 Para Beni (2020) o turismo é conceituado como um fenômeno multi, inter e transdisciplinar na sua formação 
superior e na gestão pública, assim como na transversalidade e intersetorialidade, o mesmo permanece no 
mínimo de 24 horas no mesmo local. 
4 Wahab (1988) descreve um visitante como uma pessoa que visita um país que não seja de sua origem 
residencial, e que não venha exercer nenhuma atividade remunerada, com permanência inferior a doze meses. 
5 Barreto (1995) apresenta o excursionista como o visitante que permanece menos de 24 horas no mesmo local 
que não seja o correspondente a sua própria residência fixa ou habitual, que tem as mesmas finalidades que 
caracterizam um turista, porém, sem pernoitar no local, mas que atravessam um país ou uma região. 
6 VLT – Veículo Leve sobre Trilhos. 



  

 

(BONELA E COTIA, 2020). Diante de tanto sucesso e imponência frente a tantos outros 

atrativos, a pandemia e o famoso 7Lockdown, encerraram este ciclo de sucesso. 

Com o início da pandemia em 2019 e o decreto em março de 2020 pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, foi determinado o fechamento de locais não essenciais e, então, as atividades 

turísticas fecharam suas portas. Tal fato foi um baque, pois para muitos esta pandemia não 

afetaria de forma tão brutal. Por volta de seis meses depois, o Museu do Amanhã, a Rio Star e 

o AquaRio reabriram, mas o MAR – Museu de Arte do Rio permanece fechado por tempo 

indeterminado. Neste contexto foi definida uma pergunta foco desta pesquisa, qual foi o perfil 

do público que visitou estes locais, mesmo sem extinção da pandemia?  

 

Métodos 

 

Este trabalho foi iniciado a partir da pesquisa bibliográfica baseado em plataformas de 

estudos virtuais, anais acadêmicos, artigos retirados de plataformas como Scielo, Google 

Scholar, sites governamentais entre outros. Na sequência do trabalho, foi feita a tabulação de 

um questionário, composto por 18 perguntas abertas e fechadas, de cunho qualitativo, que 

conforme Triviños (2009), na pesquisa qualitativa, a atmosfera natural é a fonte direta dos 

dados e o entrevistador é a chave para captação da informação.  

Para analisar os dados coletados, as entrevistas aconteceram de maneira presencial na Zona 

Portuária do Rio de Janeiro, com o tempo médio de resposta de dois minutos. Tal questionário, 

foi aplicado por quatro estudantes da área, que foram devidamente instruídas para aplicá-lo no 

decorrer de dois dias. O objetivo principal foi conhecer o público que frequentava o local 

naquele determinado período. Diante disto, foram capturadas 416 amostras ao longo da 

pesquisa. 

 

 
7 Lockdown representa a expressão em inglês que quer dizer, confinamento total. 



  

 

Resultados 

 

O mundo da pesquisa tem como base uma série de elementos que se unem para apoiar os 

resultados apresentados. Todavia, o presente estudo tem como proposta trazer à tona os 

resultados obtidos a partir da pesquisa de campo. E desta forma, desvendar o perfil dos que 

visitaram a zona portuária durante a pandemia da Covid-19.  

No gráfico 1, na imagem A é possível observar que quase 65% da população que respondeu o 

questionário se auto declara do sexo feminino e menos da metade se auto declara do sexo 

masculino. Ou seja, o maior número de frequentadores da Zona Portuária, durante a pandemia 

foi de mulheres. Já na imagem B, o retrato das faixas etária demonstram proximidade entre 

dois grupos, que estão entre 18 e 29 anos e 30 e 44 anos. Todas as duas faixas, representam 

mais de 75% dos entrevistados e, em consequência, é plausível verificar que a maioria dos 

frequentadores do local são representados por jovens e adultos. Vale ressaltar, que a faixa 

etária que está entre 45 e 59 anos representa um percentual de 15,1%, ou seja, quase o dobro 

do público de idosos. Tal fato, pode ser um efeito do medo da pandemia, ou apenas o reflexo 

do local ser mais atrativo para pessoas com menos idade.  

É possível visualizar no gráfico 2, que pessoas do sexo feminino, na faixa de 30 a 44 anos, 

representam a maioria dos visitantes, seguidos de perto pelo público feminino que está na 

faixa de 18 e 29 anos de idade. Quanto aos homens, a maior parte do público frequentador é 

de 18 e 29 anos. E os idosos tanto mulheres quanto homens, continuam sendo a minoria dos 

visitantes. 

 



  

 

Gráfico 1: Em A mostra o gênero e em B a faixa etária dos entrevistados 

Fonte: Imagem gerada pelo Google Forms - Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Faixa etária por gênero 

Fonte: Imagem gerada pelo Google Forms - Dados da pesquisa 

 

Quanto a renda familiar, foi destacado no gráfico 3, que em todos os níveis de idade, as 

mulheres recebem mais que os homens. Assim, respectivamente, tendo como ponto de partida 

para esta comparação, avaliando os entrevistados do sexo masculino 38% possuem renda 

salarial de 5 ou mais salários mínimos8, 20% de até 2 salários ou mais, 16% de até 4 salários 

 
8 De acordo com a medida provisória 1.021, de 30 de dezembro de 2020, conforme Art. 1º O salário mínimo em 
vigor a partir de 01/01/2021 será de 1.100,00 reais. 
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ou mais, 14% de até 3 salários e, a minoria, composta de 6%, informou receber até 1 salário 

mínimo ou mais. Portanto é possível afirmar que a renda familiar das mulheres que 

frequentam o local é em sua maioria mais elevado do que o dos homens. 

 

 

Gráfico 3: Renda Familiar 

Fonte: Imagem gerada pelo Google Forms - Dados da pesquisa 

 

Na tabela 1 foi feito um comparativo com as pessoas de ambos os sexos, suas faixas etárias e 

estado civil. Desta forma, nota-se que, antes da pandemia, a maioria dos homens se 

declararam casados, enquanto as mulheres em sua maior parcela, se apresentaram como 

solteiras. Porém, depois do início da pandemia o cenário sofreu uma alteração, onde o número 

de homens e mulheres solteiras aumentaram consideravelmente, ou seja, algo mudou no 

comportamento e na forma das pessoas se relacionarem, segundo os números apresentados. 
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Tabela 1: Comparativo do estado civil dos visitantes antes e durante a pandemia. 

 ANTES DA PANDEMIA DURANTE A PANDEMIA 

 Estado civil Estado civil 

MULHERES 

Casada 42 Casada 61 

Solteira 47 Solteira 89 

Divorciada 3 Divorciada 8 

União Estável 4 União Estável 4 

Viúva 2 Viúva 8 

HOMENS 

Casado 37 Casado 28 

Solteiro 26 Solteiro 48 

Divorciado 2 Divorciado 4 

União Estável 0 União Estável 1 

Viúvo 0 Viúvo 1 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em dados da pesquisa 

 



  

 

Conforme demonstrado no gráfico 4, foi realizado um retrato dos atrativos preferidos do 

público que participou da pesquisa. Deste modo, foi avaliado que os atrativos que mais 

chamaram a atenção do público antes do lockdown foram: o Museu do Amanhã, Boulevard 

Olímpico, Praça Mauá, o AquaRio, o MAR e a Rio Star, respectivamente. Durante os dias 

inerentes a pandemia, o Museu do Amanhã e os demais atrativos como o Boulevard 

Olímpico, Praça Mauá, AquaRio e a Rio Star mantiveram um grande interesse dos visitantes. 

Mesmo com a possibilidade de reabrir as portas e seguindo os protocolos de segurança 

sanitária, o MAR preferiu não reabrir, em respeito as medidas protetivas indicadas pela OMS. 

A Rio Star, foi uma atração turística inaugurada meses antes da pandemia e mesmo reabrindo 

durante a pandemia e, com horário de funcionamento e público reduzidos, ficou evidenciado o 

aumento no quantitativo de visitantes. Nota-se, em questão, que todos os atrativos descritos, 

gozaram de um índice ainda maior de visitantes durante a pandemia.  

 

Considerações Finais:  

 

Os megaeventos impulsionaram o processo de revitalização que ocorreu na Zona Portuária do 

Rio de Janeiro, retirando o espaço que estava a margem e tornando o local atraente não só 

para os moradores, mas também para novos negócios e o turismo. Ao longo da execução 

deste trabalho, a intenção foi diagnosticar o perfil dos frequentadores da Zona Portuária do 

Rio de Janeiro.  

Desta forma, conclui-se que a maior parcela dos respondentes foi de mulheres, que variam em 

entre a faixa etária de 18 a 44 anos, solteiras e que possuem renda familiar superior em 

relação aos dos homens entrevistados. Vale ressaltar que todos os entrevistados seguiam os 

protocolos de higiene contra a Covid-19 e se sentiram seguros em visitar a região tanto em 

atrativos ao ar livre, como também os atrativos de visitação interna. 
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