
Conforme demonstrado no estudo de Bohrer , as semelhanças entre as experiências de intervenção nas orlas urbanas do Rio

de janeiro e Porto Alegre não vão muito além da condição geográfica de cidades com bordas aquáticas que promoveram

procedimentos de aterro no intuito da modernização e expansão de suas estruturas urbanas, em meados do século XX.

Respeitadas as diferenças de status político, econômico, cultural e geográfico entre estas duas realidades - e daí os

desdobramentos históricos que determinaram resultados urbanísticos completamente opostos o resultado da experiência carioca

permite, todavia, considerá-la como uma referência (figura 7).
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Figura 7 –O Aterro do Flamengo e o Aterro da Praia de Belas: condições geográficas semelhantes, resultados urbanísticos opostos.
Fonte: http://images.google.com.br
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O parque do Flamengo é hoje uma frente aquática plenamente consolidada como equipamento de lazer e recreação para os

segmentos médios da população, reconhecido nacional e internacionalmente como um sistema de espaços públicos de extremo valor

paisagístico e representatividade simbólica (figuras 8 e 9).

Figura 9 –Monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial.
Autoria:Arquitetos Hélio Ribas Marinho e Marcos Konder Netto. Percursos
internos: lazer e recreação com representatividade simbólica.
Fonte: http://images.google.com.br
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Figura 8 –Percursos internos: lazer e recreação com paisagem qualificada
através do projeto paisagístico de Roberto Burle Marx.
Fonte:http://images.google.com.br



Figura 10 O Aterro do Flamengo tevecomo principal função urbana a ligação viária
entre as regiões norte e sul da cidade.
Fonte:http://googlehearth.com.br

Figura 12 –Conexões transversais Semi-enterradas.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.

De acordo com o que nos foi possível sintetizar do estudo acima

referido, este sucesso pode ser creditado a uma criteriosa convergência

de três atributos espaciais morfológicos presentes no projeto

implantado:

1- À articulação física e funcional do conjunto ao contexto urbano

préexistente, dada pelo adequado desempenho da sua função de

ligação entre as regiões norte (centro histórico de comércio e serviços) e

sul (orla oceânica de ocupação residencial abastada) da cidade, bem

como pelas conexões - estabelecidas transversalmente com a antiga

Av. Beira-Mar - por passagens de nível ora suspensas, ora semi-

enterradas (figuras 10, 11 e 12);
Figura 11 –Conexões transversais suspensas.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.
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2 - À qualificação da paisagem urbana que os elementos

arquitetônicos e o tratamento paisagístico souberam agregar à

cidade. (figuras 13, 14 e 15);

Figura 13 - Vista aérea parcial do aterro do Flamengo.
Fonte: http://images.google.com.br

Figura 14- Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Fonte: http://images.google.com.br

Figura 15.
Fonte: http://images.google.com.br
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3 - À geração da centralidade - reforçada pelo programa de

atividades - junto à (então) nova interface conquistada a custa

de aterro (figuras 16 e 17).

Figura 17- Extremidade sul: Antigo Restaurante Rios, hoje Churrascaria Porcão.
Fonte:www.porcão.com.br

Extremidade Norte: Museu de arte Moderna do RJ Affonso
Eduardo Reidy.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.

Figura 16- Rio de Janeiro.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.


