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Resumo 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro, desde a fundação da cidade, passou e passa 
por profundas mudanças em sua organização espacial. Diante deste fato, a presente 
pesquisa busca evidenciar as alterações geoespaciais da área ao longo do tempo, 
analisando o crescimento urbano da área a partir de bases cartográficas remanescentes 
através da comparação de elementos encontrados nestes documentos, estes, 
compreendidos entre meado do século XVIII (período colonial) e início do século XXI. O uso 
de ferramentas configuracionais para a reconstrução diacrônica do território utilizando 
mapas históricos reconstrói e gera uma progressiva e georreferenciada descrição visual das 
mudanças urbanas, sendo uma promissora estratégia para compreender o processo de 
transformação das cidades ao longo dos séculos. 

Palavras-chave: Zona Portuária. Cartografia Histórica. Alterações geoespaciais. Mapas 
Históricos. Georreferenciamento. 

Abstract 

The port area of Rio de Janeiro, since the founding of the city, has passed for 
profound changes in your spatial organization. Given this fact, this research seeks to 
evidence the geospatial area changes over time, analyzes calling urban growth area from 
cartographic bases remaining through the comparison of elements found in these 
documents, these, comprised between mid 18TH century (colonial period) and beginning of 
the 21st century. The use of configurational tools for the diachronic reconstruction the 
territory using historical maps rebuilds and generates a progressive and georeferenced visual 
description of urban changes, being a promising strategy for understanding the process of 
transformation of cities along the centuries. 

Keywords: Zona Portuária. Historical Cartography. Geospatial changes. Historical Maps. 
Georeferencing. 

Introdução 

A cidade do Rio de Janeiro coleciona um acervo histórico-cartográfico extenso 

que se apresenta em forma de plantas, mapas, material iconográfico e documentos 
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desde a sua conquista e fundação. Devido sua localização estratégica, a Zona 

Portuária do Rio de Janeiro tornou-se uma área de suma importância durante o 

desenvolvimento da cidade. Tamanha importância pode ser percebida nos seus 

aspectos econômico, político e aspecto cultural, já que a cidade – até o início do 

século XVIII – se restringia basicamente a essa região central, compreendida entre 

os morros do Castelo, São Bento, Santo Antônio e Conceição, e futuramente, vindo 

a tornar-se uma das primeiras áreas de expansão urbana da cidade, assumiu com o 

tempo uma importância cada vez maior (AMADOR, 1992). 

 O objetivo da pesquisa é a comparação entre mapas da Cidade do Rio de 

Janeiro datados entre 1758 e 2009, considerando as feições correspondentes aos 

arruamentos, a linha de costa e as principais feições geográficas, com o escopo de 

evidenciar a estrutura da evolução urbana da Zona Portuária ao longo deste período, 

bem como as principais alterações ocorridas entre as épocas, com ênfase nas 

alterações da toponímia local.  

 

 
1  A ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
 
 
Contexto da formação histórica da área estudada 
 
 

Situada na costa oeste da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, a 

chamada Zona Portuária, é formada principalmente pelos bairros da Saúde, 

Gamboa, Santo Cristo e parte de São Cristóvão, Cajú, Cidade Nova e Centro. 

Fundada pelo colonizador português Estácio de Sá em 1565, a cidade do Rio 

de Janeiro, desde o princípio teve características favoráveis para a atividade 

econômica e portuária, em virtude de suas condições climáticas e geográficas 

adequadas, aliadas à extrema exuberância das terras circundantes. 

No decorrer do século XVIII, a descoberta de ouro e diamantes em Minas 

Gerais e a abertura do Caminho Novo ligando o Rio de Janeiro à Região das Minas 

Gerais converteram a cidade no principal centro intermediário do tráfico de escravos 

e mercadorias entre a costa africana, Lisboa e a região das Minas.  

No final dos setecentos, o Rio já era o maior porto do Brasil, inclusive na 

importação de escravos. Sendo assim, a transferência da capital da colônia 
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portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro em meados do século XVIII, em 1763, 

sob a administração de Marquês de Pombal, acelerou enormemente seu processo 

de urbanização. 

A partir de então, foram realizadas grandes extensões de aterros aumentando 

a linha de costa, para dar lugar a construção do novo cais do porto do Rio de 

Janeiro.  

Figura 1 - Evolução espacial da Zona Portuária do Rio de Janeiro 

Fonte: Rio 500 anos (CD-ROM) - Instituto Pereira Passos (IPP), 2002. 

Figura 2 - Sequência da evolução histórica da Zona Portuária do Rio de Janeiro 

Área aterrada 

1502 2002 1502 

1608 1710 

1817 1930 

2002 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento. 
Instituto Pereira Passos. Obra de Carlos Gustavo 
Nunes Pereira (GUTA). 
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No início do século XIX, com a chegada da Família Real Portuguesa e a 

abertura dos portos às Nações, em 1808, acompanhado do desenvolvimento do 

café, o tráfico de escravos tornou-se cada vez mais intenso, observando-se uma 

vigorosa expansão da área urbanizada da cidade e posterior formação dos três 

bairros vinculados à atividade portuária: Saúde, Gamboa e Santo Cristo. 

Com a nomeação de Francisco Pereira Passos em 1902 para a prefeitura do 

Rio de Janeiro, teve início um processo de radical transformação da fisionomia 

urbana da cidade, que tinha como parâmetros as metrópoles dos países capitalistas 

desenvolvidos. Com isso, ficaria determinado que para a construção do novo Porto, 

se estabeleceriam os projetos de arrasamento do morro do Senado, cuja terra seria 

utilizada para aterrar a extensa área compreendida entre o morro de são Diogo e o 

morro da Gamboa, unindo ao continente as ilhas dos Melões e das Moças e fazendo 

desaparecer as praias Formosa, das Palmeiras e o Saco do Alferes, além da criação 

de importantes avenidas como a Avenida Central e Avenida Francisco Bicalho. 

O conjunto das obras do porto foi decisivo para a modernização da região. O 

aterro da linha costeira para a construção do porto, a abertura das grandes avenidas 

de circulação de carros (Rodrigues Alves e Francisco Bicalho) e de ruas internas 

fizeram com que os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo se afastassem do mar 

e, com isso, mudassem suas configurações urbanas originais. O setor industrial 

passou a ser um marco na região, devido à proximidade com o porto. A população 

se adensou e os morros foram ocupados por favelas. E tudo isso, ocorrendo quase 

ao mesmo tempo. 

 
 
2  Metodologia 
 
Materiais 
 
 

Para a realização do presente trabalho, foi indispensável a execução de um 

denso levantamento bibliográfico sobre a cidade de Rio de Janeiro. Além deste 

levantamento, foi necessário pesquisar e conhecer documentos cartográficos de 

diferentes momentos históricos, com a finalidade de que pudesse ser realizado um 

estudo histórico-cartográfico da toponímia local, verificando alterações, surgimento 

ou até mesmo extinção destes topônimos, cujo conhecimento revelou-se 
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fundamental na execução do georreferenciamento dos mapas históricos 

pesquisados. 

Foram selecionadas 6 plantas com um intervalo de tempo aproximado de 

meio século. O critério para a escolha destes seis documentos procurou contemplar 

as transformações mais significativas ocorridas naquele território que fossem 

representadas e que as que apresentavam melhor qualidade de conservação e que 

seguiam o mínimo de rigor cartográfico para atender a demanda do estudo, como 

escala, legenda e generalização cartográfica.  

Foi utilizada como base cartográfica para o georreferenciamento dos mapas 

selecionados, a base vetorial de logradouros disponibilizada pelo Instituto Pereira 

Passos (IPP), de escala aproximada 1:10.000 de 2009. O mapa Digital da Cidade do 

Rio de Janeiro de 2014 foi empregado como apoio para a identificação de nomes de 

praças, igrejas entre outros elementos encontrados na área de estudo, e foi obtido 

através do site do IPP (BaseGeo Web). 

 
 
Figura 3 – Uma das 6 plantas selecionadas para a realização da pesquisa - Planta da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro (Brasil Colônia) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional, 1758. 

 

Métodos 
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O primeiro procedimento a ser empregado ao conjunto de mapas foi o 

georreferenciamento e a adoção de um sistema de projeção - Universal Transversa 

de Mercator (UTM) - com referencial geodésico SIRGAS 2000 – Fuso 23S.  

No presente projeto, trabalhou-se com 6 mapas históricos, sendo estes, 

praticamente em sua totalidade, ausentes de grande parte de informações 

cartográficas de relevância como sistema de coordenadas e projeções originais e 

por vezes a inexistência da própria escala, tornando-se um entrave e dificultando o 

processo de georreferenciamento destes documentos. 

Uma das principais ações metodológicas no contexto desta pesquisa traduz-

se na escolha dos pontos de georreferenciamento. Para atingir este intento, 

inicialmente procura-se relacionar, em média, 4 pontos de controle para a garantia 

da não existência de uma significativa distorção do mapa georreferenciado. 

 
 
 
Etapas 

 

O atual projeto foi desenvolvido em diversas partes, contudo, interligadas entre si, 

não caracterizando etapas isoladas. De uma maneira geral, a pesquisa é 

caracterizada pela metodologia sintetizada nos seguintes estágios: 

 

Figura 41 - Fluxograma da Metodologia adotada 
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Fonte: O autor, 2015. 

Resultados 
 

Visto isso, após os procedimentos destacados na metodologia, retomando o 

foco na análise dos resultados, obteve-se uma tabela evidenciando essas 

modificações no período 1758-2015. Este quadro evolutivo acompanha a 

classificação de cada logradouro, sendo taxados como: novo logradouro, mudança 

no nome do mesmo, mudança na grafia, logradouro não identificado e os 

invariantes, e vale salientar que a diferença de ruas entre os mapas, em grande 

maioria, é fruto do surgimento de novos logradouros, onde é possível verificar-se 

alguns exemplos da evolução da toponímia local ao longo do tempo na tabela 2. 

 
 
Tabela 1: Comparação de topônimos entre os períodos 

MAPA NOVO  
NOME 

MUDANÇA NA 
GRAFIA 

TROCA DE 
NOME 

NÃO 
IDENTIFICADO 

MANUTENÇÃO 
DO NOME 

1758 a 1812 2 1 9 5 4 

1812 a 1864 40 - 22 10 7 

1864 a 1903 16 - 21 105 14 

1903 a 1961 66 7 103 8 13 

1961 a 2009 57 1 14 157 136 
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Gráfico 1: Análise estatística do surgimento de novos logradouros entre 1961 e 2009 

Fonte: O autor, 2015. 
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Tabela 2 – A desconstrução da toponímia entre 2009 e 1758. 

2009 1961 1903 1864 1812 1758 
Rua Visconde 
de Inhaúma 

Rua Visconde 
de Inhaúma 

Rua Visconde 
de Inhaúma 

Rua dos 
Pescadores 

Rua de São 
Pedro 

Rua dos 
Pescadores 

Rua 
Uruguaiana 

Rua 
Uruguaiana 

Rua 
Uruguayana 

Rua da Valla Rua da Valla Rua da Valla 

Rua Teófilo 
Ottoni 

Rua Teófilo 
Ottoni 

Sem Nome Rua das 
Violas 

Rua das 
Violas 

Rua das 
Viollas 

Rua São 
Bento 

Rua São 
Bento 

Sem Nome Travessa 
Nova de São 
Bento 

Rua dos 
Quarteys 

Rua Nova de 
São Bento 

Rua Sacadura 
Cabral 

Rua Sacadura 
Cabral 

Rua da Saúde Rua da Saúde - - 

Rua Regente 
Feijó 

Rua Regente 
Feijó 

Rua do 
Regente 

Rua do 
Regente 

Travessa do 
Oratório 

- 

Rua Pedro 
Ernesto 

Rua Pedro 
Ernesto 

Rua da 
Harmonia 

Travessa da 
Harmonia 

Sem Nome - 

Rua dos 
Andradas 

Rua dos 
Andradas 

Rua dos 
Andrades 

Rua do Fogo Rua do Fogo Rua da 
Pedreira 

Rua 1º de 
Março 

Rua 1º de 
Março 

Rua 1º de 
Março 

Rua Direita Rua Direita Rua Direita 

Avenida Tomé 
de Souza 

Avenida Tomé 
de Souza do 
Líbano 

Rua do 
Nuncio 

Rua do 
Nuncio 

Travessa dos 
Ciganos 

- 

 
 
 
Mapa 1 - Mapa da evolução dos logradouros na região da Zona Portuária do Rio de Janeiro entre 
1758 – 2009 
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Mapa 2 - Mapa da evolução Geoespacial da Zona Portuária do Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Análise dos resultados 
 

 

Através da análise dos seis documentos cartográficos escolhidos para a 

realização da pesquisa é possível notar-se que grande parte das feições territoriais 

passou por mudanças significativas, ao longo do tempo, quando não foram 

totalmente reconstruídas. Ainda assim, é possível a identificação de diversos 

elementos que se apresentam intactos nas seis plantas, cabendo-se ressaltar 

principalmente a presença de elementos eclesiásticos. 

Nesse contexto merecem destaque o Convento de São Bento e a Capela de 

São Francisco da Prainha. O primeiro por se tratar de um dos templos mais antigos 

da cidade, tinha sua sede já existente no século XVII. A segunda, inicialmente 

construída sobre a região conhecida como Prainha, no pé do Morro da Conceição, à 

beira do cais alternativo, onde desembarcavam os escravos vindos da África em 

meio à mercadorias e suprimentos, foi erguida no final do século XVII em 1696. 
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Figura 5 - Pintura da Igreja de São Francisco da Prainha em 1700 e sua localização atual, a 
quilômetros de distância do mar. 

 
 

 

Como já discutido, o Rio de Janeiro já se constituía, no século XVIII como um 

centro regional importante, com um eminente crescimento econômico devido à 

expansão da mineração em Minas Gerais – o que explica a representação 

cartográfica deste, que até então não dispunha de mapeamentos de toda a região 

portuária, a qual, mais à oeste, era composta quase que integralmente por brejos e 

pântanos, como ressalta BICALHO, os quais restringiam o avanço ecúmeno urbano 

da região em diferentes períodos da história.  

O crescimento da cidade só foi possível com a superação destes obstáculos 

em diversas ocasiões. A Prainha, o Valongo, o Valonguinho, o costão de Nossa 

Senhora da Saúde, o saco da Gamboa e as ilhas dos Cães/Ilha das Moças e dos 

Melões, onde encontra-se a Rodoviário Novo Rio, foram aterrados nas obras de 

construção do cais do porto, já previstas na planta de 1903. Consequentemente, a 

toponímia se torna bem mais densa e detalhada e pode-se observar também uma 

maior penetração da mesma no continente, evidenciando a expansão da cidade 

principalmente para o norte, em direção à Gamboa e São Cristóvão, onde se instala 

a família real, na Quinta da Boa Vista.  
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E já a partir século XVIII, há uma expansão física e demográfica da cidade, 

onde algumas alterações fundamentais começam a aparecer nos materiais 

cartográficos como a utilização da astronomia e topografia, marcando o que pode se 

chamar o início da cartografia científica. Além disso, começa-se a mapear formas 

geométricas e a empregar projeções. 

Dessa forma, esta análise comparativa evidencia diferenças de tratamento 

cartográfico e a variedade de conceitos espaciais elaborados, como se observa nos 

mapas históricos escolhidos. O desenvolvimento da percepção geográfica de caráter 

cartográfico em torno desta área de estudo acompanha as características da 

ampliação das técnicas de mapeamento, destacando que até o século XIX a 

abrangência da área mapeada mantém-se a mesma. 

5  Considerações finais 

O estudo dos mapas nos trouxe uma dificuldade suplementar, uma vez que 

nem todas as feições apresentavam seus nomes legíveis e muitas vezes nem 

sequer nomeados. A partir das análises feitas com base na comparação entre os 

seis documentos escolhidos, pode-se, primeiramente verificar quais foram as 

principais modificações – como ocupação de morros e várzeas, expansão do porto, 

expansão para a Gamboa e São Cristóvão, etc – permitindo que as transformações 

fossem associadas a fatores como expansão da mineração em Minas Gerais, 

abertura do Caminho Novo, necessidade de defender a cidade, transferência da 

família real para o Brasil, entre outros.  

O que é importante destacar é que essa análise pode ser complementada 

com o estudo de mapas históricos e que pode-se também acompanhar o 

desenvolvimento técnico-científico destes, como mudanças nas projeções utilizadas, 

detalhamento da toponímia e também utilização de escala cartográfica.  

Na abordagem aqui apresentada, procurou-se resgatar um pedaço da história 

de uma parte do território da cidade do Rio de Janeiro, traduzida no contexto de 

análise das alterações toponímicas ocorridas a partir de século XVIII até a 

atualidade.  
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Portanto, nota-se a grande importância da cartografia histórica no que tange 

aos estudos histórico-cartográficos, servindo de base para o estudo de processos 

espaciais pretéritos e também estudos sobre evolução urbana, ou seja, vindo a 

permitir que se evidenciem mudanças espaciais ao longo dos anos.  

Cabe ressaltar que, por mais precisão que se busque na vetorização das 

feições tratadas, sempre teremos inerente a elas as distorções e deformações 

cartográficas, presentes no processo de modelagem da superfície terrestre. O total 

desconhecimento da projeção a qual grande parte dos mapas foram elaborados, 

colabora para que as distorções quanto à forma representada no processo de 

georreferenciamento das imagens, como destaca Paulo Márcio Leal de Menezes & 

Manoel do Couto Fernandes (2013, p.122) possam tornar-se significativas, contudo, 

não vindo a comprometer a qualidade destes.  
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