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Ai de ti Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro
De que é chegada a véspera de teu dia,
E tu não viste; porem minha voz te abalará
Até as entranhas.

Ai de Ti Copacabana, porque a ti chamaram
Princesinha do mar, e cingiram tua fronte com uma coroa
de mentiras; e deste risadas ébrias e vãs
No seio da noite.
.....

                                                                                                               trecho de um poema de rubem Braga - 1960



PORQUE ALARGAR A PRAIA DE COPACABANA, Que até a metade dos anos  1800 era apenas um
areal?

               “o alargamento da praia de Copacabana não é um capricho da engenharia
                   brasileira nascido de laboratórios portugueses. ....

                                                                                                  trecho de editorial do jornal do brasil de 27 de março de 1970

1 – Proteger a Avenida atlântica e os edifícios  situados em sua extensão das
       consequencias das ressacas  que causam erosão junto ao muro de suporte da
       avenida e punham em risco sua estabilidade,

2 -  preservar a faixa de areia evitando o seu estreitamento durante as quatro
       estações do ano,

3 -  urgência na construção  do interceptor oceânico e solução do problema de
       saneamento da zona sul,

4 – Preservar e ampliar o potencial turístico, paisagístico e recreativo da cidade,

5 – melhorar as condições de transito na zona sul devido a expansão demográfica
      registrada.



Ressaca de 1921
foto Malta



   RESSACA  EM 1924                 foto  Internet



Ressaca de 1965 e quantidade de areia jogada nas calçadas           foto internet



Copacabana antes das obras – décadas de 1950 e 1960            foto internet



Congestionamento na Avenida Atlântica na década de 1950               foto  internet



Copacabana, Década de 60, antes do inicio das obras de alargamento,
note as posições das calçadas.

O alargamento foi iniciado em 1969 e concluído em 15/03/1971                    foto Internet



OS estudos para o alargamento foram iniciados em 1965, contrato com o lnec-

laboratório nacional de engenharia civil de Portugal,

Envolveram: atualização cartográfica, batimetria, estudos de ventos, correntes

marítimas, acidentes geográficos no litoral, tamanho dos grãos de areia.

EM 1968 o lnec confirmou que o alargamento era viável

Outubro de 1969 contratados os trabalhos de dragagem e iniciadas as obras.

Em 15 de março de 1971 foi inaugurada a nova copacabana



Os projetos foram elaborados nas pranchetas do DURB SURSAN



Esboço de Lucio Costa para utilização do alargamento de Copacabana  1969



Esboço idealizado por Lucio Costa  1969



Esboço de lucio costa para as travessias  1969



Esboço proposto por Lucio Costa para Avenida Atlantica após o alargamento 1969



Para o alargamento de Copacabana foram
usados dois processos:

por meio de duas dragas na enseada de
Botafogo, transportando a areia por
canalização
3,3  milhões de metros cubicos  de areia

Plano de dragagem



por meio de uma draga auto transportadora que
retirava areia do fundo do mar na entrada da Baia
de Guanabara, enchia os porões  e despejava na
beira d´agua na praia.

1 milhão de metros cúbicos  de areia



Foto 1:  Canalizações até chegar à Copacabana através da Avenida
Princesa Isabel,

Foto 2: draga Transmundum



Alargamento da Praia de Copacabana durante as obras

A draga despejando na beira d´agua e despejo de areia na praia existente

Foto Internet



Projeto das canalizações



INICIO das obras: instalando as canalizações para transporte da areia
vinda da  Enseada de Botafogo 1969



DURANTE AS OBRAS A PRAIA ERA FREQUENTADA





Faixa de areia alargada no Leme – vejam a avenida e as calçadas antigas



Durante as obras (trecho do leme já alargado) – não havia impedimento ao banho de mar



obras de urbanização: novo muro de contenção e enrocamento, calçadas e vias de  transito



Urbanização da área alargada e transito na avenida antiga



Construção do Interceptor Oceânico, na faixa alargada, impressiona por suas dimensões



inicio das obras de pavimentação e calçada junto aos prédios



DURANTE AS OBRAS 1970



PARA COMPLETAR A OBRA      A ARTE DE BURLE MAX



Foto  Internet



Inauguração da obra 15/03/1971



HOMENAGEM AOS COLeGAS ENGENHEIROS E ARQUITETOS do durb, muitos
dos quais falecidos que trabalharam nessa obra  que dignifica a engenharia publica

do rio de janeiro

Fotos não identificadas são de autoria da SURSAN e fazem
parte de meu arquivo pessoal


