
2016
INSTITUTO RIO  
PATRIMÔNIO  
DA HUMANIDADE
RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2009-2016



2

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Eduardo Paes

Presidente do Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade
Washington Menezes Fajardo

Coordenadora de Projetos e 
Fiscalização
Laura Di Blasi

Coordenadora de Projetos Especiais
Aline Romeu Xavier

Gabinete
Vera Regina Flores Teixeira
Marcelo Luís Alves
Rosane Gonçalves de Oliveira
Elaine Goldsmid
Aline Soares Cordeiro Canto
Paula Merlino Machado
Alexsandra Albuquerque Silva
Ariele Vanessa Seixas da Silva

Conselho Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural
Marcia Balsam Niskier – Secretária 
Executiva
Delma Catalano Tabagiba
Tereza Gomes da Silva

Gerencia de Conservação e 
Fiscalização

Gerente: Luiz Eduardo P. da Silva
Gerente do 1º Escritório Técnico:
Michelle Lima Carneiro de Oliveira
Gerente do 2º Escritório Técnico:
Renata Primavera Marinho
Gerente do 3º Escritório Técnico:
Maria da Conceição A. Sequeiros 
Jefferson da Costa Lima
Ernesto Carneiro Leão Neto
Silvia Antunes Lima
Stanys de Almeida
Daniele de Araujo Santos Branco
João Ricardo Luz de Araújo
Fernando Fernandes de Mello
Sonia Maria Marques da Costa Lemos
Florence Cathiard
Mariana Strauch Arruda
Heloisa R.  de Mazza Cerqueira
Celeste Simões Cardoso

Gerencia de Cadastro Pesquisa e 
Proteção
Gerente: Henrique Costa Fonseca
Jeanice de Freitas Magina
Juliano Tomich Pimentel
Juliana Oakim Bandeira de Mello
Maria Angélica da Silva Galeti
Maria Celeste M. Tavares Pereira
Ana Lucia Neiva Pessoa
Sonia Zylberberg
Lucia Helena dos Santos Torres
Iva Rosa Coppede
Rafael Ramos Koury
Luis Paulo Leal de Oliveira

Lie Kobayashi
Washington Gonçalves Filho
Leonardo Jacques da Costa Braga
Simone Crispim da Silva Moraes

Gerencia de Design
Gerente: Paula de Oliveira Camargo
Danielle Custodia Martins
Vanessa Bergman
Vera da Silva Pais

Escritório Técnico da Paisagem Cultural
Gerente : Andrea de Almeida Rego
Mariana Gross
Ivana Gomes de Emery

Equipe de Apoio Administrativo
Ana Cristina Adriano
Daiane Gouvea da Silva
Cintia Burgos Miranda
Milton da Silva Souza

Agradecimentos
Paulo Eduardo Vidal Leite Ribeiro
Claudia Cristina de Mesquita Garcia Dias
Everardo Miranda
Maria Helena MCLarem M. Maia
José Alves Linhares Filho
Umberto da Costa Barros
Matias Baumann de Berredo
Daiana da Conceição Princisval
Eduardo Araújo de Almeida

Roberto Bandeira de Mello Barata
Fabrício Iorio de Rezende

Gerencia de Projetos
Gerente: Vanessa Ameixoeira G. 
de Seixas
Isis Domingues Claro
Antonio Cassiano da Silva de Souza
Denise de Souza Slutzky
Leyla Mariath Costa
Natália Tadros Barroso
Rodrigo Molinari

Gerencia de Obras
Gerente: Felipe Cristiano Reigada
Helder Magalhães Viana
Jose Carlos Mattos de Azambuja
John Dalton H. Bailey de Amorim
Marcelo Laranjeira de Oliveira
Leonardo Barrese Bighi

Gerencia de Arqueologia
Gerente: Eliana Teixeira de Carvalho
André Csaky Perlingeiro
Carlos Rosa de Azevedo
Maria Cristina Lodi
José Antonio Rodrigo Neves
Mario Aizen

Gerência de Intervenção Urbana
Gerente: Juliana Maria Jabor 
Santos Faria
Marisa de Matos Moreira
Renata Maciel Jardim



2016
INSTITUTO RIO  
PATRIMÔNIO  
DA HUMANIDADE
RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2009-2016



4

INTRODUÇÃO

A melhor cidade que existe é a 
cidade que existe.

Explicação Necessária
A peculiar história da cidade do Rio de Janeiro 
possibilitou que a cidade tanto recebesse intervenções 
físicas de altíssima qualidade como se convertesse 
também em palco de importantes reflexões que 
resultaram em grandes inovações urbanísticas.

A idéia de que o carioca usufrui intensamente dos 
espaços públicos porque a cidade é agraciada com 
praias e natureza, um magnífico balneário, apesar 
de muito repetida é falsa. Assim é porque no Rio 
dedicaram-se muito à produção de espaços públicos 
bem desenhados, fruto da conversão da cidade 

em capital do império lusitano. Portanto desde o 
início do século XIX há busca pela excelência na 
produção do ambiente construído onde a noção de 
conjunto e morfologia urbana predominaram sobre 
a autonomia do objeto arquitetônico. Tal reinado da 
forma urbana predominou durante todo o período 
que a cidade foi capital.

Quando precisou aprender a ser município, tarefa 
inglória para quem fora capital por quase duzentos 
anos, desde 1763, o Rio de Janeiro, através da 
grande qualidade de seus servidores públicos soube 
reorientar seu planejamento urbano. O PUB-Rio, 

“Sustentabilidade para 
os espaços públicos é 

também dar significado 
e sentido humanístico”
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Plano Urbanístico Básico de 1978, deu a feição à 
cidade que conhecemos hoje. Ele vai apontar a 
necessidade de preservar o Centro Histórico.

Em 1984, com o programa Corredor Cultural, 
oriundo da área de planejamento da cidade, 
começa-se o esforço de proteger, recuperar e 
fomentar a preservação da cidade que já existia, a 
cidade de valor histórico e cultural. Tal experiência 
amplia-se com a preservação dos bairros da 
Região Portuária - Saúde, Gamboa e Santo Cristo 
- além de Santa Teresa, Urca, entre outros. O que 
começa como ação prática converte-se em política 
urbanística com a definição do instrumento das 
APACs, Áreas de Proteção do Ambiente Cultural.

O IRPH
É neste contexto que insere-se a ação do órgão de 
patrimônio cultural municipal, o IRPH, Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade: cuidar do ambiente 
cultural, elaborando e promovendo políticas públicas 
guiadas por uma visão holística sobre a cidade.

Lugar das pré-existências, singularidade dos 
territórios, paisagem cultural, promoção do design e 
do projeto, são modos de atuação complementares 

para a fundação de um patrimônio cultural 
orientado ao século XXI, como campo estratégico 
para o desenvolvimento urbano.

Buscar tanto a necessária sustentabilidade para 
os espaços urbanos como o significado e o sentido 
humanístico.

Durante a administração do Prefeito Eduardo Paes, 
de 2009 a 2016, pudemos desenvolver um modo mais 
inovador de atuação do patrimônio cultural, graças a 
autonomia que nos foi dada de formulação e gestão, 
tendo a Secretária Municipal de Cultura como parceira, 
assim como as outras, e não mais como uma tutora.

Tal inédita liberdade para um órgão de patrimônio 
cultural, no cenário nacional, possibilitou por 
correspondência ações inéditas e inovadoras, 
inaugurando um modo mais ousado de atuação, 
lastreado na experiência e na grande qualidade 
de seu corpo de servidores públicos, e também 
pela busca de um entendimento mais atual para 
os desafios do patrimônio, inserindo-o no campo 
da contemporaneidade, em contestação assim 
como em colaboração com o design, o projeto, a 
arquitetura, as artes e o urbanismo.

Vendedor de Mate
fonte acervo IRPH
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Patrimônio Estratégico
“Uma cultura é avaliada no tempo e se insere no processo 
histórico não só pela diversidade dos elementos que a 
constituem, ou pela qualidade das representações que 
dela emergem, mas sobretudo por sua continuidade. Essa 
continuidade comporta modificações e alterações num 
processo aberto e flexível, de constante realimentação, o 
que garante a uma cultura sua sobrevivência. Para seu 
desenvolvimento harmonioso pressupõe a consciência de 
um largo segmento do passado histórico.
(…)
Pode-se dizer que a previsão ou a antevisão da trajetória 
de uma cultura é diretamente proporcional à amplitude 
e profundidade de recuo no tempo, do conhecimento e 
da consciência do passado histórico. Da mesma maneira 
como, por analogia, uma pedra vai mais longe na medida 
em que a borracha do bodoque é suficientemente 
forte e flexível para suportar uma grande tensão, 
diametralmente oposta ao objetivo de sua direção. 
Pode-se mesmo afirmar que, no processo de evolução 
de uma cultura, nada existe propriamente de “novo”. O 
“novo” é apenas uma forma transformada do passado, 
enriquecida na continuidade do processo, ou novamente 
revelada, de um repertório latente.”

Aloísio Magalhães (1927-1982)

Evidenciar a carga semântica e simbólica do bem 
cultural como valor atemporal, sendo possível de 
influenciar e orientar condições futuras parece-nos o 
grande trabalho do patrimônio cultural numa era de 
congestão de informação, de profundas assimetrias 
urbanísticas e até de fragmentação da democracia.

Orientamos esses oito anos de gestão pela evidência 
do projeto e do design como ato inaugural da criação 
de uma cultura material, que o tempo irá confirmar, 
ou não, como patrimônio. Portanto o design é 
tanto ato gerador como é retro-alimentado pela 

Bloco Cordão do Bola Preta
 foto: acervo Prefeitura
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cultura. Procuramos identificar esse utópico “moto-
contínuo” do signo cultural, como força motriz 
para o estabelecimento de sentido no labirinto 
da vida urbana e de combate da efemeridade 
pela continuidade da cultura, como sugere Aloísio 
Magalhães. Design e/é patrimônio. Por isso criamos 
o Centro Carioca de Design na Praça Tiradentes.

Buscamos melhor capacidade de gestão do ambiente 
cultural, procurando interpretar, divulgar, proteger, 
estimular e coordenar melhor os serviços públicos 

num dado território, holisticamente organizado, 
inaugurando experiências novas de governança de 
espaço público. Assim ocorreu na experiência seminal 
do Lapa Legal que tomou corpo mais organizado e 
desenvolvido com o programa Centro Para Todos.

Também buscamos a ênfase no reconhecimento 
dos bens culturais vinculados à matriz africana, 
especialmente na região do Porto. Criamos em 
parceria com a comunidade local o Circuito 
Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança 
Africana, o querido CHACHA. A revelação do Cais do 
Valongo exibe com toda a força qual a verdadeira 
singularidade da transformação urbana da frente 
marítima e por isso procuramos um modelo 
mais aberto e inclusivo para a reserva técnica 
do acervo arqueológico que surgiu na área. Será 
implementado em um dos Galpões da Gamboa, o 
Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana.

Do mesmo modo, orientamos máximo esforço 
na busca por melhores mecanismos de auxílio, 
de financiamento, de promoção e de fomento da 
restauração e da reabilitação de imóveis históricos, 
especialmente os privados, por compreender que 
recai principalmente sobre o cidadão, proprietário 

Exposição MateriaBrasil no CCD 
foto: Bento Marzo

Diagrama conceitual de Washington 
Fajardo para o campo de atuação do IRPH
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ou inquilino, o pesado ônus da conservação do 
valor cultural. Nos inspiramos em experiências bem 
sucedidas internacionais e criamos a única política 
pública brasileira de apoio à restauração de imóveis 
privados, o Edital Pro-APAC, vencedor do Prêmio 
Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN, em 2014.

Impossível não mencionar o inédito mecanismo 
criado por nós que destinou, por lei, 3% das receitas 
das CEPACs do Porto Maravilha para ações de 
recuperação, reabilitação e fomentos do patrimônio 
cultural material e imaterial da região.

Dedicamos o máximo de interesse e curiosidade 
na investigação do modus vivendi carioca, o modo 
de viver que o habitante do Rio inventou ao ocupar 
com urbe a magnifica paisagem da cidade. Essa 
experiência de criação de uma civilização dentro da 
natureza criou bens culturais urbanos que precisam 
mais olhar e atenção. Registramos os Blocos de Bate-
Bola, ou Clóvis, dos Subúrbios Cariocas, os Bares 
Tradicionais, os Negócios Tradicionais, os terreiros de 
Umbanda e os inesquecíveis Vendedores de Mate e 
Biscoito de Polvilho nas Praias Cariocas.

Sintetizando nosso esforço e nosso nome, criamos 

um Escritório Técnico da Paisagem Cultural a partir 
do título da UNESCO para a Paisagem Cultural do 
Rio de Janeiro como Patrimônio Mundial, ápice do 
esforço coletivo, dos trabalhadores dos diferentes 
órgãos de patrimônio conjuntamente com a 
sociedade civil carioca, historicamente zelosa pela 
manutenção das qualidades ambientais e culturais 
do ambiente construído, não apenas como espaço 
físico mas principalmente como lugar da refundação 
contínua da identidade, da beleza e da alegria dos 
cariocas, este sim, o maior patrimônio da cidade.

Washington Fajardo
Presidente
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural
2009-2016
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LAPA

Fotografia Aérea após 
Intervenção  - fonte acervo IRPH

Mapa de ações da primeira fase 
do projeto - fonte acervo IRPH

O Projeto Lapa Legal objetivou através do 
ordenamento público e da regularização 
urbana de seu entorno, o aproveitamento 

do potencial cultural e turístico da região, com a 
preservação do patrimônio histórico e arquitetônico, 
por meio de intervenções que promovessem a 
requalificação do ambiente cultural da Lapa. 

O IRPH atuou ativamente na coordenação e 
proposições no âmbito do Grupo de Trabalho, 
estabelecido pelo Decreto nº 30382, através 
da elaboração de levantamento de dados, 
diagnóstico, análises, projetos e intervenções 
urbanas; intermediando com diversos órgãos, 
instituições locais e outras secretarias da 
Prefeitura e Estado as ações necessárias para a 
consolidação das propostas.
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A Primeira Fase do Projeto contemplou: a delimitação 
do Núcleo Histórico Cultural da Lapa, o reforço da 
Iluminação Pública e Corredor Iluminado Rua do 
Passeio; a regulamentação de estacionamentos 
e pontos de taxis noturnos em vias públicas; o 
ordenamento dos Ambulantes; a implantação dos 
Roteiros Acessíveis da Lapa; o controle acústico; a 
garantia de Guarda Municipal 24 horas. 

Na Segunda Fase do Projeto, na qual se definiram 
as ações estruturantes, foram realizadas 
intervenções que priorizaram a segurança do 
pedestre tais como: a remodelação da Praça 
dos Arcos incluindo sua extensão para a área 
remanescente do Morro de Santo Antônio, 
a implementação de iluminação especial no 
trecho do Largo da Lapa até os Arcos da Lapa, a 
reurbanização da rua da Lapa e Av. Mem de Sá com 
requalificação das calçadas, a complementação 
da arborização urbana e implantação de novas 
travessias de pedestres. Tais transformações físicas 
no ambiente construído almejaram requalificar 
efetiva e permanentemente a área considerando 
a dinamização e a ampliação das áreas peatonais, 
bem como a valorização do patrimônio cultural. Acima: Mapa de ações da segunda fase do projeto - intervenções estruturantes

Abaixo: Antes e depois do fechamento da via e extensão da Praça Cardeal Câmara ao 
Remanescente do Morro de Santo Antônio - fonte: acervo IRPH
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Outras propostas com objetivos análogos não 
foram executadas, tais como a criação de travessia 
semaforizada e nivelada com o passeio sob os 
Arcos da Lapa (BTF) e a construção da “escadaria da 
portinha.  O projeto contemplava ainda a criação de 
Nova Parada de Bondes, no remanescente do Morro 
de Santo Antônio, onde também seriam instalados 
quiosques culturais e galeria de arte urbana, 
possibilitando novos usos e atraindo pessoas para o 
local em diferentes momentos do dia.  Antes e depois do fechamento da via existente e extensão da Praça Cardeal Câmara 

fonte: acervo IRPH

Priorização dos pedestres com o 
fechamento do retorno de automóveis e 
criação de calçadão - fonte: acervo IRPH
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PRAÇA TIRADENTES

A s obras de Reurbanização da Praça 
Tiradentes constituem a ação mais 
representativa do Projeto de Revitalização 

da Praça Tiradentes e Arredores, fruto do convênio 
117/2000, firmado em junho se 2000, entre a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / SMC, 
Ministério da Cultura e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, através do Programa Monumenta. 
Os serviços foram iniciados em março de 2010 e a 
Praça reaberta a público em Agosto de 2011. 

A Praça Tiradentes foi entregue à população da 
Cidade do Rio de Janeiro totalmente reurbanizada, 
provida de nova iluminação e com a sua ambiência 
recuperada, através de ações chave tais como, a 
transferência dos terminais de 11 linhas de ônibus 
que antes ocupavam todo o entorno da praça, a  e 

fonte acervo IRPH
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a remoção das grades que a cercavam. Tais ações 
resgataram o papel autêntico do espaço urbano 
que a Praça Tiradentes representa, fortalecendo as 
relações da praça com as atividades do seu entorno.

fonte: Acervo IRPH
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PRAÇA DO TREM

U m grande legado olímpico, a Praça do Trem, 
hoje designada Praça Carlos Alberto Torres, 
com aproximadamente 35 mil metros 

quadrados, se configura como a maior área pública 
do Bairro e do Grande Méier, Área de Planejamento 
3 do Município do Rio de Janeiro. A sua proposta de 
criação foi elaborada pela equipe técnica do Instituto 
Rio Patrimônio da Humanidade e teve como objetivo 
principal a restauração do conjunto de edificações 
das Oficinas de Locomoção do Engenho de Dentro, 
tombadas na esfera municipal de proteção ao 
patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio de 
Janeiro, conciliando a promoção e a valorização 
destes Bens Tombados com a criação de grande área 
de uso público para a população local. 

Fotografia aérea após a intervenção
fonte: http://www.cidadeolimpica.rio/foto/conheca-nova-praca-do-trem

Plantio de inúmeras árvores, promovendo sombra para uma área carente 
de arborização urbana -  fonte: Acervo IRPH
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Antes e depois - fotografia aérea e 
perspectiva da proposta de criação da 
praça do trem - fonte: acervo IRPH

O programa operacional dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016 previu a realização de 
competições no Estádio Olímpico João Havelange. 
A grande praça foi o principal acesso deste cluster 
olímpico, onde as estruturas tombadas dos galpões 
funcionaram como coberturas para abrigar o grande 
fluxo de pessoas, garantindo maior visibilidade 
a estes Bens. A intervenção procurou atender à 
logística necessária à operação dos Jogos além de 
possibilitar o posterior aproveitamento do espaço 
pela população do bairro, tornando parte do legado 
olímpico, a preservação da memória da história 
ferroviária e do patrimônio cultural edificado. Assim, 
a proposta buscou resgatar estes valores e reforçar 
seus significados para a comunidade, restaurando 
o conjunto, promovendo seu conhecimento e 
possibilitando o acesso ao público, pois estes Bens 
passaram a fazer parte de uma área pública.

As soluções de uso e aproveitamento adotadas 
também objetivaram a requalificação e o 
fortalecimento da conectividade entre os espaços 
públicos, além da integração com os equipamentos 
públicos existentes em seu entorno, como o Estádio 
Olímpico João Havelange, a Escola Municipal Bolívar, 
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antes e depois

Possibilidade de vivenciar o patrimônio recém restaurado, antes 
subutiizado, degradado e de acesso restrito - fonte: acervo IRPH

Criação de área livre arborizada e  integrada com entorno, com maior 

aproveitamento e utilização do espaço pela comunidade - fonte: acervo IRPH

Restauração do edifício e dos galpões tombados - fonte: acervo IRPH

Restauração do edifício e dos galpões tombados - fonte: acervo IRPH
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a Estação Ferroviária do Engenho de Dentro e 
o Museu do Trem. Esta localização estratégica 
garante fácil acessibilidade urbana a partir de 
diversos pontos da cidade, o que foi reforçado com a 
instalação de ciclovia, oferecendo nova possibilidade 
de conexão com o entorno.

Na sua primeira fase de implementação, o projeto 
criou uma esplanada acessível, livre de obstáculos, 
favorecendo a circulação pela região, conferindo 
maior flexibilidade e fruição de uso durante os 
jogos, considerando o grande número de pessoas 
e atividades desenvolvidas no local. O conjunto 
tombado recebeu iluminação em led, com maior 
eficiência energética, importantes para o destaque 
e para a valorização dos Bens tombados, permitindo 
seu uso também durante o período noturno. Além 
dos edifícios, a praça também recebeu iluminação 
especial, valorizando os espaços de permanência. A 
segunda fase de intervenção, a ser implementada 
após os jogos, prevê a instalação de mobiliários 
urbanos e múltiplos usos para atender às demandas 
da população moradora do bairro que poderá 
vivenciar o patrimônio recém restaurado, que se 
constituirá num espaço de convivência e encontro 
dos moradores e frequentadores da região. 

Projeto de urbanização e 
paisagismo para complementação 
da praça após os jogos olímpicos 
fonte: acervo IRPH
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Nas últimas décadas, estudos e escavações 
arqueológicas trouxeram à tona a 
importância histórica e cultural da Região 

Portuária do Rio de Janeiro para a compreensão 
do processo da Diáspora Africana e da formação 
da sociedade brasileira.

Em 2011, o Decreto Municipal 34.803 instituiu a 
criação do Circuito Histórico e Arqueológico de 
Celebração da Herança Africana e o Grupo de 
Trabalho Curatorial, com o objetivo de criar um 
fórum onde fossem construídas coletivamente 
diretrizes para a valorização da memória e proteção 
deste patrimônio. Seis espaços formaram o Circuito 
inicialmente, com a possibilidade de inclusão de 
novas descobertas à medida que aconteçam, tendo 
em vista sua construção permanente.

CIRCUITO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE CELEBRAÇÃO 
DA HERANÇA AFRICANA

Acima: O Circuito |  Audiência pública ao final do grupo de trabalho
fonte: acervo IRPH
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O Grupo de Trabalho, formado por representantes 
da sociedade civil e de instituições diversas, se 
reuniu entre dezembro de 2011 e junho de 2012 e 
elaborou coletivamente um documento intitulado 
Carta de Recomendações do Valongo que resultou 
no desenvolvimento da proposta de intervenção 
paisagística elaborada pelo IRPH em parceria com a 
arquiteta Sara Zewde.

Segundo as Recomendações, cada um dos pontos 
indicados no Circuito remete a uma dimensão da 
vida dos africanos e de seus descendentes na região 
portuária. “O Cais do Valongo está ligado à chegada 
e ao comércio dos africanos. O Cemitério dos Pretos 
Novos relaciona-se à deposição dos restos mortais 
dos povos trazidos do continente africano. O Largo 
do Depósito era o local da venda, local de comércio. 
O Jardim do Valongo simboliza a história oficial que 
buscou apagar os traços do tráfico negreiro. A Pedra 
do Sal era local de resistência e celebração, local de 
encontro. E, finalmente, a antiga escola da Freguesia 
de Santa Rita, Centro Cultural José Bonifácio que 
remete à educação e à cultura como instrumentos 
de libertação em nossos dias”.

 criação do 
Circuito Histórico 
e Arqueológico 

de Celebração da 
Herança Africana

Em relação ao tratamento a ser aplicado aos sítios 
arqueológicos, a Carta recomenda que o projeto 
urbanístico do Cais do Valongo intervenha o mínimo 
possível no sítio, de maneira que seu significado 
social seja construído progressivamente, de acordo 
com a dinâmica das relações sociais que ali se 
estabelecerem, considerando a sua dimensão como 
território sagrado. Recomenda, ainda, a instalação 
de mobiliário urbano de sinalização, direcional e de 
comunicação em cada um dos locais contendo: texto 
histórico, mapa indicativo e marca do Circuito, com 
a elaboração de publicações e obras de referência e 
de divulgação, para distribuição gratuita.
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O Epicentro,  a Linha e os Pontos
Estudos sugeriram a ideia do epicentro, da linha e 
dos pontos remetendo às localizações de interesse 
histórico-culturais do Circuito, sendo importante 
que estes elementos tenham sua identidade 
fortalecida enquanto conjunto. Como o Circuito é 
dinâmico - não fechado - outros pontos podem ser 
incorporados e a conexão entre estes traz a ideia 
da expansão deste espaço. 

O epicentro está relacionado ao próprio Cais 
do Valongo, o grande ponto de chegada, cuja 
descoberta suscitou o debate das ideias que 
levaram à criação do Circuito.

Os pontos são os lugares de importância para a 
memória da escravidão no Brasil, são referências 
históricas que constroem o Circuito, que poderá ser 
expandido a novos pontos de interesse.

O que chamamos de linha vem a ser o caminho 
entre os pontos a serem percorridos e que guarda 
resquícios de diversos períodos da evolução 
urbana da cidade, além da memória dos povos que 
por ali transitaram. O fortalecimento da linha é 
importante para conectar a identidade dos pontos.

Memória e Cosmologia dos Afro-
brasileiros
Filosofias de tempo e memória dos Afro-brasileiros 
estão relacionadas às práticas espirituais, como 
o Candomblé, influenciado pelo Iorubá. O tempo, 
nesta concepção, não é linear; é composto por 
eventos do passado, presente e futuro. O resgate 
histórico é importante para a construção do futuro, 
aspecto central para a proposta de intervenção, que 
propõe a utilização da vegetação como elemento 
referencial da memória e cosmologia africana. 

Arte Afro-brasileira
As artes, especialmente as performáticas, como 
a dança, a música e o teatro, estão relacionadas 
às tradições orais Afro-brasileiras e são acessíveis 
a todos, amplamente difundidas na sociedade, 
permanecendo vivas e resguardando aspectos 
específicos e significativos da cultura Afro-brasileira. 
O projeto considera as produções culturais dos Afro-
brasileiros como um registro vernacular.

As Delineações do Espaço Urbano 
Cotidiano
Tradições do urbanismo Brasileiro e Carioca 
geralmente apresentam uma sobreposição dos 

Acima: O Cais do Valongo | Abaixo: A 
Linha Os pontos - fonte: acervo IRPH
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limites entre espaços públicos e privados, espaços 
internos e externos, e entre tipos de usos, no que 
tange a interação entre eles. Memoriais apresentam 
tradicionalmente um uso único; no entanto, o 
projeto usa essas tradições de espaço Brasileiro e 

Carioca para expandir o conceito do memorial. 
Nesse sentido, o design se sobrepõe às demandas 
urbanas desta região em desenvolvimento com 
espaços contemplativos e comemorativos. 

O Projeto Paisagístico no Entorno 
do Cais do Valongo
O projeto propôs nova paginação de piso com 
materiais com aproveitamento do granito existente 
e inclusão de materiais que simbolizam a relação do 
Brasil com os povos africanos.

Nova arborização com iluminação própria. A 
especificação da vegetação leva em consideração 
as espécies existentes no continente africano que 
podem se adaptar ao clima local.

Complementação do mobiliário urbano, inclusão de 
novos bancos, lixeiras padrão da Comlurb, postes de 
iluminação pública, frades padrão Porto Maravilha.

Inclusão da faixa de concreto branco ao longo do 
Circuito representando a Jornada. Esta faixa fica 
nivelada com o piso das praças e possui, em alguns 
trechos, altura para servir de banco.Cais do Valongo

fonte: acervo IRPH

Proposta de intervenção 
paisagística  Planta de Situação
fonte: Sara Zewde, acervo IRPH
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Complementação das faixas de pedestres, além 
da utilização de speed table na Rua de Serviço 
localizada entre a Av. Rodrigues Alves e a Via Binário.

Reformulação do layout do Largo do Depósito.

A Jornada
O trecho da Avenida Rodrigues Alves até o sítio 
arqueológico, hoje aterrado, anteriormente era 
o mar. Assim, o projeto se remete ao passado 
histórico deste lugar, e se relaciona com as viagens 
marítimas e com aqueles que perdemos no 
caminho. No alinhamento da Avenida Barão de 
Tefé, o passeio destaca a jornada para se chegar ao 
continente. Permeiam o passeio, árvores e plantas, 
fundamentais para a filosofia Afro-brasileira e 
para suas práticas culturais, por seu significado 
e por criarem um microclima agradável. Ao longo 
do passeio, muretas brancas e bancos destacam a 
vegetação e invocam as tradições do Candomblé.

A promenade se expande em alguns pontos 
incluindo espaços para contemplação, vistas em 
ambas as direções (mar e sítio arqueológico), 
espaços para práticas culturais e cotidianas.

Proposta de intervenção paisagística 
fonte: Sara Zewde, acervo IRPH
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A Chegada
A descoberta arqueológica constitui local significativo 
de desembarque dos africanos no Rio de Janeiro. O 
cais de pedra foi revelado e preservado. A proposta 
valorizará o local com intervenções urbanas, 
paisagísticas e artísticas de consolidação do seu 
valor histórico e cultural, a partir de iluminação 
diferenciada, mobiliário urbano e ajustes de desenho 
urbano, tais como o tratamento das bordas da janela 
arqueológica.

O espaço público adjacente ao sítio arqueológico é 
reconfigurado de modo a otimizar o impacto visual 
e a integração entre o lugar e a cidade. Uma área de 
transição configura uma descida gradual ao nível 
das ruínas, possibilitando uma maior aproximação 
com o sítio. A proposta paisagística do entorno prevê 
a criação de áreas sombreadas que convidam à 
permanência e contemplação do sitio.

O Depósito
O trecho da Rua Sacadura Cabral até Rua Senador 
Pompeu representa o caminho dos escravos, 
trazidos para serem “depositados”, ou seja, 
armazenados, engordados e finalmente vendidos. 
Hoje em dia, esse percurso é conformado pelo 

passeio ao longo da Rua Camerino e a Praça dos 
Estivadores, o antigo Largo do Depósito. 
A proposta paisagística prevê uma referência ao 
uso histórico da praça, relacionado a disposição 
das espécies vegetais com o tratamento 
mercadológico dado às pessoas. Ao mesmo tempo, 
serão introduzidos mobiliário urbano e placas 
de identificação das espécies, ressaltando seu 
significado na cultura Afro-Brasileira, e da história 
do lugar. O fechamento da rua em frente ao casario 
e a execução de um speed table na Rua Camerino, 
além de ampliar a praça, prioriza o pedestre e 
valoriza o espaço histórico na paisagem urbana.

A Candidatura do Unesco
Atualmente, o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo é 
candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
Unesco. O processo é realizado através da construção 
de um dossiê de candidatura coordenado pelo IPHAN 
– uma vez que a candidatura compete ao Governo 
Federal - com a colaboração do IRPH, representando a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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CENTRO PARA TODOS

Coordenado pelo Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade – IRPH, o projeto Centro para 
Todos iniciado em junho de 2015, com a 

consultoria filantrópica norte-americana Bloomberg 
Associates, reúne os esforços de diferentes órgãos 
municipais, divididos em dois grupos: Operacional, 
atuando com serviços públicos, tais como reforço 
de limpeza, patrulhamento, manutenção de 
postes e troca de luminárias, plantio de árvores 
e recomposição de calçadas e mobiliário urbano 
e o Institucional, abordando a problemática dos 
imóveis vazios, títulos de propriedade e o processo 
de licenciamento para construção e alteração de 
propriedades na região. Fazem parte do grupo 
Operacional: IRPH, CET-Rio, COMLURB, Fundação 
Parques e Jardins, Guarda Municipal, RIOLUZ, 
SECONSERVA, SEOP, SMDS e Subprefeitura do Centro 
e Centro Histórico, e do grupo Institucional: IRPH, IPP, 
PGM, SMU, SMAC e SMF.

Acima:  Mapa da área do Centro Para Todos, as ruas 
prioritárias estão marcadas em vermelho.

Ao lado: Antes e depois da transformação de 
estacionamento irregular em praça pública na Rua 
Pedro I

Abaixo: Vistoria com os Secretários e representantes 
dos órgãos do grupo Operacional

fonte: acervo IRPH
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Uma região do Centro Histórico do Rio de Janeiro com 
aproximadamente 2.800.000m² foi dividida em 9 áreas: 
Tiradentes, Centro Financeiro, Praça XV, Cinelândia, 
Lapa, Cruz Vermelha, SAARA, Castelo e Campo de 
Santana. Dentro destas áreas foram selecionadas 44 
ruas prioritárias além de 9 praças e largos. 

A cada mês uma área recebia vistorias conjuntas, 
envolvendo Secretários e representantes do grupo 
Operacional, durante o dia e durante a noite, para 
levantamento de demandas e elaboração de planos 
de ações que seriam realizadas no mês seguinte. 
Estas ações foram acompanhadas através de vistorias 
de técnicos do IRPH e elaboração de relatórios 
de ações e, foram divulgadas internamente com 
newsletters semanais ajudando a manter a motivação 
dos participantes do projeto. Visando agilizar a 
comunicação e a atuação dos agentes públicos foram 
criados grupos de Whatsapp relatando em tempo real 
as demandas e as ações realizadas. Nestes grupos 
foram incluídos alguns representantes do comércio 
local e associação de moradores que atuaram de 
maneira positiva durante o processo.

No âmbito do grupo Institucional foram criados 
dispositivos como a criação de uma comissão para 

acima: Newsletter para comunicação interna

Ao lado: Whatsapp para comunicação interna das demandas e ações do Centro Para Todos

Fonte: acervo IRPH
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análise de processos de licenciamento, reunindo 
num mesmo local os processos e representantes de 
diversos órgãos responsáveis por analisar e licenciar 
projetos de construção e alteração de propriedades 
dentro da área do Centro para Todos. Isto contribuiu 
para redução do tempo de pronunciamento da 
viabilidade de aprovação ou rejeição do projeto 
para dez dias quando antes este processo levava, 
em média, 58 dias, dificultando investimentos e a 
renovação das propriedades por agentes privados. 
Além disso, foi desenvolvido em parceria com 
o Instituto Pereira Passos e Procuradoria Geral 
do Município, um aplicativo para mapeamento 
de imóveis vazios e subutilizados, servindo para 
levantar informações de cerca de 4.700 endereços. 
Através da coleta destes dados será possível 
identificar áreas de interesse e traçar estratégias 
para melhor aproveitamento de edificações e 
terrenos abandonados ou subutilizados que 
colaboram com a degradação do ambiente urbano, 
especialmente no Centro do Rio de Janeiro. 

Para garantir a sustentabilidade do projeto e 
a participação de diferentes agentes, foram 
realizadas, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Cultura, reuniões com os espaços culturais da 

Abaixo: Aplicativo elaborado 
em parceria com o IPP para 
mapeamento de imóveis vazios e 
subutilizados

Mapeamento de imóveis vazios e 
subutilizados

Ao lado: Reunião com espaços 
culturais do Centro do Rio de 
Janeiro com apoio do SEBRAE

Fonte: acervo IRPH
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região, representantes da Supervia, Metrô Rio, 
VLT Carioca e com representantes comerciais 
e instituições locais para sensibilizá-los de sua 
importância na manutenção da vitalidade do Centro 
do Rio, estimulando programações conjuntas e 
horários alternativos. Inclusive algumas instituições 
e agentes do setor privado mostraram interesse 
em participar de iniciativas de parcerias inspiradas 
nos BID’s – Business Improvement District, 
onde se propõe a adoção da complementação 
de serviços como segurança, limpeza urbana, 
instalação e conservação de mobiliário no 
espaço público que poderiam ser aplicadas em 
algumas áreas como Rua do Passeio e Rua da 
Quitanda. Para isto, conseguimos em parceria 
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
o apoio da Procuradoria Geral do Município, criar 
uma resolução para estabelecer procedimentos 
para adoção de áreas públicas dentro de áreas de 
APAC’s, Corredor Cultural e Núcleo Histórico do 
Centro do Rio. Melhorando a capacidade de atração, 
mobilidade e qualidade do espaço público, será 
possível concretizar o principal objetivo do projeto, 
que o Centro seja de fato para todos.

Reconstrução de calçada onde antes era uma baia 
irregular na Rua do Rezende (Antes e Depois)

Deslocamento dos camelôs do Buraco do Lume – 
Praça Melvin Jones (Antes e Depois)

Melhoria na iluminação pública das ruas prioritárias 
(Antes e Depois)

Remoção de pichação no Arco do Telles 
(Antes e Depois)
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APAC GRAJAÚ

Rua Caruaru - vista 
fonte: Acervo IRPH

Depois: Proposta de intervenção urbana 
na Rua Cosme Velho, próximo a estação 
do Trem do Corcovado.

O  Grajaú surgiu em um lugar conhecido como 
Vale dos Elefantes, ao sopé do Maciço da 
Tijuca na encosta da Serra do Andaraí, 

onde se encontra a Pedra Perdida do Andaraí 
(popularmente conhecida como Bico do Papagaio), 
um dos símbolos do bairro. 

O primeiro loteamento foi realizado a partir de 1913 
pela Companhia Brasileira de Imóveis e Construção 
e compreendeu as terras situadas entre a Serra dos 
Pretos Forros e o caminho da Rua Borda do Mato. 
Um segundo loteamento teve início na década 
de 1920 e foi promovido pela T. Sá e Companhia 
Limitada tendo sido então denominado Vila América 
e englobava os terrenos que iam desse ponto ao que 
hoje é a Rua Botucatu.
A concepção ideológica do plano Companhia 

Vila Rua Araxa 735 - Bens Preservados 
pela APAC - fonte: Acervo IRPH
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Brasileira de Imóveis e Construção baseou-se em 
atrair para esse novo bairro famílias que ansiavam (e 
pudessem pagar) por um bairro de maior qualidade 
ambiental, urbana e arquitetônica. Essa ideia 
norteou o projeto do loteamento que deu origem 
a um desenho urbano de princípios geométricos e 
traçado ortogonal, formando quarteirões e lotes 
retangulares, excetuando-se os localizados na 
encosta e junto a logradouros existentes. O projeto 
viário consiste em dois eixos ortogonais em formato 
de cruz e uma praça circular na sua interseção, que 
coincide com o centro do loteamento. Os demais 
logradouros foram organizados paralelamente aos 
eixos principais.

O bairro possui um acervo arquitetônico de 
inestimável valor.  Algumas edificações foram 
erguidas nas primeiras décadas do século XX e ainda 
hoje preservam parte de suas expressões originais, 
embora dividam a paisagem com alguns edifícios de 
décadas mais recentes. O Grajaú é um dos poucos 
bairros cariocas que mantêm as características 
de sua ambiência urbana próximas a de seu 
planejamento inicial. A morfologia urbana do Grajaú 
adaptada ao ambiente natural que o envolve (maciço 

Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro - 
Bem Tombado Municipal
fonte: Acervo IRPH
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e floresta), traz benefícios tanto para o espaço 
construído, que se torna mais receptivo aos serviços 
ambientais disponíveis, como para o espaço natural, 
que passa a sofrer menor impacto.

Reconhecendo a relevância do ambiente urbano 
do bairro, o Grajaú foi objeto de estudos para 

Av. Engenheiro Richard, 2 - Bem 
Preservado pela APAC - fonte: Acervo IRPH

Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição - 
Bem Tombado Municipal - fonte: Acervo IRPH
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Audiência Pública - fonte: Acervo IRPH

a proteção de seu conjunto. Foram definidas 
diretrizes de uso e ocupação do solo, incluindo 
a compatibilização dos critérios de proteção 
dos bens preservados ou tombados com seu 
entorno, com o objetivo de manter as suas 
características ambientais, econômicas e sociais e 
valorizar e conservar as edificações e os conjuntos 
arquitetônicos de interesse cultural e paisagístico da 
área.

Assim, as edificações e os conjuntos arquitetônicos 
do Grajau constituem patrimônio paisagístico 
e cultural da cidade do Rio de Janeiro, que foi 
preservado através da  Área de Proteção do 
Ambiente Cultural – APAC - Grajaú, através do 
Decreto Nº 39.102 de 19 de agosto de 2014.
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O  Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, 
já presidente eleito, traçou um pequeno 
esboço de uma vila e convidou o 1º Tenente-

Engenheiro do Exército Palmyro Serra Pulcherio para 
fazer o plano de uma vila após ter de interessado 
pelo projeto das residências dos oficiais e sargentos 
em visita às obras da Vila Militar. Assim, o Tenente 
Palmyro foi designado para desenvolver o plano da 
vila, que viria a ser a primeira vila proletária planejada 
do país dotada de infraestrutura e equipamentos 
urbanos, a Vila de Sapopemba.

As obras da vila começaram em junho e, em 
setembro, as fundações já estavam prontas. No 
dia primeiro de maio de 1912 ocorreu a primeira 
inauguração parcial de um conjunto de casas e, 
assim, outra em 01 de maio de 1913  e, novamente 

APAC MARECHAL 
HERMES

Plano para o bairro 1911 - fonte: Acervo IRPH
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em 01 de maio de 1914, sendo a data do dia do 
trabalhador estrategicamente escolhida para 
tais acontecimentos. Considera-se o ano de 1913 
(data da inauguração da Estação Ferroviária de 
Marechal Hermes) como sendo o da fundação do 
bairro de Marechal Hermes, o primeiro no Brasil 
implantado como uma “Vila Proletária” e planejado 
para ser estritamente residencial, com direito à 
infraestrutura e serviços públicos. 

O traçado original estruturava-se a partir de dois 
eixos ortogonais tendo na interseção desses 
eixos uma praça circular, a Praça 15 de Novembro, 
formando um núcleo central, onde foram projetadas 
4 escolas. O traçado regular, com esquinas em cruz 
e caminhos retilíneos, de fácil orientação, revela o 
partido racional adotado pelo autor. A concepção 
urbanística, no entanto, diferia do partido estilístico 
adotado nas edificações que seguia as influências 
ecléticas vigentes na época. Os usos comerciais e 
institucionais foram previstos para a via ortogonal 
principal e o uso residencial, para as demais vias. 

A vila com ruas largas e arborizadas previa a 
construção de edificações com tipologias específicas 

Depois: Proposta de intervenção urbana 
na Rua Cosme Velho, próximo a estação 
do Trem do Corcovado.

Vila Rua Araxa

Estação Ferroviária de Marechal Hermes 
sem data - fonte: Acervo IRPH

Estação Ferroviária de Marechal Hermes e o 
bairro nascente - sem data - fonte: Acervo IRPH
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para atender as diversas características de seus 
futuros moradores. No projeto inicial em tabuleiro 
de xadrez foram previstos aproximadamente 
738 prédios de 1 ou 2 pavimentos (residenciais, 
comerciais, institucionais e rurais). Constavam, além 
das residências, escolas profissionais e primárias 
(masculina e feminina), correios e telégrafos, 
sociedade de tiro, mercado, corpo de bombeiros, 
delegacia de polícia, hospital, maternidade, creche, 
jardim de infância, reservatório de água, sede para 
a prefeitura, assistência, biblioteca, enfermagem 
e teatro. A vegetação, elemento de composição e 
de desenho urbano de grande importância, servia 
para definir, organizar, delimitar os espaços, além 
de sombrear as ruas. Assim, a largura das vias, a 
arborização e o baixo gabarito das construções do 
projeto da vila foram propostos visando amenizar a 
sensação térmica provocada pelo calor, permitindo 
uma melhor circulação do ar. 

A crise econômica que antecedeu a Primeira Guerra 
Mundial inviabilizou a concretização de todas 
as construções previstas para a vila, inclusive as 
escolas. Com o término do governo de Hermes da 
Fonseca, em 1914, o projeto foi abandonado e, dos 

Escola na Praça 15 de Novembro  
fonte: Acervo IRPH

Teatro Armando Gonzaga - Bem 
Tombado Estadual - fonte: Acervo IRPH
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imóveis previstos, apenas 165 foram construídos. 
Após a revolução de 30, Getúlio Vargas transferiu 
o domínio da área do terreno da Vila Proletária de 
Marechal Hermes para o Instituto de Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores do Estado (IPASE) 
que investiu de forma contundente na habitação 
subsidiada. Com essa iniciativa se alterou a 
morfologia da vila, que passou a se denominar Vila 
Três de Outubro, edificando além dos conjuntos 
habitacionais e casas, escolas, teatro e maternidade 
para servidores do estado. O bairro de Marechal 
Hermes, representou nas décadas de 1950 e 
1960, um verdadeiro oásis de cultura e serviços, 
proporcionado pela edificação de prédios como o 
Cinema Lux, o Teatro Armando Gonzaga, as escolas, 
o hospital e a maternidade. 

Em 29 de abril de 2013, pelo decreto 37.069, foi 
criada a APAC de Marechal Hermes com a finalidade 
de preservar a ambiência e manter as características 
urbanas e paisagísticas da área da antiga Vila 
Proletária de Marechal Hermes (Três de Outubro), 
considerando a importância do projeto original 
de autoria de Palmyro Serra Pulcheiro e os bens 
culturais que constituem um valioso testemunho das 
várias fases de sua ocupação.

Av Gel Oswaldo Cordeiro de 
Farias_421 - tipologia preservada 
pela APAC - fonte: Acervo IRPH

Av Engenheiro Assis Ribeiro_706 
tipologia preservada pela APAC 
fonte: Acervo IRPH
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OUTRAS
PROPOSTAS

Frente Marítima
Definição de diretrizes projetuais para requalificação 
urbana da área remanescente da remoção da 
Perimetral, a partir da valorização da história e 
evolução urbana

Cosme Velho
Em 2011, através da criação de um Grupo de 
Trabalho do Cosme Velho, foram elaboradas 
propostas de restauração urbana do entorno de três 
grandes atrativos culturais e turísticos encontrados 
neste bairro: a Estrada de Ferro do Corcovado, o 
Largo do Boticário e o Rio Carioca.
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Laranjeiras
Proposta de restauração do ambiente cultural 
através de projetos urbanos pontuais, de forma 
a destacar e revalorizar o patrimônio cultural 
existente e relevantes aspectos históricos.

Largo do Machado
Proposta de requalificação urbana para o Largo 
do Machado, através de intervenções de rápidas 
execuções, baixo custo e de caráter fluido e 
experimental. Melhorando os espaços púlbicos e 
reorganizando os fluxos de pedestres

Leblon
Proposta de requalificação urbana no Leblon, 
através de intervenções de rápidas execuções, 
baixo custo e de caráter fluido e experimental. 
Estimulando a permanência dos cidadãos nas ruas e 
a vivência do patrimônio cultural.
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Master Plan de iluminação
do Centro Histórico
A proposta de elaboração do Master Plan de 
Iluminação Pública do Centro Histórico visa valorizar 
e qualificar o ambiente histórico, redefinindo o 
importante papel da luz na qualificação do espaço 
urbano.

Parque Nise da Silveira
Proposta de implantação de um Parque, no atual 
Instituto Nise da Silveira, que, aberto ao público 
como área de lazer, guardará a memória da 
Instituição e da história do tratamento psiquiátrico 
conforme previsto no decreto 35.879/2012.

Paradas Cariocas
Implantação do programa “Paradas Cariocas”, 
regulamentado através do decreto nº 39.983/2015 
com o objetivo de valorizar a cultura do encontro, o 
convívio entre as pessoas e a confraternização no 
espaço público, através da instalação de plataformas 
(decks) nos locais destinados a vagas para 
estacionamento de veículos.

fonte acervo IRPH
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Quadrilatero Financeiro
Projeto de requalificação urbana do quadrilátero 
financeiro do Centro Histórico da Cidade, que 
tem como objetivo a valorização do Patrimônio 
Cultural existente na área através de elaboração de 
propostas para eixos peatonais na área do projeto.

Cine Vaz Lobo
Desvio do traçado da Transcarioca para resguardar 
a edificação que abrigou o antigo Cine Vaz Lobo e 
proposta de criação de nova centralidade.



2
PATRIMÔNIO 
ESTRATÉGICO
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LABORATÓRIO ABERTO DE 
ARQUEOLOGIA URBANA 
DO RIO DE JANEIRO

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 
– IRPH possui dentre as suas atribuições 
o gerenciamento e acompanhamento de 

pesquisas arqueológicas  realizadas no Município 
do Rio de Janeiro, bem como a manutenção de um 
laboratório e reserva técnica voltados para estudos, 
análises, restauração e conservação do material 
arqueológico sob a salvaguarda da municipalidade.

O Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana 
do Rio de Janeiro – LAAU-RJ, tem como objetivo 
abrigar em carater definitivo o acervo arqueológico 
provenienete das pesquisas arqueológicas 
realizadas na cidade, com enfase no material 
coletado durante as obras do Porto Maravilha, 
bem como promover pesquisas laboratoriais deste 

Renders da exposição e 
laboratório - fonte: Acervo 
IRPH
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material. 
O LAAU-RJ nasce com o propósito de ser um centro 
de referência da arqueologia do Rio de Janeiro onde 
pesquisadores, arqueólogos e acadêmicos terão à 
sua disposição laboratórios e uma reserva técnica 
dotados de tecnologia de ponta para as pesquisas e 
conservação do patrimônio arqueológico da cidade. 
O espaço abrigará, também, áreas administrativas 
e a Gerência de Arqueologia, vinculada a estrutura 
organizacional do IRPH.

A população será beneficiada com atividades 
de educação patrimonial, salas de exposições, 
auditório para seminários, palestras e afins, tendo a 
oportunidade de conhecer e interagir com a história 
carioca por meio do seu acervo arqueológico.

A implantação do LAAU vem contribuir para o 
aprofundamento da história da cidade buscando, 
através dos vestígios deixados pelas antigas ocupações 
e pela sociedade do passado, resgatar o modo de 
vida, a cultura e os sistemas construtivos que jazem 
ocultos no solo da cidade, ressaltando a importância 
inequívoca do patrimônio arqueológico da Cidade do 
Rio de Janeiro para o fortalecimento de sua memória.

O Galpão da Gamboa, localizado na Rua da Gamboa 
s/nº - Gamboa, edificação do século XIX construida 
com influência da arquitetura industrial inglesa 
e bem tombado municipal, através do Decreto 
nº 6.057 de 1986, é a sede do LAAU. O projeto 
arquitetônico de adequação do galpão tombado 
para abrigar o LAAU foi desenvolvido pela equipe 
técnica do IRPH.

pesquisa arqueológica 
em laboratório no local 
fonte: Acervo IRPH
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MUSEU DE ARTE
DO RIO - MAR

C onstruído no início do século XX em 
terreno remanescente das obras do Porto 
do Rio de Janeiro, o imóvel denominado 

Edifício Príncipe Dom João VI foi projetado em 
1912. As obras, porém, foram interrompidas por 
ocasião da Primeira Grande Guerra e o prédio 
foi inaugurado somente em 1920. O imóvel 
permaneceu abandonado durante duas décadas, foi 
desapropriado pela Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro em 2009, quando iniciaram os estudos para 
sua restauração e adequação para abrigar o futuro 
Museu de Arte da Cidade do Rio de Janeiro.

A implantação do MAR fez parte do Projeto 
Revitalização do Porto do Rio, considerado pelo 
município como uma das âncoras culturais da 
iniciativa. Para desenvolvimento da sua proposta 

de implantação foram celebrados Contratos entre 
o Município do Rio de Janeiro - PCRJ e a Fundação 
Roberto Marinho - FRM, que contemplou a 
concepção e desenvolvimento dos projetos,  obras 
civis e o desenvolvimento da proposta museográfica 
do Museu.

O local é destinado a abrigar exposição de longa 
duração sobre a cidade do rio de Janeiro e outras 
temporárias, com acervo flexível, permitindo acesso 
público a algumas das coleções particulares mais 
importantes do país.

Projeto do Museu de 
Arte do Rio
fonte: Acervo IRPH
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ISTITUTO EUROPEO
DI DESIGN | IED-RIO

A história da edificação conhecida como 
“Cassino da Urca”, confunde-se com a 
história da cidade do Rio de Janeiro, que nos 

idos de junho de 1922, com o contrato firmado entre 
a Empresa da Urca e a Prefeitura para a construção 
do bairro da Urca, inicia sua trajetória como um 
“Hotel Balneário de primeira ordem”.
 
Concebida em precioso contexto ambiental, territorial 
e social, a edificação nas areias da Praia da Urca e 
seu passadiço sobre logradouro público, possui fases 
distintas, marcadas pela ocupação do bairro e usos 
que abrigou como Cassino e Sede da extinta TV TUPI.
 
Abandonada após o fechamento da TV TUPI, a 
edificação se encontrava no início dos anos 2000 
descaracterizada e em um estágio de deterioração 
que prejudicava sua salvaguarda e com o intuito de 

recuperar este marco na paisagem cultural carioca, 
dando-lhe uma função identificada com os padrões 
de vida atual, devolvendo-o ao cotidiano da cidade, 
em especial ao bairro da Urca, surge a proposta de 
adequação para abrigar o Instituto Europeo Di Design.

Considerando-o como fato urbano permanente, 
pois é “de um passado que ainda experimentamos” 
(ROSSI, 2001, p. 49), além dos motivos que 
justificavam seu estado de conservação, o 
desenvolvimento do projeto e das obras adotaram 
critérios e recomendações da Teoria da Restauração, 
que viriam restabelecer sua imagem como marco, 
respeitando as diversas intervenções arquitetônicas 
pelas quais passou, mas adequando-a e 
valorizando-a, garantindo sua transmissão a 
gerações futuras, com sua reinauguração em 2014.
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MOINHO
FLUMINENSE

O complexo industrial do Moinho Fluminense, 
projetado e executado pela firma dos irmãos 
Januzzi, data de 1887 quando entrou em 

funcionamento a indústria de moagem de trigo. 
Porém, somente em 1889 teve inicio produção 
de farinha de trigo. O terreno escolhido para a 
construção da fábrica localizava-se na esquina da 
Praça da Harmonia com a Rua da Saúde, próximo ao 
mar, com a finalidade de facilitar o desembarque de 
matérias primas e o embarque de produtos. Além 
disso, o complexo seria dotado de cais e ponte de 
madeira, permitindo que atracassem até três navios 
por vez. 

O projeto prevê a transformação do conjunto 
arquitetônico que compõe o Moinho Fluminense de 

uso industrial para novos usos: comercial, espaços 
administrativos,  corporativos e hotel.
 
A proposta vislumbra a manutenção do complexo 
arquitetônico restaurando seus elementos 
arquitetônicos e readequando-os a novos usos 
que manterão  a vitalidade das edificações e de 
todo o complexo, indo de encontro ao processo de 
revitalização da zona portuária.
 
As obras estão previstas para serem iniciadas em 2017.

Pórtico do moinho 
fluminense durante 
reforma - fonte: Acervo IRPH
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MARINA DA GLORIA

O Parque do Flamengo foi criado em 1965, 
por um grupo de trabalho presidido pela 
paisagista Lota Macedo Soares, que teve 

a ideia da criação de um grande parque urbano; 
grupo esse integrado pelo arquiteto Affonso Eduardo 
Reidy, a quem foram confiados os projetos dos 
equipamentos de lazer/ cultural/ turístico, edificações 
e das obras-de-arte de engenharia. A Marina da 
Glória, ora previsto na Planta Geral do Parque 
do Flamengo de 1965, somente foi efetivamente 
projetada pelo arquiteto Amaro Machado em 1976, 
e a partir de então sofreu um processo contínuo 
de intervenções físicas que visavam dotá-la de 
infraestrutura adequada às operações náuticas e às 
atividades correlatas.

As obras de revitalização e adequação da Marina da 
Glória, buscaram transformar a estrutura existente 

Projeto da reforma da 
Marina da Gloria 
fonte: Acervo IRPH
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em um importante equipamento para toda a cidade 
do Rio de Janeiro, e em uma referência icônica de 
marina urbana para todo o País. A intervenção 
buscou associar, com sensibilidade arquitetônica 
e cuidado ambiental, os elementos arquitetônicos 
e paisagísticos da estrutura existente com as 
exigências programáticas e funcionais de uma 
marina urbana contemporânea, e com seus usos 
correlatos. Foram mantidas as características 
conceituais e arquitetônicas da edificação-ponte 
criada pelo arquiteto Amaro Machado em 1976.
 
Sendo a Marina da Glória uma das poucas estruturas 
de apoio à náutica e a única marina pública em toda 
a Baía de Guanabara, é fundamental que a enseada 
seja utilizada da forma mais eficiente possível, a fim 
de atender ao grande número de usuários e abrigar 
embarcações de diversos tipos, contemplando 
o esporte, o lazer e o turismo. Além disso foi 
construído restaurante com vista para a Bahia de 
Guanaraba, tornando-se referência gastronômica 
para a cidade do Rio de Janeiro. 

Acima: Vista aérea do projeto da 
reforma da Marina da Gloria 

Abaixo: Marina antes da reforma
fonte: Acervo IRPH
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HOTEL BRAGANÇA

O Vizinho da Sala Cecília Meireles e do Museu 
da Imagem e do Som (MIS), o edifício do 
antigo Grande Hotel Bragança abriu suas 

portas após quase 4 anos de projetos e obras, 
realizadas com a orientação e a supervisão do 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, desde a fase 
de anteprojeto.

Após a inauguração, o nome do Grande Hotel 
Bragança mudou, mas foram mantidos os elementos 
arquitetônicos que fizeram do prédio um dos mais 
importantes imóveis preservados em todo o centro 
do Rio de Janeiro: sua volumetria, as duas belíssimas 
cúpulas, os ornatos da fachada, existentes desde 
quando era um hotel com poucos quartos, 
inaugurado no final do século XIX.

O edifício ganhou um anexo contemporâneo, 
projetado com a finalidade de ampliar a capacidade 
de atendimento com a ampliação da oferta de 
unidades habitacionais do hotel, mas de forma a não 
impactar sobre o edifício histórico, nem tirar o foco 
da beleza do mesmo.

Acima: Hotel Bragança 
antes e depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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HOTEL NACIONAL

O edifício de concepção modernista foi 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
com paisagismo de Roberto Burle Marx 

e obras integradas dos artistas plásticos Alfredo 
Ceschiatti, Caribé, Pedro Correa de Araújo e Michael 
Gross. Foi  construído em 1968 e inaugurado em 
1972, quando a Praia de São Conrado ainda era 
pouco ocupada, sendo, na época, considerado o hotel 
mais moderno da América Latina.

A Fachada Cilíndrica foi preservada e restaurada, 
com a reformulação dos seus espaços internos 
visando atender as necessidades do novo hotel. Os 
elementos integrados como o Painel de Azulejos 
de Michael Gross, escultura da Sereia de Alfredo 
Ceschiatti, escultura de Pedro Corrêa de Araújo (teto 
do lobby) e painel de autoriza do artista Carybé 

foram totalmente restaurados. Foram resgatados 
ainda os jardins com a execução de projeto de 
paisagismo do escritório de Roberto Burle Marx, 
resgatando o desenho original.

Para o Centro de convenções, que será objeto de 
projeto específico em futuro próximo, a proposta 
prevê a reformulação dos espaços internos para 
novos usos, com a preservação dos espaços do 
teatro, hall de acesso e lobby, além do centro de 
convenções. 

Acima: Hotel Nacional 
antes da reforma e projeto 
3D da reforma
fonte: Acervo IRPH
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HOTEL VILA GALÉ

Ohotel Vila Galé Rio de Janeiro foi inaugurado 
em dezembro de 2014 e está situado no centro 
histórico da “cidade maravilhosa”, no famoso 

Bairro da Lapa, com seu ambiente boêmio e sendo a 
parada obrigatória para os artistas cariocas. Com 292 
acomodações, este hotel no Rio de Janeiro resulta da 
recuperação de uma casa, palácio do século XIX.

Seu uso anterior ao Hotel era de escola que permitiu 
a deteroração do imóvel, com instalações em estado 
deplorável, até serem desalojados pelos novos 
proprietários. 

Em 2012 houve o início da recuperação de todos os 
espaços, inclusive os demolidos irregularmente no 
início das obras. As obras foram realizadas, com a 
orientação e a supervisão do Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade (IRPH), desde a fase de anteprojeto.

Acima: Hotel Villa Galé  
antes e depois da reforma 
fonte: Acervo IRPH
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ANTIGA SEDE DA 
REVISTA MANCHETE

Oedifício de concepção modernista foi 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
em 1966 e desenvolvido pelo departamento 

de arquitetura da Bloch Editores. Funcionava como 
sede da Rede Manchete e dos demais veículos de 
comunicação da empresa, abrigando ao mesmo 
tempo espaços nobres, administração, redação e 
refeitório da editora (depois acrescido de emissora 
de TV), o conjunto ocupa um terreno modesto para a 
dimensão do programa proposto, que engloba ainda 
um teatro, em bloco isolado, ao fundo. O volume da 
caixa d´água adquire valor ornamental através do 
grafismo dos azulejos de Athos Bulcão que revestem 
suas empenas. 

As obras de recuperação, modernização e acréscimo 
do Edifício-Sede da Manchete contemplaram a 

recuperação do edifício existente e sua adaptação 
para uso comercial, restauração e reabilitação do 
Teatro, e construção de edifício garagem.

O paisagismo existente na fachada principal do 
Teatro foi restaurado com projeto do escritório de 
Roberto Burle Marx, conforme o projeto original de 
autoria de Burle Marx.

Acima: Prédio da 
Manchete antes da 
reforma - fonte: Acervo IRPH
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CASA DAROS |
ESCOLA ELEVA

Obelo casarão neoclássico erguido em 1873, e 

projetado por Francisco Bittencourt da Silva, 

foi construído para abrigar o Recolhimento 

de Santa Teresa, mantido pela Santa Casa de 

Misericórdia. Após a venda do imóvel para a Daros 

Latino-América e o restauro de parte do edifício, 

abrigou durante dois anos a Casa Daros quando em 

2015 foi comprada pelo Eleva educação, para abrigar 

sua nova unidade de ensino, a Escola eleva.

O conceito do projeto de arquitetura foi o de 

adequar o antigo educandário, recentemente 

adaptado a Centro cultural, ocupado pela Casa 

Daros a um uso bastante similar ao seu uso 

original de educandário.

Para alcançar esse objetivo e permitir que a eleva 

educação possa desempenhar as suas atividades 

em harmonia com o imóvel tombado, foram feitas 

obras de adaptação necessárias para a implantação 

de salas de aula, áreas administrativas, sanitários, 

vestiários, biblioteca, refeitório, laboratórios, 

quadra de esporte e auditório.

Acima: Casa Daros depois 
da reforma - fonte: Acervo 
IRPH
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VILLA AYMORÉS

AVilla Aymorés e o Turístico Hotel compõem 
um conjunto arquitetônico incluído na APAC 
do Catete. As casas da vila foram tombadas 

pelo decreto municipal 25.693 de agosto de 2005. 
Após um longo período de abandono e deterioração, 
foi adquirido em 2010 por um investidor privado 
com a intenção de transformar e adaptar os imóveis 
existentes ao uso comercial, com a implantação de 
espaços empresariais.

Como premissa de projeto buscou-se valorizar 
as edificações de valor histórico existentes nesse 
sítio, adequando-as às atuais necessidades de 
uso e garantindo sua ocupação e manutenção. 
Além disso, visando a viabilidade econômica do 
empreendimento, outras edificações e anexos foram 
projetados. Esses novos espaços possuem uma 

estética contemporânea, distinta da arquitetura 
existente, buscando garantir qualidade arquitetônica 
na intervenção.

O empreendimento restaurou as fachadas históricas 
e seus espaços internos foram restaurados e/ou 
reformados conforme o seu estado de conservação 
e autenticidade. As obras visaram a valorização do 
conjunto existente e foram utilizadas premissas de 
arquitetura sustentável.

Acima: Vila Aymoré antes 
e  depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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CENTRO DE REFERÊNCIA 
DO ARTESANATO 
BRASILEIRO - CRAB

Oprojeto propôs a recuperação e integração 
de três imóveis para a instalação do CRAB 
– Centro de Referência do Artesanato 

Brasileiro - no conjunto edificado situado a Praça 
Tiradentes 67, 69 e 71. 

As edificações são protegidas e se encontram dentro 
da APAC do Corredor Cultural. A edificação de nº 67, 
denominada Solar Visconde do Rio Seco, é a única 
que possui tombamento nas esferas municipal, 
estadual e federal.

A obra de restauração e adaptação de uso 
das edificações contemplou a restauração das 
fachadas do Solar Visconde do Rio Seco e sua parte 

interna recebeu adaptações para abrigar salas 
de exposições, banheiros e Café.  A edificação de 
número 69 encontrava-se em estado de ruína e foi 
utilizada como espaço de circulação entre os prédios 
do Solar Visconde Do Rio Seco e o prédio de número 
71, que recebeu mais um pavimento, nivelando o 
imóvel com as edificações vizinhas, mantendo a 
parte inferior da fachada, que é original, e criando na 
parte superior um painel em estrutura de alumínio 
anodizado natural com conteúdo informativo e 
fechamento em vidro.

Acima: Prédio do CRAB 
antes e  depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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JARDIM DO
VALONGO

Criado para ser uma obra de contenção de 
encostas na vertente oeste do Morro da 
Conceição, o Jardim do Valongo, construído em 

1906 pelo então prefeito Pereira Passos, seguindo o 
estilo de engenharia da época, passou por um processo 
de embelezamento urbano, se tornando um local onde 
a sociedade da época fazia seus passeios nos fins de 
tarde. A recuperação foi feita seguindo a mesma técnica 
construtiva utilizada à época em que ele foi projetado, 
conhecida como rocaille, que consiste na reprodução 
de elementos da natureza, como rochas, cachoeiras, 
árvores e troncos, com concreto.

Além do replantio de várias espécies de plantas, o 
Jardim também recebeu de volta as quatro estátuas 
das divindades greco-romanas Mercúrio, Minerva, 
Ceres e Marte, que faziam parte do Cais da Imperatriz, 
construído no século XIX para receber a imperatriz 

Teresa Cristina, que vinha para se casar com D. Pedro 
II. As peças originais hoje se encontram no Palácio da 
Cidade e quatro réplicas foram enviadas para o Jardim 
do Valongo. O prédio do Mictório Público, um dos 
primeiros construídos na cidade, e a Casa da Guarda, 
também passaram por reformas. 

Os trabalhos de restauração incluiram também a 
requalificação dos acessos ao Morro do Valongo, com 
a recuperação do pavimento histórico, todo construído 
utilizando a técnica conhecida como pé de moleque, e 
a inclusão de rampas de acesso.

Acima: Jardim do Valongo 
antes e  depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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CINE PLAZA

O edifício que abriga o Cine Plaza,  constitui um 
importante exemplar da arquitetura Art Deco 
da Cidade do Rio de Janeiro. Apesar de estar 

inserido na APAC do Corredor Cultural e também de sua 
importância arquitetônica, este imóvel foi caracterizado 
como passível de renovação, sendo apenas compulsória 
a preservação do seu hall, composto por elementos 
arquitetônicos e decorativos de clara influência 
Art Deco, transformando este espaço em uma das 
referências do estilo arquitetônico na cidade.

Em 2010 após a apresentação e análise dos projetos 
de requalificação e retrofit do prédio, foram 
iniciadas as obras de recuperação do imóvel onde 
foram mantidos, além do hall preservado, a fachada 
principal do prédio, originalmente revestida por 
um raro exemplar argamassa em pó de pedra, 
recuperado em sua maior parte.
Através da incorporação de outros lotes voltados 
para a Rua das Marrecas, foi construída uma nova 
torre comercial que incorporou a edificação original.

Acima: Cine Plaza antes 
da reforma
fonte: Acervo IRPH
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TEATRO
RIACHUELO

O Entre as casas de espetáculos que 
passaram por ali, podemos citar o famoso 
Cassino Nacional inaugurado em 1901 

após remodelação, de autoria de Adolfo Morales 
de Los Rios (pai); o café-cantante Palace-Théâtre 
de 1906, onde os filmes eram exibidos como 
acompanhamento dos números de palco e o Cinema 
Majestic de 1917. O imóvel atual, inaugurado em 
18 de julho de 1928, foi projetado pelo arquiteto 
Mathias Ferreira com programa ainda inspirado nos 
teatros europeus e manteve a fachada projetada pelo 
arquiteto espanhol Morales de Los Rios.

O antigo cinema teve sua fachada restaurada, bem 
como parte do foyer e a antiga sala de espetáculos. 
As demais áreas da antiga construção foram 

adaptadas para uso comercial e interligadas ao 
empreendimento à Rua das Marrecas e Evaristo da 
Veiga, grande edifício com salas comerciais.

A restauração da edificação que abriga o antigo Cine 
Palácio é de grande importância para a cidade, pois 
se tratou da recuperação de marco na paisagem 
cultural carioca, parte do conjunto de cinemas 
que caracteriza a Cinelândia como um pólo de 
entretenimento da cidade desde o final do século XIX 
até os dias de hoje.

Acima: Teatro Riachuelo 
antes e  depois da 
reforma
fonte: Acervo IRPH
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CINE VITÓRIA

O Edifício Rivoli/Tanagara, local onde se localiza 
o Cinema Vitória, é uma construção que 
se caracteriza por princípios do estilo art 

déco projetado em 1937, e seu responsável técnico 
foi Mário José Pinto da Construtora M.J. Pinto Cia 
Ltda. O Cinema Vitória ocupava o embasamento, 
que é composto pelos quatro primeiros pavimentos 
da edificação de uso misto. Possuía cerca de 1120 
lugares e encerrou suas atividades em 1993. Todo o 
imóvel ficou desativado até o ano de 2011 quando 
iniciaram as obras.

O projeto previu modificações internas para 
adequação do imóvel para uso comercial de livraria. 
No térreo/pavimento de acesso, as bilheterias do 
antigo cinema foram mantidas. Nos quatro primeiros 

pavimentos, correspondentes ao antigo cinema 
foram demolidas a platéia e o balcão superior para a 
implantação de um volume cilíndrico, com rampas, 
que abrigarão áreas da livraria.

Nos demais pisos do edifício, do 5º ao 10º pavimentos 
tipo, as alvenarias internas foram demolidas, 
possibilitando sua reformulação para adaptação 
ao novo uso. Em todos os pavimentos as áreas 
destinadas à infra-estrutura (sanitários, escada 
pressurizada, elevadores, etc) foram reformuladas.

Acima: Cine Vitória antes 
e  depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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CENTRO CULTURAL
JOSÉ BONIFÁCIO

O s obras do Centro Cultural José Bonifácio 
foram iniciadas em 04 de novembro de 2011 
e concluídas em 20 de Novembro de 2013, dia 

da morte de Zumbi dos Palmares data esta dedicada a 
comemoração da consciência negra no Brasil.

Os serviços contemplaram a restauração das 
coberturas, fachadas e de todo o interior da 
edificação, que recebeu diversas adaptações para 
a implantação de equipamentos de acessibilidade. 
Além dos equipamentos para portadores de 
necessidades especiais, durante as obras foram 
refeitas todas as instalações elétricas e hidráulicas 
da edificação, garantindo a segurança e o conforto 
ambiental também através da implementação de 

um novo sistema de combate a incêndios e de um 
sistema de ar condicionado

Nas obras de restauração, contratadas pela 
CDURP, foram investidos cerca de R$ 3.500.000,00 
provenientes de parte dos 3% dos recursos da venda 
dos CEPAC’s destinados a valorização do Patrimônio 
Material e Imaterial da região portuária. 

Acima: Fachada do CCJB
fonte: Acervo IRPH
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IGREJA DE
NOSSA SENHORA
DA PRAINHA

OConstruída em 1696 pelo Padre Francisco da 
Motta e doada em testamento para a Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência em 

1704. Em 4 de novembro de 1738, nova capela foi 
construída no local da antiga para atender o grande 
número de fiéis. A nova Igreja de São Francisco da 
Prainha ficou pronta em 1740.

Uma das mais antigas do Rio de Janeiro, a Igreja de 
São Francisco da Prainha, no adro de São Francisco, 
na Saúde, foi entregue à população em julho de 2015, 
após restauração do programa Porto Maravilha 
Cultural e orientação do IRPH. Estava fechada 
desde 2004 pela Defesa Civil por problemas de 
conservação. 

Acima: Igreja São 
Francisco da Prainha 
depois da reforma
fonte: Acervo IRPH
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GONÇALVES LEDO

OO imóvel situado a Rua Gonçalves Ledo 11 
faz parte de um conjunto edificado formado 
pelos imóveis de número 5 a 11 da Rua 

Gonçalves Ledo. Trata-se de um bem tombado federal, 
através de parecer do próprio Lúcio Costa, que 
enaltece a permanência de elementos arquitetônicos 
remanescentes do período colonial.

A edificação de número 11 foi desapropriada pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro e estava destinada 
a receber recursos do Programa Monumenta 
para sua restauração, com projeto realizado pelo 
corpo técnico do IRPH, porém devido a questões 
burocráticas, não foi possível o repasse de recursos 
do governo federal, inviabilizando a ação.

Para permitir a recuperação deste bem cultural e 
próprio municipal, foi firmada uma parceria entre o 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a empresa 
Veremonte, que financiou as obras de restauração. 
Após as obras o imóvel foi cedido a Galeria de Arte 
Gentil Carioca, importante agente cultural da Cidade 
do Rio de Janeiro e importante incentivador do 
movimento cultural da Praça Tiradentes e entorno.

Acima: Fachada do 
Prédio depois da 
reforma
fonte: Acervo IRPH
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3

EDITAL PRÓ APAC

 “A comunidade é o 
melhor guardião de seu 

patrimônio.”
      

Aloísio Magalhães
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estruturas dos imóveis, instalações prediais básicas 
– hidrossanitárias, gás, incêndio e elétrica – e 
de obras de acessibilidade em imóveis privados 
inseridos nas áreas de Proteção do Ambiente 
Cultural – APACs do Município do Rio de Janeiro, 
através de recursos não-reembolsáveis a serem 
repassados à entidades jurídicas.

Por seu ineditismo no cenário brasileiro, já em 
2014, ano seguinte ao seu lançamento, o Programa 
PRÓ-APAC foi agraciado com o Prêmio Rodrigo 
Franco Melo de Andrade, premiação promovida 
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN desde 1987, de âmbito nacional 
que prestigia ações e projetos de excelência 
nas categorias de preservação, conservação e 
valorização do patrimônio cultural.

Na primeira fase o concurso totalizou um 
financiamento total de R$ 7.200.000,00 (sete milhões 
e duzentos mil reais | PROAPAC1: R$ 2.389.182,15 
| PROAPAC 2: R$ 2.208.691,92 | PROAPAC 3: 
2.601.409,14), resultando na requalificação de vinte e 
três imóveis localizados no Centro Histórico e Região 
Portuária, respectivamente APACs do Corredor 
Cultural e do SAGAS. 

EDITAL
PRÓ-APAC

O edital de seleção pública do PRÓ-APAC, 
desenvolvido pelo IRPH,  pauta-se, 
entre outros fundamentos, na previsão 

constitucional lavrada no Art. 30, inciso IX da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, que incumbe aos municípios promover a 
proteção do patrimônio histórico-cultural local.  A 
seleção acontece por meio de Edital Público que 
seleciona as propostas de recuperação dos imóveis 
baseada em critérios que leva em consideração 
o grau de proteção, o estado de conservação e 
contribuição pública do imóvel para a para a fruição 
da paisagem e ambiência cultural.

O objetivo primordial do PRÓ-APAC é apoiar e 
patrocinar financeiramente intervenções a iniciar ou 
já iniciadas de recuperação de cobertura, fachadas, 

1. Rua do Lavradio, 11

2. Rua Buenos Aires, 311

3. Rua Washington Luis, 34

4. Avenida Mem de Sá, 207 

5. Avenida Mem de Sá, 23 

6. Rua Moraes e Vale, 21

7. Rua Moraes e Vale, 15

8. Rua da Lapa, 213

9. Rua do Senado, 271

Contemplados 
PROAPAC 1
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Inscr. Endereço Proponente Projeto

003 Rua da Glória, 18A - Glória
Proponente: M&T – Mayerhofer 
e Toledo, Arquitetura 
Planejamento e Consultoria

Sobrado Preservado pela APAC da Glória
Recuperação do sobrado de 3 pavimentos e manutenção 
do seu uso comercial (escritório de arquitetura).
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada

004 Rua do Senado, 41 - 
Centro

RAIZ Forte Promoções 
Artísticas Ltda

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 2 pavimentos e implantação 
de uso comercial (restaurante).
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura
Estrutura
Instalações prediais

005 Rua dos Inválidos, 126 - 
Centro

RAIZ Forte Promoções 
Artísticas Ltda

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 2 pavimentos e implantação 
de uso comercial.
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura
Estrutura
Instalações prediais

006 Rua da Lapa, 107 - Centro Relevo Construção Eireli

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 2 pavimentos, que possui 
testada para dois logradouros, rua da Lapa e Rua Moraes 
e Vale, e implantação de uso comercial.
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura
Estrutura
Instalações prediais

Contemplados 
PROAPAC 2



67

Inscr. Endereço Proponente Projeto

010 Rua da Carioca, 61 - 
Centro

Aqua Total Projetos de 
Engenharia Ltda.

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 2 pavimentos e manutenção 
de uso comercial (livraria).
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura

012 Rua da Lapa, 276- Centro Fomenta Produções Artísticas 
e Culturais Ltda

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 3 pavimentos e implantação 
de uso comercial (bike café e espaço Co-working).
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura
Instalações prediais

015 Rua Joaquim Silva, 44- 
Centro

Atelie Residência Rio de 
Martine

Sobrado Preservado pela APAC do Corredor Cultural
Recuperação do sobrado de 3 pavimentos e implantação 
de uso misto (residencia/Ateliê).
Obra contemplada no Edital PROAPAC
Fachada
Cobertura
Acessibilidade

Rua da Lapa, 276 Rua Joaquim Silva, 44Rua da Carioca, 61

antes e depois

Contemplados 
PROAPAC 2
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Inscr. Endereço Prêmio 
(R$) Empresa Projeto

001 Rua Sacadura Cabral, 
264 – Saúde 337.314,29

Backheuser 
e Fachetti 
Arq.

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
implantação de Galeria de Arte

002 Rua Argemiro Bulcão, 
33 – Saúde 398.518,97

003 Rua Senador Pompeu, 
122 – Centro 400.000,00 Baumann 

Arquitetura

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
implantação do Rock n’ Hostel

004 Rua da União, 18 – 
Gamboa 309.163,50

Instituto 
Galpão 
Gamboa

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
implantação do Café Teatro 
Gamboa

005 Rua Barão de São 
Félix, 25 – Gamboa 363.146,13

Aqua Total 
Projetos de 
Engenharia 
Ltda.

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
manutenção do uso comercial.

006 Rua Sacadura Cabral, 
199 – Saúde 393.606,25

Aqua Total 
Projetos de 
Engenharia 
Ltda.

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
manutenção do uso comercial.

009 Rua Sacadura Cabral, 
203 – Saúde 399.311,89

Arq & Urb 
Arquitetura e 
Urbanismo

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
instalação de restaurante.

012 Rua Senador Pompeu, 
82 – Centro 399.660,00 Una 

Arquitetura

Recuperação de Fachadas, 
Coberturas e Instalações para 
manutenção implantação 
da associação de jovens 
empreendedores culturais GOMA

Rua Senador Pompeu, 82

Rua Senador Pompeu, 122

antes e depois Contemplados 
PROAPAC SAGAS
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Rua Moraes e Vale, 21 Rua Moraes e Vale, 15

antes e depois

Rua do Lavradio, 11 Avenida Mem de Sá, 23 Rua Buenos Aires, 311 Avenida Mem de Sá, 207 

Rua da Lapa, 213 Rua Sacadura Cabral, 199
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antes e depois

Rua da Lapa, 107Rua da Glória, 18A Rua do Senado, 41 Rua dos Inválidos, 126

Rua da União, 18

obras inacabadas

Rua Sacadura Cabral, 264



4
MODUS VIVENDI
CARIOCA
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MATE

É impossível frequentar as praias cariocas sem 
perceber os ambulantes. Uniformizados ou 
não, eles vêm trazendo as suas mercadorias 

sob o sol quente pisando na areia fofa e chamando 
atenção pelos criativos bordões: “Olha o mate!”, 
“menina bonita não paga, mas também não bebe”, 
“biscoito Globo”! e por aí vai.

Entre as várias mercadorias oferecidas destacam-se 
o mate, a limonada e o biscoito o Globo que reúne 
dois importantes características da ‘alma” carioca: 
a informalidade do seu povo e seu vínculo com as 
praias.

O vendedor ambulante é um personagem 
fundamental neste cenário que representa o Rio 
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de Janeiro, marcando a memória tanto do carioca 
quanto do turista que que vem à cidade. Se para 
alguns a praia é lugar de descanso e lazer, para 
outros representa oportunidade de trabalho e fonte 
de renda.
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UMBANDA

Em 2015, integrantes da Tenda Espírita Vovó 
Maria Conga de Aruanda solicitaram ao 
IRPH o registro de sua instituição. A partir 

do estudo impulsionado por esta solicitação, foi 
elaborado o registro como patrimônio imaterial 
da cidade do Rio de Janeiro da umbanda, religião 
nascida no Estado do Rio de Janeiro e formada 
por elementos originados em quatro diferentes 
referências: africana, indígena, católica e espírita 
kardecista. Ademais o Decreto 42.557/2016 também 
criou o Cadastro dos Terreiros de Umbanda e 
inscreveu no cadastro a referida Tenda.

Desde a publicação do referido decreto, o IRPH já 
recebeu documentação de cerca de 40 centros e 
terreiros interessados em participar do Cadastro. 
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As inscrições se encerram no dia 31 de dezembro 
de 2016.

Por fim, cabe destacar que esta reflexão acerca das 
religiões de matriz africana traz um paralelo com o 
longo trabalho que o IRPH desenvolve sobre o Cais 
do Valongo e o Circuito da Herança Africana, dentre 
outros, trabalhos que caminham na contramão da 
intolerância religiosa e racial.
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BATE-BOLA/CLÓVIS

O s foliões são personagens característicos do 
carnaval carioca. Organizam-se em grupos 
e criam performances e brincadeiras que 

asseguram a identidade coletiva dos mesmos. 

Os Clóvis ou bate-bola são grupos de “foliões 
fantasiados que se divertem assustando as pessoas 
com o barulho produzido por bexigas cheias de ar 
batidas contra o chão”. A versão corrente diz que 
os bate-bolas teriam surgido em Santa Cruz, na 
década de 1930, com as fantasias improvisadas pelos 
militares estrangeiros que trabalhavam no Hangar 
do Zepelim. Esta presença estrangeira influenciou 
a nominação da brincadeira – o termo “Clóvis” seria 
uma corruptela de clowns – palhaços, em inglês. 
Apesar de sua origem imprecisa, a estética dos bate-
bolas remete a um arquétipo de comicidade.Para nós, 
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hoje está claro que os palhaços integram um outro 
grupo de foliões que também fazem parte da festa.

Hinos, rivalidade e a dinâmica como um todo são 
semelhantes entre estes foliões. As fantasias e 
o modo como agem vão delineando os grupos 
aos quais pertencem, ao mesmo tempo, que os 
diferenciam de outros grupos, agrupando-os assim 
em sua galera. De maneira geral, as fantasias foram 
se tornando mais complexas ao longo do tempo 
e guardam certas semelhanças entre os foliões 
Clóvis e Palhaços, como por exemplo o uso de cores 
berrantes, a forte plasticidade dos movimentos, 
comportamento provocador e anonimato exigido 
pela brincadeira (máscara), atributos estes que 
remetem à influência do medievo europeu. As 
diferenças entre um grupo e outro, claro, também 
corroboram para marcar o pertencimento de cada 
folião, como por exemplo o uso ou não da bexiga, 
uma certa diferença no corte da fantasia etc.

A celebração destes foliões constitui-se em uma 
“genuína e inequívoca expressão da cultura e da 
arte popular” e revelam que a cada ano as turmas 
mantém a tradição, ao mesmo tempo que inovam e 
colorem o nosso carnaval.
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NEGÓCIOS 
TRADICIONAIS

Em 2011, recebemos de empresários do ramo  
e de estudiosos a demanda de um posiciona- 
mento do IRPH quanto ao fechamento 

de diversos bares e botequins tradicionais, como 
Adega do Maza em São Cristóvão, Bunda de Fora – 
Rei do Cafezinho na SAARA, Carlitos na Cinelândia, 
Jangadeiros em Ipanema, dentre outros. As razões 
para o fechamento são muitas: desde problemas de 
sucessão e incapacidade de manutenção frente a 
problemas de ordem financeira.

Diante desta demanda o IRPH propôs em 2011 
duas frentes de atuação, a realização de um evento 
para pensar a construção de uma política para 
lidar com o fechamento deste comércio e o registro 
destes bares como patrimônio cultural de natureza 
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imaterial. Nascia assim a linha de atuação frente aos 
Negócios Tradicionais.

Registro dos botequins tradicionais 
com Bem Cultural Imaterial
Em 2011, a então SUBPC criou por meio do Decreto 
34.869 o Cadastro dos Bares e Botequins 
Tradicionais. Foram inscritos os 12 mais antigos 
bares da cidade em funcionamento. Para a 
seleção destes bares, utilizamos três conceitos 
norteadores: (a) ancestralidade (que diz respeito a 
sua existência durante o tempo), (b) características 
arquitetônicas (não a arquitetura construída, mas a 
organização e mobiliário do local) e (c) a ambiência 
(dimensão que inclui as práticas culturais 
associadas aos botequins cariocas).

Foram inscritos os seguintes estabelecimentos: 
Café Lamas em funcionamento desde 1874, Bar 
Luiz em funcionamento desde 1887, Nova Capela 
em funcionamento desde 1903, Casa Paladino 
em funcionamento desde 1906, Bar Brasil em 
funcionamento desde 1907, Armazém do Senado 
em funcionamento desde 1907, Bar do Joia em 
funcionamento desde 1909, Restaurante 28 em 
funcionamento desde 1910, Armazém São Thiago 

Casa Paladino
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(ou Bar do Gomez) em funcionamento desde 1919, 
Cosmopolita em funcionamento desde 1926, Bar 
Lagoa em funcionamento desde 1934 e Adega Flor 
de Coimbra em funcionamento desde 1938. Além 
do registro, todos receberam diploma e placa do 
patrimônio cultural carioca.

Em 2012, mais uma leva. Por meio do decreto 36.605, 
o IRPH declarou bem cultural de natureza imaterial 
e inscreveu no livro de registro das Atividades e 
Celebrações e no Livro de Registro dos Lugares mais 
14 botequins. São eles: Adega da Velha (década de 
1960); Adega Pérola (1957); Armazém Cardosão; Bar 
Adonis (1952); Bar Bip Bip (1968); Bar e Restaurante 
Cervantes (1955/65); Café e Bar Brotinho (Bar da 
Dona Maria) (década de 1950); Café e Bar Lisbela (Bar 
da Amendoeira) (anos 1950); Café e Bar Pavão Azul 
(1957); Casa da Cachaça (1960); Casa Villarino (1953); 
Restaurante Salete (1957); Bar e Restaurante Jobi 
(1956) e Bar e Restaurante Urca (1939).

Seminário Internacional do 
Botequim Tradicional
Em paralelo ao estudo dos bares tradicionais, 
em dezembro de 2011, a então SUBPC realizou, 
na Gafieira Estudantina na Praça Tiradentes, o I 

Casa Villarino
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Seminário Internacional do Bar Tradicional. Com 
dois dias de duração, o seminário ampliou a 
reflexão sobre os negócios tradicionais, trazendo 
estudiosos, jornalistas, empresários e experiências 
internacionais.

No 1º dia, após as falas institucionais, 12 bares 
inscritos no Cadastro dos bares e Botequins 
Tradicionais receberam diploma e placas do Circuito 
do Patrimônio Cultural Carioca. A primeira mesa 
explorou as dimensões históricas e espaciais do 
botequim. Em seguida, outra mesa refletiu sobre 
a relação entre bares e seus proprietários. No 
2º dia, três mesas exploraram possíveis ações 
frente mudanças no mercado dos botequins. 
A primeira explorou a dificuldade de garantir a 
sucessão familiar a partir da ótica do empresário, a 
segunda, com convidados internacionais, trabalhou 
experiências institucionais de diferentes lugares 
do mundo (Argentina, Alemanha e Inglaterra) e a 
terceira, estratégias de preservação frente à crise 
atual. O encerramento do Seminário contou com 
uma grande festa, onde também foi lançado o Guia 
Rio Botequim 2012.

1º Seminário Internacional 
do Bar Tradicional
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Sitio Cultural da Rua da Carioca 
e a abertura do Livro de Registro 
das Atividades Econômicas 
Tradicionais e Notáveis
Em 2012, quarenta e um imóveis da Rua da Carioca 
foram comprados pelo Banco Opportunity que 
reajustou os alugueis, chegando em alguns casos 
a triplicar o valor cobrado. Os proprietários das 
tradicionais lojas da rua, junto à SARCA, buscaram, 
no patrimônio cultural, auxílio para evitar seu 
fechamento. Sendo assim, em maio de 2013, foi 
publicado o Decreto 37.086 que dispôs sobre a 
realização de estudos sobre o valor histórico-
cultural das atividades comerciais da Rua da Carioca. 

O estudo realizado identificou que a Rua da Carioca 
abrigou lojas importantes, principalmente após 
a reforma Pereira Passos, quando a região se 
fortaleceu como centro comercial. A diversidade 
comercial sempre foi uma característica da rua: 
casas de ferragens, bibelôs, utensílios domésticos, 
queijaria, brinquedos e louças se misturavam a lojas 
de artigos de esporte, aparelhos eletrodomésticos, 
malas, roupas e cinemas. Lá também funcionaram 
a sede do Correio da Manhã, a Confeiraria Lalet, a 
Casa Souza Batista e o Café da Ordem. Em resumo, 
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reuniam-se cerca de 60 estabelecimentos na Rua 
da Carioca, uma rua de curiosidades folclóricas que 
cercam seu comércio e seus personagens. 

Consequência direta dos trabalhos de criação do 
Sítio Cultural da Rua da Carioca foi a abertura, 
por meio do Decreto 37.271 de 12 de junho de 
2013, de um novo livro de registro do patrimônio 
cultural de natureza imaterial: o livro de registro 
das atividades econômicas tradicionais e notáveis, 
voltado especificamente para esta nova demanda 
apresentada em 2011. Ademais, foi criado pelo 
decreto 37.273 de junho de 2013 o Sítio Cultural 
da Rua da Carioca que inscreveu no novo livro de 
registro nove estabelecimentos tradicionais: a Casa 
Nova Zurita, os Irmãos Castro, a Mala de Ouro, a 
Mariù s Sport, a Padaria e Confeitaria Nova Carioca, 
o Ponto Masculino, a Vesúvio, A Guitarra de Prata e 
o Bar Luiz. 

Cadastro dos Negócios 
Tradicionais
A partir da experiência da Rua da Carioca, esta 
política de patrimônio cultural se estendeu a outros 
serviços e comércios, e passou a ser chamada 
carinhosamente de “negócios tradicionais”. 
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Em dezembro de 2014, por meio do decreto 39.705, 
o IPRH criou o Cadastro dos Negócios Tradicionais 
e Notáveis, no qual inscreveu treze empresas 
tradicionais da cidade. Foram selecionados serviços 
e comércios como chapelarias, lojas de cofre, 
confeitarias, livrarias e lojas de instrumentos 
musicais. São eles: Ao Bandolim de Ouro; Chapelaria 
A Esmeralda; Chapelaria Alberto, Chapelaria 
Porto, Charutaria Syria, Cofres Americanos, Cofres 
Gaglianone, Confeitaria e Restaurante Cirandinha, 
Confeitaria La Marquise, Gráfica Marly, Leiteria 
Mineira, Livraria Padrão e Tabacaria Africana.

Negócios de valor
O Decreto 37.273/2013 que criou o Sítio Cultural da 
Rua da Carioca estabeleceu, como uma das ações 
de salvaguarda ao comércio tradicional da região, 
a criação de meios de incentivo junto a outros 
órgãos das esferas municipal, estadual e federal 
e instituições de caráter privado com o objetivo 
de conservação das características de ambiência 
e manutenção das atividades de que trata este 
decreto.

Ademais, o IRPH tinha consciência de que os 
instrumentos legais disponíveis ao patrimônio 

Charutaria Syria
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cultural não eram suficientes para preservar este 
comércio, devido aos fortes aspectos econômicos 
envolvidos na questão. De modo a buscar uma 
efetiva atuação no fomento à permanência deste 
comércio tradicional na cidade, foi assinado, em 
dezembro de 2014 com o SEBRAE/RJ um convênio 
para a requalificação dos pequenos negócios 
tradicionais. Batizado com o nome “Negócios de 
Valor, o projeto, que se encerrará em dezembro 
de 2016, atua nas 5 áreas de proteção do Centro: 
Corredor Cultural, SAGAS, Cruz Vermelha, entorno 
do Ministério da Fazenda e entorno do Mosteiro de 
São Bento.

O objetivo geral do projeto é contribuir para a 
permanência e o fortalecimento dos pequenos 
negócios tradicionais no local onde estão 
comercialmente estabelecidos, superando as 
dificuldades e desafios impostos pela transformação 
urbana e imobiliária da cidade.

A construção de uma parceria entre SEBRAE e IRPH 
é mais um passo nesta caminhada em direção à 
preservação e salvaguarda do comércio tradicional 
da cidade do Rio de Janeiro, comércio que, além 
de promover uma maior diversidade de atividades 

Seminário 
Negócios de Valor
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econômicas, mantém vivos na cidade modos de 
fazer e habitar a cidade. Dentro desse convênio foi 
realizado o Seminário de Negócios Tradicionais, 
realizado em abril de 2015 no Centro Carioca de 
Design. Com duração de 2 dias, durante o seminário, 
especialistas, empresários e população discutiram 
o conceito de negócio tradicional, práticas nacionais 
e internacionais de preservação, assim como 
possibilidades e limitações da atuação das duas 
instituições na área.

Iniciamos então o mapeamento e o processo 
seletivo, nos primeiros meses de 2015, com uma 
equipe de sociólogos e antropólogos que percorreu 
todas as ruas da região. Resultado desta pesquisa 
foi um relatório que fez uma pré-seleção de 140 
empresas com potencial para a participação. Todas 
foram convidadas. Destas, 28 se candidataram a 
participação e, após avaliação minuciosa de uma 
comissão, 24 foram selecionadas: A Mala Ingleza, 
A Roseira da Cruz Vermelha, Angu do Gomes, Bar 
Brasil, Bar Luiz, Café do Bom Cachaça da Boa, 
Carioca da Gema, Casa Azevedo, Casa Caça e Pesca, 
Casa Urich, Chapelaria Alberto, Charutaria Syria, 
Confeitaria Carolana, Confeitaria Colombo, Gráfica 
Marly, Jaqueta Ideal, O Veleiro, Olegário e Lourenco, 

Fachada da  
Chapelaria Alberto
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Restaurante Cedro do Líbano, Rio Scenarium, 
Salão Ok, Salão Pop, Tabacaria Africana e Vidromar 
Embalagens.

Para esses empreendimentos foi realizado: (1) 
pesquisa histórica e sociológica que deu origem ao 
livro do programa com o conteúdo desta pesquisa; 
(2) capacitação de apoio o empreendedor na 
modernização do negócio e no alinhamento da 
gestão às necessidades de mercado; (3) registro 
com patrimônio cultural de natureza imaterial; 
(4) instalação de placas do Circuito do Patrimônio 
Cultural Carioca; (5) publicação do Guia de 
Compras, com pequeno histórico de cada uma das 
24 empresas participantes e informações para 
facilitar o acesso do consumidor; (6) publicação de 
um “Olhos de Ver”, um concurso de fotografias com 
temática dos negócios tradicionais e; (7) a publicação 
final sobre os empreendimentos participantes do 
Projeto de Requalificação dos Negócios Tradicionais. 
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FRESCOBOL

O estudo para declaração do Frescobol como 
Patrimônio Imaterial Cultural teve como 
produto um vídeo que reuniu depoimentos 

de atletas e praticantes de frescobol, bem como 
de fabricantes de raquetes de modo artesanal na 
cidade do Rio de Janeiro e pode ser acessado no 
canal do IRPH, no You Tube.

A praia, no Rio de Janeiro, é ao mesmo tempo um 
espaço público e um espaço onde construções 
simbólicas de comportamento e relações sociais vão 
se firmando em cada contexto histórico. Diferente 
de outros lugares, no Rio de Janeiro, a praia tem 
uma relação íntima com o contexto urbano, fazendo 
com que esse lugar se integre ao modo de vida e à 
paisagem urbana e ao que é compreendido por  
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modo de ser carioca. Estar na praia é delinear 
territórios e construir relações sociais, formando 
grupos que se agregam em torno de uma prática 
comum. Estar a praia, no Rio de Janeiro, é inventar 
práticas, delinear lugares.

E é isso que podemos observar nas arenas ou áreas, 
lugares onde o frescobol é praticado e que em torno 
do qual, se forma um grupo: o grupo da Ilha, o de 
Copa, do Flamengo etc.

Inventado em 1945 por Lian Pontes de Carvalho 
o frescobol teve como berço o trecho da praia 
compreendido entre o Copacabana Palace Hotel 

“O frescobol não 
distingue por gênero e 

tem um grande número 
de praticantes da 

chamada terceira idade”
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e a Rua Duvivier, o chamado posto dois e meio. 
Praticado, primeiramente, próximo ao mar, à beira 
d´água, a denominação veio da junção do “frescor” 
da praia com “ball” dos gringos; frescobol, em 
português. E assim ele é conhecido em praticamente 
todos os lugares em que é praticado. De Copa 
foi rapidamente difundido e hoje tem o seguinte 
mapeamento: Ilha do Governador (inicialmente na 
Praia do Bananal, hoje a área é a Praia da Bica), Praia 
do Flamengo, Praia de Copacabana (arenas da Santa 
Clara e da Bolívar), Praia do Diabo, Barra da Tijuca 
(arenas da Praia do Pepê e do Posto 7) e posto 9, no 
Recreio. Além dessas áreas, os atletas se referem 
a um número pequeno de praticantes ao longo da 
orla que não utilizam os espaços delimitados e, 
ainda, alguns clubes ou praças. As bolas utilizadas 
no frescobol continuariam sendo “descascadas” 
até aproximadamente 1976, quando as importadas 
penn começaram a ser utilizadas por aqui.

Tornou-se um esporte de lazer! O frescobol é alegria, 
é divertimento, é sociabilidade. O frescobol não 
distingue por gênero e tem um grande número 
de praticantes da chamada terceira idade, o que 
significa dizer que não é uma prática curta, de alto 
rendimento, e sim uma prática para a vida.

Etapa da produção de 
raquetes de frescobol

Etapa da produção de 
raquetes de frescobol
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No Rio de Janeiro estão os dois dos principais 
artesãos fabricantes de raquetes artesanais: Luiz 
Negão, de Copa e Cacau, do Flamengo. Eles contam 
que durante muito tempo o que se tinha disponível 
eram as verdadeiras “tábuas de carnes”. Hoje, tudo 
muito diferente. As raquetes são personalizadas, 
customizadas. Esta personalização diz respeito 
ao design: cuidado com a forma, acabamento e 
aplicabilidade das raquetes adequadas a cada tipo 
de jogador. Assim como cada jogador tem uma  
forma de jogar, o seu estilo, as raquetes também 
devem ser preparadas para atendê-los, com pesos 
e acabamentos específicos. De toda forma, ainda 
estão espalhados os kits de raquetes com bolinha, 
que vale dizer que o esporte é popular e continua a 
cara do Rio!
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IEMANJÁ

Como forma de resistência, os africanos 
recém-chegados desenvolveram novos 
rituais que permitiam a celebração de suas 

crenças anteriores. A recriação destas celebrações 
religiosas na colônia serviu à população africana no 
Brasil como suporte para a criação de suas próprias 
comunidades em meio a um ambiente hostil que 
pretendia isolá-los ou ainda incorporá-los às suas  
estruturas religiosas e sociais. Neste cenário,a 
formação de novas religiões possibilitava a 
reconstituição das redes sociais esmagadas pela 
viagem forçada. Desta maneira, disfarçadas ou 
assimiladas, as religiões africanas sobrevivem à 
escravidão nas Américas. É neste contexto que se 
encontra a origem da Festa de Iemanjá, orixá 
africano da nação iorubá, símbolo da maternidade 

Oferenda para Iemanjá 
fonte: Acervo IRPH

Imagem de Iemanjá nos Arcos 
da Lapa - fonte: Acervo IRPH
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e com o sincretismo religioso, aproxima-se da 
figura de Nossa Senhora, também símbolo de 
maternidade, conquistando um importante espaço 
no imaginário cultural do brasileiro. Sua figura é 
associada às águas, à fertilidade das mulheres, à 
maternidade e ao processo de criação do mundo e 
da continuidade da vida.

No Brasil, o culto a Iemanjá foi transferido dos rios  
para o mar. Com essa modificação, sua figura passou  
a ser associada à da Rainha do Mar, ransformando-a 
em um personagem importante na cultura dos 
pescadores, sendo um dos orixás mais festejados 
pelo povo-de- santo brasileiro e sua festa figura 
entre as maiores expressões coletivas de fé religiosa 
da nossa cultura.

No Rio de Janeiro, assim como em outras cidades da 
costa brasileira, o culto a Iemanjá se dá na última 
noite do ano. Centenas de milhares de adeptos vão 
às praias acender velas e jogar flores e presentes ao 
mar, em homenagem à Rainha do Mar!

Devotos celebram o dia de 
Iemanjá no Rio de Janeiro 
- fonte: Acervo IRPH
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JOGO DO BICHO

O Jogo do Bicho teve seu início no Jardim 
Zoológico de Vila Isabel em 1892 (autorizado 
pelo governo federal), a partir da iniciativa do 

Barão de Drummond que contou com a experiência 
do mexicano Zevada que já dirigia o Jogo das Flores, no 
Centro, atividade que serviu de inspiração para o Jogo 
do Bicho. Entretanto, constam solicitações de licença 
para sua exploração desde 1884.

Foi proibido já em 1895, fato que não o impediu 
de continuar existindo e, como alguns autores 
defendem, isso pode o ter tornado ainda mais 
popular pois, apesar da proibição legal, o Jogo do 
Bicho saiu do Rio de Janeiro e, na década de 1950 já 
era praticado em todo o Brasil, permanecendo em 
atividade até os dias atuais.

Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro

Divulgação de resultados do Jogo 
do Bicho - fonte: Acervo IRPH

Bilhete de entrada do Jardim 
Zoológico - fonte: Acervo IRPH
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Assim como o Jogo do Bicho, muitas outras 
manifestações culturais foram consideradas 
ilegais e sofreram repressão do governo. O samba, 
a capoeira, manifestações religiosas de origem 
africana, etc. Geralmente atividades ligadas às 
classes marginalizadas. Ainda assim, também é uma 
atividade intimamente ligada à história da cidade e 
à cultura carioca, patrimônio cultural de natureza 
imaterial do Rio de Janeiro.

Enquanto atividade ilegal, o Jogo do Bicho não 
chegou a ser objeto de declaração como patrimônio 
cultural carioca, mas isso não obstrui seu notável 
aspecto cultural.

Cartela do  Jogo do Bicho
fonte: Acervo IRPH
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CENTRO CARIOCA 
DE DESIGN

O O Centro Carioca de Design (CCD) foi criado 
em 2009, tendo sido inaugurado em 30 de 
março de 2010 na Casa de Bidu Sayão (um 

edifício histórico na Praça Tiradentes, n° 48), onde 
funciona desde então. Sua localização no Centro 
Histórico da cidade do Rio de Janeiro integra a 
proposta de dinamizar o nosso Patrimônio Histórico 
e Cultural através de iniciativas ligadas à economia 
criativa, visando estimular o pensamento urbano 
através do design. A implantação do CCD é parte do 
Plano Estratégico da Prefeitura do Rio. O espaço é 
um núcleo de discussão, exibição e pensamento do 
design carioca e conta com galeria de exposições 
e espaços integrados multiuso para conferências, 
reuniões, oficinas e atividades diversas. O Centro 
Carioca de Design abriga, ainda, o Studio-X Rio, 

Fachada do CCD
fonte: Acervo IRPH
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laboratório de pensamento sobre a cidade, uma 
parceria da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
com a Universidade de Columbia (NY).

Missão: Divulgar e promover o design como bem 
cultural e transformador da cidade, dos centros 
urbanos e da sociedade.

O Centro Carioca de Design vem, assim, desde 
2010, trabalhando no desenvolvimento de políticas 
públicas para o setor de design na cidade do Rio 
de Janeiro. Como ente municipal, entendemos 
que nossa missão é – além de promover o design 
carioca – aproximar os profissionais de design de 
uma abordagem projetual em relação à cidade, 

“Entendemos que  
temos um papel 

importante  
no ambiente onde  

nos inserimos”

Exposição Salão Design Casa Brasil 
fonte: Acervo IRPH
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e também promover uma aproximação do setor 
público em relação ao papel fundamental do design 
na esfera urbana.

Nesse sentido, vimos desenvolvendo alguns 
programas de fomento especificamente ao setor 
de design, com a criação e elaboração de diversos 
editais, além do apoio a eventos específicos e 
incentivo a atividades que aconteçam no espaço 
público – em particular, a Praça Tiradentes, onde 
estamos instalados.

Entendemos que temos um papel importante 
no ambiente onde nos inserimos, no coração do 
Centro do Rio. Buscamos, assim, desenvolver 
atividades que privilegiem, sempre, a vitalidade 
urbana, a utilização da Praça e de seus arredores, 
bem como a conexão com outros agentes culturais 
e instituições do entorno.

Workshop Rietvelt, Escola 
Aberta (2012)

Seminário Rio+Design 
(2010)

fonte: Acervo IRPH
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POLÍTICAS
PÚBLICAS CCD

OCentro Carioca de Design vem, desde 2010, 
trabalhando no desenvolvimento de políticas 
públicas para o setor de design na cidade do 

Rio de Janeiro. Como ente municipal, entendemos que 
nossa missão é – além de promover o design carioca – 
aproximar os profissionais de design de uma abordagem 
projetual em relação à cidade, e também promover 
uma aproximação do setor público em relação ao papel 
fundamental do design na esfera urbana.

Nesse sentido, vimos desenvolvendo alguns 
programas de fomento especificamente ao setor de 
design, sendo os principais produtos os Editais do 
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CCD, lançados pela primeira vez em 2011.

EDITAL PRÓ-DESIGN
Já tivemos duas edições (2011 e 2013). O edital 
destina-se a pessoas jurídicas com foco em design, 
e contempla projetos nas seguintes categorias: 
exposição (duas faixas de valor); seminário; 
workshop ou oficina; e publicações. Ao longo desses 
anos, já foram apoiados projetos que tratam de 
temas caros tanto ao setor de design quanto à 
cidade, como:

Exposições: design em favelas, mapeamento 
colaborativo, pesquisa e desenvolvimento de materiais 
sustentáveis, bienais de tipografia, história da imagem 
da cidade através de souvenirs, entre outras.

Seminários: temas como mapeamento, analogias 
e interações entre antropologia e design, e redes 
colaborativas já foram abordados.

Oficinas: Apoiamos o programa da Escola Aberta, 
junto à Gerrit Rietveld Academie, da Holanda. Foram 
recebidos mais de 100 alunos que interagiram, 
ao longo de uma semana, com os estudantes e 
profissionais cariocas, desenvolvendo projetos 

Exposição Novas Cartografias (2012)
fonte: Acervo IRPH
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relacionados à cidade. Tivemos, ainda, o Campeonato 
Carioca de Design, desenvolvido conjuntamente 
entre o Rio de Janeiro, Oslo e Berlim, com uma equipe 
de professores internacional, pensando as interfaces 
entre o design, os esportes (numa clara analogia à 
Copa do Mundo do Brasil) e a cidade, especialmente a 
Praça Tiradentes, onde o CCD se localiza.

Publicações: nomes como Lia Siqueira e Ivan 
Rezende (Sergio Rodrigues: Conversas Ilustradas), 
Joaquim Redig (Rio Identidade) e Daniel Kraichete 
(Guia de Design do Rio) já tiveram projetos apoiados 
pelo Edital Pró-Design. Além disso, buscamos apoiar 
também projetos experimentais, como foi o da 
Editora Temporária, que buscou novos nomes em 

“Designers e autores 
trabalhando juntos 

durante todo o projeto”
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Design em Diálogo #1 (2016)
fonte: Philippe Leon

Catálogo André Stolarski (2014)
fonte: Acervo IRPH
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busca de publicação de suas obras, e fez do Centro 
Carioca de Design um verdadeiro complexo editorial 
ao longo de uma semana, trabalhando os livros em 
todo seu projeto gráfico, diagramação e impressão, 
tendo designers e autores trabalhando juntos 
durante todo o projeto. O livro Vilas Cariocas, do 
arquiteto Alfredo Luz, fez um estudo aprofundado 
sobre as vilas da cidade do Rio, e esgotou 
rapidamente. Foi realizado, ainda, um livro sobre 
André Stolarski, que complementou a exposição 
sobre a obra do mesmo.

CONCURSO IDENTIDADE VISUAL
E MARCA DO CCD
Esse concurso, como o seu próprio nome diz, 
destinou-se a selecionar a marca que melhor 
representaria o Centro Carioca de Design.

Foi selecionado o projeto de Fabio Lopez, que 
trazia uma proposta com grande potencial de 
utilização do “splash” com a letra “D”, conferindo 
síntese à marca e sugerindo uma imagem solar, 
associando-a indiscutivelmente à vivência carioca. 
A marca selecionada propõe uma idéia ligada à 
criação, e destaca o Design como fonte geradora 
de movimento e transformações, aproximando-a 

Vencedores 3º e 4º Concurso Rio em 
Cartaz - fonte: Acervo IRPH

Nova Logo CCD
fonte: Fabio Lopez
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do conceito de Economia Criativa.

CONCURSO RIO EM CARTAZ
Foram realizadas quatro edições desse concurso 
entre 2011 e 2015.
O concurso é aberto a pessoas físicas, e visa 
estimular o pensamento crítico sobre a cidade do 
Rio de Janeiro através de temas propostos. Podem 
participar estudantes ou profissionais de design, e a 
imagem do cartaz é veiculada através das estruturas 
públicas de divulgação (como relógios de rua), além 
de ser oferecida uma premiação em dinheiro.

Na primeira edição, o tema foi ”Rio de de Janeiro”. Na 
segunda, ”Rio Patrimônio da Humanidade”. A terceira 
edição teve como tema ”50 anos do Parque do 
Flamengo”, e a quarta “Centro para Todos”. Fizemos, 
também, o Concurso Pôster do Rio: Cidade-Sede da 
Copa do Mundo FIFA 2014TM, tendo o Rio de Janeiro 
sido a única cidade do Brasil a realizar o seu cartaz 
através de um concurso público.

CONCURSO DA MARCA DOS 450 
ANOS DA CIDADE DO RIO
O Concurso foi desenvolvido pelo Centro Carioca 
de Design, a pedido do Prefeito e em parceria 

Marca vencedora Ro 450 anos
 fonte: Luke Garcia
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com o Comitê Rio 450, para selecionar a marca 
que representaria os 450 Anos da Cidade do Rio.

O Concurso contou com a participação de 
importantes escritórios e agências de design do 
Brasil, tendo sido disputado por profissionais de 
renome, mas também por jovens profissionais 
recém-formados. O amor pela cidade do Rio e 
pelos seu 450° aniversário ficou explícito nessas 
propostas, que trouxeram olhares especiais 
sobre a cidade.

O processo seletivo foi feito em três fases, 
e resultou no bem-sucedido caso da marca 
criada pela Crama Design Estratégico, que bem 
representou o espírito do carioca durante o ano 
em que a cidade completou seu 450° aniversário.

EDITAL GALERIA-D
O Edital Galeria D, voltado a estudantes e profissionais 
recém-formados (até 2 anos de formação) visa 
preencher a galeria D, espaço do CCD com cerca de 
30m2, cujo acesso pode ser feito pela Rua Luis de 
Camões. O edital destina R$30.000,00 para a realização 
de exposições de trabalhos desses profissionais, que 
ficam responsáveis por toda a produção.

Tangima: um processo de Design 
(2016) - fonte: Acervo IRPH

Dá pra ir de Trem  (2015)
fonte: Acervo IRPH
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Os projetos selecionados (“DÁ PRA IR DE TREM?” 
e “TANGIMA: UM PROCESSO DE DESIGN”) tiveram 
grande alcance entre os estudantes e a comunidade 
acadêmica, tendo sido extremamente bem 
recebidos pela comunidade do design.

APOIS E PARCERIAS
Buscar parcerias institucionais também é uma das 
missões do Centro Carioca de Design. Já realizamos 
exposições com o Instituto Cultural da Dinamarca, 
com o Culture-PL (Polônia) e com o Consulado 
Holandês. Dessas parcerias vieram eventos e 
exposições que aproximaram a comunidade 
carioca do design internacional. Foram realizadas 
as exposições “The Spirit of Poland”, “Apto. 4 
Ambientes c/ Closet: Retrato do Design Holandês 
Contemporâneo”, e “Vida Urbana e Arquitetura 
Sustentável na Dinamarca”.

Além disso, apresentamos também o melhor 
do design brasileiro e latino-americano, com 
exposições como a “Tipos Latinos”, a “Bienal 
Brasileira de Tipografia”, “Prêmio Design TOP XXI”, 
a exposição de cartazes “Design para Todos?” e 
“Nossa LÍngua”.

 Exposição Prêmio Top XXI (2016)  
fonte: Luke Garcia
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LIVRO DESIGN E/É 
PATRIMÔNIO

O livro Design e / é Patrimônio foi o primeiro 
publicado pelo Centro Carioca de Design.

A edição foi impressa, colorida e bilíngüe 
(português-inglês), e visava apresentar ideias e 
estabelecer um debate sobre a manifestação do 
Patrimônio Cultural a partir do Design, e do Design 
como Patrimônio Cultural. A proposta foi ampliar 
a discussão sobre conceitos, projetos e práticas 
que tratem dessas representações / relações. 
Dinâmicas urbanas que envolvam essas disciplinas 
também estiveram em foco, com o objetivo de 
disponibilizar novas referências e aprofundar o 

FERNANDA DE ABREU CARDOSO

DESIGN, PROFESSORA EBA/UFRJ

DESIGNER, PROFESSOR AT THE SCHOOL OF FINE ARTS (EBA/UFRJ)

DESIGN GRÁFICO VERNACULAR:

IDENTIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL 
VERNACULAR GRAPHIC DESIGN:

IDENTITY AND CULTURAL HERITAGE
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A narrativa cativante tem clima de espetáculo 
teatral, e é assistida a partir do grande pátio Manek 
Chowk, em frente ao Palácio. O espetáculo enaltece 
a arquitetura do Palácio e, ao mesmo tempo, conta 
sua história.
 Exibida pela primeira vez na Alemanha, a 
intervenção Blinkenlights uniu iluminação e intera-
tividade para transformar, em 2001, o famoso pré-
dio Haus des Lehrers da Alexanderplatz, em Berlim, em 
um gigante display interativo. A fachada moderna é 
uma grade de janelas regulares, que se transforma 
em uma perfeita tela de baixa resolução, em grande 
escala. As 144 lâmpadas, colocadas atrás das 144 
janelas, eram controladas independentemente por 
computador. Animações de baixa resolução eram 
enviadas por rede para os computadores, que usa-
vam a enorme grade de lâmpadas para reproduzi-
-las, usando as janelas como pixels. Além do es-
petáculo de animações, um componente especial 
completava a experiência: interatividade. Se você 
joga um vídeo-game na sua TV, em casa, imagine 
jogar um vídeo-game no espaço público, na facha-
da de um prédio. Durante o Blinkenlights, o público 
podia jogar o clássico vídeo-game Pong, ou enviar 
palavras para a fachada, usando as teclas de seus 
telefones celulares. O projeto foi remontado em di-
versas cidades da Europa, sempre em prédios com 
as mesmas características arquitetônicas.
 Outro exemplo é o mapeamento de projeção 
na Igreja Saint Nizier, na França. A Igreja em estilo 
gótico e renascentista foi coberta por projeções, 
mapeadas sobre seu volume, destacando os 
detalhes da fachada. O público então interagia com 
a projeção: uma pessoa de cada vez podia “cantar” 
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5disponível em: <http://www.correioweb.com.br/capitalfashionweek/materias.htm?matid=32>. Consulta em 12 jun. 2009.

torno da novidade. O público consumidor posicionou-se 
por meio de protestos em blogs e listas de discussões 
na internet contra o surgimento da nova embalagem 
plástica, pois descaracterizaria o tradicional produto que 
já faz parte do imaginário carioca. 
 Não é apenas a embalagem que carrega 
em si esse valor simbólico, mas também o próprio 
produto, assim como seus vendedores. O biscoito 
Globo é constantemente oferecido em vernissages 
de exposições de arte e desfiles de moda, como na 5ª 
edição do Capital Fashion Week, semana de moda de 
Brasília, realizada em 2008. O texto do site des- creve o 
desfile de uma das grifes participantes: “Mais carioca 
impossível. Assim foi o desfile da Setemares. A coleção 
teve como inspiração as praias do Rio de Janeiro, o 
Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Quem chegou para 
assistir ao desfile foi recebido com um pacote de bis-
coito Globo – um dos símbolos mais tradicionais das 
areias cariocas.”5 É possível observar através desse re-
lato o alcance do papel simbólico de representação 
identitária do biscoito. A estilista Isabela Capeto fez 
uso desse mesmo simbolismo, mas usando o próprio 
produto. Na apresentação de sua coleção Verão 2009, 
biscoitos tingidos de dourado foram usados como 
brincos de argolas. 

Figura 5 - Bolachas para chope para divulgação da loja Farm

      Figura 6 - Embalagens em plástico  do biscoito Globo
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Figura 8 - Fonte 1 Rial de Fátima Finizola 

Figura 7 - Fonte Tetra e Responsa de Pedro Moura

8Por conceituados, entendemos designers consagrados pelo campo “erudito” e, geralmente, com formação superior em escolas de arte ou design.
9<http://www.osparalamasdosucesso.com.br>. Consulta em 5 jun. 2009.
10Outras fontes usadas foram desenvolvidas pelo designer Vinícius Guimarães e fazem parte do projeto “Tipografia Artesanal Urbana”. 

também remetem ao cotidiano popular utilizando 
o linguajar característico do universo do funk, do 
malandro carioca e dos vendedores ambulantes. 
 As fontes Treta e Responsa, desenvolvidas 
por Pedro Moura (figura 7), são exemplos do tipo de 
produção encontrado no site. A primeira teve como 
referência uma placa de carrocinha de cachorro 
quente paulistana e apresenta, em algumas letras, 
um sombreado irregular que lhes confere certa 
tridimensionalidade, recurso recorrentemente 
observado nos letreiros populares. Já a fonte 
Responsa não parte de um letreiro em particular, mas 
sim de uma categoria de letreiros, os desenhados 
com pincel atômico. Nesse caso, foram preservadas 
as curvas típicas das letras de cartazes de preços de 
supermercados e incorporada a mistura de letras 
bastão e semi-serifadas ao desenho de alguns 
caracteres, como pode ser observado nas letras 
“p”, “r” e “a”. 
 Outra fonte disponível no site 1 Rial, de Fátima 
Finizola (figura 8), também se inspira na escrita dos 
letristas e pode ser vista no projeto gráfico do cd Bra-
sil Afora, do grupo Os Paralamas do Sucesso. O site9 
da banda, assim como as peças de divulgação dos  
shows (figura 9), segue o mesmo conceito e em am-
bos os projetos estão presentes diversos elementos 
característicos da linguagem gráfica popular. Além 
da profusão de “fontes populares”10, foram utilizados 
uma cartela de cores bastante comum deste tipo de 
linguagem, com azul, vermelho, amarelo e verde com 
alta saturação; elementos gráficos como estrelas e 
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pensamento sobre a constituição das cidades, a 
dinamização do Patrimônio Cultural através do 
Design, e do Design como Patrimônio Cultural. O 
livro dedicou-se a expor pensamentos e ações do 
campo do Design que constituíssem, fortalecessem 
e afirmassem as representações do Patrimônio 
Cultural na Cidade.

Foi feita chamada pública de artigos para 
profissionais do campo do Design e disciplinas 
relacionadas, acadêmicos ou não, resultando em um 
livro completo sobre o tema.



109

DC NETWORK

D esde 2010, a cidade do Rio de Janeiro 
integra a Districts of Creativity (DC) Network, 
uma rede que reúne 13 das regiões mais 

criativas e inovadoras do planeta. A Rede foi criada 
para incentivar o intercâmbio de melhores práticas e 
experiências de estímulo à criatividade e inovação em 
cultura, educação e negócios.

Para a adesão à Rede, o trabalho do IRPH através 
de sua Coordenadoria de Projetos Especiais foi 
determinante, assumindo a coordenação da 
candidatura da cidade e a defesa de sua inclusão 
como Distrito de Criatividade na DC Network.
De lá para cá, as trocas com regiões como 
Lombardia (Itália), Catalunha (Espanha), Karnataka 
(Índia), Noord Brabant (Holanda), Oklahoma (EUA), 
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Tampere (Finlândia), Aarhus (Dinamarca), Escócia, entre 
outras, vem sendo extremamente frutífera, resultando em 
projetos e parcerias para a cidade.

Dentre as ações realizadas em parceria com a DC 
Network, destaca-se o Creativity World Forum 
(Forum Mundial de Criatividade) e a Bienal Mundial de 
Criatividade, realizados em 2012 no Porto do Rio junto ao 
CRIO Festival. Durante 4 dias o Porto foi movimentado 
pela comunidade criativa de todos os cantos do mundo.

São realizados ainda, anualmente, em diferentes regiões 
da DC Network, missões de conhecimento de ações 
criativas e os fóruns mundiais de criatividade, em que 
as trocas são profícuas, proporcionando novas ideias e 
parcerias em projetos.

A estrutura de pensamento que une o Patrimônio Cultural 
a estratégias de Design vem sendo fundamental para 
o desenvolvimento de políticas que afetam a cidade de 
maneira interdisciplinar, trazendo inovação no contexto 
urbano. Através do contato com regiões que têm foco no 
desenvolvimento urbano – seja através de Smart Cities, 
programas culturais e de pesquisa, gestão urbana, entre 
outros – podemos ver exemplos concretos de inovação 
urbana e formular, assim, novas estratégias para o Rio.

INFORMAÇÕES E IMAGENS DA REDE NO SITE 
http://www.districtsofcreativity.org/
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CCD – AÇÃO URBANA 
E PRAÇA TIRADENTES

O Centro Carioca de Design fica na Praça 
Tiradentes, Centro Histórico do Rio de 
Janeiro. A área, que é um sítio histórico 

preservado e recém-recuperado em um esforço 
conjunto das esferas governamentais, conta com 
uma série de edifícios de uso público em seu entorno. 
A decisão de destinar um edifício histórico, próprio 
municipal, a uma atividade relacionada ao design, foi 
uma decisão estratégica.

Com esse movimento, conseguimos atingir alguns 
objetivos:

• Trazer os profissionais de design com mais frequência 
para o Centro do Rio, especialmente para uma área 
que tem necessidades urgentes de soluções de design;

•Promover uma programação de design em uma 
Tiradentes Cultural (07/2016) 
fonte: Nath Santos
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região onde esse assunto não é corriqueiramente 
tratado, buscando estreitar os laços da 
comunidade e das demais instituições locais com a 
temática do design;

• Fazer uma ação de demonstração de que as 
atividades ligadas aos setores e aos profissionais 
criativos tem o poder de puxar a dinamização de 
uma área urbana, revitalizando-a. A frequencia de 
profissionais e estudantes em diversos horários, 
através de uma programação constante e voltada 
para os seus interesses, faz com que o espaço 
público ganhe uma nova dimensão, ativada através 
de um edifício histórico recuperado e ocupado por 
uma ação ligada ao design.

“A Praça recebe atrações 
musicais, oficinas, 

contação de histórias e 
outras atividades”

Tiradentes Cultural (07/2016) 
fonte: Nath Santos
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Assim, a função do Centro Carioca de Design, além de 
promover políticas públicas para o setor, é também a 
de dinamizar uma região importante da cidade através 
de suas ações.

Além disso, desde 2014, o Centro Carioca de Design 
integra a Rede Tiradentes Cultural, composta por 
diversos espaços culturais da região da Praça 
Tiradentes e arredores. A Rede vem promovendo, 
desde maio de 2015, a Ocupação Tiradentes Cultural, 
onde a Praça recebe atrações musicais, oficinas, 
contação de histórias e outras atividades. Junto a isso, 
acontece a feira gastronômica, que traz 40 expositores 
locais para a Praça. Essa atividade acontece sempre ao 
primeiro sábado de cada mês, de março a dezembro.

Percebendo esse movimento, os Conselheiros do 
Fundo Especial do Projeto Tiradentes (FEPT) decidiram 
por apoiar a iniciativa. O resultado disso foi o Edital 
Tiradentes Cultural, lançado pelo IRPH/CPE/CCD 
em outubro de 2016, que recebeu 232 inscrições 
de projetos de exosições, apresentações musicais, 
performances, contação de histórias, apresentações 
teatrais e circenses, entre outras.

Aula Aberta Luis Antônio Simas 
(07/2016)  - fonte: Nath Santos

Tiradentes Cultural (08/2016) 
fonte: Acervo IRPH
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SÍTIO RIO
PATRIMÔNIO
MUNDIAL

O Sítio Rio Patrimônio Mundial
 Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, foi 
reconhecido pela UNESCO no ano de 2012, pelos seus 
valores universais excepcionais, e incluído na lista do 
Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural. 
A singularidade do sítio carioca resulta da associação 
da urbanização, com os hábitos e a expressão cultural 
dos seus habitantes, sobre o suporte magistral que 
a natureza carioca oferece, configurando assim, uma 
combinação única. Pela primeira vez, foi tombado um 
sítio não exclusivamente histórico ou natural, inserido 
em uma área urbana de forte complexidade como é a 
cidade do Rio de Janeiro. 

A constatação do valor excepcional universal, 
confirmou os atributos de autenticidade e de 
integridade dos componentes propostos para 

Corcovado
fonte: Ruy Salaverry

Vista do sítio no Corcovado
fonte: Ruy Salaverry
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a composição do sítio. Tais componentes foram 
enquadrados nas três categorias estabelecidas pela 
UNESCO: paisagem desenhada intencionalmente, 
paisagem organicamente em evolução, e finalmente 
a paisagem associativa, representada pelos diversos 
elementos que receberam a mão do homem, e cujas 
imagens, retratadas desde os primeiros anos da 
colonização, projetam a cidade e a cultura do Rio de 
Janeiro no Brasil e no mundo. 

O Sítio Rio Patrimônio Mundial foi organizado em 
três grandes setores: Setor A, que é descrito como 
“A montanha, a floresta e o jardim” dividido em três 
áreas/manchas não contínuas, todas inseridas no 
Parque Nacional da Tijuca; o Setor B, que corresponde 
a “Entrada da Baía de Guanabara e as bordas d’água”, 
que se espraia pelo litoral carioca, atravessando a Baía 
de Guanabara até o litoral de Niterói; e finalmente o 
Setor C, configurado pela “Paisagem Urbana” ou Zona 
de Amortecimento - o envoltório contínuo dos outros 
dois setores, que interliga as várias áreas, cuja linha 
imaginária avança sobre o mar. 

No setor correspondente ao Parque Nacional da 
Tijuca, estão incluídos o Jardim Botânico, o Parque 
Laje, e a Floresta da Tijuca, além das Pedras da 

1 - Floresta da Tijuca (A), Pretos Forros e Covanca (B) do Parque Nacional da Tijuca | 2- 
Pedra Bonita e Pedra da Gavea (C) | 3 - Serra Carioca (D) do Parque Nacional da Tijuca e 
Jardim Botânico (E) |4-  Entrada da Baia da Guanabara, Parque do Flamengo (F), Praia de 
Copacabana (I), Monumento Natural do Pão de Açucar (H),  Fortes Históricos de Niterói(G)
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Calçadão de Copacabana
fonte: Filipe Castro

Monumento Estácio de Sá 
fonte: Ruy Salaverry

Praia do Leme vista do Forte de 
Copacabana - fonte: Ruy Salaverry

Aterro do Flamengo
fonte: Ruy Salaverry
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Gávea e Bonita. No setor referente as bordas 
d’água, destacam-se o Monumento Natural do 
Pão de Açúcar e o Parque do Flamengo, e jardins 
históricos como o Passeio Público e a Praça Paris. 
Além do esplêndido paisagismo do próprio Parque 
do Flamengo, que é um dos componentes mais 
representativos do setor bordas d’água, está a Orla 
de Copacabana, cujo mosaico em pedra portuguesa 
é do grande paisagista Roberto Burle Marx. 
Finalmente, destacam-se os fortes históricos do 
Rio de Janeiro e de Niterói, aí incluídos os fortes de 
Copacabana e do Leme. 

O Sítio Rio Patrimônio Mundial está sob a 
responsabilidade de agentes originados de órgãos de 
diferentes esferas da administração pública. Com a 
atribuição de gerir as áreas tuteladas pelo município, 
foi criado em 2012 o Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade/IRPH e o Escritório Técnico da 
Paisagem Cultural/ETPC, ligado à Coordenadoria de 
Projetos Especiais/CPE. A criação dessa estrutura, 
representou uma grande evolução em direção ao 
aperfeiçoamento da gestão das áreas do sítio, no 
que diz respeito a elaboração e a implantação das 
políticas municipais relativas ao Parque do Flamengo 
e a Orla de Copacabana. 

Acima: Fonte de Ferro Fundido e 
Caminho de Palmeiras do Jardim 
Botânico

Abaixo: Aterro do Flamengo no 
domingo

fonte: Ruy Salaverry
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O Plano de Gestão do Sítio Rio Patrimônio Mundial, 
elaborado por um grupo de trabalho envolvendo 
agentes das três esferas de governo, foi aprovado 
em julho de 2015 em Bonn, Alemanha, na 39ª sessão 
do Comitê do Patrimônio Mundial/UNESCO. Como 
alguns de seus principais objetivos gerais, o Plano 
busca a integração dos projetos propostos para 
o sítio, e a compatibilização dos instrumentos de 
gestão, através da promoção do compartilhamento 
de responsabilidades entre seus diversos agentes, 
e da garantia dos mecanismos de participação da 
sociedade.  De forma a cumprir esses objetivos, o 
ETPC tem a responsabilidade de analisar quaisquer 
tipos de projetos nas áreas sob sua tutela legal, 
compatibilizando as políticas e as ações dos diversos 
órgãos e atores da sociedade civil, além da divulgação 
de informações sobre a paisagem cultural tombada.  

Ao Lado: Caminho de 
Palmeiras do Jardim 
Botânico

Abaixo: Vista da Praia de 
Copacabana do Forte do 
Leme

fonte: Ruy Salaverry
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DELIMITAÇÃO, 
PUBLICIDADE E 
MONITORAMENTO

O Escritório Técnico da Paisagem Cultural, 
tem entre suas atribuições, a divulgação da 
paisagem do Sítio Rio Patrimônio Mundial, 

tombado pela UNESCO no ano de 2012. O Sistema 
de Informações Urbanas da Cidade do Rio de Janeiro, 
SIURB, sob coordenação do Instituto Pereira Passos, 
permite o registro do conjunto de informações 
sobre a cidade, através de mapas digitais e dados 
estatísticos. A plataforma possibilita a visibilidade 
contínua de dados produzidos por órgãos municipais, 
disponibilizados ao público no Portal da Prefeitura. 
Para o Sítio da UNESCO, o sistema representa uma 
ferramenta importante para impulsionar processos 
fundamentais de preservação da paisagem, 
monitoramento e publicidade. 

Acima: Urca – detalhe ampliado 
- Mapa em autocad enviado à 
UNESCO em 2011

Abaixo: Urca – detalhe ampliado 
da delimitação do sítio no 
programa ARCGIS

fonte acervo IRPH
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A capacidade do sistema georeferenciado em 
lidar com um volume gigantesco de informações, 
com a inserção de várias camadas temáticas, 
tem se revelado um instrumento precioso para 
o refinamento dos limites do Sítio da UNESCO, 
uma área tão abrangente na cidade. Além disso, 
chama a atenção a potencialidade do programa em 
viabilizar a simulação, de forma precisa, de futuras 
intervenções na paisagem, permitindo assim a 
análise mais detalhada de novos projetos.

O trabalho de transposição do mapa do Sítio para 
o programa georeferenciado ARCGIS, vem sendo 
desenvolvido pelo Escritório Técnico da Paisagem 
Cultural, com assessoria do Instituto Pereira Passos, 
e se encontra em fase adiantada. Sua conclusão será 
de suma importância para a ratificação dos limites 
no Sítio junto a UNESCO, compromisso assumido 
pelo Comitê Gestor da Paisagem Cultural, entre 
outros corresponsáveis pelo tema, previsto para o 
ano de 2020.
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SÍTIO RIO PATRIMÔNIO 
MUNDIAL E SUA INTERFACE 
COM OUTROS BENS PROTEGIDOS

A partir da delimitação georeferenciada, das 
áreas sob tutela do Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade, quais sejam; o Sítio Rio Patrimônio 
Mundial, Áreas de Proteção do Ambiente 
Cultural/APACS, Bens Municipais Tombados e 
os Tutelados, será possível elaborar diferentes 
leituras sobre esse território protegido. 

O mapa do Sítio da UNESCO e sua interface com os 
outros bens protegidos patrimoniais e ambientais, 
como por exemplo as APAs - Áreas de Proteção 
Ambiental, dará importantes subsídios para a 
formulação de políticas de proteção do patrimônio, 
seja apontando a necessidade de legislação 
complementar para áreas ainda desprotegidas, 
seja possibilitando o traçado de novos modelos 
de gestão mais eficazes, que garantam a 
sustentabilidade dessas áreas tuteladas.
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D esde a declaração pela UNESCO em 2012 do Sítio 
Rio Patrimônio Mundial, tanto a administração 
pública como a população, tiveram ampliadas 

as suas responsabilidades, no sentido de manter a 
integridade e a qualidade da paisagem, tendo em vista a 
preservação do patrimônio cultural, natural, e urbanístico, 
e o seu usufruto pelas futuras gerações. O Escritório 
Técnico da Paisagem Cultural do Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade, tem sido o responsável desde então, 
pela divulgação das informações sobre o bem tombado, 
disseminando os seus valores patrimoniais. 

O incremento do turismo nacional e internacional 
apresenta-se como ação eficaz de valorização e 
divulgação da paisagem cultural. Dessa forma, para 
incentivar a visitação dos locais que integram o Sítio 

APLICATIVO SÍTIO 
RIO PATRIMÔNIO 
MUNDIAL

Tela de entrada do aplicativo
 fonte acervo IRPH



124

Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha 
e o Mar, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 
desenvolveu o aplicativo para smartphones junto 
a empresa Pontomobi Tecnologia - “Rio Patrimônio 
da Humanidade” - que de forma interativa, 
possibilitará ao usuário descobrir e explorar a 
paisagem tombada, através dos Tours criados 
para conhecer as cinco regiões da cidade, cada 
um deles contendo rotas diferentes e pontos de 
destaque. Esse foi o segundo aplicativo no país 
desenvolvido pelo IRPH, sobre o patrimônio carioca. 
O primeiro app, denominado “Patrimônio Carioca”, 
pode ser encontrado junto ao “Rio Patrimônio da 
Humanidade” no Play Store, tanto para o sistema 
Android como para Iphone.

Telas de navegação do aplicativo
 fonte acervo IRPH
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A  implantação de sinalização informativa e 
esteticamente adequada, estimulando a 
educação patrimonial e o turismo cultural, 

é fundamental para promoção e valorização do Sítio 
Rio Patrimônio Mundial. Assim, o Escritório Técnico, 
da Coordenadoria de Projetos Especiais do Instituto 
Rio Patrimônio da Humanidade, vem colaborando 
com o desenvolvimento da identidade visual do sítio 
através do Projeto de Sinalização, cujas informações, 
textos e imagens das áreas tombadas, estão inseridos 
em artefatos do tipo totens e placas de piso. Esse 
trabalho está embasado nas orientações técnicas 
do Manual de Sinalização do Patrimônio Mundial 
no Brasil, elaborado pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional -  IPHAN em 2013.

 

SINALIZAÇÃO

Projeto de sinalização do 
Patrimônio Mundial-Totens
fonte acervo IRPH

Sinalização do Patrimônio Mundial 
Placa de piso instalada
fonte: acervo IRPH
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No mês de novembro, o Consórcio Paineiras 
Corcovado, instalou no Centro de Visitantes do 
Parque Nacional da Tijuca - PNT, dois totens pilotos, 
um vertical com altura de 2,50 m com informações 
gerais, contendo mapa e fotos ilustrativas, e outro 
de menor porte, com informações específicas sobre 
o PNT. No mês seguinte, foi instalada a placa de piso, 
com o emblema Sítio Patrimônio Mundial – UNESCO, 
em frente ao pedestal da escultura do Cristo 
Redentor. Esses artefatos marcam o início de um 
projeto maior de divulgação dos elementos do Sítio 
Rio Patrimônio Mundial, tanto para os brasileiros 
como para os turistas de todo o mundo. 

À Esquerda: Placa Interpretativa pequena | À Direita: Totem 
vertical para sinalização do Patrimônio Mundial - fonte acervo IRPH
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OUTROS PROJETOS

Decreto de coroamento das 
edificações
Considerando que as construções nos pavimentos 
de cobertura, em geral têm estilos arquitetônicos 
totalmente diversos dos da edificação onde 
se inserem, e que a localização, sem nenhum 
ordenamento de aparelhos de condicionamento de 
ar e de compressores nas fachadas e nas marquises, 
tem impacto negativo na aparência das edificações, 
trazendo prejuízos para a paisagem urbana, o 
Escritório Técnico da Paisagem Cultural desenvolveu 
junto ao grupo encarregado do desenvolvimento 
do tema no município, uma minuta de decreto 
de coroamento das edificações. O objetivo é 

estabelecer condições edilícias a serem observadas 
nas construções e nas instalações de equipamentos 
situados acima do último pavimento e nas fachadas 
das edificações. A minuta do decreto segue as 
determinações do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro - 
Lei Complementar n.º 111 de 1º de fevereiro de 2011. 

fonte acervo IRPH



128

Ordenamento de Equipamentos de 
Telefonia Móvel – ERBs e Mini-ERBs

Orla de Copacabana
A partir da constatação da desordem visual causada 
pelos os equipamentos de telefonia celular (ERBs 
e Mini-ERBs) instalados sem critérios estéticos 
nos postes da Av. Atlântica, foram traçadas 
diretrizes para o ordenamento dos mesmos. Ficou 
estabelecido, o remanejamento dos equipamentos 
para áreas reservadas nos subsolos dos novos 
quiosques e postos de salvamento, ficando apenas 
a instalação das antenas nos postes com refletores, 
das praias do Leme e Copacabana.
A sensível melhora na qualidade estética pode 
ser percebida nos postes dos calçadões da praia 
e central, principalmente na Orla do Leme. A 
diminuição da poluição visual decorrente das 
interferências visuais dos equipamentos de 
telefonia, fica perceptível nos trechos onde a 
implantação dos novos modelos de quiosques do 
Projeto Orla-Rio e o remanejamento das ERBs e 
Mini-ERBs já foram executados, de acordo com 
imagens anexas.  

fonte acervo IRPH
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Parque do Flamengo
Nas áreas ajardinadas do Parque do Flamengo, foi 
encontrada situação similar de inadequação das 
instalações das ERBs e Mini-ERBs, sobrecarregando 
visualmente os postes de 45 metros de altura do 
projeto original, impactando a qualidade visual e 
paisagística deste importante elemento do Sitio.
A fim de reduzir o impacto negativo dentro dos 
limites do Parque Tombado e do Sitio Unesco foram 
apresentadas propostas e diretrizes - visando o 
ordenamento dos equipamentos de telefonia celular. 
Dentre as diretrizes propostas foi solicitado um 
projeto integrado para o Parque do Flamengo a ser 
elaborado conjuntamente pelas operadoras, com 
o compartilhamento dos cabeamentos, os dutos e 
caixas de passagem, de forma a minimizar o máximo 
possível os impactos físicos e paisagísticos no bem 
tombado.

fonte acervo IRPH
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Organização do Projeto Original 
do Parque do Flamengo
O Escritório Técnico da Paisagem Cultural/ETPC, 
procurou reunir e reorganizar parte das plantas 
do projeto original elaboradas pelo Grupo de 
Trabalho nos anos 1960, no momento marcado 
pelo desenvolvimento do paisagismo de cunho 
modernista no Brasil, e o início da elaboração do 
Projeto do Parque do Flamengo. Além dessas, 
outro conjunto de plantas do Parque do Flamengo 
elaboradas quase três décadas depois, fazem parte 
desse trabalho. Trata-se das plantas resultantes 
do Inventário Florístico elaboradas pelo escritório 
do paisagista Roberto Burle Marx, na década de 
noventa. A organização desses dois acervos foi 
possível, graças aos arquivos digitalizados das 
Plantas Originais e do Inventário Florístico, que 
estavam sob a guarda da Fundação Parques e 
Jardins e nos foram gentilmente disponibilizados. 
Dessa forma, o acesso aos arquivos será possível de 
forma nominal, por equipamento ou monumento, 
ou por área de projeto, possibilitando assim, a 
consulta de forma clara e ágil, tanto por técnicos 
como por pesquisadores interessados no tema.

Acervo IRPH cedido pela Fundação 
Parques e Jardins – projeto original 
do Parque do Flamengo
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Plano de Recuperação da 
Infraestrutura do Parque do 
Flamengo
Sanitários
Foi proposta a readequação dos banheiros públicos 
existentes no parque, sejam eles do projeto original 
ou posteriores, e a inclusão de novos parâmetros 
de acessibilidade e sustentabilidade, promovendo 
assim, a renovação de seus equipamentos, sem 
ocasionar a descaracterização do seu traçado 
original.

Quiosques
Foi proposta a renovação dos modelos de 
quiosques existentes de forma a readequá-
los em sustentabilidade, uso e manutenção, 
compatibilizando-os com as características variáveis 
de utilização - durante a semana ou finais de 
semana.

Postos de segurança
Foi estudada a localização dos postos de segurança 
existentes no Parque do Flamengo e propostos 
estudos para o desenvolvimento de novos modelos, 
com o objetivo de estabelecer unicidade estética 
entre os diversos tipos existentes.

fonte acervo IRPH
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Plano de Requalificação e 
Conservação do Patrimônio 
Vegetal do Parque do Flamengo
Foram definidas diretrizes para a requalificação 
e conservação do patrimônio vegetal, a partir 
de mapeamentos em campo, e da sugestão 
para implantação de programas de manutenção 
e restauro dos jardins, de acordo com as 
especificações e traçado do projeto original do 
Parque do Flamengo. 

fonte acervo IRPH
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Plano de Requalificação dos 
Jardins Especiais do Parque do 
Flamengo
Readequar os “jardins especiais” do Parque, 
de acordo com as características originais do 
projeto de paisagismo de Burle Marx, através 
do diagnóstico da situação atual dos jardins do 
Restaurante Rio’s, Monumento aos Pracinhas, 
Jardins do MAM e Jardim de Ondas.

fonte acervo IRPH
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Projeto do Bosque do Parque do 
Flamengo
Acompanhamento do projeto paisagístico para a 
área do Bosque do Parque do Flamengo, elaborado 
pelo Escritório Burle Marx e coordenação dos 
projetos complementares junto aos demais órgãos 
municipais.

elaboração de planta colorida sobre 
projeto Escritório Burle Marx
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7
PUBLICAÇÕES
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LINHA
EDITORIAL 2012

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 
– IRPH ofereceu à população carioca a 
continuação da linha editorial do Patrimônio 

Cultural da Cidade do Rio de Janeiro com a publicação 
de uma série de produtos visando à promoção e a 
divulgação do patrimônio cultural da cidade.

A Revista Rio Patrimônio Cultural, teve mais duas 
edições publicadas, uma em julho de 2012 e 
outra em dezembro de 2012. As revistas trazem 
um panorama do diversificado programa de 
ação do Patrimônio Cultural da Cidade do Rio de 
Janeiro, abordando desde a história da arte e da 
arquitetura na cidade, seus monumentos e bens 
tombados, passando por temas como, arqueologia 
urbana, procedimentos construtivos, estudos de 
caso de preservação, paisagem cultural, políticas 

de proteção do patrimônio cultural, patrimônio 
imaterial, até intervenções urbanas contemporâneas 
e design.

Continuando a tradição da linha de cartões postais 
da Coleção Olhos de Ver, foram publicadas mais 
três edições: Bar Tradicional, Arquitetura Art-Déco 
e Subúrbio Carioca. Cada edição traz 20 fotografias 
dos temas apresentados, seu nome, endereço e uma 
breve descrição dos bens.

Também a atuação dos 32 anos do Conselho 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultura do 
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Rio de Janeiro foi celebrada com a publicação do 
livro Evocando Memórias, uma coletânea de cinco 
textos de alguns dos Conselheiros que ocuparam 
as cadeiras do Conselho no período de 2010 a 2012. 
Como escrito em sua capa, “o livro do Conselho 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, nas 
palavras de alguns de seus atuais Conselheiros, 
percorre os vazios centrais da cidade do Rio de 
Janeiro, do Art Déco à permanência do modernismo, 
dos que sobreviveram aos que tombaram...”

Como fruto do projeto Circuitos do Patrimônio Cultural 
Carioca foram editados mapas com a localização de 
placas explicativas do Patrimônio Cultural distribuídas 
em mais de 50 locais da cidade. Divididos em quatro 
pequenos mapas, o primeiro abrange o Centro e 
o Porto, o segundo o trecho da Zona Sul da Urca 
ao Leblon, o terceiro da Glória ao Cosme Velho e o 
quarto mapa mostra o bairro de Santa Cruz e parte 
da Zona Norte. No diferenciado acervo de bens 
culturais da cidade podemos encontrar, a localização 
do Beco das Garrafas (Bem Cultural de Natureza 
Imaterial) em Copacabana e do Palacete do Matadouro 
(Bem Tombado Municipal), sítio arqueológico e 
representativo exemplar da arquitetura.
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Buscando facilitar o entendimento para os 
contribuintes que possuem imóveis nas Áreas 
de Proteção do Ambiente Cultural - APAC’s, foi 
elaborado um folheto explicativo com perguntas 
e respostas que visam auxiliar na hora de licenciar 
obras de construção ou reforma nos imóveis, nessas 
áreas de proteção. O folheto traz respostas para 
dúvidas quanto ao que é APAC, isenção de IPTU, 
Certificado de Adequação, além de endereços e 
telefones dos principais órgãos de licenciamento.

Toda a história das APAC’s, incluindo sua criação e 
seu acervo de bens culturais foi reunido em uma 
coleção de 16 Guias das APAC’s, abrangendo bairros 
da Zona Sul, Centro e Zona Oeste. Os guias trazem 
informações relativas à evolução urbana dessas 
áreas da cidade até a sua proteção pelo Patrimônio 
Cultural, os decretos e leis que a protegem incluindo 
os bens preservados, uma listagem dos bens 
tombados em áreas de APAC’s, além de um mapa e 
fotografias dos bens culturais mais representativos.

Para completar essa colação mais dois guias foram 
editados este ano, contemplando as duas primeiras 
APAC’s criadas na Zona Norte: Marechal Hermes e Grajaú.
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GUIA DE BENS 
TOMBADOS E APP

U m belo exemplo de parceria do público 
com o privado, o Guia dos Bens Tombados 
da Cidade do Rio de Janeiro é resultado 

de um trabalho conjunto com a Associação de 
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
(Ademi) e a Construtora Wtorres e, certamente, é 
um instrumento fundamental pois contribui para 
a compreensão do universo de bens protegidos, 
funcionando como  interlocutor entre o poder 
público e a população.

O Guia contém informações dos bens tombados, 
localizados na Cidade do Rio de Janeiro, protegidos 
pelas três esferas de governo: Municipal, Estadual 
e Federal, contendo aproximadamente 3.000 bens 
listados entre bens arquitetônicos, imateriais, 
naturais, obras de arte e áreas públicas.

Contam do Guia informações como nome do bem, 
endereço, legislação de proteção e breve histórico.

Em complementação à tradicional publicação do 
Guia dos Bens Tombados, o IRPH lançou também 
o aplicativo oficial do Guia do Patrimônio Cultural 
Carioca, disponível para iPhones e Androids. Por 
meio do aplicativo, é possível encontrar bens 
tombados em toda a cidade do Rio de Janeiro, os que 
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estão localizados perto de você, buscar por nome 
ou bairro e obter direcionamentos para chegar até 
os locais que deseja conhecer. Além disso, você 
pode salvar seus bens tombados preferidos em uma 
seção de favoritos e compartilha-los no Facebook. 

v

Aplicativo do Guia dos
Bens Tombados
Fonte: Acervo IRPH



AGRADECIMENTOS

Aos membros do Conselho 
Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural – CMPC que 
atuaram no período de 2009 a 
2016:

Presidente do CMPC:
Washington Menezes Fajardo 
 
Conselheiros:
Alice Amaral dos Reis
Aline Romeu Xavier 
Andrea da Rosa Sampaio    
Andréa de Lacerda Pessôa Borde
Andréa Rizzotto Falcão 
Antonio Edmilson Martins 
Rodrigues 
Antonio Luiz Barboza Correia 
Cláudia Alves de Oliveira
Claudia Carvalho Leme Nóbrega
Ephim Shluger 
Evelyn Furquim Werneck Lima
Helena de Almeida Rego 
Ítalo Campofiorito
José Simões de Belmont Pessoa
Laura Di Blasi 
Leila Menna Barreto
Luiz Carlos Coelho da Motta
Luiz Eduardo Pizzotti Fernandes
Luiz Mario Camargo Xavier Filho
Maria Cristina Coelho Duarte
Maria da Conceição Alves de 

Guimaraens 
Mario Aizen
Natércia Rossi      
Paulo Eduardo Vidal Leite Ribeiro 
Solange Cintra Martires

O Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade gostaria de agradecer, 
ainda, a parceria de todas as 
instituições, públicas ou privadas, 
que contribuíram para que nosso 
trabalho se tornasse realidade.





143


