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PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO TURÍSTICO-CULTURAL E URBANA  

DA RUA DA CARIOCA E SEU ENTORNO 

 

I. SOBRE O PROJETO: 

1. Título do projeto: Revitalização Turístico-Cultural e Urbana da Rua da Carioca  

2. Descrição do problema: 

Como corredor arquitetônico, a Rua da Carioca concentra um grande número de edifícios 

históricos no centro da cidade do Rio de Janeiro, alguns deles estão descaracterizados para 

abrigar estabelecimentos comerciais. 

A Venerável Terceira Ordem de São Francisco de Penitência - instituição da igreja católica – 

ex proprietária de muitos edifícios da rua, vendeu suas posses para o Investment Fund 

Opportunity em meados de 2012. O fechamento das lojas tradicionais veio com o aumento 

do aluguel – como exemplo a famosa Guitarra de Prata; sabe-se que a manutenção destes 

imóveis tem um alto custo para seus proprietários e locatários. 

Estes fatos geraram um descontentamento de seus inquilinos sobre a venda da 

propriedade a um banco de investimento e igualmente o desacordo com os projetos do 

Opportunity e, para os locatários, os atos do Banco soam como se fosse a velha prática do 

deixa cair e deteriorar para depois construir novas grandes torre. 

"A Rua da Carioca é um patrimônio nacional", anuncia a Comunidade. Em tempos de 

preparação para a proclamação da cidade do Rio de Janeiro como a Capital da 

Arquitetura, todo o cuidado é pouco para evitar o esvaziamento da Rua da Carioca. 

Para a região existem inventários, teses e estudos com um conjunto de informações 

organizadas sobre a tipografia arquitetônica; grande parte da área do projeto está 

contemplada na APAC1 Centro também denominada Corredor Cultural do Rio. Estes serão 

instrumentos básicos para o projeto que pretendemos ser conciliador. 

O Centro da cidade do Rio de Janeiro passa por um esvaziamento nos prédios comerciais – 

na Rua da Carioca foram mais de 20 e não existem iniciativas para a retomada. Enquanto 

isto grassa a camelotagem nas ruas. A cidade está perdendo espaços que contam sua 

história e que desaparecem com o fechamento dos imóveis dando a sensação de uma 

cidade que existiu e não se sustenta.  

                                                           
1APAC – Área de Proteção Ambiental e Cultural – regulamentada pela Lei Municipal N. 506/84  
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No centro do Rio estão sob tutela dos òrgãos Histórico-Culturais 1.400 imóveis - toda 

mudança precisa ser autorizada – eles se concentram nos arredores da Lapa e das praças 

Quinze, da República e Tiradentes – Rua da Carioca e entorno incluído. O desafio agora é 

levar vitalidade a essa área da Rua da Carioca e seu entorno, delimitada a princípio, em 40 

ha, que já não tem o grande movimento nos dias úteis e, assim grande parte do Centro da 

Cidade, fica esvaziada nos fins de semana. 

3. Objetivos: 

Promover o encontro e o acordo em torno de um projeto turístico-cultural e urbano para a 

Rua da Carioca e seu entorno, com a participação ativa de: entidades associativas locais; 

dos proprietários; dos órgãos federais, estaduais e municipais reguladores; das lojas 

centenárias; dos centros culturais, turísticos, artísticos, literários, musicais; das instituições 

religiosas, universitárias, profissionais, trabalhistas existentes na região e incorporando ao 

movimento as comunidades de vendedores e moradores de rua em busca de uma proposta 

conceitual harmônica, digna de valorizar a história e implementar o turismo na região. 

Elaborar os conceitos e diretrizes de projeto para o edital de chamamento e realizar um 

concurso internacional para elaboração de Projeto de Revitalização Turístico-Cultural e 

Urbana da Rua da Carioca e seu Entorno, com base em um Plano Estratégico Turístico-

Cultural e Urbano Local; tendo em todas as fases a participação das comunidades locais e 

da sociedade. 

Implantar um modelo participativo e sustentável de preservação e recuperação de áreas 

urbanas culturais, através de vínculos entre os habitantes, da memória urbana e das novas 

gerações – replicável para todo o Centro do Rio com base no Projeto Corredor Cultural que 

propõe que as “edificações históricas podem e devem ser simultaneamente preservadas e 

reutilizadas”.  

4. Descrição do Projeto a ser Implementado 

O Projeto está estruturado em três grandes linhas:  

 encontrar um acordo entre as partes interessadas  em torno de um projeto único 

para a região expresso por um Plano Estratégico Turístico-Cultural e Urbano Local ;  

 promover um concurso internacional de projetos para o desenvolvimento do 

Projeto de Revitalização Turístico-Cultural e Urbana da Rua da Carioca e seu 

Entorno  

 implementar um modelo participativo operacional sustentável para recuperação e 

preservação de áreas culturais urbanas que possa ser aplicável para todo o centro 

da Cidade do Rio de Janeiro. 
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O primeiro passo para encontrar um acordo entre as partes interessadas é promover o 

levantamento de dados e a caracterização das lideranças formais ou socialmente 

reconhecidas e ao mesmo passo incentivar a formação de lideranças para grupos não 

representados ou consolidação de lideranças informais e sua formalização quando for o 

caso. 

Realizar encontros setoriais para captar as propostas verificando pontos comuns, 

divergentes ou complementares; consolidá-las em um documento tipo árvore de decisão, 

aprimorá-los ainda em reuniões setoriais apresentá-lo à sociedade local para consolidá-lo. 

Ao final apresentar à sociedade em geral para obter apoio e contribuições, podendo para 

atingir o segmento jovem, ser apresentado através do Minecraft2, aproveitando o efeito 

lúdico do jogo e emprestando empatia da sociedade à proposta, cada um se sentirá um 

pouco dono do projeto; isto gerará o efeito virtuoso de bom uso e preservação que se 

deseja. Será muito conveniente pois segundo o cronograma do projeto esta fase ocorrerá 

por ocasião do UIA2020RIO – 27o Congresso Mundial de Arquitetura. Um grande evento 

local poderá será promovido no lançamento do Minecraft Carioca. 

Após consolidada a propositura, a equipe técnica especializada em planejamento urbano, 

reestruturação patrimonial e regulamentação de usos irá propor o arcabouço técnico do 

concurso público internacional para o projeto; este arcabouço será apresentado e 

submetido à aprovação dos órgão regulamentadores. 

Paralelamente aos trabalhos descritos estarão sendo desenvolvidas ações no sentido de 

alavancagem de recurso para custear o Projeto ganhador do concurso, valor este que será 

fixado no edital.  

Definidos os termos do edital e entidade(s) financiadoras dos custos do projeto é lançado o 

edital do concurso e avaliado seu resultado. 

O monitoramento e avaliação do cumprimento de metas após o concurso público será 

realizado pela estrutura a ser implementada para o modelo participativo de revitalização e 

preservação de áreas culturais urbanas, descrito a seguir. 

                                                           
2 “Minecraft - é um dos jogos de computador mais populares do mundo, com mais de 100 milhões de 
usuários, parecido com um "Lego digital", no qual os jogadores constroem estruturas complexas ou 
competem uns contra os outros em competições projetadas pela comunidade. Experiência de 90 projetos em 
30 países, mostram que Minecraft é uma ferramenta útil para envolver comunidades, particularmente 
jovens, mulheres, pessoas com deficiência, grupos minoritários e moradores de favelas em processos de 
desenho urbano. Através de oficinas de design participativo de cinco dias, a ONU-Habitat e parceiros reúnem 
as pessoas para visualizar suas ideias de design urbano em Minecraft e apresentá-los às autoridades 
municipais e funcionários do governo local. Os projetos minecraft são então usados como parte do processo 
de implementação de projetos reais de melhoria do espaço público.” 
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Para fixar e garantir a implementação do projeto consensual, materializado através do 

Concurso Internacional, será implementado um modelo participativo através de 

formalização de instituições cuja natureza será definida no coletivo e pode ser na forma de 

consórcio, associação, conselho; concessão ou outra que possa ser identificada como viável  

durante o processo participativo. 

Este modelo deverá ser documentado; deverá propor os procedimentos formais para sua 

implantação – normas, decisões, decretos, outras normativas públicas formais para  que 

possa ser aprovado e replicado para demais áreas do centro da Cidade do Rio de Janeiro. 

A contribuição do projeto à valorização do seu entorno se dará pela revitalização de uma 

área histórico cultural e de serviços que hoje está abandonada e insegura, em uma 

localidade de alta qualidade no centro, onde circulam milhares de pessoas e está cercada 

de grandes prédios que abrigam empresas de porte.  

O modelo de gestão a ser desenvolvido favorecerá a  integração do Projeto ao seu entorno, 

integração esta que também é garantida pelo decreto que instituiu a APAC Centro – o 

Corredor Cultural e pelos investimento já realizados pelo Programa Monumenta do IPHAN3 

com financiamento do BID. 

Já existe uma mobilização da sociedade, dos proprietários e dos órgãos púbicos que, no 

entanto, não convergem; existe também o disciplinamento legal - Decreto da APAC Centro 

e experiências de outros programas na região. Nota-se uma efervescência que necessita de 

um direcionamento que o presente projeto irá oferecer. Estes precedentes são a garantia 

para a consecução da proposta aqui apresentada para no prazo de 11 meses termos um 

Projeto de Revitalização da Rua da Carioca e seu Entorno para ser implementado. 

Um novo programa participativo e emblemático, que agindo pontualmente, possa ser 

multiplicador de desenvolvimento para o centro da cidade como um todo é indispensável. 

Novas políticas públicas que conectem os usos comerciais e de serviços com a cultura, 

patrimônio e turismo; promova novos conceitos e metodologias participativas podem 

manter o foco e o interesse virtuoso no desenvolvimento local sustentável. 

A área do Projeto está delimitada por uma poligonal que envolve a Rua da Carioca, a Praça 

Tiradentes; o Largo da Carioca, o Largo de São Francisco, o Mercado das Flores, o largo da 

Igreja da Imperial Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens 

Pretos; a Rua Uruguaiana, Parte da Av. Rio Branco e da Av. Passos.  

 

 

                                                           
3 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – órgão Federal 
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O Polígono tem uma área de 40ha e suas coordenadas são as seguintes: 

Latitude Longitude 

686915.4837 7465484.4478 

686645.0904 7465390.1122 

686380.5925 7465295.0000 

686334.2736 7465424.1145 

686298.9189 7465499.4330 

686264.9037 7465666.2548 

686253.3373 7465868.4987 

686600.1897 7466011.8322 

686834.1224 7466116.9835 

686973.3915 7465685.8603 

 

O primeiro passo do projeto é selecionar uma equipe multidisciplinar habilitada a trabalho 

social de campo com comunidades e com processos de audiências e levantamento de 

expectativas; esta equipe irá a campo identificar os grupos ou segmentos locais e levantar 

as lideranças verificando suas condições de formalidade e/ou de sociabilidade. 

O Processo de Avaliação Estratégica – AE que será utilizado é um instrumento de política 

que se destina a apoiar decisões governamentais no âmbito do planejamento do 

desenvolvimento sustentável. Constitui-se num processo sistemático e contínuo de 

avaliação dos impactos de natureza estratégica de ações planejadas para se alcançar 

objetivos de longo prazo e consolidadas em forma de políticas, planos e programas. Esta 

estrutura metodológica será adotada no presente projeto. 

 

FIGURA ESTRUTURA METODOLÓGICA DA AE 
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As atividades previstas são:  

 Levantamento de dados secundários disponíveis sobre o contexto regional; 

 Levantamento de dados primários junto a atores locais 

 Diagnóstico sócio, econômico e cultural – apresentação da análise das informações 

levantadas 

 Caracterização do conhecimento local e apresentação dos primeiros desafios 

impostos; 

 Elaboração de diretrizes estratégicas para o desenvolvimento local e turístico. 

 Validação das diretrizes estratégicas e consolidação do Plano Carioca Estratégico e 

Sustentável; preparação dos dados a serem apresentados à comunidade em 

reunião de validação e realização da reunião. 

 Realização de evento de lançamento do Minicraft Carioca; coleta e incorporação de 

informações da sociedade. 

 Apresentação da Matriz Síntese e Consolidada de Conhecimento e de Propostas - 

proposta de Matriz de investimentos a ser apresentado à Prefeituras, organismos 

estaduais e federais e órgãos financiadores. 

 Apresentação final do Plano Estratégico Revisto e Validado pela comunidade – 

entrega do Plano Carioca Estratégico e Sustentável final, revisto segundo a 

validação da Comunidade. 

 Diretrizes para o Projeto Conceitual Institucional - contendo indicativos dos 

parâmetros legais, as possibilidades de parcerias junto a empresas patrocinadoras, 

ao estado e ao município e ainda outras parcerias que garantam a sua 

sustentabilidade, como também possibilidades de terceirizações e por último o 

estudo de modelo para compartilhamentos de gestão. 

 Diretrizes para Projeto de Desenvolvimento Turístico-Cultural - estabelecendo 

indicações e necessidade de ações nas áreas de conscientização cultural, atividades 

de lazer para crianças e adultos e estudo de acessibilidade. 

 Diretrizes para Projeto de Uso e Ocupação - contendo o zoneamento dos espaços 

abertos com seus usos (controle de acesso, administração e serviços, pesquisa, 

lazer, educação e contemplação ambiental entre outros) e seus acessos e as áreas 

construídas com o layout geral. 

 Diretrizes para Projeto Conceitual de Urbanização Integrada  - contendo o partido 

arquitetônico, o programa de necessidades; 

 Diretrizes outras que se apresentem como importante para a composição do 

modelo conceitual e operacional.  
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Finalmente queremos registrar que motivados por outras iniciativas anteriores, nos anos 

que se seguiram à lei que criou o Corredor Cultural, em 17 de janeiro de 1984, diversos 

equipamentos culturais foram inaugurados, ou passaram por um processo de adequação 

para serem reabertos ao público; o presente projeto propõe reativar este processo 

virtuoso. 

O Projeto está em acordo com as estratégias de governo? 

O Projeto está em acordo coma a estratégia municipal e federal de revitalização do Centro 

da Cidade do Rio de Janeiro expressa pela Lei Municipal N. 506/84 que cria a APAC Centro / 

Corredor Cultural do Centro do Rio e com as diretrizes do IPHAN expressas no Programa 

Monumenta.   

Está em acordo com as políticas do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH órgão 

criado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pela Lei Municipal N. 5547 de 27 de 

Dezembro de 2012.  

O INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural também trata da preservação  de 

imóveis na região acompanhando a estratégia municipal e em parceria com o IPHAN – 

órgão federal.  

Desta forma o Projeto esta em acordo com as estratégias das 3 instancias de governo. 

O projeto está ligado com projetos existente 

Existem diversos projetos culturais públicos e privados desenvolvidos no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, mas os listados abaixo tem grande foco na área do presente projeto:  

Assembleia Legislativa (ALERJ) – lançou o projeto Caminhos do Brasil-Memória – Centro Histórico4, 

circuito que reúne 11 museus e centros culturais da cidade. O roteiro incentiva a visitação desses 

espaços, que oferecem ao público atrações históricas e artísticas de diferentes épocas e 

abordagens. Além do circuito, será lançado um passaporte especial que garante entradas gratuitas 

nas instituições participantes e descontos em outros estabelecimentos. 

O BNDES através do Fundo Cultural tem programa de apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro tendo 

inúmeros projetos no Corredor Cultural do Rio5; oferece apoio não reembolsável para a 

preservação do patrimônio cultural e incentivo à cadeia produtiva da cultura, incluindo projetos de 

patrimônio material e imaterial, acervos memoriais e instituições culturais reconhecidamente 

portadoras da identidade cultural brasileira. (inclui preservação de monumentos, patrimônio 

imaterial e acervos)  

 

                                                           
4 “Caminhos do Brasil-Memória - Centro Histórico Praça XV” 
5Mapa dos projetos de preservação do patrimônio cultural apoiados pelo BNDES no Rio de Janeiro 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4455734/4112402/43559Lei5547_2012.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4455734/4112402/43559Lei5547_2012.pdf
http://www.palaciotiradentes.rj.gov.br/caminhos-brasil-memoria/
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/a1a407fb-d78f-42da-b2e8-8fc84ecad0a4/MAPA%2BTURISTICO_Patrimonio%2BRio_com%2Blinks.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lZoXs.7
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O Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP desenvolve um projeto de 

mobilidade a pé para a Cidade do Rio de Janeiro e o índice de Caminhabilidade – iCam que foi 

aplicado no projeto piloto “Índice de Caminhabilidade – Aplicação Praça Tiradentes” e depois 

aprimorado juntamente com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

para a área do Santo Cristo. Os resultados da aplicação piloto do Índice realizada na Área Praça 

Tiradentes, que foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 2015 em um processo tanto 

interativo, o qual incluiu aplicações-teste e ajustes sucessivos para definição da composição final e 

calibragem de parâmetros, assim como recomendações para a qualificação do espaço dos 

pedestres na região6. 

Localização do projeto Revitalização Turístico-Cultural e Urbana da Rua da Carioca: 

O projeto está localizado em área urbana consolidada, no centro comercial histórico da cidade do 

Rio de Janeiro, em área histórica, cultural e de comércio. 

Apresentamos a seguir 2 imagens de 5 locais selecionados: 

Local Detalhes Latitude Longitude 

1 Vista da Rua da Carioca 22054’24.53’’S 43010’52.96’’O 

2 Igreja Histórica 22054’14.76’’S 43010’48.91’’O 

3 Biblioteca Histórica 22054’19.72’’S 43010’55.84’’O 

4 Igreja Histórica 22054’19.89’’S 43010’50.20’’O 

5 Loja Centenária 22054’18.70’’S 43010’42.96’’O 

 

Local Foto Foto 

1 

 

 

2 

 

 

                                                           
6https://itdpbrasil.org/indice-aplicacao-praca-tiradentes/ 

https://itdpbrasil.org/indice-aplicacao-praca-tiradentes/
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3 

  

4 

 

 

5 

 

 

 

5. Resultados e indicadores esperados 

A primeira meta que se deseja é encontrar uma proposta única que atenda a todos os atores locais 

e para medir o cumprimento desta meta o indicador de resultados é a consolidação das diretrizes 

estratégicas para o desenvolvimento local e turístico no prazo de 120 dias conforme previsto no 

cronograma do Projeto apresentado no item 9 do presente. 

A segunda é consolidar esta proposta única em um Plano Local de Desenvolvimento Estratégico 

Sustentável, com predominante viés histórico-cultural e turístico, e o indicador é a entrega do 

Plano Carioca Estratégico e Sustentável no prazo de 265 dias conforme previsto no cronograma do 

Projeto apresentado no item 9 do presente. 

Por fim, realizar um projeto de Urbanização Integrada, também com predominante viés histórico-

cultural e turístico e o indicador é a realização de Concurso Internacional de Projeto no prazo de 

330 dias conforme previsto no cronograma do Projeto apresentado no item 9 do presente. 
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6. Propriedade das terras: 

Trata-se de área urbana consolidada com situação fundiária em parte definida, com registro e 

sujeitas ao Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Existem algumas pendências judiciais quanto a propriedade e indenizações em imóveis que foram 

vendidos na Rua da Carioca. As intervenções do Projeto se desenvolverão totalmente em áreas 

públicas Ruas, Praças e Largos, mas é importante caracterizar de forma ampla os proprietários de 

imóveis da área do projeto - copartícipes beneficiados.  

Existem imóveis na área do projeto que ocupam cerca de 75% da área; sendo os restantes 25% de 

vias e praças. Dos imóveis, observa-se uma boa parte pertencente à Igreja Católica – Convento de 

Santo Antônio e diversas igrejas - e aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais – 

Universidade, teatros, centro culturais, sedes de bancos públicos; os demais pertencem a 

particulares. 

Abaixo vê-se a aerofoto da área: em verde as áreas abertas e de praças e a área do projeto em azul. 

 

7. Links para “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21” 

A titulação “Rio Capital da Arquitetura” reflete o cuidado histórico, cultural e ambiental que se tem 

dedicado à cidade; à preservação do patrimônio material e imaterial e principalmente do 

patrimônio arquitetônico. O tema “Arquitetura 21” nos leva a pensar no futuro e temos então aqui 

um link entre passado e futuro - “ comemorar o Rio de ontem e de hoje e também de definir o que 

se quer para as cidades”7. Este é um dos objetivos do Projeto de Revitalização Turístico-Cultural e 

Urbana da Rua da Carioca. Vejam que na Rua da Carioca cabem estas 3 instâncias temporais: o 

ontem histórico-cultural muito presente; o hoje debilitado e carente e o amanhã revitalizado, 

pujante e exemplar como sempre. A Rua da Carioca e seu entorno é um patrimônio 

arquitetônico, histórico e cultural inigualável da cidade Capital da Arquitetura. 

                                                           
7 Trecho do Edital Nº 02/2019 (GP/CRIO 2020) 



                                                                                             

   Apoio:                                                                                                                                                                  11 
  

 

A temática “Todos os mundos. Um só mundo.” nos remete à universalidade e à inclusão social; aí 

sim temos outro link pois a área do projeto abriga uma grande população de ambulantes e 

moradores de rua que serão integrados ao projeto – existe um pensamento crescente de que o 

Centro tem que ser habitado também, como já o foi outrora – a ideia de trabalho e habitação no 

mesmo local é fundamental para o adensamento das cidades que ficarão mais sustentáveis. 

Por outro lado o centro do Rio está envelhecido – quase não se veem jovens usufruindo do Centro; 

o Clube de Engenharia, que está inserido dentro da área do Projeto, tem desenvolvido programas e 

eventos, inclusive nos fins de semana, com afluência de mais de 500 jovens; estas atividades 

podem ser ampliadas trazendo a juventude para conhecer e se beneficiar do Centro Histórico. 

Ainda neste tema da inclusão, projeto terá no jogo Minecraft uma ferramenta útil para envolver 

comunidades, particularmente jovens, mulheres, pessoas com deficiência, grupos minoritários em 

processos de desenho urbano. Outro benefício para crianças idosos e pessoas com deficiência é a 

ampliação dos preceitos de caminhabilidade já desenvolvido pelo ITDP8 para toda a área do 

projeto.  

O Projeto proposto envolve: levantamento de dados e pesquisas; oficinas, workshops e reuniões de 

validação; atividades educativas interativa (Minecraft); realização de evento de lançamento do 

Minicraft Carioca; concurso público internacional; intervenções turístico-culturais e urbanas e 

publicações, tudo relacionado à temática da arquitetura, urbanismo, paisagismo, patrimônio 

cultural, planejamento urbano, mobilidade e sustentabilidade urbana. Tem também um objetivo 

importante de replicabilidade ao desenvolver metodologia aplicada de abordagem do problema 

capaz de ser utilizada para as demais áreas do Centro Antigo do Rio de Janeiro. 

8. Sustentabilidade do Projeto 

A área se caracteriza pelo comércio varejista de roupas e suprimento em geral o que é um chamariz 

para a região; o conforto e melhores serviços trará um grande benefício à clientela do comércio 

varejista. 

A sustentabilidade do Projeto está fundamentada na metodologia participativa e de caráter 

apropriativo que será utilizada para o seu desenvolvimento. Também a existência de um plano 

estratégico consolidado pela população local e de um projeto icônico que valorizem o próprio 

patrimônio histórico já instalado, que é único, será um fator de sucesso para o projeto. 

Fortalecendo a estrutura social com instituições colegiadas, com consciência do benefício coletivo, 

das metas a serem atingidas e fornecendo a este colegiado os instrumentos de monitoramento e 

pesquisa também são fatores de sustentabilidade. 

                                                           
8 ITDP - Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento 
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9. Cronogramas do Projeto 

FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20

1 Levantamento de Dados

100%

100%

2 Diretrizes estratégicas para o desenvolvimento 

100%

100%

30% 70%

3 Plano Carioca Estratégico e Sustentável

75% 25%

100%

30% 50% 20%

4 Concurso Público de Projetos

40% 60%

30% 70%

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

20% 30% 50%
4.4 Lançamento e julgamento do concurso internacional

Validação das diretrizes estratégicas e consolidação do 

Plano Carioca Estratégico

2.2 Caracterização do conhecimento local 

Elaboração de diretrizes estratégicas para o 

desenvolvimento local 

4.2 Preparation of the Notice

4.1 Diretrizes para Projeto 

3.2
Apresentação da Matriz Síntese e Consolidada de 

Conhecimento e de Propostas 

4.3 Alavancgem de recursos para o Projeto

CRONOGRAMA FÍSICO                                                                                                                                                                             

3.3
Apresentação final do Plano Estratégico Revisto e 

Validado 

2.3

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RUA DA CARIOCA

1.1 Levantamento de dados secundários

% TOTAL 

EXECUTADO

EVENTOS

Levantamento de dados primários1.2

2.1 Diagnóstico sócio, econômico e cultural 

3.1

 

10. Custos e recursos para o Projeto 

O custo total do projeto é de R$ 585.000,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil Reais), sendo R$ 

155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil Reais) com recursos institucionais do Clube de 

Engenharia e R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil Reais) com recurso a serem captados. 

Encaminhamos proposta à UNHabitat respondendo ao chamamento CFP/1-2019/CPEDU-PSP 

daquela instituição – estamos esperando resultado e pretendemos buscar a chancela da Rio 2020 

para cada evento individualmente e com este apoio alcançar a visibilidade necessária para 

alavancar os recursos necessários à execução do presente projeto e à implementação das ações 

advindas do Plano Carioca Estratégico e Sustentável e dos Projeto Conceitual Institucional; do 

Projeto de Desenvolvimento Turístico-Cultural; do Projeto de Uso e Ocupação e do Projeto de 

Urbanização Integrada. Outras formas de recursos serão perseguidos principalmente os advindos 

de parcerias interessadas na Revitalização da Rua da Carioca. 

11. Análise de risco 

O risco do projeto é moderado uma vez que se baseia em planos, projetos e incentivos à sociedade 

local e o fator mitigante é o processo participativo da execução e do monitoramento. A população 

se apropria do projeto, acompanha o desenvolvimento local, cobra ações de governo, denuncia 

ações nocivas, se prepara para enfrentar crises e transformá-las em oportunidades – “Da crise 

surgem as oportunidade”. A participação da comunidade local é fundamental na mitigação e a 

metodologia de monitoramento privilegiará esta  instância.  

12. Monitoramento e avaliação de projetos 

Dois Programas icônicos e que servem de base para o presente projeto são o Corredor Cultural Rio 

– APAC Centro da Prefeitura do Rio de Janeiro e o Programa Monumenta do Governo Federal / 

IPHAN ambos tem sucessos e insucessos com os quais aprendemos.   
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O corredor Cultural é considerado até hoje um sucesso embora não tenha alcançado toda a sua 

amplitude e o presente projeto da Rua da Carioca será um avanço no sentido de preencher a lacuna 

pois, com seu efeito multiplicador, poderá ser adotado em todo o centro cultural da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

O Programa Monumenta já encerrado em 2010, conta com diversas teses sobre seus efeitos e 

legados; uma dela diz: 

“Originalmente simpático à desregulamentação e à retração da atuação do Estado na área 

patrimonial, o programa  depois se aproxima dos programas nacionais de desenvolvimento para 

estimular a contrapartida de estados e municípios, de maneira a aumentar sua sustentabilidade e 

capacidade de replicação.”9 Esta visão mista de público e privado encontrou dificuldades por parte 

da instituição em estabelecer parcerias saudáveis e eficazes com as municipalidades e os setores 

privados, mas as práticas culturais evoluíram de lá para cá e a metodologia que apresentamos no 

presente projeto vem como o aprendizado do Projeto Monumenta. 

A avaliação da evolução será medir o dinamismo do comércio local e o movimento turístico e 

artístico na região. O risco está na depressão econômica que afeta o comércio e os serviços e 

poderá ser mitigado com o monitoramento das tendências de mercado e investimento em turismo, 

serviços e inovação tecnológica. 

Para colaborar no monitoramento e análise o nosso parceiro Club of Logistas Directors - CDLRio 

mantém pesquisas denominadas Termômetro de venda e  Anuário de Vendas, onde se visualiza 

todo o conteúdo do comportamento das vendas, sendo que em parceria poderemos propor 

análises locais para monitoramento e prospecção. 

II. SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE: 

1. Parceiros colaboradores 

Nossos principais parceiros são: 

O Centro Cultural da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro – 

CCSEAERJ congrega engenheiros e arquitetos do serviço público estadual e municipal do Rio de 

Janeiro e faz parte do conjunto de instituições que promovem a história no Rio de Janeiro, 

colaborando com conhecimento técnico especializado para enriquecê-la. 

A Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica – A3P que tem o maior interesse na 

recuperação da região pois está instalada dentro da áreas do Projeto, em prédio histórico tombado 

do século XVIII, no Largo de São Francisco que ficava fora do muro projetado para a defesa da 

cidade e seguia a evolução urbana definida pela rua do Ouvidor, foi construído originalmente para 

abrigar a Sé do Rio de Janeiro e recebeu um tratamento urbanístico de reconhecido valor. Em 1812 

instalou-se aí a Academia Militar até 1858 e 1874 transforma-se em Escola Politécnica. 

                                                           
9 Programa Monumenta: uma experiência em preservação urbana no Brasil Romeu Duarte Junior - Revista 
CPC, São Paulo, n. 10, p. 49-88, maio/out 2010 
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O Instituto dos Arquitetos do Brasil –IAB Rio de Janeiro é uma instituição que objetiva fomentar a 

discussão da arquitetura e urbanismo e organizadora do Congresso Internacional dos Arquitetos, 

Rio 2020 UAI que trará ao brasil em julho 2020 especialistas para debater soluções para cidades 

mais dinâmicas e justas. 

O Instituto de Tecnologia Social – ITS é entidade com vasta experiência no trabalho social com 

comunidades em situação de risco e cujo objetivo de promover melhoria da qualidade de vida e 

resgate da cidadania da população ou de setores dela, em especial da que se encontra em situação 

de risco ou de exclusão social.  

O Clube de Diretores Logistas - CDLRio é uma das mais representativas entidades do comércio de 

varejo brasileiro, conta com importantes instrumentos de pesquisa, análise e assessoramento não 

apenas ao comércio como à população em Geral. 

2. O perfil, a experiência e as competências técnicas do Clube de Engenharia 

Fundado em 24 de dezembro de 1880 - há 138 anos pensando o Brasil - o Clube de Engenharia do 

Brasil é uma instituição que agrega engenheiros, Arquitetos e técnicos com o objetivo de oferecer 

um espaço democrático para a discussão de questões relacionadas ao desenvolvimento  nacional e 

do Rio de Janeiro e a capacitação técnica dos profissionais.   

Visão, missão e objetivos 

A atividade do Clube de Engenharia se distribui em torno de quatro grandes eixos: a defesa 

da Democracia e fortalecimento do Estado Democrático de Direito; a defesa da nossa 

Soberania; o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Socialmente Inclusivo e a Defesa 

da nossa Engenharia Nacional. 

O Clube de Engenharia é uma associação civil sem fins lucrativos, que agrega cidadãos 

brasileiros, em especial engenheiros, agrônomos, arquitetos e técnicos.  

Ao longo da sua história o Clube de Engenharia se transformou em um polo de informação, 

ocupando posição de referência no exercício de pensar o Brasil. 

Tem representação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA RJ e é afiliada ao à 

Federação Brasileira de Entidades de Engenharia – FEBRAE. Tem parceria com diversas entidades 

entre ela destacam-se a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas – ABEA; a Sociedade dos 

Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro e seu Centro Cultural – SEAERJ, estas duas 

com 85 anos de existência; a Academia Nacional de Engenharia - ANE; a Associação dos Antigos 

Alunos da Politécnica – A3P; Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro - 

AEERJ; o Sindicato dos Engenheiros - SENG, Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET e 

muitas outras. 

O Clube de Engenharia, nos últimos cinco anos tem se dedicado com muita intensidade às 

atividades com jovens, sem perder o seu foco na Sociedade Brasileira e Carioca. Assim sendo 

criou, em sua estrutura organizacional, a Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE) 

para implementar a ideia de construir uma Sociedade cada vez mais identificada com jovens e 

em especial os jovens engenheiros e engenheiras; com a efetiva participação de estudantes e 
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profissionais recém-formados, de modo que as discussões no País tenham um toque inovador, 

criativo e arrojado. 

A Diretoria Cultural do Clube de Engenharia lançou em dezembro de 2017, o Programa Café 

Literário, no salão da Biblioteca no 22º andar, com apoio do Laboratório do Futuro da Coppe/UFRJ 

e a Academia Nacional de Engenharia. A proposta dos Cafés Literários é aproximar debatedores e 

público num clima de menos formalidade, visando especialmente contemplar dois públicos: os mais 

velhos, preocupados com o desmonte físico e conceitual do desenvolvimentismo, e os mais novos, 

formados em estrutura de ensino datada do século XIX, mas que intuem que o futuro está na 

inovação e na iniciativa. Estão especialmente envolvidos os sócios autores de livros, nos quais o 

Clube pensou quando criou o Espaço dos Escritores Engenheiros. 

Criado em junho 2017, o Espaço dos Engenheiros Escritores funciona no salão de leitura da 

biblioteca, no 22º andar. A iniciativa diversifica ainda mais as atividades do Clube de Engenharia, 

disponibilizando local para que a literatura seja mais um motivo de encontro e de promoção de 

eventos, como lançamentos de livros e palestras. A criação deste espaço foi muito bem recebida 

pela Academia Carioca de Letras e pela Federação de Academias de Letras e Artes do Rio de 

Janeiro. 

Centenária, a Biblioteca do Clube de Engenharia é Considerada a “biblioteca-guardiã da história da 

engenharia nacional”, hoje tem design moderno e aconchegante, climatização digna de uma 

instituição que guarda preciosos documentos que revelam detalhes do desenvolvimento histórico 

do Rio de Janeiro e do Brasil. 

Há trinta anos Clube mantém viva a chama do Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente - 

CBDMA é um dos primeiros fóruns organizados pela sociedade brasileira para debater, tanto do 

ponto de vista científico e técnico quanto do ponto de vista político, questões relacionadas ao meio 

ambiente. É uma longa história, que tem início em 1984 com a realização do Primeiro Congresso 

em Defesa do Meio Ambiente, em uma parceria histórica com o Crea-RJ. Oito anos depois 

aconteceu a Conferência Rio 92. Debates, palestras e cursos buscam canais de diálogo entre 

academia, parlamento, poder público e demais segmentos da sociedade sobre os rumos das lutas 

para preservar a qualidade de vida no Brasil e no mundo.  

O Clube de Engenharia participa ainda de outras iniciativas de entidades coirmãs tais como: 

 O Movimento Caminha Rio - Pelo direito de circular, e pedalar, livremente a Diretoria de 

Atividades Técnicas (DAT), a Divisão Técnica de Transporte e Logística (DTRL) e a Divisão 

Técnica de Urbanismo (DUR) participam desde 2018 do movimento; 

O Movimento Caminhos para a Construção de Um Plano Estratégico Nacional surge nos 

Conselhos e fóruns de debates do Clube de Engenharia, lideranças com decisiva atuação no 

cenário nacional pensam a nação brasileira nas próximas décadas e apontam caminhos 

para o desenvolvimento econômico soberano, social e sustentável do Brasil. 

Com referencia a patrocinadores e doadores, com mais de 130 anos de existência o Clube de 

Engenharia já recebeu recursos e realizou projetos para órgão públicos Federais, Estaduais e 
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Municipais – CREA RJ, CEDAE, FINEP e outros - Entidades da Sociedade Civil – AEERJ, SENGE e 

outros e de Empresas Privadas. 

3. Qualificação do pessoal-chave 

O estafe principal do projeto é composto por Dirigentes do Clube de Engenharia e das entidades 

parceiras descritas no item II. 1, estando assim composto 

Presidente do Clube de Engenharia – Pedro Celestino da Silva Pereira Filho - engenheiro civil 

especializado em Transportes, formado pela PUC-RIO em 1967. Preside a Internacional de 

Consultoria e Planejamento S.A. (ICOPLAN), empresa de engenharia consultiva com serviços 

realizados em quase todos os Estados brasileiros, desde 1975. É membro vitalício do Conselho 

Diretor do Clube de Engenharia. Representou o Clube no CREA-RJ por nove anos e na Federação 

Brasileira de Associações de Engenheiros (FEBRAE) por seis anos. Fez parte da direção da 

Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE) por três anos. Foi membro do Conselho 

Diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro por dois anos. É o atual presidente do Clube de 

Engenharia. 

Diretor Cultural - Cesar Drucker – Nascido no Rio de Janeiro em 09/12/1931, formou-se em 

Engenharia Civil em 1957 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Participou 

das grandes obras públicas realizadas pela SURSAN e pelo METRÔ. Trabalhou na sede do Banco 

Internacional de Desenvolvimento – BID, em Washington DC no ano de 1965 para o empréstimo 

desse Banco à SURSAN. Foi eleito Representante dos Servidores no Conselho de Administração da 

RIOPREVIDENCIA, tendo escrito o livro "A nova previdência funcional para os servidores do Estado 

do Rio de Janeiro". Participou das Assembleias Gerais da Organização das Nações Unidas – ONU em 

Nova York nos anos de 1999 e 2000, na sua Agenda dos Idosos. No Clube de Engenharia, é 

Conselheiro e Diretor. Na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro – SEAERJ, foi 

Presidente do seu Centro Cultural e hoje é Conselheiro Vitalício. 

Coordenadora Geral do Projeto – Engenheira Carmen Lúcia Petraglia – formada em Engenharia 

Civil, Sanitária e Ambiental; em Administração de Empresas e pós-graduada em Planejamento 

Urbano e Regional; atual presidente do Centro Cultural SEAERJ – CCSEAERJ; foi Presidente da 

Sociedade de Engenheiro e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro - SEAERJ e da Associação 

Brasileira de Engenheiros Civis – ABENC RJ; foi  Diretora Administrativa do Clube de Engenharia; 

Diretora Secretária da Associação de Engenheiras e Arquitetas – ABEA; foi Diretora e 

Superintendente do Banco da Mulher; Membro do Conselho Diretor do CREA RJ; Servidora pública 

estadual de carreira em diversos projetos de interesse público -  Departamento de Rios e Canais 

(SURSAN), Departamento Geral de Projetos (SOSP), Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 

(SERLA), Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA), Companhia Estadual de Água e Esgoto 

(CEDAE), Núcleo de Estudos Governamentais (NUSEG/UERJ), Secretaria Estadual de Planejamento 

(SECPLAN), Secretaria Estadual de Obras (SEOBRAS) e Secretaria Estadual de Governo (SEGOV). 

Ocupou as Diretorias de Planejamento; de Estudos Hidrológicos e Projetos e de Obras da SERLA. 

Experiência em programas para mulheres, crianças população em condições de risco e 

vulnerabilidade.   
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Gestão Social – Ana Rosa de Moraes - Assistente Social, foi Diretora fundadora e Presidente do 

Instituto de Tecnologia Social – ITS, foi coordenadora social de diversos programas de apoio à 

Comunidades carentes e grupos sociais em situação de vulnerabilidade e Risco, entre eles: 

Programa Baixada Viva de urbanização integrada na Baixada Fluminense; programas de 

urbanização de favelas  em Vitória - Espírito Santo e Rio de Janeiro; coordenadora do programa de 

microcrédito da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro; coordenadora de 

programa da Fundação de Infância e Adolescência - FIA de apoio a jovens em situação de risco na 

Cidade de Deus pelo ITS; Coordenadora do trabalho social de campo junto aos moradores das áreas 

do Centros de Tratamento de Resíduos de Adrianópolis e Seropédica em Nova Iguaçu - ITS; 

coordenadora de campo do programa de ação social das obras do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro na Baixada Fluminense. 

Gestão Urbanismo e Requalificação de Patrimônio Cultural  – Christiane Lemos Ammon – 

Arquiteta e Urbanista; Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios 

Históricos – UFBA – UNESCO, Arquiteta e Urbanista nas seguintes instituições: Prefeitura Municipal 

de Paracambi; Secretaria Especial de Assuntos Fundiários - SEAF; Instituto de Terras e Cartografia 

do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ; Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro – SEOBRAS; 

Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro. Vencedora de vários 

concursos com 05 prêmios, por trabalhos e projetos em concursos de entidades públicas e privadas 

e 04 trabalhos (coletivos) publicados sobre habitação, especialmente popular, e sobre urbanismo 

para órgãos públicos. Experiência em desenvolvimento de projetos nas áreas de desenho urbano, 

equipamentos públicos e requalificação de patrimônio cultural; sócia Fundadora da Cooperativa de 

Profissionais do Habitat RJ - CO-OPERA-ATIVA e responsável pelo desenvolvimento de vários 

projetos na empresa INVENTO ESPAÇOS; sócia da SEAERJ. 

4. Demonstração de operações e capacidade locais 

O Clube de Engenharia com seus 138 anos de existência tem presença marcante na sociedade 

Brasileira e Carioca, tanto na área profissional quanto na socioeconômica e política; sob a liderança 

do Clube muitas campanhas tiveram sucesso e seus pronunciamentos são sempre com vistas à 

defesa da Sociedade e do País. 

A efetiva presença operacional local pode ser avaliada através uma visita ao site da instituição no 

endereço eletrônico10. O com uma grande quantidade e espectro das atividades do Clube de 

Engenharia, o impacto na população é muito grande; como exemplo o conhecido e icônico edifício 

Edison Passos na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Sete de Setembro no Centro do Rio de 

Janeiro, batizado em homenagem a um importante presidente do Clube de Engenharia, já recebeu 

grandes nomes da academia, da política nacional e da sociedade brasileira.  

                                                           
10http://portalclubedeengenharia.org.br/2010/06/27/o-clube-de-engenharia-e-sua-historia/ 

 

http://portalclubedeengenharia.org.br/2010/06/27/o-clube-de-engenharia-e-sua-historia/
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Dos 25 andares, os 17 primeiros andares são alugados para 

empresas e entidades de classe. No 18º andar funciona o Centro 

de Educação Continuada da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) que, em parceria com o Clube de Engenharia, 

oferece os cursos de pós-graduação e complementação 

curricular. O 19o abriga sala de jogos, bistrô, videoteca 

compartilhada com sala do Coral do Clube de Engenharia e outras 

salas de atividades.  O 20º andar abriga a presidência e o 

auditório - para 80 pessoas, onde se reúne o Conselho Diretor, 

instância máxima da entidade. No 21º funciona o setor 

administrativo, onde é feito todo o trabalho nas áreas de eventos, 

comunicação, informática, atendimento ao associado, 

departamento financeiro, entre outros. No mesmo andar estão as 

salas dos diretores e Divisões Técnicas Especializadas (DTEs). O 

22º andar é dedicado às artes - a galeria, o museu, a biblioteca e 

um auditório/teatro com 50 lugares compõem o espaço cultural do Clube. O salão de festas que 

fica no 24º andar e o grande auditório - 660 lugares, no 25º completam a estrutura operacional do 

Clube de Engenharia. 

A sede campestre do Clube, atualmente chamada de Unidade Zona Oeste, fica na Estrada da Ilha no 

241 e dispõe de 150 mil m² de área de lazer e mais 450 mil m² de floresta de preservação 

permanente, com duas trilhas para caminhadas ecológicas; abriga ainda duas piscinas (adulto e 

infantil), churrasqueiras, restaurante, campo de futebol, duas quadras de futebol de salão, duas de 

tênis e duas poliesportivas. A casa da administração é refrigerada e tem dois banheiros, cozinha e 

um espaço para leitura, com jornais e TV. O imóvel possui ainda um quiosque, adaptado para salão 

de jogos e um grande estacionamento. Nesta sede além do lazer dos associados são também 

efetuadas atividades com as comunidades locais. 

 

Aduz-se a tudo o que foi dito o valor e o prestígio do Quadro Associativo e dos membros do 

Conselho Diretor e Diretoria; toda esta estrutura instalada, mobiliada e com equipamentos de 

escritório, audio-visual e operacionais estará a disposição do Projeto para apoiar as atividades na 

medida das necessidades. 

 


