Figura 126. Representação da altura máxima permitida para prédios na Zona de amortecimento e na região em torno do Cais do Valongo.

Outro aspecto a ser considerado é o impacto do adensamento imobiliário previsto para as áreas
entre a zona de amortecimento e o mar, na transformação do peril construtivo e de ocupação
tradicional característico da zona de amortecimento do sítio arqueológico. Efetivamente o novo
conjunto ediicado de torres de 90 metros de altura terá um grande impacto no peril paisagístico da
região, mesmo estando fora da zona de amortecimento. Neste sentido a Operação Porto Maravilha
em conjunto com o IRPH e o IPHAN propõe um conjunto de ações mitigadoras do impacto visual e
social do novo conjunto que está sendo ediicado na área.
Em relação ao peril construtivo, este está protegido pela legislação municipal da Área de Proteção
do Ambiente Cultural SAGAS. Quanto a ocupação tradicional, ações como o convênio entre o
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH e SEBRAE/RJ procuram minimizar a pressão
pela transferência dos negócios tradicionais da região através da capacitação e de incentivos para
permanência destes. Nesta ação, o é contribuir para a permanência e o fortalecimento dos pequenos
negócios tradicionais no local onde estão comercialmente estabelecidos, superando as diiculdades e
desaios impostos pela transformação urbana e imobiliária. O atendimento a esses negócios leva em
consideração as questões socioeconômicas e a dinâmica de desenvolvimento das regiões onde estão
estabelecidos. Propõe-se o atendimento multi-segmentado, considerando um ciclo de intervenções
que contemple temas como gestão, marketing, visual merchandising, inovação e branding.

Figura 127. Potencial construtivo na área do Porto Maravilha

O crescimento urbano previsto na Operação Porto Maravilha (ver item 5.d) possibilitará uma
maior integração da região onde se encontra o sítio arqueológico com outras áreas da cidade. O risco
Figure 127 . Maximum permited height for buildings in the buffer zone and the
valongo Wharf’s surroundings
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de um impacto visual negativo causado pelo adensamento imobiliário com a previsão de torres de 90
metros em áreas próximas ao sítio arqueológico deverá ser minimizado pela recuperação dos espaços
públicos que ora vem sendo realizada, principalmente pelo projeto previsto de paisagismo junto ao
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Sítio Arqueológico e em todo o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.
A avenida Barão de Tefé, onde se localiza o sítio, se ligará diretamente a um grande boulevard pedonal
previsto para a nova região portuária através de uma área especialmente urbanizada para dar maior
destaque ao sítio. Toda a mobilidade da área está sendo revista com projeto que privilegia meios
alternativos de transportes como as ciclovias e a rede de veículos leves sobre trilhos, VLT.
Outro grande risco derivado do crescimento urbano previsto na Operação Porto Maravilha é a
substituição das populações tradicionais da região por uma de maior poder aquisitivo. Para mitigar
este efeito o IRPH e a CDURP estão implementando o Plano de Habitação de Interesse Social do Porto,
PHIS-Porto. A proposta é garantir a diversidade social na região com a recuperação dos imóveis de
proprietários de baixa renda e a produção de pelo menos cinco mil unidades de habitação de interesse
social. O Plano vem sendo elaborado a partir da consulta popular, feita através de audiências públicas
convocadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

4.b.4 viSita rESPonSávEl aoS bEnS do Patrimônio mundial
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo, desde que passou a ser exposto ao público, tem sido objeto
de visitação por grupos escolares, turísticos e culturais, principalmente por aqueles que são mais
próximos das questões ligadas à memória da diáspora africana nas Américas. O Sítio integra o
Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, criado pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro em 2011, a partir da descoberta arqueológica do Cais do Valongo. Além
das visitas espontâneas e as organizadas pelas escolas, são realizadas regularmente visitas guiadas a
partir do MAR - Museu de Arte do Rio de Janeiro que circulam pelos marcos da presença africana
na região do Centro da cidade, nas quais o Sítio Arqueológico Cais do Valongo igura como principal
referência. Durante o ano de 2014, o luxo total de participantes das visitas organizadas foi de cerca
de 11.200 visitantes, dos quais 1.194 através das visitas guiadas do MAR, 2.802 através de grupos com
guias próprios e o restante em grupos sem guias.
Em paralelo, a partir de 2015 o SEBRAE/RJ vem implantando um projeto de capacitação dos
empresários locais para o turismo de experiência na região. A proposta é que estes empresários de
apropriem do valor histórico da Região e envolvam o turista em uma experiência de território. Este
processo faz com que o turista consuma a cidade em sua totalidade e não entenda uma região turística
considerando apenas os equipamentos turísticos tradicionais ali existentes. Faz parte da experiência
visitar os pontos turísticos e depois almoçar em um restaurante que tenha um cardápio ou um prato
afro-brasileiro, ou visitar um comércio que tenha identidade e mantenha sua tradição.

Figura 128: audiência pública realizada em 09 de julho de 2015 para discutir o PHIS-Porto.

A inscrição como patrimônio da humanidade irá potencializar esse número de visitantes, atraindo
o grande número de turistas que desembarca na região pelos transatlânticos nos períodos de alta
visitação turística. Na temporada 2013/2014 desembarcaram no porto turístico da cidade, 305.231
visitantes (Fonte: Anuário Estatístico do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, 2014). A previsão é
que uma parte considerável desse luxo de visitantes passe pelo Sítio Arqueológico Cais do Valongo.

4.b.2 PrESSõES dE naturEza ambiEntal

4.5 númEro dE habitantES no PErímEtro do bEm E na zona dE amortEcimEnto

O principal problema de deterioração ambiental enfrentado pelo Sítio Arqueológico Cais do
Valongo está ligado ao luxo do lençol freático e ao escoamento das águas pluviais. O sistema de

Estimativa de população:

drenagem implantado pela prefeitura tem correspondido às expectativas até o momento. Os gestores
da conservação do sítio têm em conta que a longo prazo serão necessários monitoramentos para avaliar
as possíveis modiicações no lençol freático a partir das transformações causadas pelo adensamento
imobiliário em curso e a construção de tuneis subterrâneos de via expressa automotiva.

−• Na área proposta para inscrição
Não há moradores no sítio arqueológico.

−• Na zona de amortecimento

4.b.3 catáStrofES naturaiS E Planificação Prévia

A zona de amortecimento se encontra distribuída entre os bairros da Saúde e da Gamboa, os quais
somavam 15.957 habitantes no Censo de 2010. Estima-se que 15% desse total vivam na área da zona
de amortecimento. Um outro dado signiicativo na região é que 48% dos moradores são proprietários

O problema do escoamento das águas pluviais resultantes de chuvas com maior impacto tem
sido resolvido pelo sistema de drenagem por bombas implantadas no sítio. Até o momento não foi

de suas casas.

registrada nenhuma outra situação de risco de origem natural.
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Figura 129: legislações urbanísticas e de proteção do patrimônio na zona de amortecimento.

5. PROTEçãO E GESTãO DO bEM
5.a PoSSE
A Constituição brasileira estabelece que os sítios arqueológicos são bens de propriedade do Estado
Brasileiro (Art.20, inciso X), sendo sua proteção e gestão de competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Art. 23, inciso III).
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo está localizado na Praça Jornal do Comércio, portanto numa
área pública. A gestão do sítio é, portanto, de responsabilidade da Prefeitura Municipal da cidade do
Rio de Janeiro consorciada com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

5.b dESignação dE ProtEção
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo encontra-se sobre a Proteção Federal do IPHAN – Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – através da Lei federal nº 3924 de 26 de julho de
1961, conhecida como Lei da Arqueologia, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e préhistóricos. Essa lei é o instrumento legal que rege a preservação e a gestão do patrimônio arqueológico
brasileiro, a saber, os sítios arqueológicos e os materiais a ele relacionados. Nos seus artigos 7º e 27,
a lei prevê o registro e o cadastro dos sítios arqueológicos brasileiros. O registro obedece à Portaria
IPHAN nº 241, de 19 de novembro de 1998, que cria a Ficha de Registro dos Sítios Arqueológicos. As
ichas de registro são incialmente encaminhadas ao IPHAN e, após sua homologação, são inseridas
no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos – CNSA. O Sítio Arqueológico Cais do Valongo está
devidamente registrado deste o dia 25 de abril de 2012.
A área da zona de amortecimento é protegida pelo IPHAN através da Portaria 135 de 13 de março
de 2013, que dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a área de entorno dos bens tombados federais
na região, e pela instância municipal por se encontrar dentro de uma APAC (Área de Proteção do
Ambiente Cultural). As APACs são instrumentos do Plano Diretor Municipal destinados a promover
a proteção em conjunto dos ambientes construídos da cidade. A APAC, denominada SAGAS (Saúde,
Gamboa e Santo Cristo), onde se localiza o Sítio Arqueológico Cais do Valongo e sua zona de
amortecimento foi estabelecida em 1988 através do Decreto Municipal n. 7351/88. Além desta APAC,
o município do Rio de Janeiro criou, em 23 de novembro de 2009, através da Lei Complementar 101,
a “Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio”. As operações nesta área têm,
dentre outros, o objetivo de possibilitar a recuperação de imóveis com importância para proteção
do patrimônio cultural contemplando a devida identiicação dos patrimônios material e imaterial,
passado e presente, e permitem a criação de circuitos histórico-culturais e a capacitação técnica de
moradores na área de turismo e hotelaria.

Na Zona de Amortecimento existem inúmeros imóveis tombados nas instâncias federal, estadual e
municipal (veja anexo 10).

Figure 130: Urban development and heritage protection legislation pertaining to the buffer zone
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INSTRuMENTOS lEGAIS DE PROTEçãO DO SíTIO
ARQuEOlóGICO E DA SuA ZONA DE AMORTECIMENTO
Instância de
Governo

Instituição
Responsável

Ano e Tipo de proteção

Federal

IPHAN

2012: Registro do Sítio Arqueológico Cais do Valongo

Federal

IPHAN

1938: Tombamento do Conjunto Arquitetonico e Paisagistico do
Jardim e Morro do Valongo

supervisionado pelo primeiro. O projeto de conservação recentemente elaborado e aprovado pelo
IPHAN, está sendo progressivamente implantado ao longo deste ano de 2015.
A atuação do IPHAN no Rio de Janeiro se dá através da sua Superintendência Estadual, e no âmbito
da Prefeitura do Rio, as ações de proteção, registro, iscalização e conservação dos bens arqueológicos
e culturais são atribuição do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH, sendo que a atuação
institucional do Município do Rio de Janeiro na proteção do patrimônio cultural remonta ao ano de 1980.
Além da legislação municipal mencionada, na zona de amortecimento se sobrepõe a atuação do
IPHAN através da Portaria de Entorno n.135/2013 e do IRPH através da APAC – SAGAS. Todas as
obras nestas áreas necessitam de autorização prévia do desses órgãos.

Federal

IPHAN

1938: Tombamento da Igreja de São Francisco da Prainha

Federal

IPHAN

1938: Tombamento da igreja de Nossa Senhora da Saúde

Federal

IPHAN

2014: Tombamento provisório das Docas Pedro II

Federal

IPHAN

2013: Portaria 135 de delimitação das áreas de entorno dos bens
tombados na região.

No caso especiico do Sitio Arqueológico Cais do Valongo, as ações de consolidação e manutenção, desde
que previamente aprovadas pelo IPHAN, são de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP – Companhia de Desenvolvimento Urbano da

Estadual

INEPAC

1987: Tombamento da Pedra do Sal

Região do Porto do Rio de Janeiro, autarquia da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro.

Municipal

IRPH

1986: Tombamento da Fundição Manoel Lino Costa

Municipal

IRPH

1986: Tombamento do Prédio na Rua Sacadura Cabral, 145

Municipal

IRPH

1986: Tombamento Escadaria na Rua Costa Barros.

Municipal

IRPH

1983: Tombamento do Centro Cultural Municipal José Bonifácio.

Municipal

IRPH

1988: Decreto Municipal que estabelece a APAC SAGAS

Municipal

IRPH

1998: Tombamento da Sede da Antiga Revista O Cruzeiro

5.c mEioS dE aPlicação dE mEdidaS dE ProtEção
A já citada Lei Federal de Arqueologia nº. 3924/61 é o principal instrumento jurídico para a proteção
do Patrimônio Arqueológico Brasileiro, estando amparada na Constituição Brasileira. O responsável
pela aplicação da Lei de Arqueologia é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, que faz a gestão dos bens arqueológicos do país, ou seja, dos sítios e coleções arqueológicas.
Como já nos referimos, as medidas de proteção legal aos sítios arqueológicos se dão a partir da

Instância

Federal

Instituição

IPHAN

Estadual

INEPAC

Municipal

IRPH

Municipal

CDURP

Atribuição

Atividade de intervenção no bem e na zona de
amortecimento

Responsável pela proteção e
conservação do Patrimônio
Arqueológico e Cultural Brasileiro.

Analisa, aprova e iscaliza as intervenções no
bem e em parte da sua zona de amortecimento
que também é área de entorno de bens
tombados.

Instituto vinculado a Secretaria
Estadual de Cultura do Rio de
Janeiro, é responsável pela proteção
e conservação do patrimônio
cultural do Estado.

Analisa, aprova e iscaliza as intervenções na
Pedra do Sal, bem tombado estadual, integrante
da Zona de Amortecimento.

Instituto responsável pela proteção Analisa, aprova e iscaliza as intervenções nos
e conservação do patrimônio
bens tombados municipais e nas Áreas de
cultural da cidade do Rio de Janeiro Proteção do Ambiente Cultural.
Autarquia responsável pela
implementação e gestão da
operação urbana consorciada de
revitalização da área portuária.

É a gestora da Prefeitura na Operação
Consorciada Porto Maravilha. É a responsável
pelas ações de consolidação e conservação do
Sítio Arqueológico. Cabe a ela a articulação
dos órgãos públicos e privados para a execução
das obras de urbanização da região do
porto. Participa também na aprovação dos
empreendimentos imobiliários da área.

Concessionária de Energia Elétrica
no Município do Rio de Janeiro.

É a responsável pelo rebaixamento da iação
aérea e retirada dos postes na zona de
amortecimento do bem.

apresentação da Ficha de Registro do Sítio Arqueológico ao IPHAN e da homologação e inserção da
mesma no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos – CNSA pelo Instituto. Toda e qualquer ação
no bem arqueológico deverá ser previamente autorizada pelo IPHAN.
LIGHT

A pesquisa arqueológica do Cais do Valongo se efetivou em cumprimento da legislação federal
acima mencionada e, concomitantemente, da aplicação do Decreto Municipal Nº 22872 de 7 de maio

Concessionária resultante
de parceria publico-privada,
Porto Novo SA responsável pela execução das
obras e prestação de serviços da
operação urbana porto maravilha.

de 2003, que criou a obrigatoriedade da pesquisa arqueológica nas obras de intervenção urbana. Seu
art. 1º estabelece que:
“Todas as obras que envolvam intervenções urbanísticas e/ou topográicas
realizadas pelo Poder Público Municipal – direta ou indiretamente, em áreas
que surgiram interesse histórico, deverão prever estudos e acompanhamento
com vistas a pesquisa arqueológica.”
As ações e projetos de proteção e conservação do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo e sua
Zona de Amortecimento, são conduzidos em comum acordo pelo o IPHAN e a Prefeitura, sendo
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Municipal

Estadual

CEPPIR

SEBRAE/RJ

Executa a urbanização dos espaços públicos e
implantação de novos sistemas viários na área
de especial interesse urbanístico do Porto do Rio
de Janeiro.

Responsável pela promoção de
ações positiva nas políticas de
igualdade racial

Está envolvida na promoção das atividades do
sítio arqueológico como símbolo da Celebração
da Herança Africana. Será responsável pela
presidência do Comite Gestor do Sítio.

Entidade privada, sem ins
lucrativos com o objetivo de
fomentar o empreendedorismo e a
formalização de pequenas e micro
empresas.

Parceria com a CDURP e com o IRPH no
projeto SEBRAE no Porto visando a retenção
dos negócios já estabelecidos na Região
Portuária, capacitação do comércio tradicional e
impulso ao turismo de experiência.
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Municipal

Riotur

Empresa de Turismo do Municipio
do Rio de Janeiro, responsável pelas
politicas de promoção da atividade
turística na cidade.

Envolvida na organização de circuitos turísticos
na zona portuária. Montagem junto com o
SEBRAE/RJ de um projeto de Turismo de
Experiência para a área.

Sociedade
Civil

Instituto dos
Pretos Novos

Organização não governamental
criada para divulgar e conservar o
sítio arqueológico do Cemitério dos
Pretos Novos

Mantém um museu na área do sitio
arqueológico do cemitério dos pretos novos.
Participa ativamente das ações relativas
ao Circuito Histórico e Arqueológico da
Celebração da Herança Africana.

Sociedade
Civil

Quilombo
Pedra do Sal

Comunidade da sociedade civil
organizada em torno da titulação
pelo Estado do quilombo já
reconhecido na área da Pedra do
Sal

Reivindica a titulação de conjunto de 3
imóveis não ocupados na área da zona de
amortecimento. Reivindicação essa reconhecida
pela Prefeitura através da Lei 5781 de 22 de
julho de 2014.

Agremiação civil de matriz cultural
africana.

Grupo local ligado ao carnaval, com
participação ativa nas manifestações culturais
da região.

Sociedade
Civil
Municipal/
Sociedade
Civil

Afoxe Filhos
de Gandhi

COMDEDINE Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos dos Negros

Organização de consulta e interação entre a
comunidade de afrodescendentes e a Prefeitura
Municipal. Participa ativamente da promoção
do circuito de celebração da herança africana.

Sociedade
Civil

Incubadora
Afro
Brasileira

Empresa não governamental
com o objetivo de capacitar
economicamente a população
negra do Rio de Janeiro.

Atua na região em projeto de capacitação
dos afrodescendentes como futuros
empreendedores.

Sociedade
Civil

Conselho de
Cultura do
Porto

Rede de representação de artistas
produtores e instituições culturais
da região do Porto do Rio de
Janeiro

Criado em 2015 pretende assessorar e articular
as atividades culturais da região.

Plano

Data

Escopo

Responsável

Abrangência

Status

Metas e Ações para
zona onde se localiza
o bem

Plano Diretor
do Município
do
Rio de Janeiro

2011

Ordenar o
desenvolvimento da
cidade tendo como
base o desenvolvimento
sustentável e a função
social da cidade e da
propriedade urbana.
Deine as Áreas de
Especial Interesse
Urbanístico, AEIU.

SMU

Município do
Rio de Janeiro

Em andamento

Incentiva a ocupação
urbana na região.
AEIU Porto.

Operação
urbana Porto
Maravilha

2009

Promover a
requaliicação
urbana da região,
o seu adensamento
populacional e a
valorização de seu
patrimônio histórico
material e imaterial.

CDURP

Região
portuária
incluindo
bem e zona de
amortecimento

Em andamento

Adensamento da zona
entre APAC SAGAS e
o mar.
Restauração de imóveis
tombados na Zona de
Amortecimento.
Consolidação e
Conservação do Bem

Área de
Proteção do
Ambiente
Cultural/
SAGAS

1988

Visa promover a
proteção do ambiente
cultural urbano de
regiões com signiicação
urbana da cidade.

IRPH

Região
portuária
incluindo
bem e zona de
amortecimento

Concluído com
a aprovação
da lei

Garantir a preservação
do conjunto ediicado
histórico da região
do porto e da sua
ambiência

Programa
Novas
Alternativas

1998

Promover projetos
habitacionais em áreas
consolidadas da cidade.

SMH

Município do
Rio de Janeiro

Em andamento

Promover ações de
revitalização de imóveis
degradados na zona
de amortecimento
com a inalidade de
transformá-los em
habitação social.

PHIS-PORTO

2015

Produzir ao menos
5000 habitações de
interesse soclal na Área
de Especial Interesse
Urbanístico do Porto.

IRPH/
CDURP

Região
Portuária
incluindo o
bem e a zona de
amortecimento.

Em
implementação

Garantir habitação
de interesse social
na região do porto,
priorizando a
população de baixa
renda ali residente.

PRO-APAC
Porto

2014

Recuperar o conjunto
arquitetônico de valor
histórico nos bairros da
Saúde, Gamboa e Santo
Cristo

IRPH/
CDURP

Região
portuária
incluindo
bem e zona de
amortecimento

Em andamento

Promover a restauração
dos bens tombados e
preservados da área
através de editais de
inanciamento.

Plano de
Mobilidade
Urbana
Sustentável

2015

SMTR
Desenvolver propostas
para que o sistema viário
e de transportes da
cidade ocorra de forma
sustentável

Município do
Rio de Janeiro

Em
implementação

Promover sistema viário
e transporte sustentável
na região através da
implantação de ciclovias
e VLTs (veículos leves
sobre trilhos).

SEBRAE no
Porto

2011

SEBRAE/RJ
Atendimento aos
pequenos da Região
Portuária, de maneira a
desenvolver e fortalecer
as atividades já existentes,
contribuindo para a
inclusão produtiva
e a integração
socioeconômica dos
pequenos negócios
ao processo de
desenvolvimento e
transformação urbana.

Região
portuária
incluindo
bem e zona de
amortecimento

Em andamento

Capacitar pequenos
negócios já
estabelecidos ou
empreendedores que
queiram se estabelecer
na região.

5.d PlanoS ExiStEntES rElacionadoS ao municíPio E à rEgião Em quE o bEm candidato
SE localiza

O Plano Diretor em vigência na cidade do Rio de Janeiro, divide o município em quatro macrozonas
distintas: ocupação urbana assistida, condicionada, controlada e incentivada. A região onde se localiza
o bem e sua zona de amortecimento é considerada como de ocupação urbana incentivada. Em 1988
um plano de preservação foi elaborado para área e resultou na legislação da APAC SAGAS. A partir
de 2009 a Operação consorciada Porto Maravilha, junto com diversos programa e planos buscam
promover a revitalização sustentável da área da APAC SAGAS.

SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo; SMH – Secretaria Municipal do Habitat; SEBRAE/RJ – Serviço brasileiro de apoio as micro e pequenas empresas no Estado do Rio de Janeiro;
SMTR – Secretaria Municipal de Transportes; CDURP – Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro; IRPH – Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.
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5.E Plano dE gEStão do bEm ou outro SiStEma dE gEStão
O Plano de Gestão reconhece o Sítio Arqueológico Cais do Valongo e sua zona de amortecimento
como referência identitária da grande diáspora forçada pela escravidão de africanos para o continente
americano. Neste sentido procura dentro do planejamento da cidade para a Área de Especial Interesse
Urbanístico do Porto do Rio de Janeiro, garantir os atributos que dão ao bem o Valor Universal
Excepcional, segundo uma perspectiva de sustentabilidade que absorva os impactos da grande
densiicação prevista para as áreas próximas a zona de amortecimento.

Dimensão

Ação

Responsável

Status

Data
início

Data
término

Metas

Arqueológica

Projeto de
Drenagem e
Controle do lençol
freático.

Concessionária
Porto Novo

concluído

2013

2013

Impedir a inundação do
sítio através da instalação de
sistema de bombeamento e
controle do lençol freático.

Arqueológica

Gestão de resíduos
e conservação de
áreas verdes.

Concessionária
Porto Novo

Em andamento

2013

Ação
continuada

Limpeza e capina do sítio
arqueológico.

Arqueológica

Consolidação e
conservação do sítio
arqueológico

CDURP

O projeto de
consolidação
foi aprovado e o
de conservação
encontra-se
em análise no
IPHAN.

2015

2016 previsto Garantir a conservação do
em relação a sítios e com isso os atributos
consolidação do seu Valor Universal
Excepcional.

Urbanístico

Rebaixamento da
iação elétrica e
retirada dos postes
na área do sítio
arqueológico

Light

Em andamento

2013

2016
(previsto)

Garantir a limpeza visual
de toda a área da zona de
amortecimento.

Urbanístico

Implantação
do sistema de
transportes VLT

Parceira
publico/privada

Em andamento

2014

2016

Criação de sistema
sustentável de mobilidade
com 28 km de percurso do
veículo leve sobre trilhos e
uma estação junto ao sítio
arqueológico.

Urbanístico

Implantação de
circuito de ciclovia
na área do Porto.

Concessionária
Porto Novo

Em andamento

2015

2016

Criação de um circuito
alternativo e sustentável de
mobilidade com 17 km de
ciclovia.

Urbanístico

Construção de 8,4
km de túneis;

Concessionária
Porto Novo

Em andamento

2014

2016

Retirar o tráico de passagem
rodoviária da região

Urbanístico

Reurbanização de 70 Concessionária
km de vias e 650.000 Porto Novo
m² de calçadas

Em andamento

2012

2016

Requaliicação do espaço
urbano

Urbanístico

Implantação de
aproximadamente
4km de vias
exclusivas de
pedestres;

Concessionária
Porto Novo

A ser iniciado

2016

2016

Mudar o padrão de ocupação
da área com a criação de
promenades

Urbanístico

Reconstrução de
700 km de redes
de infraestrutura
urbana (água,
esgoto, drenagem,
elétrica, gás natural,
telecomunicações e
iluminação pública);

Light/CEG/
CEDAE

Em andamento

2012

2016

Requaliicar
urbanisticamente a área.

Urbanístico

Projeto Paisagístico
do Sítio Cais do
Valongo e do
Circuito Histórico
e Arqueologico
da Celebração da
Herança Africana.

IRPH

Projeto concluído 2014
e em fase de
análise pelo
IPHAN

2017
(estimado)

Requaliicar
paisagisticamente a área,
criando um espaço da
memória.

Urbanístico

PRO APAC PORTO

IRPH - CDURP Em andamento

2014

Ação
continuada

Restaurar o conjunto
histórico ediicado da região.

Urbanístico

Plano de Habitação
de Interesse Social
no Porto Maravilha

CDURP-SMH

2014

A gestão proposta se estrutura através de três níveis de ação: normativa, operacional e de
monitoração. Essas ações incidem igualmente sobre as três dimensões do bem e da sua zona de
amortecimento:

−• A dimensão arqueológica, que envolve as ações concernentes ao sítio propriamente dito e
sua manutenção;
−• A dimensão urbanística, que se refere ao tratamento e valorização do contexto urbano em
que se insere o sítio arqueológico e sua articulação com resto da cidade;
−• A dimensão social, econômica e cultural, que ser refere as ações de valorização do sítio na
sua perspectiva social e cultural, e especialmente na relação deste com a população local e
com o turismo.
A ação normativa refere-se à legislação e seus respectivos procedimentos administrativos, necessários
a garantir os atributos que constituem o Valor Universal Excepcional do bem. Os instrumentos
existentes em vigor, de natureza patrimonial e urbanística são suicientes para dar suporte a uma boa
gestão do bem e da sua zona de amortecimento.
A ação operacional compreende o conjunto de ações voltadas para a conservação do sítio
arqueológico e dos imóveis de valor histórico cultural existentes na zona de amortecimento. Esta
ação também diz respeito a requaliicação e promoção do sítio e de sua zona de amortecimento de
modo a divulgar o seu Valor Universal Excepcional para o público em geral. São elencadas abaixo as
ações já realizadas, as em fase de realização e aquelas que devem ser previstas para garantir o processo
continuado de conservação e promoção do sítio.
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Em andamento

Fixar a população local
qualiicando as moradias.
Produzir novas moradias de
Interesse social na região.
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Ação

Responsável

Status

Data
início

Data
término

Metas

Social e
Cultural

Circuito Histórico
e Arqueológico
da Celebração da
Herança Africana

PCRJ –
Sociedade
Civil – IPHAN
- INEPAC

Concluído

2011

2012

Criação de circuito na
cidade de reconhecimento
e valorização do legado da
cultura africana no Brasil

Social e
Cultural

Instituto dos Pretos
Novos

Sociedade civil

Em andamento

2005

Ação
continuada

Desenvolve atividades
relacionadas à história,
memória e cultura
afrodescendentes na região
portuária, através de oicinas
de história, exposições de
arte, rodas de samba, jongo e
capoeira e outras atividades
culturais.

Social e
Cultural

Quilombo Pedra
do Sal

PCRJ –
Sociedade Civil

Concluído

2014

Reconhecimento
de comunidade de
afrodescendentes da região

Social e
Cultural

Lavagem do Cais do
Valongo

PCRJ –
Sociedade Civil

Em andamento

2012

Ação
continuada

Ritual anual de reapropriação cultural do sítio
arqueológico.

Social e
Cultural

Rio Walking Tours
Pequena Africa

Riotur

Em andamento

2013

Ação
continuada

Circuito de visitação
turistica envolvendo o Sítio
Arqueológico.

Social e
Cultural

Memorial de
visitação do Cais do
Valongo

PCRJ –
Governo
Federal - MAR

A ser implantado

Social e
Cultural

Projeto Sal do
Samba

Quilombo da
Pedra do Sal

Em andamento

Social e
Economico

SEBRAE no PORTO

SEBRAE RJ CDURP

Em andamento

Social e
Econômico

Distrito Criativo

Sociedade Civil
- CDURP

Em andamento

Figura 130: Delimitação da APAC SAGAS

Dimensão

Criação de Memorial da
Cultura de Matriz Africano
nas Docas Pedro II.
Ação
continuada

2011

Realização de uma série
de eventos: Mercado
Gastronômico; Festas de São
Jorge, Irês, Iabás; Celebração
do tombamento da Pedra
do Sal
Capacitar os pequenos e
micro empreendedores da
região; apoiar potenciais
novos negócios para a Região
Portuária.
Dinamizar a atividade
turística da região através do
Turismo de Experiência.
Criação de Portal Digital
de congregue e divulga as
atividades dos pequenos
empresários da região, com
empresas relacionadas a
atividades sustentáveis.
Atrair a instalação de
negócios criativos e
sustentáveis na região do
Porto.
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Figura 132: Reurbanização das vias públicas.

Figura 131. Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.
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Figura 134: Projetos de Habitação Social

Figura 133: mobilidade na área do porto.

Figura 135: Quilombo da Pedra do Sal

Considerando que as ações normativas sobre o sitio e sua zona de amortecimento envolvem as
três esferas governativas e as ações operacionais envolvem estas mais a sociedade civil, o comite
gestor proposto relete na sua estrutura essa diversidade de instituições e de representantes da
sociedade.
O Comite Gestor a ser criado por decreto do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, será
responsável por coordenar a gestão do Sitio Arqueológico Cais do Valongo, da sua Zona de
Amortecimento e do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.
A gestão se dará através da atuação de forma consultiva e deliberativa sobre questões que
afetema área de gestão; da participação de forma colaborativa nas ações que interfiram na
área de gestão; e da proposição de políticas, programas, projetos e ações de caráter educativo,
cultural, turístico, econômico ou social que tenham como objetivo a conservação, valorização
e promoção do patrimônio cultural de natureza material ou imaterial relacionados ao Sítio
Arqueológico do Cais do Valongo e sua Zona de Amortecimento e ao Circuito Histórico e
Arqueológico de Celebração da Herança Africana.
A presidencia do Comite Gestor caberá ao Coordenador da Coordenadoria Especial de
Promoção das Políticas de Igualdade Racial (CEPPIR).
O Comite Gestor será composto de um Conselho Curatorial e de uma Comissão Executiva.
Caberá ao Conselho Curatorial encaminhar propostas à Comissão Executiva para deliberação
e avaliação de viabilidade técnica e econômica; analisar, debater e aprovar propostas e demandas
apresentadas pela Comissão Executiva; iscalizar e cobrar da Comissão Executiva o cumprimento
de suas atribuições; e estabelecer diálogo com moradores, sociedade civil, empresas e instituições
públicas ou privadas sobre questões que envolvam o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo e o
Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana.
O Conselho Curatorial será composto de 13 (treze) representantes, cabendo a presidência ao
representante do COMDEDINE (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro); 1 (uma)
cadeira para a presidência do Comitê Gestor; 2 (duas) cadeiras para organizações governamentais
com atuação na promoção e defesa dos interesses da população negra; 9 (nove) cadeiras ocupadas
por representantes da sociedade civil, comprovadamente vinculadas a questões de interesse
da população negra. Cabe a presidência do Comite Gestor convidar os representantes das
organizações governamentais. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em assembléia
pública.
Caberá a Comissão Executiva encaminhar propostas e demandas ao Conselho Curatorial para
deliberação e aprovação; analisar e avaliar as propostas elaboradas pelo Conselho Curatorial
quanto a sua viabilidade técnica e econômica; atuar de forma executiva implementando
programas, ações e projetos apresentados pelo Conselho Curatorial, quando aprovados pela
Comissão Executiva; representar-se frente aos demais órgãos e instituições públicas, setores da
iniciativa privada e organizações da sociedade civil na defesa das políticas estabelecidas pelo
Conselho Curatorial; atuar como interlocutor junto à UNESCO quanto a questões relacionadas
ao Sítio Arqueológico do Cais do Valongo.
A Comissão Executiva será composta pela representação de 11 (onze) instituições, todas com
um titular e seu respectivo suplente. A presidência caberá a Coordenadoria Especial de Promoção
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Sociedade Civil

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Governo Estadual

Governo Federal

LEGEND

SEBRAE
1 representante

RIOTUR
1 representante

Coordenadoria
de Relações
Internacionais
PCRJ

IPHAN
1 representante

1 representante
INEPAC

1 representante

SME

1 representante

1 representante

SMC

Município do Rio de Janeiro (Riotur); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

9 representantes

1 representante

IBRAM

(INEPAC) e; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

1 representante

CDURP

(SEBRAE); Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM); Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

1 representante

IRPH

de Educação (SME); Coordenadoria de Relações Internacionais da PCRJ; Empresa de Turismo do

2 representantes

Organizações da
sociedade civil
ligadas à cultura e a
promoção de
políticas para a
população afrodescendente

Porto do Rio de Janeiro (CDURP); Secretaria Municipal de Cultura (SMC); Secretaria Municipal

Instituições
governamentais de
promoção da
igualdade racial

CEPPIR

Presidente

COMITÊ EXECUTIVO

Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH); Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do

1
representante

CEPPIR

COMDEDINE

Presidente

CONSELHO CURATORIAL

CEPPIR

Presidente

COMITÊ GESTOR DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO CAIS DO VALONGO - PROPOSTA DE ESTRUTURA

das Políticas de Igualdade Racial (CEPPIR). As outras instituições representadas são: Instituto
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5.f fontES E nívEiS dE financiamEnto
Municipal - Recursos da Operação Urbana Porto Maravilha

A AEIU do Porto do Rio é uma Operação Urbana Consorciada, isto é, um instrumento de política
urbana instituído no Brasil pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001. A lei que criou a AEIU
do Porto, redeiniu os parâmetros urbanísticos e de uso do solo da área, autorizando o aumento de
potencial adicional de construção. Para utilizar este potencial adicional de construção, o interessado
deve pagar uma contrapartida inanceira ao Município, adquirindo Certiicados de Potencial
Adicional de Construção - CEPACs. Por sua vez o Município deve aplicar os recursos advindos da
venda dos CEPACs num plano de requaliicação da área, o qual é aprovado pela mesma lei.
Por estar dentro da AEIU, a urbanização do entorno e conservação do Sítio Arqueológico Cais do
Valongo é parte do objeto do contrato de PPP para a requaliicação urbana, cuja as prestações públicas
são pagas com recursos advindos dos CEPACs. O Contrato de PPP irmado com a Concessionária
Porto Novo tem prazo de 15 anos, de junho de 2015 a junho de 2026.
Dos recursos arrecadados com venda dos CEPACS, 3% são destinados exclusivamente para projetos
de recuperação e de valorização do patrimônio histórico e cultural e de fomento à atividade cultural.
Em valores de junho de 2011, quando foi realizado o leilão de venda dos CEPACs, os 3% representam
105 milhões de reais (cerca de 35 milhões de dólares).
Como parte da Operação Urbana, uma parcela destes recursos está sendo utilizada diretamente
no Sítio Arqueológico no Cais do Valongo por meio do Programa Porto Maravilha Cultural para
o projeto de consolidação do sítio, pesquisa e catalogação do acervo arqueológico, implantação da
exposição arqueológica no Centro Cultural José Bonifácio e apoio a eventos e manifestações culturais
para promoção do Sítio Arqueológico Cais do Valongo e do Circuito da Herança Africana.

5.g fontES dE ExPErtiSE E trEinamEnto Em técnicaS dE conSErvação E gEStão
As duas instituições de proteção do patrimônio cultural diretamente envolvidas com a conservação
e gestão do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, o IPHAN e o IRPH, contam em seu corpo técnico
com arquitetos, arqueólogos e outros proissionais capacitados para atuar no sítio.
Como já foi mencionado, a Prefeitura está inalizando a implantação, neste ano de 2015, do Laboratório
Aberto de Arqueologia Urbana, localizado em um imóvel restaurado nas proximidades do sítio
arqueológico, para funcionar como um centro de referência e divulgação do trabalho da arqueologia.
No âmbito do IPHAN, destaca-se o Centro Lucio Costa (CLC), centro regional de formação em
gestão do patrimônio, com sede no Rio de Janeiro, que é um Centro de Categoria II da UNESCO. Foi
criado a partir do Acordo para a Criação e Operação do Centro Regional de Treinamento em Gestão
do Patrimônio no Rio de Janeiro – Categoria II, irmado entre o Governo do Brasil e a UNESCO em
julho de 2010. Tem por objetivo promover a cooperação regional entre os 17 países de língua oicial
portuguesa e espanhola da África (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique
e São Tomé e Príncipe), da América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e da Ásia (Timor Leste) visando a ampliação da capacidade de
gestão das instituições envolvidas na preservação de bens culturais e naturais.
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Localizado no centro do Rio de Janeiro, o Centro Lucio Costa desenvolve uma série de atividades
de formação, pesquisa e documentação em grande parte ligadas à região do Sítio Arqueológico Cais
do Valongo e adjacências. Sua atuação visa à integração para a melhoria da gestão dos bens dos
países inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, tratando da formação, intercâmbio e produção de
conhecimentos, com foco na implementação da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural de 1972, da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de
2003 e da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005.

5.h inStalaçõES Para viSitantES E infraEStrutura
É compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro e do IPHAN a implantação de um Memorial
de Visitação, conforme previsto na já citada carta Recomendações do Valongo.96 Este memorial
centralizaria as informações para o visitante e seria responsável pela exposição de parte do acervo
arqueológico encontrado nas escavações. Para isso, foi indicado pela carta Recomendações do
Valongo o uso do galpão das Antigas Docas D. Pedro II, bem tombado pelo IPHAN, com cerca
de 14.000 m² de propriedade do Estado Brasileiro. A proposta envolve o IPHAN, a Prefeitura e o
MAR - Museu de Arte do Rio de Janeiro, localizado no Porto do Rio, vizinho ao sítio arqueológico.
O compromisso dos entes públicos envolvidos é que o espaço do galpão abrigue deinitivamente o
Memorial da Celebração da Herança Africana, além do Centro de Recepção de Visitantes e de uma
área de exposição permanente do acervo arqueológico e da coleção de arte afro-brasileira do MAR,
que se propõe a gerir esse equipamento cultural.
Faz parte do acervo MAR uma coleção dedicada à cultura afro-brasileira, que conta com pinturas
e desenhos de artistas representativos da cultura negra como Heitor dos Prazeres, Emanoel Araújo
e Rubem Valentim, documentos e objetos que contam um pouco da história das relações escravistas
no Brasil e registros iconográicos que testemunham a inluência da cultura africana em nosso país
como também a visão do mundo ocidental para este continente, como é o caso das representações
alegóricas. A coleção afro-brasileira do MAR conta atualmente com cerca de 200 obras inseridas ou
em processo de formalização no acervo do museu, no entanto este número será ampliado durante a
política de formação de acervo do MAR nos próximos anos (Anexo).
É também compromisso dos entes públicos a implantação de sinalização direcional, bem como
sinalização explicativa dos locais ligados à herança africana. Há também previsão de instalação de
piso diferenciado sinalizando os diferentes pontos.
Cabe destacar, conforme disposto na Carta de Recomendações do Valongo, a necessidade do uso
de uma linguagem visual comum, que remeta ao conjunto da obra e facilite a leitura por parte do
visitante. Esta relexão resultou na elaboração de um símbolo especíico que serviria como norte para
a elaboração de uma logomarca. Esta simbologia foi selecionada após cuidadoso trabalho espiritual
das autoridades religiosas integrantes do Grupo de Trabalho do Circuito.
96
A carta “Recomendações do Valongo” é um dos resultados do trabalho desenvolvido pelo Grupo
de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana na Região
Portuária do Rio de Janeiro, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 34803, de 29 de novembro
de 2011. Esse grupo se reuniu por sete meses para discutir a implantação de um circuito que inclui sítios
arqueológicos, sítios históricos e sítios vivos da área do porto do Rio de Janeiro, tendo o Cais do Valongo
como centro, no sentido de preservar a memória da herança africana do local. Essa carta foi apresentada em
audiência pública em 26 de junho de 2012.
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5.i Política E ProgramaS rElacionadoS a aPrESEntação E a Promoção do bEm
O Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, deinido conjuntamente
pela Prefeitura e representantes de movimentos sociais e da população local, criou uma dinâmica de
visitação e valorização dos marcos da presença afro-brasileira no Valongo.
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo vive um intenso e progressivo processo de reconhecimento
como memorial da diáspora africana pela comunidade afro-brasileira, com forte participação da
sociedade civil. Neste sentido, diversas atividades de valorização do sítio estão sendo incorporadas
ao calendário oicial do Município. A lavagem simbólica do Cais do Valongo é um deles. Realizada
sempre no primeiro sábado de julho, a lavagem é um ritual de limpeza e puriicação espiritual e de
homenagem aos espíritos dos ancestrais que cruzaram essa porta de entrada para as Américas na
condição de cativos.
Outro evento a ser destacado é o Domingo no Cais pela Igualdade Racial que marca o encerramento
do mês da Consciência Negra (novembro), realizado em parceria com a CDURP (Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro) e a comunidade da região portuária.

escolas da região; as atividades de formações com professores “Imagens desde a periferia” e “Jogos
de Alteridade”, que lançam mão do universo da equidade racial e social na sociedade brasileira como
motes para debater a história, o sujeito e os lugares de fala e airmação na contemporaneidade.
Desde 2013, o MAR realiza ainda a Jornada de Educação e Relações Étnico-raciais, onde os
professores de todo o estado são convidados a submeterem trabalhos acadêmicos e relatos de
experiência sobre o desenvolvimento deste tema em suas aulas e práticas escolares. A jornada busca
promover um espaço de debates, trocas de experiências e relexões sobre como a arte e a cultura
podem contribuir para a construção de uma educação inclusiva e plural. Deste modo, o Museu de
Arte do Rio vem trabalhando sistematicamente para o reconhecimento e valorização deste porto
de entrada da cultura de matriz africana bem como trazer este debate para a prática cultural e de
educação. Todo esse trabalho servirá de base para implementação de ações semelhantes no âmbito do
Memorial de Celebração da Herança Africana.
A criação de Memorial a ser instalado no prédio docas Pedro II, associado ao Sítio Arqueológico
Cais do Valongo, é uma das primeiras reivindicações dos gestores públicos e das instituições da
sociedade civil envolvidas com as questões da herança africana, como atesta a chamada “Carta do
Valongo, RJ”, datada de 17 de março de 2011, quando se reuniram, ainda sob o impacto da recente
descoberta, sob a coordenação da Profª Tania Andrade Lima, representantes da Fundação Palmares,
do CEDINE – Conselho estadual dos Direitos do Negro, da coordenadoria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Instituto dos Pretos Novos, além do Prof. Adair
rocha (PUC-RJ e UERJ) e do arqueólogo Reinaldo Tavares, então mestrando do Museu Nacional,
e da coordenadora da reunião. Esta Carta do Valongo fez a primeira referência à necessidade de
se constituir uma instituição cultural no local ao propor que se efetivasse o lançamento da pedra
fundamental de um “Memorial da Diáspora Africana” no dia 21 de março de 2011, consagrado como
Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.97

5.J nívEl E ExPErtiSE da EquiPE (ProfiSSional, técnica, dE manutEnção)
O IRPH e o IPHAN compartilham a conservação e proteção do sítio arqueológico e da sua zona de
amortecimento. Ambas as instituições contam com quadro proissional variado e qualiicado:
O IRPH conta com 82 funcionários, dos quais 64 proissionais de nível superior, sendo 53 arquitetos,
6 engenheiros civis, 4 historiadores e 1 museólogo e 1 arqueólogo. Destes 64 proissionais, pelo menos
20 são mestres e/ou doutores.
Figura 136. Encenação teatral no dia da Consciência Negra no Sitio Arqueológico Cais do Valongo,
20 de novembro de 2014 - Foto João Maurício Bragança

Por sua vez, Museu de Arte do Rio, através da Escola do Olhar, vem desenvolvendo nos últimos dois
anos um programa de aproximação com a Região Portuária, em especial nos aspectos concernentes

O IPHAN conta na Superintendência do Rio de Janeiro com 105 funcionários, dos quais 81 de nível
superior, sendo destes 30 arquitetos, 4 arqueólogos, 8 engenheiros, 9 historiadores, 4 museólogos.
A ação dos dois institutos abrange toda a área municipal, no caso do IRPH, e toda a área do estado do
Rio de Janeiro, no caso do IPHAN. Em relação a aprovação de projetos e iscalização da intervenção
no sítio arqueológico envolve neste acompanhamento um arquiteto e um arqueólogo de cada uma
das instituições.

à relação da Pequena África e sua matriz histórica e cultural na região, em ações voltadas para a
valorização da produção cultural da Pequena África, denominado Ofícios e Saberes da Região.
Exemplos dessa proposta de aproximação é a exposição “Do Valongo à Favela”, em cartaz de 27
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de maio de 2014 a 8 de fevereiro de 2015, desenvolvida em parceria com professores e alunos das

97

Ver anexo
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6. MONITORAMENTO
6.a indicadorES-chavE Para afErir o EStado dE conSErvação
O acompanhamento proposto utiliza a metodologia de monitoramento denominada Indicador de
Estado de Conservação (Indicator of the State of Conservation, ISC).98 Tendo em vista a diversidade
de valores que compõem a declaração universal do bem em questão e ainda, haja vista a variedade
de stakeholders envolvidas na gestão da conservação de seus valores e atributos, nos parece claro que
interpretar o seu estado de conservação exige do gestor olhar atendo a todas estas variantes, bem como
atuar à luz de conceitos delagrados pela UNESCO para os distintos aspectos da conservação que
compõem o seu valor, quais sejam: integridade, autenticidade e signiicância.
1. A deinição dos atributos a serem avaliados e seus respectivos pesos

3. A interpretação dos dados obtidos, em cada grupo de stakeholders, sobre as variáveis propostas
A formulação do ISC ocorre a partir de subindicadores de desempenho relativos à signiicância,
integridade e autenticidade dos atributos físico materiais e não-materiais do sítio avaliado. Primeiramente,
cada um dos subindicadores é obtido pela soma ponderada dos valores resultado das respostas em cada
grupo, à luz de cada um dos conceitos. A ponderação do peso à resposta de cada grupo, em cada um dos
aspectos, é atribuída pelos gestores locais em função de sua posição articuladora do processo de gestão.
Por im, somados os subindicadores de autenticidade, integridade e signiicância, o ISC é obtido
pela resultante dos mesmos, por fórmula simples:
Isc = Isig. Iint. Iaut
Onde:
Isig é o subindicador de desempenho da signiicância (ou valores);

Tendo por base a declaração de valor universal, bem como a identiicação de valores explicitadas no
documento de candidatura, são apontados os vinte atributos mais importantes do bem cultural a ser
avaliado. Tais atributos são características concretas, precisamente identiicadas e listadas nesta etapa,
como tal, devem possuir relação direta com os valores inerentes ao bem que se deseja monitorar bem
como com os critérios nos quais o bem foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial, perfazendo uma
relação direta de conservação. A conservação do conjunto de atributos - valores atribuídos ao bem nos
planos históricos, artísticos, simbólicos ou de outra ordem - deve ser capaz de sustentar a manutenção
e permanência dos valores a ele atribuídos.
2. A coleta de dados de avaliação dos atributos em todos os grupos de stakeholders
Deinidos os atributos que sustentam os valores universais do bem, tais atributos são organizados em
um questionário único de avaliação, e aplicado em entrevistas com os diversos grupos de stakeholders
envolvidos. Dois aspectos são importantes para que se compreenda o método proposto, nesta etapa. A
primeira delas, é que se aplica este questionário, em princípio, a cinco grupos principais de stakeholders:
(1) especialistas locais, (2) especialistas externos, (3) residentes antigos, (4) residentes recentes, (5)
visitantes e (6) grupos de referência cultural.
Cada grupo de stakeholders responde ao questionário de avaliação dos atributos à luz de três aspectos
distintos:
a. Manteve a signiicância?
b. Manteve a integridade?
c. E quanto á autenticidade, são verdadeiros ou falsos?

As respostas são feitas dentro de variáveis pré-estabelecidas pelo método, atribuindo valores de
0 (zero) à 01 (um) à interpretação subjetiva de cada entrevistado, conforme a deinição da equipe
responsável pela aplicação do método, por exemplo: 1,0 (um) – manteve integralmente; 0,65 – manteve
em grande parte; 0,35 – manteve em pequena parte; 0,0 (zero) – perdeu totalmente.
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98
Este método é fruto da tese de doutorado intitulada “Hidaka, Lúcia Tone Ferreira. 2011. Indicador de
Avaliação do Estado de Conservação Sustentável de Cidades – Patrimônio Cultural da Humanidade: teoria, metodologia e aplicação. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano), Universidade Federal de Pernambuco, Recife.” E da pesquisa “Indicadores de Autenticidade e Integridade das Cidades
Patrimônio Cultural da Humanidade”2, (Hidaka, 2011; Zancheti & Hidaka, 2011; Zancheti & Hidaka, 2012)”.
Ambos apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíico e Tecnológico (CNPq) e este último,
com apoio oicial do Getty Conservation Institute (GCI - Los Angeles, USA).

Iint é o subindicador de desempenho da integridade, e
Iaut é o subindicador de desempenho da autenticidade.
Nota-se que caso algum dos subindicadores resultar em zero, o ISC igualmente será zero. Tal
fato ressalta a qualidade equiparável dos indicadores, na qual nenhum sobressai aos outros dois.
Além disto, a quantidade de entrevistados será deinida pela equipe de gestores responsável pelo
monitoramento, sendo certo que quão maior o universo de entrevistados, mais preciso será o ISC.

etapas de implantação
A implantação do sistema de monitoramento do Cais do Valongo deverá respeitar as seguintes
etapas e prazos:
Atividade

Período

Elaboração do sistema informatizado
online, customizado para lançamento
de dados e processamento dos
conteúdos das entrevistas
Listagem dos atributos a serem
avaliados, a luz dos valores e
critérios UNESCO apontados pelo
dossiê, contemplando e debate entre
especialistas locais e externos e
consequente formulação do formulário
a ser aplicado
Identiicação dos grupos de
stakeholders a serem abordados pela
pesquisa, tendo por base o contexto
urbano e social do Sítio Arqueológico
Cais do Valongo, em conjunto com o
Comitê Gestor do Sítio
Coleta de dados junto aos stakeholders

IPHAN

1º semestre de 2016
IPHAN, IRPH e Comitê
Gestor

2º semestre de 2016
IPHAN, IRPH e Comitê
Gestor
1º semestre de 2017

Sistematização dos resultados
Divulgação de dados

Responsável

IPHAN
IPHAN

2º semestre de 2017

IPHAN
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Após a implantação do monitoramento e obtenção dos indicadores, este passará a ser feito de
maneira rotineira, em princípio a cada dois anos, o que permitiria a avaliação do desempenho da
conservação ao longo do tempo, e sob todos os aspectos do bem, sem, contudo, substituir as avaliações
e diagnósticos mais aprofundados, quando necessário.

6.b mEdidaS adminiStrativaS Para o monitoramEnto do bEm
O IPHAN, o IRPH e a CDURP tem atuado de forma consorciada na proteção e conservação do
Sítio Arqueológico Cais do Valongo. Os resultados do monitoramento, serão divulgados pelo IPHAN
em relatórios, a cada dois anos, para orientar as ações administrativas e de iscalização da Regional
do IPHAN, do IRPH e da CDURP, sempre informando o Comitê Gestor do Sítio Arqueológico Cais
do Valongo.
O Comitê Gestor será criado por decreto do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. Ficará responsável
pela gestão do Sítio Arqueológico e da sua Zona de Amortecimento conforme previsto no plano
de gestão proposto no dossiê de candidatura, bem como do Circuito Histórico e Arqueológico de
Celebração da Herança Africana.

6.c rESultadoS dE ExErcícioS dE rElatórioS antEriorES
Em relação aos resultados obtidos por monitoramentos anteriores feitos no Sítio Arqueológico Cais
do Valongo veriicou-se que o mesmo se apresenta em razoável estado de conservação como atesta o
diagnóstico realizado no Plano de Consolidação e Conservação em anexo. O sítio foi todo vistoriado,
medido e fotografado no primeiro semestre de 2014. A porção do Sítio Arqueológico Cais do Valongo
que foi mantida exposta como representativa de toda a área pesquisada arqueologicamente foi também

Figuras 137 e 138. Laserscan do sítio
(arquivo gentilmente cedido pela arqueóloga Erica Gonzáles,
a quem agradecemos pela colaboração)

objeto de descrição visual com o auxílio do Laser Scanning, tecnologia de medição e digitalização
remota 3D de alta precisão, permitindo o registro rigoroso da área para uma futura caracterização e
consolidação das estruturas arqueológicas expostas. Foi executado um escaneamento minucioso no
segundo semestre de 2014, com levantamentos tridimensionais/bidimensionais, gerando uma análise
completa e detalhada do bem. Essa tecnologia é essencial para acompanhar o ritmo de deterioração
das estruturas, sendo um indicador coniável do atual estado de conservação do sítio.

174

175

7.DOCuMENTAçãO
7.a invEntário dE fotografiaS E matErial audioviSual E formulárioS dE autorização

fotografiaS:

Foto 3 - Vista do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, dezembro 2015.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 1 - Vista frontal do Sítio Arqueológico Cais do Valongo. Em primeiro plano, os restos do
Cais da Imperatriz, seguido pelas pedras de pavimento do Cais do Valongo. No fundo, ao centro,
uma coluna erigida como um memorial do Cais da Imperatriz.
Foto: Milton Guran

Foto 4 - Vista do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, dezembro 2015.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 2 - Vista do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, dezembro 2015.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 5 - Vista aérea do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Fonte: PCRJ

176

177

Foto 6 - Placa da UNESCO ao lado da placa declarando a herança cultural do
Sítio Arqueológico Cais do Valongo à cidade do Rio de Janeiro. Foto: Milton Guran, 2014

Foto 7 - Escavações arqueológicas no Sítio Arqueológico Cais do Valongo, em 2011.
Foto: Tania Andrade Lima

Fotos 9 e 10

Foto 11 - ANDRADE LIMA, T. Acompanhamento Arqueológico e Escavação do Projeto Cais do
Valongo/ Cais da Imperatriz. Relatório Parcial. Rio de Janeiro: Jan/2013, p.52.

Foto 12 - Foto: João Maurício Bragança – dezembro 2014
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Foto 8 - Pavimentação do Cais do Valongo. Nota-se no centro da foto o alinhamento dos
paralelepípedos que funcionavam como a sarjeta para a drenagem da água da chuva e, à esquerda,
a borda lateral do pavimento do cais, com lajes cuidadosamente alinhadas. No centro à esquerda há
blocos referentes a pavimentação do Cais da Imperatriz. Foto: João Mauricio Bragança, 2014
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Foto 13 - Lajes do Cais da Imperatriz. Foto: João Maurício Bragança – dezembro 2015
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Foto 16 – Cais da Imperatriz. Detalhe de restos de grampos para prender as lajes.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 14 - Cais da Imperatriz. Cavidades de grampos para prender as lajes.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 17

Foto 15 - Cais da Imperatriz. Detalhe de restos de grampos para prender as lajes.
Foto: João Maurício Bragança, dezembro 2015

Fotos 17 e 18 – Fragmentos (blocos demonstrativos) do Cais da Imperatriz
com a sua pavimentação de paralelepípedos regulares. Abaixo dele, vê-se o pavimento
pé de moleque do Cais do Valongo pode ser visto.
Fotos João Mauricio Bragança – novembro 2014 (acima) e dezembro 2015
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Foto 19 – Cais da Imperatriz. Bico para o escoamento de águas pluviais.
Foto: João Mauricio Bragança, 2014

Foto 20 - Praça Municipal, atual Praça Jornal do Comércio, em 1906. O mar pode ser visto ao fundo e
na, extrema direita, vê-se o prédio da Companhia das Docas Pedro II.
Foto de Augusto Malta (domínio público), Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
(Arquivo Municipal)

Foto 22 - Blocos de lajes revelados em Frente 1 / Trecho 1.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p.15

Foto 23 - Cano de ferro sob a estrutura. Fonte: Ibid., p.35

Foto 24 - Dreno bico indicado nas (lavradas) lajes do Cais da Imperatriz. Fonte: Ibid., p. 36

Foto 21 - Vista aérea do Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Fonte: PCRJ
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Foto 28 - Pavimentação paralela associada com o
Cais da Imperatriz, Seção Oeste. Fonte: Ibid., p. 46
Foto 25 - Lajes, degraus e calçada pavimentada de paralelepípedos revelada na frente 2.

Foto 29 - Grampos ou âncoras usados para ixar as pedras.
Fonte: ANDRADE LIMA
Foto 26 - Fonte: ANDRADE LIMA, ibid.

Foto 30 - Mancha em torno dos restos de uma braçadeira de ferro.
Arquivo Retrô. Setembro 2014 – p.16

Foto 27 - Seção Sul (esquerda) e parte da Seção Oeste (direita),
divididas pela calha do Cais do Valongo. Fonte: Ibid., p. 44
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Foto 34 - Fonte: ANDRADE LIMA, idem
Foto 31 - Anel da amarração incrustado na pedra.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p. 55

Foto 35 - Fonte: ANDRADE LIMA, idem

Foto 32 - Anel de amarração em metal ferroso exposto aos agentes atmosféricos
anexos a borda da alvenaria. Fonte: ANDRADE LIMA, 2013

Foto 36 - Seção de pedras de pavimentação do Cais da Imperatriz
sobrepondo-se ao longo da seção de lajes do Cais do Valongo.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p. 55
Foto 33 - Anel de amarração em metal ferroso exibindo a forma como
foi anexado à rocha usando chumbo. Fonte: ANDRADE LIMA, 2013
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Foto 37 - Continuação da foto acima à direita.
Fonte: ANDRADE LIMA, 2013, p. 55

Foto 40 - Intervenção feita depois da construção do Cais da Imperatriz.
Fonte: Ibid

Foto 38 - Detalhe da foto acima.
Foto: João Maurício Bragança, outubro 2014

Foto 41 - Pedra angular da Cia Docas D. Pedro II.
Fonte: Ibid.

Foto 39 - Trincheira 17: seção de pedras pavimentadas paralelamente removidas
para dar lugar ao desenvolvimento de infraestrutura na área.
Fonte: ANDRADE LIMA, Ibid., p.25
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Foto 42 - Frente 4 – Pedras de pavimentação indicando a existência de uma calha.
Fonte: Ibid., p. 69
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Foto 43 - Meio-io e sarjeta descritos acima.
Fonte: Idem, p. 70
Foto 46 - Fonte na antiga Praça Municipal.
Fonte: Ibid., p.79

Foto 44 - Rede de drenagem de água para o Cais do Valongo.
Fonte: Ibid., p.84

Foto 47 – Miçangas arredondadas – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 45 - Extensão de madeira.
Fonte: Ibid., p.85

Foto 48 – Miçangas cilíndricas – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Foto 49 - Miçangas corais – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 52 – Miçangas azuis tubulares – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 50 – Miçangas azuis facetadas – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 53 – Pérola feita a partir de uma semente - Cais 1 Trincheira 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 51 – Miçangas tubulares – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 54 – Conta de vidro. Cais 1 Trincheira 11 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Foto 55 – Fragmentos e contas de coral vermelho de
Corallium e Paracorallium genera, conhecidos como coral precioso.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 56 – Malacological material: conchas coletadas do Sítio.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 57 - Malacological material: conchas coletadas do Sítio.
Foto: João Maurício Bragança
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Foto 58 - Cristal usado como um pingente – Cais 1 L98.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 59 – Pré-formas de anéis feitas a partir de ibra vegetal – Cais do Valongo.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 60 – Pingente de madeira em forma de iga.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Foto 61 – Cachimbo de cerâmica. Armazém da Gamboa.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 62 – Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 63 – Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

196

Foto 64 – Cachimbo de madeira e metal não-ferroso.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 65 – Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 66 – Dentes caninos.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

197

Foto 67 – Garras de caranguejo.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 68 – Braceletes de metal.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 69 – Brincos de metal em forma de iga.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Foto 70 – Pingente em forma de coroa.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Foto 71 – Fase de processamento arqueológico realizado em um laboratório provisório criado
exclusivamente para esse im (Galpão G), propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Foto: João Bragança

Foto 72 – Segunda Lavagem do Cais, 2 de julho 2013 –
Foto: João Maurício Bragança
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Foto 73 - Quarta Lavagem do Cais, 12 de julho 2015.
Foto João Maurício Bragança

Foto 76 - Vista da fachada principal do prédio Docas D. Pedro II. Em primeiro plano restos do Cais do
Valongo e Cais da Imperatriz.
Foto:João Mauríco Bragança, dezembro 2015

Foto 77 - Jardins Suspensos do Valongo.
Foto: João Maurício Bragança

Foto 74 - Roda de Capoeira no Cais do Valongo.
Foto: Maria Buzanovsky. 2013.

Foto 78 - Sr. Odilon, sua ilha Thainá e Jéssica, ilha do Renildo – Morro do Valongo, 2009
Foto: João Maurício Bragança
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Foto 75 - Vista da fachada beira-mar das Docas D. Pedro II. Apud: TURAZZI, Maria Inês. Um porto
para o Rio: imagens e memórias de um álbum centenário. Rio de Janeiro. Casa da Palavra, 2012.p.97.
(Foto sem data/autor – Propriedade Pública)
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Foto 82 – Sr. Nato do Afoxé Filhos de Gandhi, no Jardins Suspensos do Valongo, 2008
Foto: João Maurício Bragança
Foto 79 – Casa de guarda dos Jardins Suspensos do Valongo, 2008 –
Foto: João Maurício Bragança
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Foto 80 – Yasmin Freitas – Morro do Valongo, 2010 –
Foto: João Maurício Bragança

Foto 83 - Sebo na Praça das Docas, 2009
Foto: João Maurício Bragança

Foto 81 – Sr. Renildo, último habitante da Casa de guarda dos Jardins Suspensos do Valongo, 2008
Foto: João Maurício Bragança

Foto 84 – Dia do Samba na Pedra do Sal.
Foto: João Mauricio Bragança, 2 de dezembro 2014
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