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Junho 2006

- Protocolada a Solicitação de Apoio 

a Projetos ao MINC – Lei Rouanet 

- MINC encaminha o processo para análise 

do IPHAN e gera um n° de Pronac: 06 5649

Abril  2008

- IPHAN aprova o projeto: com restri-

ções levantadas pela 151° reunião da CNIC 

Conselho Nacional de Incentivo e Cultura.

Maio 2008

- Despacho de aprovação do 

processo e solicitação de docu-

mentos pelo MINC à Casa Azul.

Agosto 2008

- Emissão do Comunicado de Apro-

vação de Projetos pelo MINC, nº de 

PRONAC 06-5649 e divulgação desta 

informação no Diário Oficial. 

Agosto 2008 – Agosto 2009

- prospecção junto a alguns parceiros

 

Janeiro 2009

- Reunião do Grupo Gestor 

Pauta: avaliação de 2008 e apresen-

tação do Projeto de Restauro e Revi-

talização da Praça Matriz – apre-

sentação Mauro Munhoz.

Junho 2009

- Reunião do Grupo Gestor com a 

equipe do BNDES no dia 8/06/09.

Pauta: Projeto de Restauro e Requa-

lificação da Praça Matriz

Agosto 2009

- Emissão de Carta do BNDES, formalizando 

o acolhimento do Projeto de Restauro e 

Requalificação da Praça da Matriz- Paraty.

Novembro 2009

- Formalização do BNDES referente à 

aprovação da “Concessão de colabo-

ração financeira não-reembolsável- 

Projeto Cultural Restauro e Requali-

ficação da Praça da Matriz- Paraty” 

assim como a solicitação de documentos 

para a efetivação deste processo.

Maio 2010

- aprovação e assinatura do 

contrato junto ao BNDES.

Abril 2010

Aprovação patrocínio Eletronuclear

Novembro 2010

Reunião de apresentação do projeto 

para o Prefeito Municipal José Carlos 

Porto e Secretariado Municipal – apro-

vação do cronograma de obras

Junho 2011

Reunião de apresentação do projeto 

para o Prefeito Municipal José Carlos 

Porto e Secretariado Municipal 

Agosto 2011

Início das obras

histórico do 
processo



casa azul “Iluminar raízes culturais e 
fortalecer sua permanência 
viva no território por meio 
de projetos nas áreas de 
arquitetura, urbanismo, 
educação e cultura, 
envolvendo a sociedade na 
construção coletiva e crítica 
do seu futuro.”



Paraty  
ao longo do tempo

carta chorográfica, 1858



1950
foto aérea



2008
foto aérea



o projeto de restauro 
e requalificação faz 
parte desses estudos



desde 1994 a casa 
azul estuda os 
espaços públicos 
de  borda d´água de 
paraty



O restauro e 
requalificação da 
praça da matriz é a 
ação no. 24 do Plano 
Mar de Cultura



41 entidades chamadas para eleger
o grupo gestor, 16 foram eleitas,
hoje, 25 entidades o compõe

criação  
do grupo  
gestor mar de cultura



processo de 
construção 
do projeto

1. pesquisa histórica

 
2. entrevista com 
antigos moradores

3. diálogo com a 
comunidade
 
4. estudo e 
levantamento 
arqueológico 
5. consultoria de 
acessibilidade



1.Pesquisa histórica

realizada por  
Diuner Mello



Configuração da praça 
1930



Configuração da praça 
1940



Configuração da praça 
1950



Configuração da praça 
1960



Configuração da praça 
1970



Vista da Rua da Matriz e esquina da Rua da Capela

Levantamento 
fotográfico
1970



Esquina da Rua Geralda e Rua da Capela (Iphan)

Levantamento 
fotográfico
1970



Esquina da Rua Dona Geralda e Rua da Cadeia (Punto Divino)

Levantamento 
fotográfico
1970



Esquina do Coupê (Rua da Matriz com Rua da cadeia)

Levantamento 
fotográfico
1970



Configuração da praça 
1980 - reforma



Nos domingos, feriados e dias festivos, era 
charmoso passear em volta da praça, usando a 
parte cimentada em volta dela. 
Ranulpo Calixto, 89 anos. 

2. entrevista com 
antigos moradores

Naquela época tudo acontecia na praça: festas, 
comícios, etc. os principais acontecimentos da 
cidade eram lá... Gostaria que fosse incentivada a 
realizações de eventos culturais na Praça.
Cleuza Aparecida Coupê Soares, 62 anos.  



3. diálogos com a 
comunidade

- painel mostrando o projeto e 
contando breve histórico da praça
- exposto no local desde 
novembro de 2010
- criação de um canal permanente 
de comunicação com a 
população através do email 
pracadamatriz@casaazul.org.br

Oficina sobre o projeto da Praça com 
jovem do Ponto de Cultura - FlipZona, 
realizada durante a Flip 2010



3. dialogo com a 
comunidade

Primeiras discussões sobre 
o projeto da Praça

Ata resumida de reunião do Grupo 
Gestor Mar de Cultura, 2009



4. estudo e 
levantamento 
arqueológico 

o levantamento arqueológico 
confirmou os limites originais da 
Praça, que serão mantidos no 
projeto atual.

De acordo com a lei 3924/06  
e artigo 180 da Constituição  
Federal 

1° levantamento
23 a 27 março de 2011

2° levantamento 
27 e 28 de junho 2011



4. estudo e 
levantamento 
arqueológico 

atividades futuras

Viabilizar palestra de educação patrimonial para alunos 
da Rede Municipal de ensino com a exibição dos 
dados e materiais encontrados durante o processo. 

Sensibilização para a importância da preservação 
do patrimônio histórico e arqueológico de Paraty

 



5. consultoria de 
acessibilidadeAnálise técnica para entender qual a percepção 

de uma pessoa portadora de deficiência física ao 
caminhar pela Praça.



5. consultoria de 
acessibilidade

Uso real do espaço:

- inserir piso tátil de alerta quando 
houver algum desnível;

- utilização de rampas com inclinação 
de 4% exclui a necessidade de 
implantação de corrimãos;

- inserir guia de balizamento (altura 
de 5cm) nas rampas de acesso a 
fim de auxiliar o deslocamento de 
pessoas com deficiência visual;

- fazer a altura dos bancos de forma que 
possam ser detectados por bengalas de 
rastreamento de deficientes visuais;



objetivos do 
projeto

- resgate de aspectos do projeto original de 1920
- preservação do patrimônio histórico
- acessibilidade
- recuperação paisagística
- valorização das manifestações culturais e tradições locais
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vistas 

51 15



perspectiva 1 



perspectiva 2



As ruas de dentro eram de areia, onde  
se jogava bola de gude e pião.  

Ancelmo  Líbano dos Santos, 66 anos

resgate de aspectos 
do projeto original de 
1920

passeios internos

original: saibro



As ruas calçadas 
com pedras de 
cachoeira*, dificultam a 
caminhada das pessoas, 
principalmente as idosas.

Helena de Souza Santos, 
80 anos

* As pedras de cachoeira foram inse-
ridas nos passeios internos da Praça 
durante a reforma de 1980.

resgate de aspectos 
do projeto original de 
1920

passeios internos

referências da 
intervenção:  
pó de pedra  
e seixo de rio



O jardim da Praça é uma versão 
bastante simplificada do Passeio Público 
da cidade do Rio de Janeiro

Diuner Mello

resgate de aspectos 
do projeto original de 
1920

canteiros, grama  
e caminhos

no mesmo nível



O projeto busca valorizar a 
integração com o entorno do 
conjunto histórico

resgate de aspectos 
do projeto original de 
1920

canteiros, grama  
e caminhos

referências da 
intervenção: 
Passeio Público do 
Rio de Janeiro  



As ruas calçadas calçadas piso 
cimentado irregular dificultam a 
mobilidade dos frequentadores da 
Praça.

acessibilidade

passeios externos

hoje: piso cimentado 
irregular 



acessibilidade

rampas

hoje:  
degraus irregulares, 
inexistência de 
acessos em nível 
para pessoas com 
deficiência



acessibilidade

rampas

proposta: criar 
um padrão de 
intervenção que 
possa ser aplicável  
ao entorno



acessibilidade

cotas

adequação das cotas  

garantir a 
acessibilidade  
e preservar  
as árvores 
existentes



permanência

escada-banco

proposta:
atender aos usos 
atuais da praça 

praça em Lyon, França



A praça era usada pelas 
crianças, namorados, os 
mais velhos ficavam lendo 
sentados nos diversos bancos 
que havia ao redor.
Benedita Aparecida Costa de 
Souza, 54 anos.

permanência

bancos



recuperação 
paisagística

manejo da 
vegetação

proposta: 
tratamento 
fitossanitário 
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plantio de 15 
novas árvores

o novo plantio segue 
as recomendações 
do IPHAN



valorização das 
manifestações 
culturais e tradições 
locais

recuperando e 
reunindo elementos 
da memória coletiva 
da cidade, o projeto 
pode fomentar o 
debate sobre os 
usos, vocações e 
apropriações desse 
espaço público



grupogestormardecultura.wordpress.com

agosto 2011



Associação Casa Azul
 
Direção Executiva
Izabel Costa Cermelli 
(Belita)
 
Desenvolvimento Institu-
cional
Bernadete Passos
Lucia Rodrigues
Antonia Moura
 
Coordenação Núcleo do 
Território
Ligia Nobre
 
Coordenação Núcleo de 
Educação e Cultura
Cristina Maseda
Gabriela Gibrail
 
Núcleo do Território
Alexandre Benoit
Andre Delmanto
Caio K. Montanheiro
Cristiana Rodrigues
Elisa Calfat
Luana Pereira
Luise Prates
Pedro Pereira
Tama Savaget
Vera Domschke

ficha técnica 
do projeto

Produção
Sueleni de Freitas
Andrea Maseda
 
Pesquisa iconográfica  
e histórica
Levantamento da visão da 
praça junto à
população de Paraty
Diuner Mello
 
Estudo e levantamento 
arqueológico
Jacqueline de Macedo
 
Assessoria em acessibili-
dade
Associação para Valo-
rização de Pessoas com 
Deficiência (AVAPE)
 
Levantamento flora e 
fauna
Bonsai Paisagismo
 
Consultoria Paisagismo
Flora Paraty
 

Colaboração Audiovisual 
Ponto de Cultura (Casa 
Azul)
Daniel Firenzi
Cauã Cruz
Elison Fernandes
Glícia Reis
 
Projeto de Arquitetura
Associação Casa Azul
Mauro Munhoz
Crea 0601162318 - SP
 
Responsável Técnico -
Execução de obra
Santa Serra Engenharia 
em Solos Ltda
Ricardo Dias de Andrade
Crea 0601133231 – RJ
 
Gerenciamento de obra  
e projetos
Meta Gerencial de 
Projetos e Obras S/S Ltda.
Fernando José Vidal Alva-
renga
Crea 0600622665 - SP
 

Fiscalização de obra
Fernando Cezar de Mello
Crea 891.017.241 - RJ
 
Projeto de especificação  
de piso
Monobeton
 
Projeto de elétrica  
e hidráulica
Bim & Alves


