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O Grupo de Trabalho do Cais do Valongo na
Prefeitura do Rio de Janeiro
Em julho de 2017, com a inscrição do Cais do Valongo na lista do patrimônio mundial da UNESCO, fezse necessária a implantação de novas medidas que garantissem a manutenção e segurança deste sítio
arqueológico.
De modo a atender à esta nova realidade, foi formado na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro o Grupo
de Trabalho Cais do Valongo, composto por cinco instituições municipais: Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP), a Companhia Municipal de Energia e
Iluminação (RIOLUZ), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), a Guarda Municipal do
Rio de Janeiro (GM-Rio), o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e a Secretaria Municipal de
Cultura (SMC).
No âmbito do GT do Valongo, foram realizadas diversas reuniões a fim de, em um esforço conjunto das
instituições envolvidas,
coordenar e executar um programa de conservação e monitoramento do local.
No que tange a dimensão operacional, foi realizado um treinamento com agentes da Guarda Municipal e
com garis da COMLURB onde se explicitaram os motivos pelos quais o sítio arqueológico merece
maior apuro em relação à rotina de limpeza e manutenção. Ainda neste âmbito, foi definida uma escala
específica de equipes de ambas as instituições para o local.
Por fim, foram identificadas ações de necessidade imediata para a garantia da boa manutenção e
segurança do sítio arqueológico Cais do Valongo. São elas:
1. Projeto de instalação de sinalização educativa (elaborado pela SMC),
2. Projeto de monitoramento por meio de câmeras de segurança (elaborado em conjunto pela
CDURP e GM-Rio)
3. Projeto de iluminação da janela arqueológica (elaborado pela RIOLUZ)
4. Projeto de substituição do guarda-corpo existente por um que garanta melhor segurança ao
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Sinalização educativa

A proposta de instalação de sinalização
educativa foi iniciativa da Secretaria Municipal
de Cultural e seguiu as especificações do
Manual de Sinalização do Patrimônio Mundial
no Brasil elaborado pelo IPHAN.
Foi incluído, também, um módulo expositivo,
para atendimento ao visitante.
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O trecho do Cais do Valongo contempla todos os
modelos de mobiliário de sinalização especificados
netse estudo, incluindo o cubo para exposição
temporária.

Equipe

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA
HUMANIDADE – IRPH
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA –
SMC
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E
ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO – CDURP
GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO –
GM-Rio
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA - COMLURB

