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CORTE PRAÇA

CENTRO HISTÓRICO

A proposta para o centro histórico, como primeira fase da intervenção, será concentrada na reformulação 
dos espaços públicos e na valorização da paisagem ressaltando a conexão entre o patrimônio histórico e 
natural de São José.

Esta área representa o setor do projeto que concentra maior diversidade de intervenções. A unidade é 
proposta a partir da integração do patrimônio edificado com o espaço público. A pluraridade dos programas 
e usos propostos são evidenciados através da sobreposição das camadas que compõe a intervenção: 
edifícios históricos, praças, orla marinha, percurso peatonal, circulação de veículos, circulação de bicicletas, 
conexões viárias, equipamentos públicos, equipamentos culturais, iluminação, vegetação e áreas verdes. 

Uma das camadas trabalhadas na proposta é referente à rota turística que contempla possibilidades de 
trajetos pela cidade: caminho histórico e caminho natural. O percurso natural configura um trajeto que une a 
orla, as praias e o parque do Beco da Carioca como uma possibilidade de vivenciar as paisagens e espaços 
de lazer.

O caminho histórico percorre os edifícios tombados e exemplares relevantes da cidade estimulando o 
visitante a percorrer todo o eixo principal culminando na praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima ao 
norte e ao sul na esplanada da Praça da Igreja e do Cemitério da Irmandade de São Francisco de Paula que 
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serve de mirante para a cidade e o mar. Este percurso é sinalizado com totens explicativos com a história da cidade 
e de cada edifício, compreende também a comunicação visual proposta para a cidade. Sugerimos a distribuição de 
mapas impressos e a criação de uma zona de internet sem fio gratuita onde o visitante pode percorrer da cidade 
obter as informação turísticas através de um “aplicativo”.
 
Para os edifícios históricos foram sugeridos possíveis usos e programas que compõe com a proposta de intervenção 
e se adequam a escala das pré-existências como museu, museu do cinema, centro turístico, lojas e restaurante 
considerando a ativação tanto diurna como noturna dos equipamentos. Neste sentido é sugerido a criação de 
incentivos ficais que possibilitem a maior interesse para a exploração econômica dos imóveis e viabilizem reformas 
e restauros. O controle das intervenções por parte do porte público está relacionado com o requerimento de um 
estudo de impacto que deverá ser aplicado para a área de interesse paisagístico e cultural e a elaboração de um 
“Manual de Intervenção no Centro Histórico”.
Este manual é essencial para possibilitar a fiscalização por parte da Prefeitura e garantir a apropriação dos 
exemplares e preservação da identidade proposta. O principal objetivo é estimular essas intervenções, garantindo 
que o projeto cresça progressivamente e que agregue ainda mais qualidade ao espaço urbano. São consideradas 
normativas quanto ao projeto cromático para composição da pintura das fachadas; dimensionamento e disposição 
de letreiros e propagandas nas edificações e entorno; diretrizes de projeto luminotécnico a fim de ressaltar os 
edifícios patrimoniais com uma iluminação especial e equacionada, além de normativas referentes  ao controle de 

intervenções, reformas e anexos buscando ainda a retirada de muros e interferências que não contribuam com a 
paisagem proposta.
A sinalização gráfica do Centro Histórico é complementada pelo logo proposto para identidade da área de interesse 
paisagístico e cultural que relembra o primeiro nome da cidade: São José da Terra Firme.  

No contexto do centro histórico o alargamento da calçada ganha maior importância devido à proximidade dos 
edifícios históricos com o limite da calçada. O tratamento proposto para o espaço público evidencia a unidade 
estética e elimina obstáculos que interfiram na visualização dos edifícios. 
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2DESCRIÇÃO
SUPRA-ESTRUTURA
PAISAGISMO
MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO
EQUIPAMENTOS PUBLICOS
TOTAL

VALOR
R$ 14.500.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 4.650.000,00
R$ 9.500.000,00
R$ 1.250.000,00

R$ 32.400.000,00

%
44.75

7.72
14.35
29,32
3.86


