
Parque Urbano 
Inteligente da Inteligente da 

Gávea



Cidades Inteligentes são aqueles territórios caracterizados 
pelo desenvolvimento de soluções inovadoras de forma 

integrada com a sociedade para solucionar os problemas de 
um território, configurando-se como um laboratório vivo. A 

Cidades Inteligentes

um território, configurando-se como um laboratório vivo. A 
característica distintiva de uma cidade inteligente é  a alta 

capacidade de aprendizado e inovação, embutida na 
criatividade de sua população, suas instituições de geração 

de conhecimento e na infra-estrututura digital para 
comunicação e gestão do conhecimento.



Gávea Inteligente: Conceito



O projeto GÁVEA INTELIGENTE visa desenvolver uma experiência 
territorial de inclusão social e inovação, que inte grem a Gávea 
(universitária, ambiental, sociocultural e empresarial) por meio dos 

seus acadêmicos, lideranças associativas, empresári os, artistas, e 
demais interessados. Trata-se de um projeto em que o território demais interessados. Trata-se de um projeto em que o território 

configura-se em um laboratório vivo de soluções inovadoras para a 
sociedade, estimulando a geração de conhecimento para o 

desenvolvimento da Gávea.



Gávea Inteligente : Espaço
GeográficoGeográfico



Novo terreno da PUC





Novo terreno da PUC



Gávea Inteligente: Características 
LocaisLocais



•Abriga todas as classes sociais, definidas pelo contraste entre o casario do Alto 
Gávea e a malha construtiva, superconcentrada e irregular, que caracteriza a 
fronteira do bairro com duas favelas – a Rocinha e a Vila Parque da Cidade;

•Abriga uma reserva natural de Mata Atlântica; 

•Abriga importantes aparelhos culturais e de mediação sócio técnica;

•Abriga muitos casarões subutilizados devido a desvalorização imobiliária;

•Abriga, além disso, a PUC-Rio, que exerce na região uma centralidade que 
poderá ser ainda mais desenvolvida, principalmente com relação ao incentivo 
para geração de empresas que apresentem em suas respectivas estratégias de 
ação o compromisso com o desenvolvimento local.



O Projeto Gávea Inteligente é uma 
oportunidade para que a região reverta o 

processo de degradação progressiva, 
evitando que soluções desagregadoras 

se imponham na região.



Gávea Inteligente: Objetivos



O GÁVEA INTELIGENTE objetiva desenvolver uma experiência territorial 
de inclusão social e inovação técnico-científica, com base na interação 
entre cientistas, lideranças associativas, empresários, artistas, e demais 
interessados. Trata-se de parque multigeográfico, visto que integra:

•a “Gávea universitária”, composta pelos laboratórios de pesquisa, 
incubadoras de empresas, escritórios-modelo e demais agências de 
ensino, pesquisa e extensão da PUC-Rio; 

•a Gávea que contém a Área de Proteção Ambiental (APA), garantida 
pela preservação da mata atlântica no Parque da Cidade;

•a Gávea em fricção sociocultural permanente com o bairro da Rocinha;

•a Gávea mercantil e empresarial, representada pelos empreendimentos 
de todos os portes presentes na região. 

. 



Gávea Inteligente : Áreas de 
AtuaçãoAtuação



• Governo Inteligente;
• Pessoas Inteligentes;
• Infraestrutura Inteligente;
• Meio ambiente inteligente;• Meio ambiente inteligente;
• Economia Inteligente
• Mobilidade Inteligente;
• Redes Inteligentes.



Gávea Inteligente: Metas



1. Realizar os diagnósticos identificando as demandas e
potencialidades sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas do Vale
da Gávea;

2. Verificar a viabilidade e promover a implementação de uma modelo de 
resignificação de áreas urbanas baseado no conceito de cidades 
sustentáveis, que possa ser reaplicado em outras áreas;

3. Identificar quais os parâmetros de uso e ocupação do solo da Gávea 
que deverão ser revistos visando garantir o desenvolvimento do parque 
preservando as características principais do bairro;

4. Promover a integração entre a Universidade e a Cidade a partir da 
geração de conhecimento para a promoção do desenvolvimento local;

. 



5. Gerar um modelo de TERRITÓRIO diferenciado, baseado na 
integração efetiva dos atores tradicionais (universidade, empresa e 
governo local) com a comunidade do entorno, transformando-os em 
agentes de desenvolvimento e afirmação da cidadania;

6. Aproximar empresas que possuam, em sua estratégia, pesquisa 
focada na geração de produtos e serviços voltados para o focada na geração de produtos e serviços voltados para o 
desenvolvimento sustentável das cidades e a melhoria das condições de 
vida dos cidadãos.

. 



Gávea Inteligente: Diretrizes para 
ordenamento urbanístico do territórioordenamento urbanístico do território



•Adequar ao sistema viário existente novo modelo de circulação, que 
preveja e valorize ciclovias e a circulação de pedestres, e promova 
soluções de estacionamento de veículos adequadas ao conceito definido 
para o Parque;

•Vedar a implantação de usos/atividades impactantes para a área;

•Normatizar a implantação de novas edificações, reforma das existentes, 
e o tratamento paisagístico da área, de acordo com o conceito de cidade e o tratamento paisagístico da área, de acordo com o conceito de cidade 
sustentável;

•Promover implantação de infraestrutura e serviços públicos de acordo 
com parâmetros que garantam a sustentabilidade ambiental da área;

•Implantar mobiliário urbano, sinalizações e elementos publicitários 
adequados ao conceito de cidade sustentável.

. 



Gávea Inteligente: Modelo de 
GovernançaGovernança



• A configuração do Modelo de Governança do Território será baseada no
conceito de Living Labs. Os Living Labs são comunidades de atores
envolvidos no processo de inovação, incluindo empresas, Universidades,
sociedade em geral e instituições públicas. A novidade dos Living Labs
é a maneira como todos os envolvidos no processo trabalham juntos (em
“co-criação”) para inovar mais rapidamente incorporando a perspectiva
dos utilizadores finais desde a fase inicial das atividades de investigação
e desenvolvimento.e desenvolvimento.

• No Brasil a PUC-Rio é gestora das ações do RioLL (Rio Living Lab) que
estimula a geração de ambientes de inovação da cidade do Rio de
Janeiro. Além do Projeto Gávea Inteligente, a PUC-Rio vem trabalhando
no desenvolvimento do Cluster Criativo do Porto do Rio e no Barra Sports
Center.

. 
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Gávea Inteligente: Regras 
PrimordiaisPrimordiais



Apesar da ausência de estudos aprofundados existem pontos primordiais 
que devem ser considerados para que o território seja efetivamente 
inteligente:

• O não adensamento do fluxo de carros na região por meio da estruturação de 
um sistema de transporte coletivo e integrado (previsão de bicicletários e 
expansão da ciclovia, previsão da chegada do metrô, além de sistema de vans);

• A preservação da estrutura urbana impedindo a derrubada das casas e a 
mudança de suas características;

• Impedimento de atividades que provoquem poluição sonora e poluição 
ambiental;

• Respeito as Áreas de Proteção Ambiental existentes no local integrando, de 
forma sustentável, às atividades do Parque a estas áreas;

•Restrição de atividades que possam alterar o modo de vida dos moradores da 
região.

. 


