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RESUMO 
 

 

O casario secular do Sítio Histórico de Olinda permaneceu quase intocável até a 

década de 1970, preservando suas tipologias, volumetrias, disposições dos 

ambientes interno e a forma de implantação nos lotes. Nas três últimas décadas, as 

intervenções feitas pelos novos moradores e usuários, causaram alterações nos 

traçados das plantas originais e nas formas tradicionais de implantação nos lotes 

dos imóveis residenciais. As descaracterizações foram agravadas pelos processos 

de gentrificação e de pressão por mudanças, Observa-se que essas transformações 

variam de acordo com a área onde o imóvel está situado, com o nível sócio-

econômico da população, com a forma de manifestar a cultura, com a maneira como 

essa população agrega o valor do Sítio Histórico. O objetivo deste trabalho é 

identificar as transformações nos espaços de habitação do Sítio Histórico de Olinda 

e relacionar-las com as características sócio-econômicas e com a estrutura de 

parcelamento e ocupação do solo da área de estudo. 

 

1. Patrimônio cultural 2. Conservação urbana 3. Espaço Construído 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

 

El caserío secular del Sitio Histórico de Olinda ha permanecido casi intocable hasta 

los años 1970, preservando sus tipologías, volumetrías, disposiciones internas de los 

ambientes y los modos de implantaciones en los sitios. En las tres últimas décadas, 

las intervenciones hechas por los nuevos moradores y usuarios, causaran 

alteraciones en los planes originales e en las formas tradicionales de implantación en 

los lotes de los inmuebles residenciales. As transfiguraciones fueran agravadas por 

los procesos de aburguesamiento y de presiones por mudanzas, Observase que las 

transformaciones varían de acuerdo con el área donde está ubicado el inmueble, 

con el nivel socio-económico de la población, con la manera de manifestar la cultura, 

con la manera como esa población agrega el valor del Sitio Histórico. El objetivo de 

eso trabajo es identificar las transformaciones en los espacios de las viviendas del 

Sitio Histórico de Olinda y relacionarlas con las características socio-económicas y 

con la estructura de implantación y ocupación del suelo del área de estudio. 

 
1. Patrimonio cultural 2. Conservación urbana 3. Espacio edificado 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste trabalho é identificar as transformações nos espaços de habitação 

do Sítio Histórico de Olinda (SHO), relacionando-as com as características sócio-

econômicas e culturais da população residente e com a estrutura de parcelamento e 

ocupação do solo da área de estudo.  

 

Este trabalho foi iniciado em 1998 e foram considerados os levantamentos de dados 

e pesquisas concluídos até o ano de 2000. Para o seu desenvolvimento foram 

estabelecidos os seguintes critérios delimitadores: 

 

• área de estudo: o Polígono de Tombamento da Rerratificação da Notificação 

nº 1.155 de 19791, que alterou e ampliou a área de tombamento do acervo 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico do núcleo histórico de Olinda definida 

pela Notificação n° 1.004 de 19682; 

• objeto da pesquisa: os imóveis com uso exclusivamente residencial no 

momento da pesquisa, excluindo-se os de uso misto ou os que tiveram seus 

usos modificados; 

• período pesquisado: 1982 a 20003. 

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas distintas: de estudos, pesquisas e 

levantamento de dados nos arquivos das instituições gestoras ou responsáveis pela 

proteção do patrimônio cultural de Olinda, de análise apurados nas pesquisas em 

campo e de cruzamento com as demais informações levantadas e de conclusões 

com a identificação das transformações dos espaços de habitação do Sítio Histórico 

de Olinda.  

 
                                                 
1 Rerratificação da Notificação 1155/79, aprovada em 18/11/1985, do SPHAN - Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
2 Notificação 1004/68, de 19/04/1968 do DPHAN - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual 
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  
3 No âmbito municipal, as intervenções realizadas no SHO só foram acompanhadas pela Fundação Centro de 
Preservação dos Sítios Históricos de Olinda – FCPSHO a partir de 1982. Antes da criação da FCPSHO o serviço 
era realizado pela Secretaria de Planejamento e pela Empresa de Urbanização de Olinda – Urb. Os registros 
pesquisados foram os disponíveis, do período 1982 a 2000.  
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1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Os conceitos sobre a proteção e a conservação do patrimônio evoluíram no tempo, 

somando e amadurecendo com a prática e a experiência. O conceito de monumento 

passou a ser encarado também sob as óticas social e econômica. O valor real 

passou a considerar a importância histórica e cultural da edificação. Num conjunto 

histórico não só há monumentos a preservar. Existe todo um contexto formado pelos 

espaços e equipamentos urbanos, pelas edificações, excepcionais ou não e pela 

população residente, responsável pela vida e pela cultura desenvolvidas nessas 

áreas. A preocupação com a população e a qualidade vida nas áreas históricas 

passou a ser preponderante no ideal de conservação. A preservação do patrimônio 

edificado é indissociável de um patrimônio com humanidade.  

 

Decidir sobre o que preservar e determinar os limites do quê e até onde preservar, 

tornou-se uma tarefa árdua e difícil. Cada época tem seu gosto dominante e 

característico que deve ser respeitado por representar um momento histórico. É 

necessário manter os registros da história e ao mesmo tempo ter a consciência que 

não se deve tornar estático o processo dinâmico da cidade e da sociedade. Há 

quem defenda que devem ser permitidas mudanças para introduzir uma nova 

função, para injetar vida no edifício e seus ambientes, até mesmo ao custo de 

alterações. Segundo Larkham (1997), esta é a dicotomia da 'conservação'4 contra a 

'preservação'5.  

 

As visões para o passado e a preservação de sua herança sugerem fortemente que 

'olhar para trás' é uma necessidade psicológica, e esta necessidade pode ser 

satisfeita através de áreas históricas que sobreviveram relativamente inalteradas e 

que provêem símbolos de estabilidade contra o choque do futuro.  

                                                 
4 Conservação - é o conjunto de medidas de caráter operacional - intervenções técnicas e científicas periódicas 
ou permanentes - que visam conter as deteriorações em seu início, e que geralmente se fazem necessárias com 
relação às partes da edificação que carecem de renovação periódica, por serem mais vulneráveis aos danos pelo 
uso ou desgaste; 
5 Preservação - é o conjunto de medidas técnicas, econômicas, jurídicas e administrativas, que visam garantir a 
continuidade temporal, a perenidade, de um complexo arquitetônico contra os agentes deletérios; 
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A pressão por mudanças6 que a coletividade impõe sobre a cidade e seus imóveis, é 

uma conseqüência natural da dinâmica da vida moderna. As cidades são mutáveis e 

essas mutações ocorrem em seus elementos principais, os mais utilizados pela 

população. É necessário encontrar formas de conciliar os movimentos desejantes e 

mutantes com a preservação. Se o Sítio Histórico de Olinda está conservado no seu 

aspecto urbano e arquitetônico, por outro lado o processo de descaracterização 

interna dos imóveis está acelerado e praticamente incontrolável. São mudanças 

invisíveis para quem está na rua e admira o casario da velha cidade.  

 

A dinâmica de nossas cidades vem contribuindo de maneira acelerada para as 

transformações dos centros históricos, fator incrementado pelo interesse despertado 

pelos conjuntos históricos como locais de atração turística, de moradia e de trabalho. 

A globalização, que trouxe novos conceitos e modismos, e as trocas de interesses 

entre a área histórica e o restante da cidade onde estão localizadas, geram pressões 

por mudanças. No Sítio Histórico de Olinda, como nos demais sítios históricos 

urbanos, essas pressões por mudanças têm condicionado as famílias residentes a 

fazerem alterações nos espaços de habitação, através de reformas, alterando a 

integridade da edificação, isto é, os elementos básicos de sua constituição física 

construtiva, tais como, tipologia, volumetria, disposição de planta, elementos 

decorativos, implantação e materiais construtivos. Morar em imóvel histórico 

buscando a satisfação dos mais variados gostos e necessidades de conforto e ao 

mesmo tempo preservando as características básicas originais do imóvel, é o grande 

dilema de quem habita um sítio histórico e quer usufruir do diferencial por ele 

oferecido sem macular a alma dos edifícios 

 

O conflito hoje existente é o da preservação dos imóveis considerados patrimoniais, 

por sua arquitetura e pela história do local onde estão inseridos, e a evolução do 

modus vivendi das famílias residentes nos sítios históricos urbanos. O desafio é 

conciliar os efeitos das pressões por mudanças, transformadoras dos espaços de 

habitação do Sítio Histórico de Olinda, com as expectativas dos moradores. 
                                                 
6 Entende-se pressão por mudanças como um fenômeno de ordem social, cultural, política e econômica que 
determina a necessidade de se alterar a ordem normal e tradicional, para atendimento de expectativas e desejos 
de uma pessoa ou de grupos de pessoas – vide pág. 31 e 32. 
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As transformações dos espaços de habitação dos sítios históricos urbanos 

produzem descaracterizações nos imóveis com as ampliações de área e as 

modificações de suas volumetrias, com a destruição dos quintais cujos pomares 

constituem a maior parte da cobertura vegetal do sítio histórico, e com a adaptação 

para novos usos. Essas alterações causam o comprometimento da integridade das 

edificações e da paisagem, com danos ao patrimônio e ao meio ambiente, inclusive 

no contexto urbano vizinho ao imóvel.  

 

Essas modificações nos imóveis, em sua maioria, objetivam melhorar as condições 

de moradia com a introdução de banheiros, cozinhas e áreas de serviço, de melhoria 

na areação e iluminação e também para satisfazer as necessidades de mais 

espaços e mais cômodos, devido ao aumento do número de pessoas nas famílias 

residentes. É um aspecto da crise urbana, com uma série de manifestações 

estruturais e conjunturais sobre o nível de vida da população urbana, na mobilidade 

residencial, na apropriação do espaço urbano e na segregação sócio-econômica 

Blos (1995); Brandy (1977); Brito (1996); Feilden (1993); IPAC-BA (1998). 
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2. OS SÍTIOS HISTÓRICOS URBANOS 
 

Os sítios históricos urbanos têm características notáveis que os distinguem das 

demais áreas urbanas. Apesar de muitos terem perdido suas tradicionais funções 

centrais por processos de estagnação econômica, criando uma distinção entre 

centro histórico e centro urbano, continuam sofrendo pressões por mudanças 

impostas pelas transformações políticas, econômicas, sociais, espaciais e culturais. 

São áreas que têm vida social e cultural própria. Abrigam populações estáveis que 

as utilizam para habitar, trabalhar, estudar e como local de lazer, circulação e de 

suas manifestações culturais e religiosas. Também recebe os turistas e visitantes, 

usuários que são atraídos por seu patrimônio, cultura e paisagem. É também uma 

área cultural por excelência, na qual se concentra a maioria dos melhores 

exemplares arquitetônicos, dos espaços urbanos da cidade e as manifestações 

artísticas, folclóricas e religiosas que traduzem sua história e sua cultura (Pina, 

1999).  

 

Segundo Benévolo (1984, pg 67), quando se conservam alguns edifícios antigos, no 

meio da aglomeração atual das cidades, não existe mais o organismo da cidade 

antiga. Permanecem apenas algumas construções e alguns ambientes isolados, em 

um novo organismo substancialmente contínuo. Isso também contribui para acentuar 

o contraste entre a cidade antiga que desapareceu e a recente, erguida em seu 

lugar. O novo modelo urbano é incompatível com o organismo da cidade anterior e 

na verdade leva à sua destruição, transformando suas vias antigas e dando nova 

interpretação aos edifícios antigos. Ao mesmo tempo pede emprestado à cidade 

antiga o prestígio formal que sente falta, razão pela qual não leva a fundo a sua total 

destruição.  

 

A especulação imobiliária agrava essa destruição e nada perdoa, principalmente 

quando se tem notícia de abertura de processo de tombamento de edificações. 

Ocasionalmente, ocorre o tombamento literal, a demolição de casarões expressivos, 

a descaracterização de imóveis valiosos, tudo em nome de um falso progresso 

(Ianini, 1988, pg 20). Quando enfrentamos na prática o caos urbano, a principal 
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preocupação que temos é com as constantes ameaças à integridade dos sítios 

históricos urbanos e de seus elementos constitutivos, como os monumentos, o 

casario e a paisagem. 

Em geral, os problemas dos sítios históricos urbanos são praticamente comuns, 

diferenciando-se na escala e nos fatores característicos de cada um, de cada região. 

O crescente aumento do interesse nos sítios históricos, causa problemas como o 

aumento da população residente e alterações nas edificações e na trama urbana, 

com a conseqüente destruição do acervo edificado, trazendo profundas alterações 

na escala urbana, contribuindo para acelerar os processos de degradação, 

agravados por gestões públicas inadequadas. Se por um lado temos, monumentos 

aparentemente preservados, o conjunto do casario e a paisagem estão gravemente 

comprometidos (Bosi, 1986; Bosi, 1987; Brasil, 1998; Instituto Colombiano de 

Cultura, 1979). 

 

A revitalização7 ou a reabilitação8 dessas áreas, não deve se apoiar somente na 

atividade turística para a sua viabilidade e sustentabilidade9, mas também nas 

demais potencialidades econômicas características de cada uma, com o interesse e 

da participação da população para assumir novos papéis no mercado e na geração 

de capital. Deve-se avaliar a função do valor cultural das construções e seu valor 

derivado da utilização que se pode fazer dela, e pelos novos valores adquiridos pela 

sua conservação e manutenção, ocorridas pelas diferentes formas de apropriação 

do espaço na cidade, assim como daquelas mudanças vinculadas às 

transformações produtivas e às respostas da população local. Essas funções devem 

adaptar-se às necessidades sociais, culturais e econômicas dos habitantes, sem 

causar prejuízo ao caráter específico do conjunto histórico, reafirmando o conceito 

de função social do patrimônio habitacional (Pina, 1999; IPAC, 1995).  

 

                                                 
7 Revitalização - é o conjunto de medidas que visam criar nova vitalidade para um complexo arquitetônico ou 
urbanístico, mediante novas formas de utilização; 
8 Reabilitação - é o conjunto de medidas que visam restituir a um complexo arquitetônico ou urbanístico, um 
grau de eficiência ou funcionalidade; 
9 Entende-se sustentabilidade como um processo sistêmico, relacionado à continuidade dos aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais da sociedade humana, que cria hoje as condições de sobrevivência no amanhã. 
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Não queremos 'cidades-museus', nem cidades mortas, estagnadas e de casas 

desertas, nem edifícios estruturalmente, funcionalmente e economicamente 

obsoletos, nem indesejáveis processos de gentrificação10 em nossos sítios históricos 

que afastam a população que faz a cultura do local, e sendo impossível impedir a 

dinâmica urbana das cidades, é necessário encontrar soluções para minimizar os 

danos causados pelas pressões por mudanças, preservando as naturezas dinâmicas 

e multifuncionais dessas áreas históricas e conservando suas qualidades 

patrimoniais que formam suas identidades distintivas. (Pina, 1999; Hardoy, 1986)  

 

2.1  A CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO NOS SÍTIOS 

HISTÓRICOS URBANOS 

 

As iniciativas e os conceitos relacionados à proteção de monumentos e sítios 

históricos têm uma longa história. As intervenções de conservação e restauração 

arquitetônicas trazem a marca do tempo e a personalidade de seu autor. Desde a 

antiguidade, cada restaurador marcou os edifícios em que operou uma intervenção, 

fazendo com que cada edificação traga uma série de superposições, sutis ou 

drásticas que lhe aferiram um aspecto diferente do primitivo. 

 

É no século XIX que se dá a origem da conceituação. Formas clássicas foram re-

introduzidas na Europa no final do século XVI e início do século XVII, condenando 

os estilos usuais, então considerados inadequados e feios. O Clássico ordenou a 

aproximação simétrica para arquitetura na qual todos os detalhes deveriam 

obedecer leis fixas de proporção para alcançar a estética. As mudanças nas idéias 

referentes às construções e aos estilos ficaram evidentes nos finais do século XVIII e 

início do século XIX. A Revolução Industrial transformou o modo de pensar e de 

viver do homem europeu dos séculos XVIII e XIX, aumentando o prestígio da classe 

comercial e industrial. A Revolução Francesa provocou mudanças na sociedade. Na 

Inglaterra, o estilo arquitetônico principal imediatamente anterior ao período vitoriano 

                                                 
10 Gentrificação, mais especificamente, Gentrificação Urbana, palavra derivada do inglês gentrification, é um 
processo no qual bairros fisicamente deteriorados sofrem intervenções de renovação urbana com um aumento no 
valor da propriedade, junto com uma afluência de residentes mais ricos que deslocam e substituem os habitantes 
originais do bairro. 
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foi o Clássico, com suas variantes paladianismo, neo-clássico e georgiano. Esses 

ideais estéticos diferentes foram então popularizados por um grupo de arquitetos e 

críticos da arquitetura que tiveram uma influência profunda na maneira na qual foram 

percebidos os estilos arquiteturais e como eles deveriam ser resolvidos em 

restauração e conservação. É o início da percepção do histórico em velhos edifícios. 

Assim, o século XIX pode ser denominado o primeiro período das normatizações 

sobre a preservação e a conservação.  

 

Mudanças nas legislações acontecem normalmente com as mudanças nas atitudes 

e na sociedade. O caso da preservação e da conservação não é nenhuma exceção. 

A elaboração de legislações em muitos países começou com os inventários 

detalhados de monumentos. Estas atitudes conduziram, no fim do século, para a 

primeira fase geral da legislação de proteção aos monumentos. Em muitos países, 

foi atualizada a legislação do século XIX nos primeiros anos do século XX.  

 

A Segunda Guerra Mundial provocou a destruição de várias cidades da Europa e a 

mutilação de inúmeros monumentos e edificações. Devido à urgência das 

intervenções restauradoras, não se sabia que medidas deveriam ser aplicadas às 

edificações tombadas seriamente danificadas ou em ruínas, e não havia tempo para 

revisar os métodos até então utilizados. Algumas cidades, como Berlim, foram 

reconstruídas com modernos edifícios e novo traçado urbano. Outras, como 

Varsóvia, foram reconstruídas inteiramente. Encerrada a guerra, ocorreu outro 

período principal de legislações baseadas em uma acumulação de experiências e 

que foi reforçado por um despertar de interesse na preservação histórica, por parte 

do grande público. Isto foi refletido na Inglaterra no crescimento rápido nos números 

de locais ambientais e de grupos formados para pôr pressão nas autoridades. Essas 

sociedades eram muito mais ativas e intervencionistas que as sociedades de sítios 

históricos locais que tinham sido populares durante o período vitoriano. Em vez de 

um declínio no interesse no passado, cresceu o número de explicações para 

conservação. Ainda estas explicações seriam essencialmente válidas ao longo do 

período de particular mudança social, econômica e física, com correspondentes 

ameaças para o tecido urbano histórico em particular.  
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Os estragos provocados pela Segunda Guerra trouxeram a preocupação com os 

danos que os conflitos armados causam no patrimônio cultural. Em 1954, foi adotada 

a Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, e 

mais recentemente, em 1991, foi recomendada a desmilitarização das cidades 

inscritas na Lista do Patrimônio Mundial para evitar que sejam alvo de ataques. 

Essas ações podem ser respaldadas em Ruskin, quando afirma que deve-se 

preservar os monumentos para não ter que repará-los no futuro. 

. 

Na maioria de casos a legislação original era meramente permissiva, fazendo pouco 

mais que identificar um número pequeno de edifícios a preservar. Depois, novos 

sistemas legislativos alargaram o âmbito da conservação legalmente constituída com 

definições mais abrangentes (Gazzola 1973; Larkham, 1996; Milet 1988). 

 

2.1.1 AS RECOMENDAÇÕES DAS CARTAS PATRIMONIAIS E DAS 

LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO 

 

As ações de interesse internacional iniciaram com a 'Carta de Atenas', em outubro 

de 1931, quando foram feitas as primeiras recomendações para a proteção do 

patrimônio cultural. A partir desse documento, vieram outros que se complementam 

na formação de leis, normas e recomendações para a proteção do patrimônio 

cultural. Da segunda metade do século XX até nossos dias, foram realizadas 

inúmeras intervenções de restauração e salvamento e a cada dia novos conceitos 

são firmados. A UNESCO promoveu a capacitação e a integração de especialistas 

de entidades e países na luta pela preservação do passado cultural do homem. 

Assim, a maioria das legislações, cartas e recomendações produzidas nos século 

XX, teve sua fundamentação na teoria da restauração e nas técnicas utilizadas por 

Viollet-le-Duc e nos pensamentos de Ruskin, Riegl e Giovannoni.  

 

Na 'Carta de Atenas' de 1931, podemos destacar o respeito à integridade da obra 

histórica e artística do passado, a utilização adequada dos monumentos, a 

eliminação de qualquer elemento que possa prejudicar o caráter e a fisionomia das 
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cidades, a utilização adequada dos recursos da técnica moderna nas obras de 

restauração, a utilização da técnica da anastilose11 sempre que o caso permita 

utilizá-la, que são fundamentos de Ruskin e Viollet-le-Duc.  

 

A 'Carta de Atenas', do CIAM de 1933, teve como enfoque principal a preocupação 

com o estado crítico das cidades devido à alta densidade populacional no interior 

dos núcleos históricos e as péssimas condições de habitabilidade - falta de sol, 

espaço, vegetação, higiene, o que condenou as cidades medievais e coloniais. Os 

valores arquitetônicos dos edifícios isolados ou dos conjuntos urbanos devem ser 

salvaguardados se constituem a expressão de uma cultura anterior, não devendo a 

sua conservação acarretar o sacrifício de populações mantidas em condições 

insalubres, recomendando a destruição dos cortiços ao redor dos monumentos 

históricos para criação de áreas verdes. As ações decorrentes desse pensamento 

geraram processos de gentrificação. 

 

A 'Carta de Veneza' de 1964, é o mais importante documento elaborado sobre as 

noções de conservação e restauração e sobre os sítios monumentais. Por ser mais 

abrangentes, a Carta de Veneza tornou-se a base fundamental de tudo que se 

seguiu, sendo adotada na elaboração de planos, normas, leis, etc. A ela somaram-

se outras cartas e recomendações que a complementaram.  

 

Sobre as questões da conservação dos centros históricos e da habitação nesses 

núcleos antigos, temos a 'Carta de Quito’ de 1967, que tratou sobre a valorização 

econômica dos monumentos e a valorização do patrimônio cultural, e procurou 

conciliar a preservação com as transformações provocadas pelo rápido crescimento 

urbano. No 'Compromisso de Salvador' de 1971, foi recomendada a convocação do 

Banco Nacional da Habitação12 e dos demais órgãos financiadores de habitação, 

para colaborarem no custeio de todas as operações necessárias à realização de 

obras nos imóveis situados em conjuntos tombados. 

                                                 
11 Anastilose- operação que consiste em reconstituir um elemento danificado a partir da seleção, classificação e 
numeração dos fragmentos existentes e do remonte destes. 
12 O Banco Nacional de Habitação foi extinto em 1989. Tinha a função de banco social e de investidor em 
habitações. 
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 A 'Carta de São Domingos', de 1974, recomenda que como compromisso social e 

cultural, os centros históricos devem fazer parte das políticas de habitação, levando-

se em que conta os recursos potenciais que tais centros possam oferecer, possam 

trazer soluções que permitam a permanência e melhoramento da estrutura social 

existente. A 'Declaração de Amsterdã', de 1975, adicionou os princípios da 

conservação integrada na proteção do patrimônio cultural, considerando ainda que 

esse patrimônio compreende não somente as construções isoladas de um valor 

excepcional e seu entorno, mas também os conjuntos, os bairros de cidades e 

aldeias que apresentem um interesse histórico e cultural e que a reabilitação dos 

bairros antigos deve ser concebida e realizada, tanto quanto possível, sem 

modificações importantes da composição social dos habitantes e de uma maneira tal 

que todas as camadas da sociedade se beneficiem de uma operação financiada por 

fundos públicos. No mesmo evento foi adotado o 'Manifesto de Amsterdã', que 

trouxe a noção de conjunto para nossas cidades antigas e povoações tradicionais.  

 

A 'Recomendação de Nairobi' de 1976, trouxe a extensão do conceito de patrimônio 

para os conjuntos históricos, passando a ser também referencial junto com a de 

Veneza. Considerou-se que os conjuntos históricos fazem parte do ambiente 

cotidiano dos seres humanos de todos os países, assegurando a variedade 

necessária para responder à diversidade da sociedade, constituindo um patrimônio 

imobiliário cuja destruição provoca muitas vezes perturbações sociais, mesmo 

quando não resulte em perdas econômicas. 

 

A 'Carta de Machu Picchu' de 1977, teve a intenção de atualizar a 'Carta de Atenas' 

de 1933. Considerou-se que devem ser objetivos básicos na concepção dos 

espaços habitável os assuntos relativos ao crescimento urbano, ao conceito de 

cidade setorizada, à preservação e defesa dos valores culturais e do patrimônio 

histórico-monumental, à qualidade de vida e a integração com o meio ambiente 

natural.  
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Na 'Carta de Burra' de 1980, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS)13 atualizou os conceitos e noções aplicáveis às intervenções no 

patrimônio cultural e sua utilização. A 'Declaração de Tlaxcala', de 1982, tratou sobre 

a conservação do patrimônio cultural na revitalização das pequenas aglomerações e 

do habitat que elas representam.  

 

Em 1983, a 'Carta Internacional das Cidades Históricas', de Eger, Turquia, tratou 

sobre a identidade e a integridade das cidades e bairros históricos, com base nos 

documentos de Veneza (1964) e Nairobi (1976). Ressaltou-se que o objetivo da 

proteção das cidades históricas é a satisfação das exigências dos habitantes e de 

suas aspirações humanas e a salvaguarda dos valores arquiteturais, urbanísticos 

das nações, das diferentes civilizações e da humanidade. Recomendou-se que os 

valores a proteger numa cidade histórica são: a morfologia da cidade - a ordem 

espacial dos edifícios, sua altura, seu volume e sua característica geral, a silhueta da 

cidade - o contorno que se desenha de longe; o espetáculo global dos principais 

pontos de vista; a relação dos volumes arquitetônicos; a integração da cidade com a 

paisagem; a proteção dos bairros, dos conjuntos, das ruas, das praças históricas e 

contíguas localizadas no interior da cidade histórica. Recomendou-se ainda que, a 

proteção da cidade histórica não deve ser traduzida por congelar o seu 

desenvolvimento, que exige novas atividades; os novos bairros devem se adaptar à 

escala e às características dos bairros já existentes, e devem se integrar e contribuir 

para a valorização da estrutura urbana. No interior dos bairros históricos devem ser 

mantidos seus valores através da prática da reabilitação, revitalização, reanimação e 

revalorização, cada método de conformidade com a destinação da área. Dos 

edifícios de valor histórico deve-se eliminar as construções sem valor e as 

inutilizáveis; os novos edifícios devem ser projetados numa arquitetura 

contemporânea que respeite a morfologia e sua integração harmoniosa com o meio 

ambiente urbano existente. A qualidade técnica da reabilitação deve ser garantida 

por estudos preliminares, estudos históricos, arqueológicos, técnicos, sociológicos, e 

de estudos de história da arte. 
                                                 
13 O ICOMOS é uma associação civil não-governamental, com sede em Paris, fundada em 1964 que integra 
profissionais, voluntários e especialistas em conservação de monumentos e sítios históricos, em todo o mundo. 
Propõe à UNESCO os bens que receberão classificação de Patrimônio Cultural da Humanidade. 
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A 'Carta de Washington' de 1986, tratou sobre as cidades grandes ou pequenas e os 

centros ou bairros históricos. Definiu que a conservação das cidades e dos bairros 

históricos implica na manutenção permanente das áreas edificadas, que as novas 

funções devem ser compatíveis com o caráter, a vocação e a estrutura das cidades 

históricas e que a melhoria do habitat deve ser um dos objetivos fundamentais da 

salvaguarda. A 'Carta de Petrópolis', de 1987, referiu-se à preservação dos sítios 

históricos urbanos. 

 

Em 1987, o ICOMOS elaborou a 'Carta Internacional para a Conservação das 

Cidades Históricas', com o objetivo de completar a 'Carta de Veneza' de 1964. 

Definiu os princípios, objetivos e métodos necessários para a conservação das 

cidades históricas e áreas urbanas, para conciliar os interesses individuais e 

coletivos de vida nessas áreas e estimular a preservação das diversas expressões 

do patrimônio cultural, por mais modestas que sejam na escala urbana, mas que 

constituem a memória da Humanidade. Definiu também que a conservação das 

cidades históricas são as medidas necessárias para sua proteção, assim como o seu 

desenvolvimento coerente e adaptação harmônica à vida contemporânea. Que são 

valores a preservar para não comprometer a autenticidade da cidade ou área 

histórica: a forma urbana definida pelas ruas e parcelamentos; a relação entre os 

espaços urbanos, edifícios, áreas verdes e áreas desocupadas; a volumetria e 

aspecto dos edifícios (interiores e exteriores), definidos através de sua estrutura e 

volume, estilo, escala, materiais, cor e ambientação; a relação entre a cidade ou 

área urbana e seu entorno natural ou criado pelo homem; as várias funções da 

cidade ou área histórica adquirida através da história.  

 

A 'Declaração de Santo Antonio', (Texas, EUA) de 1996, trata sobre a autenticidade 

na conservação e administração do patrimônio cultural, com referências aos 

documentos de Veneza (1964) e de Burra, Austrália (1980). Os aspectos discutidos 

foram os da autenticidade e identidade; autenticidade e história; autenticidade e 

materiais, autenticidade e valor social; autenticidade em sítios dinâmicos e estáticos, 

autenticidade e as relações com o gestor; autenticidade e a economia.  
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As recomendações foram para que fosse utilizado o modelo de diretrizes 

operacionais da Carta de Burra, incluindo os mecanismos de administração para 

assegurar o envolvimento de todos os grupos interessados no processo 

administrativo de determinação de evidências e intervenções em sítios do patrimônio 

cultural. As provas de autenticidade devem seguir indicadores tais como reflexão do 

verdadeiro valor - se objeto permanece na mesma condição de sua criação e reflete 

sua história significante; integridade - se o sítio está fragmentado, quanto foi perdido, 

e o que são as recentes adições; contexto - se o contexto do ambiente corresponde 

aos períodos originais ou a outros de significado; identidade - se a população local 

se identifica com o sítio; e qual a identidade, uso e função que o sítio reflete - os 

padrões tradicionais de uso que caracterizou o local. 

 

Recomendou ainda que devido à natureza do patrimônio cultural, os princípios 

contidos nas cartas e declarações devem ser consolidados como parte do 

desenvolvimento de diretrizes da prática da conservação do patrimônio, o 

reconhecimento formal dado aos valores inerentes na diversidade cultural de nossos 

centros históricos urbanos; o desenvolvimento de uma maior consciência entre os 

muitos grupos culturais da multiplicidade de valores; e a promoção de programas 

educacionais para o papel dos valores sociais e culturais protegendo a autenticidade 

de edifícios e sítios. 

  

2.1.2 A PRÁTICA DA CONSERVAÇÃO NO BRASIL 

 

A prática da conservação começou no Brasil quando o Conde de Galveias 

preocupou-se ainda no século XVIII, com a destruição das antigas construções 

deixadas pelos holandeses. Foi um ato espontâneo de uma pessoa que teve a 

percepção de que aqueles edifícios tinham uma função na memória, sem que eles já 

fossem considerados como monumento (IPHAN, 1980). Era o valor memorial que já 

aparecia antes mesmo que Ruskin o definisse. Da mesma forma encontramos o 

emprego do valor histórico da edificação, quando em 1929, o jornalista 

pernambucano Anníbal Fernandes, chefe da Inspectoria Estadual de Monumentos 

Nacionais, apelou ao Prefeito de Olinda, Dr. Humberto Gondim, para que não fosse 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

29

demolida a Igreja do Carmo, já que naquela época, não havia nenhum interesse 

artístico nessa igreja, que encontrava-se em estado de semi-ruína após a demolição 

das ruínas do Convento do Carmo (Fernandes, 1929). 

  

As ações higienistas e as grandes obras urbanas do final do século XIX e do início 

do século XX rebatem diretamente nas posições adotadas por Hausmann nas 

grandes obras em Paris, e na reação que Ruskin teve alertando contra os danos ao 

tecido urbano das cidades. É o que também fez Gilberto Freyre quando se deparou 

com a grande transformação do Bairro do Recife e com a ausência de identidade 

própria, ressaltando sua preocupação com os valores da paisagem. Nos anos 1920 

aconteceram as primeiras tentativas de estabelecimento de órgãos de proteção ao 

patrimônio histórico, antes mesmo que suas criações fossem recomendadas nos 

congressos e encontros que se realizaram a partir da década de 1930. A maioria dos 

pioneiros que estiveram à frente das instituições nas fases heróicas da salvaguarda 

e preservação do patrimônio histórico monumental e urbano, eram pessoas sem 

qualquer conhecimento teórico sobre o assunto, mas tinham a necessária 

consciência e lutavam bravamente pela causa. As ações isoladas não tiveram força 

para se impor, mas mostravam um caminho a seguir. 

 

No final dos anos 1920, a criação das Inspeções dos Monumentos Nacionais trouxe 

de volta a idéia da organização de um serviço de proteção aos monumentos 

históricos, iniciativa tomada pela Bahia em 1927 e Pernambuco em 1928. As 

iniciativas seguintes foram: o projeto do deputado Wanderley Pinho em 1930, 

reapresentado em 1935 e o plano de Mário de Andrade de 1936, que apresentou o 

anteprojeto do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que conciliava a 

experiência de outros países com as peculiaridades brasileiras, culminando com a 

criação do SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, 

com a finalidade de promover entre outras atividades, o tombamento e a 

conservação dos monumentos. Nesse mesmo ano de 1937, foi promulgado o 

Decreto-Lei n° 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional (IPHAN, 1980). 
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Cada vez mais a proteção ao patrimônio histórico e artístico amadurecia e se 

consagrava como princípio constitucional no Brasil.  Nas disposições constitucionais 

fica evidente a evolução do conceito de monumento14 e o alcance que o conceito de 

bem15 permite. A Constituição de 1934 dispôs sobre a responsabilidade da União, 

dos Estados e dos Municípios de proteger os objetos de interesse histórico e 

patrimônio artístico do país e a de 1946 reafirmou a proteção do poder público 

estendendo a medida para os monumentos naturais, as paisagens e os locais 

dotados de particular beleza.  

 

A Constituição de 1967 determinou o amparo à cultura pelo Estado, reiterou a 

proteção especial do poder público sobre os documentos, as obras e os locais de 

valor histórico e artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, e 

estendeu a proteção às jazidas arqueológicas. A Constituição de 1988 dá uma visão 

mais ampla da proteção ao patrimônio cultural definindo os níveis de competência 

dessa proteção, conceituando o patrimônio cultural brasileiro, incluindo os bens de 

natureza imaterial e definindo as formas de proteção.  

 

No âmbito local, em Olinda, o PDLI - Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

para a cidade de Olinda, elaborado em 1972, dá as recomendações para o 

zoneamento da cidade, destacando o Sítio Histórico e a organização administrativa 

de proteção ao acervo cultural com a proposta de criação de uma Fundação e uma 

Comissão para a Preservação e Valorização de Olinda. Foi a base para os futuros 

zoneamentos das legislações municipal e federal e para a criação do Sistema 

Municipal de Preservação em 1979. A Lei n° 3.826/73, Legislação Urbanística do 

Município de Olinda, fez referência às recomendações do SPHAN e da Carta de 

Veneza de 1964 e, para a conservação, valorização e restauração do acervo cultural 

de Olinda. Além da 'Carta de Veneza' de 1964, o Sistema de Preservação do 

                                                 
14 Monumento é a manifestação, ou Bem Cultural, notável, que surge como conseqüência do acúmulo e da 
retenção do conhecimento. 
15 A palavra 'bem' quer dizer coisa, qualquer coisa, material ou imaterial, móvel, ou imóvel, fungível ou 
infungível, permanente ou individual. Ao associarmos o significado da palavra 'bem' com a idéia de Cultura, 
observamos que toda e qualquer manifestação do Homem, tomada isoladamente do seu contexto, é um Bem 
Cultural 
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Município de Olinda teve seus princípios inspirados no 'Compromisso de Brasília' de 

1970 e no 'Compromisso de Salvador' de 1971. 

 

Verifica-se a utilização na Legislação Urbanística dos Sítios Históricos de Olinda, do 

critério do 'fachadismo' observado por Lancaster, quando determina que nas 

intervenções permitidas nos imóveis situados no sítio histórico, pode-se alterar os 

interiores das edificações desde que essas modificações não se reflitam no exterior. 

 

2.1.3 A DINÂMICA URBANA DOS SÍTIOS HISTÓRICOS URBANOS E AS 

PRESSÕES POR MUDANÇAS 

 

A acelerada dinâmica urbana de nossas cidades vem atingindo de maneira 

desordenada os centros históricos pelo interesse despertado pelos conjuntos antigos 

como locais de atração turística, de moradia e de trabalho, pela globalização que 

traz novos conceitos e modismos, pelas trocas de interesses dessas áreas com o 

restante das cidades onde estão localizadas. Esses fatores geram pressões por 

mudanças que têm causado alterações no contexto urbano das cidades antigas. 

 

Nos sítios históricos urbanos, essas pressões por mudanças têm condicionado as 

famílias residentes a fazerem alterações nos seus espaços de habitação, através de 

obras de reformas nos imóveis residenciais, alterando a integridade da edificação, 

isto é, os elementos básicos de sua constituição física construtiva, tais como 

morfologia, tipologia, volumetria, disposição de planta, elementos decorativos, 

implantação e materiais construtivos. 

 

Historicamente, a habitação transformou-se com a evolução dos costumes, da 

sociedade e do papel da mulher na família, no trabalho e na vida social. O conflito 

hoje existente é o da preservação dos imóveis considerados patrimoniais, por sua 

arquitetura e pela história do local onde estão inseridos, e a evolução do modus 

vivendis das famílias residentes nos sítios históricos urbanos. 
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Considerando que a pressão por mudanças é um fenômeno de ordem social, política 

e econômica que determina a necessidade de se alterar a ordem normal e 

tradicional, para atendimento de expectativas e desejos de uma pessoa ou de 

grupos de pessoas, e que a integridade da edificação, é a manutenção de elementos 

básicos de sua constituição física construtiva, tais como morfologia, tipologia, 

volumetria, implantação e materiais construtivos, devemos encontrar soluções para a 

conciliação da conservação dos sítios históricos urbanos com as pressões por 

mudanças e para o atendimento das necessidades da população dos sítios 

históricos urbanos sem comprometer a sua preservação e conservação (Pina, 1999; 

Brito, 1996; Cervelatti, 1976; Chaves, 1989). 

 
Fig. 1 - Município de Olinda – Localização do Sítio Histórico – DIM/SEPLAMA, 2004. 
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3 O SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

O Sítio Histórico de Olinda possui o diferencial de ter sido tombado pela Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DPHAN16 em 1968, elevado à condição de 

Monumento Nacional em 198017 e inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da 

UNESCO em 198218 na condição de Patrimônio Cultural da Humanidade, pela sua 

representatividade histórica e cultural na formação do Brasil colonial (ICOMOS, 

1996). Esse diferencial faz do Sítio Histórico de Olinda um grande pólo atrativo de 

turismo da Região Nordeste do Brasil e por sua estratégica situação urbana em 

relação ao próprio Município de Olinda e à cidade do Recife, capital do Estado de 

Pernambuco. A proximidade de apenas seis quilômetros do centro da capital e do 

Porto do Recife e de vinte quilômetros do Aeroporto Internacional dos Guararapes 

favorece a visitação turística, situação que também facilita ações para um 

complemento cultural e econômico com o Recife Antigo e determina a sua inserção 

na Região Metropolitana do Recife como pólo residencial, de turismo e de prestação 

de serviços (Pina, 1999). 

 

O Sítio Histórico de Olinda possui um magnífico conjunto arquitetônico e urbanístico, 

que forma um cenário deslumbrante, aliado ao verde de sua cobertura vegetal, ao 

azul do céu e ao verde furta-cor do mar. Ao mesmo tempo em que essas 

peculiaridades atraem turistas, novos habitantes e usuários, a dinâmica urbana 

gerada cria problemas estruturais e ambientais difíceis de resolver. Segundo os 

dados fornecidos pelo turismo receptivo direcionado para Olinda, a cidade recebe 

em média 8.000 turistas por mês (Peixoto, 1998) e, chega a receber em picos 

sazonais, cerca de 800 turistas por dia, sem considerar o período atípico do 

carnaval, no qual afluem de 600 mil a um milhão de pessoas por dia (Katter, 1998; 

SEPLAMA, 1998).  

 
                                                 
16 DPHAN, hoje IPHAN 
17 Lei n° 6863/1980, por iniciativa do Deputado Fernando Coelho. 
18 6.ª Assembléia Geral do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Paris, de 14 a 17 de dezembro de 1982. 
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Fig. 2 - Município de Olinda – Área de Tombamento / Polígono de Preservação – Mapa 5 - Mapas 

Temáticos – Olinda em Dados Volume 3 - DIM/SEPLAMA, 2004 
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O SHO tem uma característica de predomínio residencial. Mais de 88% dos imóveis 

são residenciais e 76% são de propriedade da população residente. Isso é ao 

mesmo tempo uma facilidade e um desafio para a promoção de uma reabilitação 

urbana com os conceitos do desenvolvimento sustentável e da conservação urbana. 

(Pina, 1999; Cantacuzino, 1979; Hardoy, 1986).  

 

Ocorre também em Olinda a existência da cidade formal, loteada ou com terrenos e 

imóveis regularizados e cadastrados, com edificações aprovadas e licenciadas, onde 

se paga IPTU e a prefeitura oferece os serviços de infra-estrutura e da cidade 

informal, loteada ou não, com unidades residenciais cadastradas ou não, com 

imóveis sem regularização fundiária e sem projetos aprovados e obras licenciadas. 

No Sítio Histórico, a cidade informal convive com a cidade formal, nas ocupações 

dos fundos de quintais, nos setores residenciais situados no entorno imediato do 

sítio e na periferia da Zona Especial de Proteção Cultural 1 (ZEPC1)19. Nesse 

entorno do sítio as construções são de péssima qualidade estética e construtiva, 

com prejuízos à paisagem (SEPLAMA, 1998). 

 

O crescimento de negócios comerciais e de prestação de serviços é vegetativo. 

Ocasionalmente são registrados fenômenos como a instalação de 14 novos 

negócios na Rua do Amparo no ano de 1998, incentivados por uma associação de 

negócios, que gerou obras irregulares de reformas nos imóveis, a transformação 

inadequada dos usos e um considerável incremento na circulação de veículos e na 

demanda por estacionamento nessa via (Pina, 1999; Rodrigues, 2000). Como fato 

negativo pode-se também considerar a ampliação da unidade de ensino superior 

instalada no Carmo, que já ocupa seis imóveis, todos totalmente descaracterizados 

internamente, além da demanda de estacionamento de veículos na área. Outro 

ponto importante a considerar é a localização, dentro do Sítio Histórico, de quase 

todas unidades administrativas da Prefeitura, contrariando o estabelecido na 

Legislação Urbanística do Sítio Histórico20.  

 
                                                 
19 Definida pela Lei Municipal nº 4.849/92 que corresponde à área tombada em 1968 pelo IPHAN. 
20 Lei n° 4849/92 – Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda – Anexos: Quadros II e III – Usos e 
Atividades 
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Fig. 3 – Município de Olinda - Densidade Demográfica – Mapa 11 - Mapas Temáticos – Olinda em 
Dados Volume 3 - DIM/SEPLAMA, 2004. 
 

Na Figura 3 observa-se a baixa densidade demográfica no centro da ZEPC1 e a alta 

densidade demográfica nas áreas em volta do Conjunto Monumental. 
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O índice de inadimplência no pagamento do IPTU é de mais de 80% no Município de 

Olinda, inclusive no Sítio Histórico, demonstrando que não é a existência de serviços 

de infra-estrutura urbana que condiciona o pagamento de impostos e tributos21. Os 

motivos da inadimplência com o fisco municipal vão da absoluta falta de condições 

de pagamento ao protesto do contribuinte por não se sentir satisfeito com os 

serviços oferecidos pelo Município. Sobre a questão de incentivos para a 

preservação e conservação dos imóveis localizados no Sítio Histórico, o Plano 

Diretor de 1972 e a Lei Orgânica do Município de Olinda de 1990, recomendaram a 

adoção de incentivos fiscais. Entretanto, o Código Tributário de Olinda de 1997, não 

contemplou nenhuma forma de incentivo para quem preserva seu imóvel no SHO.  

 
Na cidade de Olinda, os maiores incrementos populacionais ocorreram na década de 

1960 (+ 87.901 hab.), e nos anos 1970 (+ 85.865 hab.) decorrentes da construção 

dos conjuntos habitacionais de Vila Popular, Rio Doce e Ouro Preto e na década de 

1980, (+ 59.187 hab.) com os novos loteamentos no bairro de Jardim Atlântico. Essa 

evolução demográfica devida ao adensamento das áreas periféricas do Município 

(os morros e os bairros do litoral norte), provocou um discreto aumento da 

participação de Olinda na população total da Região Metropolitana, de 10,78% em 

1970, para 11,69% em 1991 (SEPLAMA, 1998; IBGE, 2000; Pina et al, 1997).  

 
Tabela 1: Evolução demográfica do Município de Olinda 
Período: 1950 a 2000 
 Censo Contagem Censo 

Ano 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 
População  62.435  108.441  196.342  282.207  341.394 349.380 367.902
% do período  73,69 81,06 43,73 20,97 2,34 5,30
% anual  7,37 8,11 4,37 1,91 0,47 1,33

    Fonte: IBGE 

 
Esse incremento demográfico provocou também um déficit de moradias em Olinda, 

que segundo a estimativa para o ano de 1997, atingiu a grandeza de 25.000 

habitações (SEPLAMA, 1998), sem levar ainda em consideração as necessidades 

de requalificação de espaços habitacionais degradados, como é o caso dos 

conjuntos habitacionais existentes no município. 

                                                 
21 Fonte: Secretaria de Administração e Fazenda da Prefeitura de Olinda, dados apurados de 1999 a 2002. 
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Fig. 4 – Sítio Histórico de Olinda - Foto do Satélite Quick-Bird – AEROSAT/PMO -Junho de 2004. 
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Segundo os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), ao longo das últimas décadas tem-se verificado uma redução significativa na 

taxa de crescimento populacional em todo Brasil. Em Olinda, a taxa girou em torno 

de 4,37% ao ano no período de 1970 a 1980, reduzindo para 1,91% no período de 

1980 a 1991, mantendo-se estável a 1,90% no período de 1991 a 2000. De uma 

maneira geral, essa redução de expansão populacional contribui para o não 

agravamento dos problemas de uma metrópole reconhecidamente marcada por 

carências na área sócio-econômica (SEPLAMA, 1998).  

 
Apesar da taxa de crescimento populacional anual ter-se reduzido, o crescimento da 

população causa sérias conseqüências no Sítio Histórico de Olinda. O parque 

imobiliário que não tem condições de crescer, a não ser nas áreas circunvizinhas, 

provoca o aumento da densidade habitacional nas áreas periféricas ao Sítio 

Histórico, e das reformas com acréscimo de área construída dentro do Sítio 

Histórico, sendo esta uma das conseqüências da dinâmica da cidade (SEPLAMA, 

1998).  

 
O Censo Demográfico de 1991 registrou uma população de 341.394 habitantes no 

Município de Olinda, resultando uma alta densidade demográfica de 8.361 

habitantes/km2. No Censo Demográfico de 2000 esses números passaram para 

367.902 habitantes resultando uma densidade demográfica de 9.010 habitantes/km2 

e uma população urbana correspondente a 98% da população do Município. Ainda 

com base no censo realizado pelo IBGE em 2000, verifica-se que o Município de 

Olinda é o 3º município do Estado de Pernambuco, o 12º do Nordeste e o 45º do 

Brasil em população. 

 

A área territorial do Município de Olinda é de apenas 40,83 km2 e a Zona Especial 

de Proteção Cultural – ZEPC1 tem uma área de 1,7 km2 e corresponde às áreas da 

Cidade Alta e o entorno imediato22. A densidade demográfica da ZEPC1 é de 6.016 

hab/km2, registrando 3.645 hab/km2 no Conjunto Monumental e 9.571 hab km2 na 

área de Proteção ao Conjunto. Esses índices devem-se ao fato de que no Conjunto 

                                                 
22 A área indicada nos documentos é de 1,2 km2, porém medições feitas de forma manual em mapas e através de 
CAD forneceram a área de 1,7 km2.  
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Monumental o casario foi edificado em grandes terrenos, com muitas áreas verdes e 

quintais. Na Área de Proteção ao Conjunto, onde reside uma população de renda 

média de 2 salários mínimos, as construções são concentradas em ocupações 

informais, edificadas em pequenos terrenos, provocando o adensamento construtivo 

e o conseqüente elevado percentual populacional (Fig. 4).  
 

De acordo com o diagnóstico sobre a moradia na cidade de Olinda (SEPLAMA, 

1998), os problemas que mais provocam danos às edificações ou que comprometem 

a conservação do SHO são: as trepidações provocadas pelo trânsito de veículos e 

pelo carnaval; o uso inadequado do espaço público; a remoção da cobertura vegetal, 

com a destruição da vegetação dos quintais; a infra-estrutura urbana deficitária e/ou 

envelhecida; o baixo padrão econômico de grande parte da população residente; o 

número elevado de obras clandestinas, levando à descaracterização do conjunto 

protegido e à degradação dos recursos ambientais do entorno da colina histórica, 

devido da ocupação desordenada. Os processos de crescimento populacional e 

urbano têm provocado impactos negativos ao equilíbrio físico-ambiental, implicando 

na degradação da qualidade do ambiente construído e, particularmente, em relação 

ao habitat da população moradora de Olinda (Pereira Junior, 2005 ).  
 
Possui alguns trechos com sistema de esgotamento sanitário na concepção mista 

(convencional-condominial) e tem como unidade de tratamento a ETE-Peixinhos. 

Aspecto preocupante é a existência de ligações clandestinas de esgotos na galeria 

de águas pluviais, mesmo em área servida com sistema público de esgotos, o que 

traz conseqüências danosas para o sistema fluvial e marítimo.  

 
O Sítio Histórico de Olinda abrange os bairros do Varadouro, Carmo, Sé, Amparo, 

Bonsucesso, Rosário, Monte, Guadalupe e Amaro Branco. A malha viária do Sítio 

Histórico caracteriza-se por vias implantadas desde o século XVI, hoje pavimentadas 

com paralelepípedos ou pedra rachão. As principais vias de penetração ao Sítio 

Histórico são: pelo Carmo (Av. da Liberdade, Ruas de São Francisco, Prudente de 

Moraes e Bonfim); pelo Farol / Fortim (Praça Dantas Barreto e Rua Luís Gomes); 

pelo Varadouro (Ruas XV de Novembro e de São Bento); pela Av. Joaquim Nabuco 

(Praça Cel. João Lapa e Rua Henrique Dias; Ruas Joaquim Cavalcanti, da Boa 
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Hora, Bica dos Quatro Cantos e de Nossa Senhora do Guadalupe); pelo 

Bonsucesso a partir do Bairro Novo (Estrada do Bonsucesso) e pelos Bultrins / 

Monte / Bonsucesso (Rua Córrego do Monte, Rua Mário Melo, Rua Dom Bonifácio 

Jansen e Estrada do Bonsucesso). 
 

O controle da proteção do patrimônio cultural do Sítio Histórico de Olinda é 

determinado na esfera federal pela Rerratificação da Notificação n ° 1.155/79, que 

compatibilizou as legislações federal e municipal23. No âmbito municipal, o controle é 

estabelecido pela Lei nº 4.119/79 que criou o Sistema Municipal de Preservação 

composto pelo Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, pelo 

Instituto do Tombamento Municipal, pelo Fundo de Preservação e pela Fundação 

Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, hoje extinta e substituída em 

suas atribuições pela Secretaria do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo 

(SEPACCTUR), e pela Lei nº 4.849/92 (Legislação Urbanística dos Sítios Históricos 

de Olinda) que substituiu o Livro III (Centro Histórico) da Lei nº 3.826/73 - Legislação 

Urbanística do Município de Olinda. A partir de abril de 2005 o controle do uso do 

solo na área do Sítio Histórico de Olinda passou a ser exercido pela Diretoria de 

Controle Urbano e Ambiental da Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio 

Ambiente por decisão administrativa da municipalidade. 
 

A Lei Municipal n° 4.849/92 determina o zoneamento do Sítio Histórico para efeitos 

de normas urbanísticas e definições de uso e atividades. A Zona Especial de 

Proteção Cultural e Paisagística (ZEPC1) corresponde ao sítio constituído pelo 

núcleo urbano primitivo do Município de Olinda, compreendendo edifícios e áreas 

verdes de reconhecido valor arquitetônico, histórico, arqueológico, estético e sócio-

cultural, que é envolvido por uma extensa área de entorno.  

 

O Conjunto Monumental, a setorização foi definida em razão das características da 

tipologia arquitetônica, urbanística e paisagística, como também pelas funções 

urbanas que deverão exercer:  

                                                 
23 A Rerratificação da Notificação nº 1.155/79 corrigiu as divergências entre o disposto nas normas urbanísticas 
estabelecidas na Notificação nº 1.155/79 do SPHAN e na Lei Municipal nº 3.826/73 – Legislação Urbanística do 
Município de Olinda (Livro III – do Sítio Histórico). 
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• O Setor Residencial Rigoroso (SRR) é a área com uso predominantemente 

residencial, constituída pelo núcleo que mantém a morfologia urbana e 

tipologia das edificações de interesse histórico e arquitetônico, sujeitando-se 

por isso a rígido controle das intervenções; 

 

• O Setor Residencial Ambiental (SRA) é a área com uso predominantemente 

residencial, que mantém na maioria das ruas a escala e o traçado urbano 

primitivo, e onde se registra ocorrência rarefeita de edificações de interesse 

histórico arquitetônico; 

 

•  O Setor Cultural do Alto da Sé (SCA) é a área de importância histórica, 

cultural e paisagística, local dos primeiros assentamentos da Vila de Olinda, 

constituída por mirantes e monumentos e destinada ao lazer contemplativo e 

cultural; 

 

•  O Setor de Interesse Turístico (ST) é a área plana, próxima ao mar, que vai 

desde a Praça do Carmo até a Praça Dantas Barreto, incluindo a Rua do Sol 

e entorno do Fortim de São Francisco, destinada predominantemente a 

atividades de lazer da comunidade e turistas; 

 

• O Setor Comercial do Varadouro (SCV) é a área destinada 

predominantemente às atividades de comércio e prestação de serviços; 

 

• Os Setores Verdes são as áreas de grande densidade de elementos naturais 

que envolvem monumentos tombados, como sítios de conventos e mosteiros 

(SV 1), as áreas verdes em grandes terrenos particulares (SV2) e as áreas 

especiais de proteção ecológica - praças, largos e mirantes existentes na área 

do polígono da ZEPC 1 (SV3); 

 

 

 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

43

 

A área de Proteção do Conjunto, conforme a situação fundiária e urbanística está 

dividida em Setor Residencial (SR), que corresponde à área com uso 

predominantemente residencial, de ocupação recente e contígua ao Conjunto 

Monumental, e em Setor Especial de Interesse Social (SEIS), que é a área de 

ocupação espontânea, com população de baixa situação sócio-econômica, que 

demanda regularização fundiária e urbanística, devendo submeter-se à legislação 

específica. 

 

3.2 O SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA COM FUNÇÃO PREDOMINANTEMENTE 

RESIDENCIAL 

 

As diretrizes gerais da Lei Municipal nº 4.849/92, Legislação Urbanística do Sítio 

Histórico de Olinda, estabelecem o Sítio Histórico de Olinda como área 

predominantemente residencial. Para proteger essa característica e a qualidade de 

vida no SHO, a legislação determina que deve ser preservado o traçado das ruas e 

os edifícios de interesse histórico e arquitetônico e estabelece setores de 

predominância comercial e de prestação de serviços de turismo e lazer, em função 

da localização e tendências dessas áreas, e que nas áreas predominantemente 

residenciais, apenas é permitida a instalação de atividades de comércio vicinal 

(cotidiano) e serviços domiciliares. (Olinda, 1992) 
 

Na ZEPC1 existem 3.305 imóveis, sendo que 2.914 unidades são de uso 

residencial, ou seja, 88,17% dos imóveis têm uso habitacional. Os imóveis 

residenciais apresentam índices percentuais elevados no SRR (81,27%), SRA 

(88.02%) e nas SRs (94,93%). Segundo dados apurados no Cadastro Imobiliário da 

PMO, existem no Município de Olinda 95.530 unidades imobiliárias cadastradas 

(94.032 unidades segundo o IBGE), sendo que 87.780 são unidades residenciais. 

Considerando os números do Cadastro Imobiliário, verificamos que os imóveis do 

SHO correspondem a 3,5% dos imóveis da cidade e, dentre estes, os residenciais 

correspondem a 3,32% dos imóveis residenciais da cidade.  

 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

44

 
Fig. 5 – Sítio Histórico de Olinda – Mapa da ZEPC1 – Lei n° 4849/92 – SEPACTUR/PMO - 2005. 
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Os dados censitários do Município de Olinda relativos ao Censo de 2000 foram 

classificados de acordo com a Lei Municipal nº 5.191/99, também chamada de Lei 

dos Bairros. Os limites entre os bairros foram definidos por sistemáticas adotadas 

pela Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente (SEPLAMA) e não 

coincidem com o zoneamento definido pela Lei nº 4.849/92. O Bairro do Varadouro, 

por exemplo, inclui as áreas de invasão e ocupação informal situadas na periferia do 

SHO. O Varadouro está inserido no Setor Comercial do Varadouro (SCV) da ZEPC1 

e as áreas de invasão fazem parte da Zona de Preservação Ambiental (ZPA) do 

Canal da Malária.   

 
 
Tabela 2:  Quantitativo de imóveis na ZEPC1 por setor 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 SRR SRA SCA SV1 SCV ST SR (*) TOTAL
Habitação  525 426 39 2 56 49 1817 2914 
% total habitações 18,02 14,62 1,34 0,07 1,92 1,68 62,35 100,00
% total de imóveis 15,89 12,89 1,18 0,06 1,69 1,48 54,98 88,17 
% total imóveis do setor 81,27 88,02 63,93 100,00 62,22 45,37 94,93  
Total comércio e 
serviços 121 58 22 0 34 59 97 391 
% total imóveis do setor 18,73 11,98 36,07 0,00 37,78 54,63 5,07 11,83 
% total de imóveis 4,15 1,99 0,75 0,00 1,17 2,02 3,33 13,42 
TOTAL 646 484 61 2 90 108 1914 3305 
(*) Contagem de imóveis feitas em planta e classificação de uso estimada pela média apurada em 
dez quadras das SRs de Guadalupe, Amaro Branco, Rosário, Bonsucesso e Monte por motivo de 
falta de segurança em realizar pesquisa em campo em outras áreas da periferia do SHO.  
Fonte : Pesquisa direta 
 

 

 

São dados que podem causar distorções, uma vez que essas áreas têm populações 

distintas em termos de situação sócio-econômica e por terem formas diferentes de 

implantações dos lotes. Mesmo com o risco de encontrar distorções, para termos a 

estimativa da população do Sítio Histórico de Olinda, consideramos a média por 

setor apurada na pesquisa direta, cujo resultado é de 17.363 habitantes, 

correspondendo a 4.7% da população do Município. O Conjunto Monumental 

apresenta uma população de 4.871 habitantes, que corresponde a 28% da 

população do SHO e a 1,3% da população do Município. 
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Tabela 3: Habitantes por setor pela média apurada na pesquisa 
Local: Sítio Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 SRR SRA SCA SV1 SCV ST SR TOTAL
Habitação  525 426 39 2 56 49 1817 2914 
Média por setor 3,625 5,5 5 - 4 4 6,875  
População pela média 1.903 2.343 195 0 224 196 12.492 17.363
MÉDIA GERAL 
habitante/imóvel 5,96
Fonte : Pesquisa direta 
 

Na Cidade Alta, onde predomina a ocupação residencial, observa-se um processo 

de esvaziamento das moradias, com o crescimento do número dos imóveis que são 

ocupados sazonalmente, principalmente no período do carnaval. Esse processo 

sucede a outro que ocorreu do final dos anos setenta ao início dos anos oitenta, 

quando artistas e intelectuais se instalaram em Olinda, atraídos pelo peculiar 

ambiente cultural e urbano. A morfologia das edificações que limita os espaços de 

morar, a falta de estacionamento para veículos, a má qualidade dos serviços 

oferecidos e a degradação sócio-ambiental constituem fatores que repelem os 

investidores em habitação permanente.  

 

Apesar disso, devido ao caráter distintivo do lugar e ao carnaval, a especulação 

imobiliária faz com que os preços dos imóveis subam demais, com preços cotados 

em dólar, impossibilitando a compra pela classe média e ocasionando um novo 

fenômeno que é a aquisição desses imóveis por estrangeiros que aqui querem 

investir e até morar (Katter, 1998).  
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4  OS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO 
 

4.1 A FUNÇÃO DA HABITAÇÃO 

 

A função básica de uma casa é a de abrigo. Abrigo das variações climáticas, das 

intempéries, oferecendo as mais variadas possibilidades de proteção de acordo com 

as condições oferecidas pela construção. Segundo Venturi (1995), é uma antiga 

função da casa proteger e formar privacidade tanto psicológica quanto física aos 

seus ocupantes. Nela simplesmente moramos sem maiores especulações. É o local 

das atividades condicionadas à cultura de seus usuários e ligadas aos hábitos e 

práticas de uma sociedade (Lemos, 1989), devendo haver uma integração entre o 

homem e a casa. A casa é vivida pelo homem, adquirindo valores humanos assim 

que a entendemos como um espaço de conforto e intimidade (Veríssimo, 1999). 

Para Le Corbusier (1977) a habitação é o objeto de consumo essencial, urgente, 

quase limitado, no mundo inteiro... é indispensável para todos. Dentro do contexto 

da cidade a casa desempenha uma função definida de habitação, de moradia. No 

momento em que faz parte do espaço urbano a casa interfere no espaço externo, 

nas suas relações com o lote e com o espaço público, criando diversos tipos de 

apreensões do conjunto. Segundo Kohlsdorf (1996), os edifícios sem recuo frontal 

compõem os planos laterais dos canais de circulação, por meio de suas fachadas. 

Edifícios afastados dos limites do lote constroem efeitos topológicos de alargamento.  

 

A produção do espaço arquitetônico de morar deve ser o resultado de um processo 

criativo interdisciplinar, conduzido pelas necessidades sociais e culturais, cujos 

aspectos antropológicos são fundamentais (Lemos, 1989). A discussão crítica da 

casa através da distribuição espacial de seus diversos setores funcionais é 

entendida sob os pontos de vista de segregação sexual, posições socioeconômicas, 

faixas etárias, comportamento ético, preferências políticas e religiosas. Essa 

distribuição é facilmente compreendida quando estudamos a formação e a evolução 

da sociedade brasileira.  
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Projetar uma casa deveria representar para o arquiteto, a possibilidade de “fazer 

arquitetura com liberdade”, momento em que ele coloca em prática o que vem sendo 

amadurecido ao longo do exercício da arquitetura, tornando-se então um laboratório 

de idéias. Na realidade, no projeto da casa estão sempre presentes os 

condicionantes do sítio, do cliente, do programa, das limitações legais, construtivas, 

econômicas, etc., que limitam a liberdade do arquiteto, principalmente nos projetos 

de reforma para imóveis de um sítio histórico (Nogueira, 1986). Nesse caso, o 

desafio é o de adaptar um imóvel antigo com todas suas características peculiares, 

para as necessidades ou o estilo de vida do cliente, para os ditames da vida 

moderna, sem provocar danos ao estilo, à tipologia, à volumetria, à integridade da 

edificação.  

 

Até que ponto um imóvel antigo pode ser reformado sem que provoque danos 

àquela unidade ou ao conjunto em que está inserido? Ainda segundo Venturi (1995), 

a arquitetura é necessariamente complexa e contraditória, até mesmo pela inclusão 

dos tradicionais elementos vitruvianos de comodidade, firmeza e prazer. Não se 

pode ignorar a real complexidade e contradição inerente ao programa doméstico, as 

possibilidades espaciais e tecnológicas, assim como a variedade na experiência 

visual. A simplicidade forçada resulta em uma supersimplificação que destrói ou 

ignora os elementos essenciais. 

 

4.2   A CASA BRASILEIRA E SUA EVOLUÇÃO 

 
Quando os primeiros colonizadores portugueses construíram as primeiras casas no 

novo mundo, não encontraram uma tradição de construção representativa. As 

primeiras construções eram de madeira, barro e materiais vegetais, com vãos e 

coberturas rudimentares, levantadas nos cercados de paliçada. A casa que veio a 

seguir já era de melhor construção, ainda utilizando o pau cruzado e o barro, a pedra 

irregular ligada com argamassa de adobe ou taipa de pilão, adaptada ao meio e aos 

materiais existentes, seguindo os sistemas de construção da casa portuguesa. 

(Rodrigues, 1975)  
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A casa no Brasil começou a estabelecer a sua forma definitiva em meados do século 

XVII, quando o modelo agrícola monocultor da cana-de-açúcar estava em plena 

atividade em torno dos núcleos urbanos. (Veríssimo, 1999).  A vida era doméstica, 

patriarcal e de base agrária. A adaptação ao meio americano e tropical de tradições 

e técnicas portuguesas de casa e construção, foi enriquecida pelo contato lusitano 

com o mouro e o Extremo Oriente. Esse espírito de harmonia da construção com o 

clima, com o meio e com os materiais peculiares a esta parte da América, se 

desenvolveria de modo mais acentuado na arquitetura doméstica (Freyre, 1937). 

Vários fatores concorreram para a constituição da moradia, tais como o clima tropical 

e úmido, a flora, o gentio da terra, a princípio fácil e dócil, a se submeter à nova 

ordem européia, e o mais importante, o colonizador português, um povo capaz de 

viver em condições mais desiguais em relação ao seu meio original e de manter no 

final a sua identidade (Freyre 1938). 

  
O português trouxe experiências de Portugal e as aprendidas com outras culturas e 

fez as adaptações necessárias para a moradia na nova terra. Com o índio aprendeu 

que cozinhar nos trópicos é uma tarefa a ser feita do lado de fora, numa varanda ou 

num puxado da casa. Trouxe as soluções das inflexões dos telhados e dos beirais 

alongados do Oriente para o escoamento das águas das grandes chuvas. De 

Portugal trouxe as paredes caiadas e os portais coloridos. Por força do modelo 

econômico, transformou a pequena casa portuguesa numa casa-grande, à qual 

agrega os escravos africanos na senzala.  

 

Do somatório dessas influências nasceu a casa no Brasil, de feitio único e muito bem 

adaptada à realidade social e geográfica, difundindo-se pelo vasto território brasileiro 

e perpetuando-se através dos tempos, sem perder sua identidade (Veríssimo, 1999). 

A concepção das nossas casas mantém a mesma tradição intrínseca de pensar e 

construir nossa moradia, apesar das aparentes diferenças resultantes de 

transformações sociais e modismos. A permanência dessa maneira de pensar a 

moradia no país impressionou vários estrangeiros que por aqui estiveram. Disse 

Louis Vauthier sobre a uniformidade e padronização tradicionais existentes no país: 

“Assim, quem viu uma casa brasileira viu quase todas” (Freyre, 1980).  
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A casa portuguesa também não veio de forma unificada para a colônia. Dependia de 

quem era seu ocupante, sua origem, seu nível de conhecimento e seu status. Da 

mesma forma que as famílias portuguesas transferidas para o Brasil, sofreram a 

aculturação e miscigenação e incorporaram tradições desconhecidas nos hábitos 

alimentares, na maneira de morar, etc., a casa e os materiais construtivos foram 

também reinterpretados, inicialmente conforme as condições materiais, para 

posteriormente ajustar-se socialmente. A família brasileira é um produto da 

miscigenação branca, índia e africana, responsável por sentimentos perceptíveis e 

outros sequer imagináveis, geradores de seu próprio espaço de permanência e local 

de realização de toda sorte de atividades: abrigo, alimentação, educação, trabalho, 

repouso, religião, lazer, sexo. Essas atividades tanto podem estar agrupadas em 

espaços restritos ou inteiramente compartimentadas.  
 

Em sua essência, a casa é um complicado programa de arquitetura a ser resolvido 

para atender todos os condicionantes, permitindo um bom funcionamento e um fluxo 

ideal. A casa é o reduto da família e, portanto, seu próprio espelho, refletindo 

também numa maneira mais abrangente, a sociedade da qual essa mesma família 

faz parte, ao mesmo tempo em que é sua geradora. A mudança do papel da mulher 

na sociedade torna-se a alavanca dessas transformações. Primeiramente, a casa 

era feita em função do papel da mulher, que nada desempenhava nas relações 

sociais, exceto a de meras reprodutoras de herdeiros e duplicadoras do patrimônio 

familiar. Além das tradições lusitanas, impunha-se uma clausura feminina, 

restringindo a área de circulação das mulheres a espaços internos e reservados. 

 

A casa urbana é contemporânea da casa rural, das casas-grandes dos engenhos. 

Durante o período colonial, a arquitetura residencial urbana estava baseada em um 

tipo de lote com características bastante definidas. Aproveitando antigas tradições 

urbanísticas de Portugal, nossas vilas e cidades apresentavam ruas de aspecto 

uniforme, definidas pelos sobrados e casas térreas e construídos sobre o 

alinhamento das vias públicas e sobre os limites laterais dos terrenos. Não havia 

meio-termo; as casas eram urbanas ou rurais, não se concebendo casas urbanas 

recuadas com jardins, que são elementos só introduzidos nas residências brasileiras 
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no século XIX. Inicialmente as residências eram térreas, e gradativamente foram 

ampliando suas fachadas, abrindo portas para o comércio, crescendo para o modelo 

assobradado.  

 

Segundo Reis (1978), em cada época a arquitetura é produzida e utilizada de modo 

diverso, relacionando-se de uma forma característica com a estrutura urbana em que 

se instala. As principais cidades brasileiras possuem parte de seus edifícios 

estruturados nos séculos passados e por isso funcionam precariamente e não 

atendem às necessidades dos dias atuais. A compreensão de sua evolução ajudará 

a transformá-los. Um traço característico da arquitetura urbana é a relação que a 

prende ao tipo de lote em que está implantada. As casas de frente de rua, do 

período colonial, ou às casas de porão habitável com jardins do lado, características 

do século XIX, são conjuntos tão coerentes, que não é possível descreve-los 

completamente sem fazer referência à forma de sua implantação.  

 

A uniformidade dos terrenos correspondia à uniformidade dos partidos 

arquitetônicos. Tal padronização era fixada nas Cartas Régias ou em posturas 

municipais (Reis, 1978). As salas de frente e as lojas aproveitavam as aberturas 

sobre a rua, ficando as aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de 

permanência das mulheres e dos locais do trabalho. Entre essas partes com 

iluminação natural, ficavam as alcovas, destinadas à permanência noturna e onde 

dificilmente penetrava a luz do dia. A circulação realizava-se por um corredor 

longitudinal, que conduzia da porta da frente aos fundos, apoiando-se em uma das 

paredes laterais ou fixava-se no centro da planta, nos imóveis com maior largura. 

 

As técnicas construtivas eram geralmente primitivas. Nos casos mais simples as 

paredes eram de pau-a-pique, adobe ou taipa de pilão. Nas residências mais 

importantes empregava-se pedra e barro, tijolos manuais com argamassa ou pedra e 

cal. O sistema de cobertura em duas águas, lançava parte da chuva sobre a rua e a 

outra sobre o quintal. Evitava-se assim o emprego de calhas ou de outro sistema de 

captação e condução das águas pluviais. A construção feita sobre os limites laterais, 

procurava garantir uma estabilidade e a proteção das empenas contra a chuva. Os 
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exemplares mais ricos apresentavam maiores dimensões e número de peças, sem 

chegar a caracterizar um tipo distinto de habitação, pela ausência de 

aperfeiçoamento técnico (Reis, 1978; Vasconcelos, 1979).  

 

Os principais tipos de habitação do período colonial foram o sobrado e casa térrea. 

Suas diferenças fundamentais consistiam no tipo de piso que era assoalhado no 

sobrado e de chão batido na casa térrea, definindo as relações dos tipos de 

habitação e os estratos sociais. Habitar um sobrado significava riqueza e habitar 

uma casa de chão batido significava pobreza. Por isso, os pavimentos térreos dos 

sobrados eram deixados para utilização como lojas ou para acomodação dos 

escravos e animais. No mais as diferenças eram pequenas. As disposições de 

plantas eram basicamente iguais. As chácaras situadas nas periferias dos centros 

urbanos era outro tipo característico de habitação do período colonial. Elas 

conseguiam reunir às vantagens dessa situação, as facilidades de abastecimento e 

dos serviços das casas rurais, solução preferida pelas famílias mais abastadas, 

ainda no Império e na República.  

 

No século XVIII, com a consolidação da vida urbana, ocorreu substancial 

modificação no conforto das casas e em sua ornamentação exterior, sendo criados 

os salões de festas e as salas de visitas, permitindo à mulher uma vida social mais 

intensa (Veríssimo, 1999). As aberturas em maior número e maiores dimensões, a 

maior altura dos pavimentos e alinhamento com as edificações vizinhas foram 

exigências correntes no século XVIII, cuja finalidade era de garantir para as vilas e 

cidades brasileiras uma aparência portuguesa (Reis, 1978).  

 

No final do período colonial, as tradições da sociedade apoiada na infra-estrutura da 

casa-grande patriarcal começam a declinar.  As casas tinham segundo Freyre (1980) 

“cozinhas enormes, vastas salas de jantar, numerosos quartos de hóspedes, capela, 

puxados para a acomodação dos filhos casados, camarinha no centro para a 

reclusão quase monástica das moças solteiras, gineceu24, copiar25, senzala”. 

                                                 
24 Aposento reservado às mulheres. 
25 Alpendre 
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Persistindo o sistema baseado no trabalho escravo, as edificações do começo do 

século XVIII mantinham as semelhanças com as casas coloniais no sistema 

construtivo, no avanço sobre os limites laterais e sobre o alinhamento das ruas, nos 

esquemas, nas paredes grossas, nas alcovas e corredores, nos telhados 

elementares e nos balcões de ferro batido.  

 

Segundo Reis (1978), as primeiras transformações apresentaram-se de forma 

discreta. A difusão da arquitetura neoclássica, iria favorecer a implantação de tipos 

mais refinados de construção, contribuindo desse modo para o abandono das velhas 

soluções coloniais. Nas obras de maior destaque apareceram escadarias, colunas e 

frontões de pedra que ornavam as fachadas dos edifícios, ostentando um 

refinamento técnico. Posteriormente receberam um pequeno jardim na frente, 

circundado por gradil de ferro. No século XIX, a abertura dos portos integrou o país 

no mercado mundial, possibilitando a importação de equipamentos que contribuíram 

para a alteração da aparência das construções dos centros maiores do litoral, 

respeitando o primitivismo das técnicas tradicionais. As construções ganharam o uso 

das platibandas, que substituíram os velhos beirais, por condutores ou calhas, o uso 

de vidros simples ou coloridos nas bandeiras das portas e janelas, em lugar das 

velhas urupemas e gelosias26, e elementos decorativos de louça do Porto. Foram 

aparecendo outras soluções de cobertura com quatro águas, que evitava estruturas 

com ponto muito elevado em construções de muita profundidade. As alterações só 

ocorreram basicamente na fachada, sem maiores modificações no restante da 

construção. 

 

As casas urbanas eram pesadas e sólidas (Freyre, 1985). As paredes grossas eram 

feitas de pedra grosseira misturada com argamassa, revestidas de reboco de cal e 

barro, que lhes dava aparência de caiadas. Algumas casas tinham o reboco pintado 

em quadrados ou de outra maneira. O azul-claro e o róseo são as cores favoritas. 

Nas velhas casas havia grandes biqueiras nos telhados, por onde as águas das 

chuvas escorriam sobre as ruas estreitas. 

 
                                                 
26 Grade de fasquias de madeira entrelaçadas 
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Nos bairros residenciais surgiu um novo tipo de residência, a casa de porão alto, 

ainda de frente para a rua. Os porões mais ou menos elevados permitiam aproximar 

as residências da rua, sem os defeitos das casas térreas. Pequenos lances de 

escada venciam o desnível do piso da habitação para a rua. Este novo tipo de casa, 

que representava uma renovação nos velhos moldes construtivos. Logo em seguida, 

surgiu a variação dos sobrados com porão alto, iniciando-se a utilização do primeiro 

pavimento para fins mais valorizados socialmente. Segundo Freyre (1985), na última 

metade do século XIX, os negócios mais importantes eram tratados fora de casa. A 

noção de lar não era tão forte entre os homens brasileiros, moradores de sobrados, 

no tempo em que a família patriarcal estava em seu pleno vigor, que os fizesse 

caseiros em seus gostos e em seus hábitos. Ainda na década de 30 do século XX, 

com o Brasil mal saído do regime colonial, os homens passavam grande parte do 

tempo em casa, dormindo. Algumas vezes recebiam seus amigos nas salas ou nos 

alpendres. Daí, precisarem apenas de uma sala de visitas e de quartos de dormir. 

 

Ainda segundo Freyre (1985), a planta da antiga casa brasileira de cidade, o 

sobrado patriarcal, era inadequada à convivência patriarcal. O norte-americano 

Kidder (1976) descreveu uma casa onde hospedou-se no Recife, com seis 

pavimentos: “Tamanho arranha-céu não era residência típica de um patriarca de 

cidade daqueles dias”, mas admirava-se que houvesse então casas construídas em 

cidades do Brasil como se houvesse falta de espaço, e que eram habitações escuras 

e tristonhas. A maior parte das casas de gente abastada, também mantinha cocheira 

e estábulo no andar térreo. As famílias patriarcais precisavam não somente da sala 

de visitas e de muitos quartos de dormir, mas de grande sala de jantar., tanto nos 

sobrados das cidades como nas casas grandes do interior. As famílias eram 

numerosas e gostavam de receber amigos para o jantar. As casas antigas possuíam 

locais sombreados, as varandas corridas em torno da edificação ou ao longo da 

fachada principal, que foram sendo incorporadas às habitações urbanas, resultando 

nas casas soltas no lote, circundadas por terraços do final do século XIX. Os 

muxarabis, que outrora recobriam as sacadas de Olinda, tinham essa função 

protetora, embora dificultassem o contato com o exterior, no caso intencional, para 

isolar a mulher do que a rua pudesse oferecer (Holanda, 1976).  
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Da segunda metade para o final do século XIX, consolida-se o palacete neoclássico, 

inserido na malha urbana sob a forma românticas de chácaras ou chalés. Os 

sobrados foram citados por Machado de Assis em Dom Casmurro: “é o mesmo 

prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e 

salas”.  No período imperial, a mulher passa a participar mais da vida social. 

Surgiram as salas de música e de dança. Com a abolição da escravatura, muda 

também o modo de morar. Não há mais escravos para as tarefas servis, que passam 

para a responsabilidade direta da mulher. As mulheres saíam de casa, devidamente 

acompanhadas, para desfrutar do lazer oferecido pela cidade: lojas, confeitarias, 

teatros. Foram criados aposentos para a preparação para essas saídas.  

 

Com o fim do trabalho escravo e o início da imigração européia, desenvolveu-se no 

Brasil o trabalho remunerado e o aperfeiçoamento das técnicas construtivas. Surgem 

as casas urbanas com novos esquemas de implantação, afastadas dos vizinhos e 

com jardins laterais, dotadas de serviços de água e esgoto (Veríssimo, 1999). As 

transformações sócio-econômicas e tecnológicas da segunda metade do século XIX, 

mudaram os hábitos de construir e de habitar. Inspirados no ecletismo e nos hábitos 

diferenciados dos imigrantes, apareceram as primeiras residências urbanas com a 

nova implantação, rompendo com as tradições e alterando os tipos de lotes.  

 
As primeiras transformações ocorreram na liberação das construções em relação 

aos limites dos lotes, recuando o edifício dos limites laterais, conservando-se ainda o 

alinhamento no paramento da rua. O mais comum era o recuo para um lado. Essa 

solução oferecia as possibilidades de arejamento e iluminação até então 

desconhecidas nas tradições construtivas do Brasil. Nas casas de porão alto, as 

casas conservavam uma altura discreta da rua, protegiam a intimidade e aproveitava 

os espaços dos porões para alojamento dos empregados e como locais de serviço. 

Foram construídas amplas varandas apoiadas em colunas de ferro voltadas para os 

jardins laterais. A sala de visitas ficava na parte fronteiriça, abrindo para a rua, e os 

quartos eram dispostos na parte central em torno de um corredor ou sala de almoço, 

ficando a cozinha e o banheiro no fundo. Em alguns casos a varanda servia de 

corredor, abrindo-se todos os cômodos para ela. 
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Fig. 6 – Sítio Histórico de Olinda  - Vista área da Rua do Amparo. Casas conjugadas e implantadas 
no paramento da rua e em terrenos longos e estreitos – Acervo SEPACCTUR/PMO – década 1990. 
 

 

 

Fig. 7 – Sítio Histórico de Olinda – Casa implantada solta no terreno e com porão elevado – Foto da 
área do Carmo na entrada da Rua de São Francisco – Acervo SEPACTUR/PMO – Foto 
provavelmente da 2ª década do século XX 
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Surgiram depois os afastamentos em relação às vias públicas. As residências 

maiores já não eram simples ampliações ou multiplicações de modelos mais 

modestos. As construções dos proprietários mais abastados tinham refinamento 

técnico, como os banheiros com água corrente e as venezianas em portas e janelas. 

Desaparecera a uniformidade dos esquemas das residências, que foi o traço 

marcante da fase colonial. 

 

Nos anos 40 do século XX, enquanto proliferavam os edifícios de apartamentos e os 

conjuntos habitacionais, as residências térreas pouco se alteraram em relação aos 

partidos do início do século. Apenas agregaram uma varanda e um pequeno jardim, 

como fronteira entre a rua e o lar. Nos anos 50 surgiram as residências modernas 

com novos conceitos de morar, novos partidos arquitetônicos e novas tipologias.  

 

Em todas as transformações históricas da casa brasileira, a família é o principal fator 

gerador e a mulher e seu papel no lar, na família e na sociedade seu principal 

condicionante, a responsável direta por intrínsecas modificações no espaço de 

morar. 

 

4.3 OS ELEMENTOS DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO 

 

Os espaços da habitação são formados pela conjugação de vários elementos que 

são os cômodos, os locais de estar, de circular, de viver, de dormir, de se alimentar. 

É dividido pelos setores social, íntimo e de serviços, como vemos hoje nas 

construções contemporâneas. 

 

O setor social é a área que faz a transição entre o exterior e a área doméstica da 

casa. A varanda é o elemento de proteção contra o sol, chuva, posto de vigília, 

elemento filtrante do exterior, permeando apenas o que interessa à intimidade da 

família. Às vezes faz o papel de acesso principal da casa. A sala foi tratada com 

rigoroso ritual formal nos primeiros séculos da colônia. Devia estar sempre 

organizado, refletindo para o visitante o asseio, as posses e a disciplina da família.  
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Varia de tamanho, pode ser um único aposento ou dividido em cômodos, quando o 

receber institucionaliza-se e formaliza-se com a valorização dos núcleos urbanos e a 

evolução do papel da mulher na vida social. Na área interna, do aposento único 

passou-se a duas unidades, a de receber e a de comer, e já no século XVIII, 

encontramos salas de espera, de jantar, escritórios, salas de música, bibliotecas e 

salões de baile. No século XIX é comum encontrar três salas contíguas no 

pavimento superior dos sobrados neoclássicos, fronteiras à rua, com atividades de 

receber, dançar e servir refeições.  

 

O setor íntimo é o universo velado, preconceituoso, repleto de símbolos e tabus, 

raramente revelados a visitantes, elementos estranhos ao seio da família. Os seus 

aposentos básicos são os quartos e os banheiros. Evoluiu da sombria e abafada 

alcova colonial com urinóis e jarras como banheiro, aos aposentos do século XIX, de 

requintado mobiliário e aos cômodos equipados era moderna. A casa patriarcal 

sempre foi muito rigorosa com a área íntima. As alcovas são aposentos sem janelas, 

entalados dentro do corpo da casa, dotados de porta voltada para a circulação 

principal do edifício, afirmando o conceito de isolamento e privativo do íntimo.  

Normalmente era sem forro, e as telhas vãs da cobertura permitiam a aeração 

satisfatória. Sendo sombria, permitia um relaxamento completo. O exíguo lote 

urbano permitia abertura apenas nas extremidades, em salas e cozinhas, tornando 

as alcovas escuras e insalubres. Quando o lote permite, encontramos janelas 

nesses aposentos, porém voltados para pátios internos, referendando a privacidade.  

 

Pode-se também justificar essa forma pela imposição climática, onde o homem 

branco defendia-se da exposição ao sol, ao calor e à luminosidade intensa. O 

banheiro é o espaço destinado à higiene. Sua evolução foi condicionada pela 

mudança social, pela especialização da mão-de-obra, pelos materiais e técnicas 

construtivas. As primeiras habitações praticamente não apresentavam esse 

compartimento em seu interior, existindo em quintais e exteriores. O mais usual era 

o urinol e outros recipientes. E o hábito do banho de asseio era raro, apesar do clima 

tropical. Com o tempo esse aposento foi-se incorporando ao edifício e evoluindo com 

as normas de higiene e a tecnologia da construção. 
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É no setor de serviços que os hábitos sociais se revelam com mais clareza, sem a 

máscara utilizada nos papéis sociais. É onde mais se revela a intimidade da família. 

A cozinha é o ponto central do setor de serviços. Suas alterações também ocorreram 

com as mudanças sociais, com a especialização da mão-de-obra e com os materiais 

e técnicas construtivas. No período colonial a cozinha era o real setor de serviços, 

uma indústria de alimentos para a imensa família patriarcal, visitantes, agregados, 

empregados e contingente escravo, geralmente implantada quase fora do corpo da 

casa. Localizava-se mais ao centro, próximo à sala, gerando problemas com o calor 

e a fumaça. Com a percepção com o novo clima, o português colocou-a nos fundos 

do edifício, num puxado, deixando a última parede para apoiar a chaminé do fogão, 

liberando a casa para uma ventilação satisfatória.  

 

A copa é um espaço, às vezes alpendrado, voltado para o quintal urbano, onde 

todos os familiares e parentes reuniam-se. É a sala de viver, local onde as mulheres 

assistiam ao trabalho das escravas sem contato com a área social. Uma espécie de 

claustro. As pessoas ficavam descontraídas na intimidade. É também o local onde a 

família se reunia para as refeições informais.  

 

Na época imperial a sala de viver agrega-se à sala principal e no início do século XX 

ela é abolida das casas da classe média, transformadas em salas de jantar ou 

transformadas em salas de almoço, destinadas a refeições mais íntimas e informais 

(Veríssimo, 1999). Não podemos esquecer a garagem, um novo elemento que se 

agrega à casa para abrigo do veículo da família, substituindo as antigas cocheiras e 

estrebarias, podendo estar isolada no terreno ou conjugada ao corpo da edificação. 

 

A cada brasileira manteve-se coerente por cerca de três séculos como pode 

constatar uma série de exemplares coloniais remanescentes nas antigas cidades 

coloniais. Diferente em alguns aspectos de tradicionais modelos portugueses, nosso 

modelo é mais aparentado com a casa burguesa européia de modo geral, ou seja, 

uma residência que se presta para sediar na cidade, uma família cujas bases 

econômicas gravitam em torno de atividades econômicas como o comércio ou o 

armazém.  
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Para Holanda (1976), a ruptura da tradição lusa-brasileira de construir, ocorrida no 

século passado trouxe prejuízos ao edifício, enquanto instrumento de amenização 

dos trópicos, de correção dos seus extremos climáticos. De acordo com as suas 

observações, numa edificação térrea, o telhado recebe três vezes e meia mais 

radiação solar que os elementos verticais, como paredes e esquadrias.  

 
 

 

Fig. 8 – Detalhe do Mapa constante no livro Viagem ao Brasil, de Hans Staden, publicado em 1557. 
Olinda aparece abaixo à esquerda com o nome de Marim e representada como uma cidade medieval 
encastelada e com muralhas. 
 

 

 

Fig. 9 - Detalhe do ‘Mapa da costa de Pernambuco com a Vila de Olinda em primeiro plano’. Roteiro 
de todos os sinais que há na costa do Brasil, publicado em 1586. 
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5 OS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

No Sítio Histórico de Olinda e no seu entorno imediato, estão preservados 

exemplares de arquitetura residencial que contemplam um grande período 

representativo da história da cidade. De princípio poderíamos relacionar os sobrados 

mais antigos localizados no Conjunto Monumental e que ainda mantêm intactas suas 

tipologias que representam as casas patriarcais do período colonial, como o da 

Praça de São Pedro e o da Rua do Amparo, ambos com seus balcões e muxarabis. 

Depois, exemplares que apesar de terem sido reformados nos séculos XIX e XX, 

ainda mantêm as proporções do século XVII, inclusive nas vergas retas em cantaria.  

 

Conjuntos inteiros e uniformes, que recuam aos séculos XVIII e XIX, povoam as ruas 

do Sítio Histórico. Chalés ecléticos de influência francesa edificados na última 

década do século XIX, ainda se encontram perfeitos e com suas características bem 

marcantes. Imóveis, com suas fachadas coloniais, ecléticas, clássicas, proto-

modernas e as de gosto popular, formam conjuntos admiráveis, que juntamente com 

as igrejas e os monumentos foram determinantes na escolha de Olinda como 

Patrimônio Mundial da Humanidade. 

 

5.1 A EVOLUÇÃO DA HABITAÇÃO EM OLINDA 

 
A evolução da casa em Olinda está vinculada à formação e à evolução urbana da 

cidade, e por conseqüência, à evolução da casa brasileira, originada da casa 

portuguesa e adaptada ao clima e aos costumes do lugar. 

 

Sendo um dos primeiros núcleos urbanos fundados no Brasil, Olinda foi edificada 

segundo os padrões estabelecidos para a época. Um sítio protegido pela altura das 

colinas, descortinando o mar, com um porto natural formado pelos arrecifes, água 

em abundância, terras férteis para o plantio e fácil de defender.  Ao chegar em 1535, 

na colina que hoje é o Alto da Sé, Duarte Coelho inicia a construção de sua casa em 

pedra e cal – a primeira do Brasil, juntamente com a igreja, o açougue, a casa de 

câmara e cadeia e a praça da vila que definem o núcleo primitivo da cidade. 
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A partir dessa primeira ocupação, as primeiras habitações dos novos colonizadores 

da terra vão se distribuindo ao longo dos caminhos que levavam ao mar, ao porto e 

ao interior onde ficavam os engenhos de açúcar. Com o extrativismo do pau-brasil e 

o desenvolvimento da cultura da cana de açúcar, Olinda tornou-se um dos mais 

importantes centros comerciais da colônia. O rápido desenvolvimento de Olinda é 

constatado através de documentos que se reportam aos fins do século XVI, que 

descrevem ter a Vila “setecentas casas e pedra e cal, vários edifícios públicos, e 

igrejas e conventos...”. 

 

No Foral de 1537, Duarte Coelho descreveu todos os lugares e benfeitorias 

existentes na Vila de Olinda: “deu e doou o Senhor Governador a esta sua vila de 

Olinda e para seu serviço e de todo povo, moradores e povoadores, as cousas 

seguintes: os assentos deste monte e fraldas dele para casarias e vivendas dos 

ditos moradores e povoadores, as quais lhes dá livres de foros e isentos de todo o 

direito para sempre...”(Agra, 1996) (Santana, 1985). No Foral de Olinda estão 

registradas as doações para “os povoadores” que vieram com Duarte Coelho, e as 

doações para formação do patrimônio da vila, distinguindo-se entre este último, os 

bens de uso comum ou especiais e os bens propriamente patrimoniais ou 

dominicais. Aos moradores, pessoas que não participaram junto com o donatário da 

árdua aventura da luta pela ocupação e construção das primeiras edificações na 

povoação de Olinda, caberia a utilização do terreno, podendo gozar plenamente de 

todas as benfeitorias, reconhecendo, entretanto, o direito do senhorio e a obrigação 

do pagamento do foro (Agra, 1996). 

 

A criação de uma vila, no início da colonização, estava condicionada à ocupação de 

terras inóspitas que exigia um plano de defesa e de urbanização, onde estivessem 

inseridos os equipamentos básicos para a sua existência: as paliçadas e baluartes, a 

Igreja Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia, o Pelourinho, as áreas de uso comum, de 

logradouro público, e de rossio27. Também era tarefa preliminar a distribuição de 

terras para a agricultura no perímetro urbano e nas grandes glebas em áreas 

circundantes. 
                                                 
27 Rossio – área que era conservada e usufruída em comum pelo povo. 
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O traçado urbano da vila configurou-se com a definição dos caminhos e com a 

ocupação dos principais promontórios pelos religiosos, ainda no século XVI. Desse 

período só temos os registros de casas toscamente desenhadas em mapas e 

descrições como a feita por Hans Staden (1989), no seu livro Viagens ao Brasil, 

sobre as defesas dos povoados:  
 

“Tínhamos ao redor da praça apenas uma estacada de madeira (adotaram 

os portugueses no Brasil o mesmo processo de defesa usado pelo gentio 

nas suas aldeias, construindo estacadas ou caiçaras em torno dos 

povoados mais expostos à injúria dos selvagens.)”.   

 

Também temos as descrições de Gabriel Soares de Souza em 1587:  

 
"em um alto livre de padrastos ... fez uma torre de pedra e cal, que ainda 

está na praça da vila";  

 

De Manuel de Figueiredo em 1614 no seu roteiro de viagens marítimas: 
 

"vindo do mar em fora se faz esta ponta espinhosa por cima e são os 

coqueiros e a torre que este no meio dela e algumas casas grandes que se 

fizeram pelo alto da povoação”; 

 

De Simão de Vasconcelos, que em 1663 conta que: 
 

“o primeiro donatário em um lugar mais alto, livre de padrastos e 

defensável, fundou uma torre de pedra e cal, cujas ruínas ainda hoje 

preservaram na Rua Nova"; 

 

E de Frei Vicente do Salvador (Salvador, 1954; Agra, 1998; Souza, 1971):  

 
"Defronte da torre se edificou depois um suntuoso templo do Salvador"; de 

Dom Domingos do Loreto Couto que na primeira metade do século XVIII 

refere que da "torre ou castelo de pedra e cal levantado por Duarte Coelho 

ainda aparecem ruínas"  
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Foram os pintores e cartógrafos holandeses que fizeram os primeiros registros 

precisos das construções e do traçado urbano de Olinda. No mapa de 1631 de João 

Teixeira Albernaz 1 (Fig, 8), a cidade aparece toscamente representada. No mapa 

de Cornelius Golijath, de 1648, onde estão representadas as ruas e as praças, além 

dos principais edifícios, e outros acidentes de interesse, não se chega ao nível da 

indicação dos lotes, onde se situavam as casas de moradia. Nela vê-se a vila 

delineada em toda a sua extensão e ainda se revelam os caminhos para as demais 

partes, engenhos, povoações e várzea onde se encontravam as plantações 

(Menezes, 1998). 

 

O crescimento urbano dessa área mais antiga da cidade pode ser dividido em duas 

partes distintas e sucessivas.  Em primeiro lugar fizeram os assentamentos na colina 

da igreja matriz, quando o donatário assentou as primeiras casas no alto da colina, e 

edificou a sua torre forte e a matriz, além do hospital no outro extremo da elevação. 

Em segundo, a expansão para as partes mais baixas, em direção ao rio e ao mar. 

Estabelecida a administração da vila, foram construídas a Casa da Câmara, a 

cadeia, o açougue e a ferraria. Este núcleo inicial se encontrava ligado por caminhos 

que acompanhavam a topografia das colinas ao Varadouro, lugar de desembarque 

das mercadorias vindas desde o porto, às águas de abastecimento no rio Beberibe, 

às áreas de produção nos engenhos de açúcar e ao mar.  

 

Os primeiros moradores não usufruíam da paisagem que circundava a colina. Era 

somente vista desde os fundos de quintais, do adro da Matriz e da frente da 

Misericórdia. Destes lugares se avistavam o mar, a várzea e as partes mais ao Sul 

da Capitania, porém da rua nada se via do redor. Voltadas com suas frentes em 

direção à rua, as casas criavam um corredor desde a Matriz até a Misericórdia. Esse 

voltar para dentro era bem compatível com a existência da cerca, lembrando assim 

os muros medievais (Menezes, 1998).  Consolidada a paz com os índios, a vila 

cresceu para as partes mais baixas, onde era mais fácil pegar água. Provavelmente 

a localização das demais construções religiosas e os caminhos para o Varadouro e 

para o mar também tenham direcionado tal crescimento.  
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No restante da área escolhida para a vila, em outra colina, situada isolada em 

relação a já referida, mais para o Norte, uma ermida já existia desde os primeiros 

momentos da vila, em devoção à Nossa Senhora do Monte. Ignora-se se em torno 

dela teriam existido casas. Os mapas da vila que ilustram os livros de Nieuhof (1942) 

e de Barlaeus (1980) não indicam nenhuma construção no lugar além da ermida 

(Fig. 10).  

 

Na inquirição de 1710, feita pelo Juiz do Tombo, Dr. Inácio Arouche, as testemunhas 

foram unânimes quanto a localização do monte que Duarte Coelho concedia para 

casarias e vivendas, e também nos relatos de André da Cruz:  

 
"O monte em que o Foral fala ouviu ele testemunha sempre dizer era donde 

hoje chamam a Rua Nova, que foi a parte mais povoada desta cidade, 

donde ele testemunha ainda viu muitos edifícios derrubados, vindo para esta 

capitania há 46 anos (em 1664), e na dita parte ouviu dizer morava o 

Governador e na mesma rua ainda ele testemunha, conheceu a cadeia 

velha... “.  

 

E ainda as descrições de José Sá e Albuquerque: 

 
“O monte em que se achava a maior parte do povoado que esta cidade teve, 

foi donde hoje chamam a Rua Nova, donde ele testemunha viu as paredes 

das casas que se dizia foram dos governadores e na dita rua ainda existiam 

as casas que foram cadeia” 

 

e de Francisco Berenguer (Agra, 1996):  

 
"O monte em que o Foral a princípio fala é adonde chamam a Rua Nova 

donde ele mesmo testemunha sempre ouviu dizer habitar o primeiro 

donatário desta terra e povoador dela e sua mãe, Dona Brites e ali teve 

princípio esta cidade"  
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Fig. 10 – Detalhe do Mapa ‘Porto e Barra de Pernambuco’, de autoria de João Teixeira Albernaz 1, 
publicado no Atlas do Brasil, em 1631 
 

 

 

Figura 11 – Mapa ‘Civitas Olinda’, publicado por Gaspar Barlaeus em 1647 
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Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda invadiu Olinda e conquistou Pernambuco. 

Tomada a cidade, os holandeses estabeleceram-se no povoado e ilhas situadas 

junto ao porto e abandonaram Olinda. Uma vista da vila titulada Marim de Olinda, 

gravura de data desconhecida, anterior ao incêndio de Olinda ocorrido em novembro 

de 1631, publicada por Laet, permite bem avaliar o quanto a Vila estava, no século 

XVII, já construída no século XVII. Os holandeses destruíram e incendiaram Olinda, 

em 24 de novembro de 1631, após retirar os materiais nobres das casas e igrejas 

para edificar suas casas e palácios no Recife, que começava a prosperar sob a 

administração holandesa. Desse período temos várias citações e gravuras sobre as 

casas da Vila de Olinda, descritas e pintadas pelos artistas e cientistas que aqui 

vieram com Nassau. 

 

As citações feitas quando da tomada da cidade pelas tropas flamengas descrevem 

perfeitamente Olinda, como a do Padre João Baers (1978), no livro Olinda 

Conquistada.  Sobre as casas da época ele diz:  

 

“ ... Chegando-se em cima no vale, onde acha-se uma 

encruzilhada na qual os mercadores se reúnem e costumam 

constituir a bolsa, sobe-se logo de novo outra eminência, mas, 

não empinada nem tão alta, e ali encontra-se a outra igreja 

paroquial chamada igreja de São Pedro, e ali em volta acham-

se muitas belas casas e muitos armazéns, porque este é o 

extremo da praça, onde o rio vindo do Recife chega e corre 

pela parte ocidental. As casas não são baldas de conforto, mas 

cômodas e bem feitas, arejadas por grandes janelas, que estão 

ao nível do sotão ou celeiro, mas sem vidros, com belas e 

cômodas subidas, todas com largas escadarias de pedra, 

porque, as pessoas de qualidade moram todas no alto. Os 

umbrais de todas as portas e janelas são de pedra dura e 

pesada”.   
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Fig. 12 – Marim d’Olinda – Gravura inserida na obra de Ioannis Laet, História ou Annaes dos feitos da 
Companhia das Índias Ocidentais. 1644. Observamos a forma de ocupação das colinas. 
 

 

 

Fig. 13 – Trecho do quadro Grande Panorama de Olinda, de Franz Post. Pintura fieta após a 
destruição de Olinda. Observamos os tipos de construções existentes na cidade. 
 

 

 

Fig. 14 – Trecho de quadro de autor anônimo existente na galeria do Convento de Santo Antonio de 
Igarassu - PE. Pintado em 1729, retrata a peste que atingiu a região em 1685. Observa-se a forma 
de implantação do casario e as hortas nos fundos dos terrenos, que originaram as áreas verdes que 
existem hoje. 
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Ambrósio Richshoffer (1897), no seu livro Diário de um Soldado da Companhia das 

Indias Ocidentaes (1629 – 1632), descreve a destruição da cidade:  
 

“A 17 (de novembro) começou a demolição dos edifícios da cidade de 

Olinda de Pernambuco, transportando-se mais tarde para o Povo o material 

aproveitável. A 24 a nossa gente que ali se achava retirou-se para a aldeia 

Povo ou Recife, destruindo antes de tudo o que foi possível e pondo fogo à 

cidade em diversos pontos. Esta resolução foi motivada pelo fato de ser a 

cidade toda montanhosa e desigualmente edificada, sendo difícil de fortificar 

e exigir uma forte guarnição, que podíamos empregar melhor aqui e em 

outros pontos”. 
 

Uma carta de 1630, do comandante das tropas holandesas informa que “ninguém 

que da Holanda vier para aqui, quererá ir morar em Olinda” (Castro 1948). Em 1636, 

Olinda estava destruída, transformando-se em um amontoado de pedras, e em 1637 

a Câmara de Olinda solicitou permissão ao Conde de Nassau através de uma 

Generale Missive de se deixar construir na velha capital. Em 1639 a Câmara dos 

escabinos foi transferida de Olinda para Recife, representando um golpe para a 

cidade que ia aos poucos sendo reconstruída. Porém, decidindo-se em favor do 

Recife, foi proibindo efetuar qualquer construção nova em Olinda, ou reconstruir 

ruínas.  Após essas determinações Olinda fica em abandono (Santana, 1985).  
 

Nieuhof (1942), agente comercial, que viajou ao Brasil em 1640 descreveu as ruínas 

de Olinda no seu livro ‘Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil’:  

 
“A pequena distância do Recife, ou Cidade Maurícia, em direção ao norte, 

encontram-se as ruínas da cidade de Olinda, outrora famosa sob o domínio 

português, pois era por aí que o Brasil exportava para a Europa toda a sua 

produção. A melhor parte da cidade assentava-se sobre diversas colinas... 

Não somente poucos portugueses embarcaram para o Brasil, pelos motivos 

citados, a saber, por paixão e cobiça das riquezas das Índias Orientais, 

como também é um fato que somente há poucos anos alguns portugueses 

de certa importância nela fixaram residência; de modo que ao tempo em que 

tomamos a cidade de Olinda, no ano de 1630, ali estavam até os 

portugueses mais respeitáveis, com exceção de alguns, e outros que para aí 

tinham sido mandados, por causa de delitos cometidos”.  
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Em 27 de janeiro de 1654, os holandeses foram expulsos, e iniciou-se uma lenta 

reconstrução da vila de Olinda. O povoado do Recife cresceu economicamente e 

começou uma disputa de poder com Olinda. Em 16 de novembro de 1676, Olinda foi 

elevada a sede de Bispado e à categoria de Cidade. Em 1709 foi criado o Termo da 

Vila de Santo Antonio do Recife reduzindo o território de Olinda e selando 

definitivamente a divisão administrativa entre os dois burgos. Com a criação dos 

termos de novas vilas, Olinda perdeu mais territórios, restando hoje, apenas 0,4 % 

de sua área original. 

 
É interessante observar que a reconstrução de Olinda, depois de 1654, privilegiou as 

partes mais baixas servidas por fontes e próximas ao rio, e o Alto da Sé foi posto em 

segundo plano, ao ponto de a Câmara ter se mudado para a Ribeira, entregando 

sua antiga sede ao Bispo em 1676. A 15 de fevereiro de 1827, Olinda perdeu sua 

condição de capital da Província de Pernambuco e a função de centro econômico e 

político da capitania. Mais uma vez em decadência, a cidade ficou semi-abandonada 

e com algumas casas em ruínas. Durante o século XIX, outros viajantes 

descreveram a Olinda abandonada e com casas arruinadas. Henry Koster (1978) 

descreveu uma visita feita à cidade:  

 
“... no último dia deste ano (31/12/1809), fui convidado a visitar Olinda e 

pude assistir à festa de Nossa Senhora do Monte. A cidade é situada no 

cimo de uma colina muito íngreme para o lado do mar e em declive gradual 

para a parte da terra. ... As ruas são calçadas mas sem conservação. Muitas 

casas são pequenas, baixas e negligenciadas. Os jardins pouco cultivados. 

Deixam essa cidade para residir no Recife. ... Embora não tenha um de 

abandono, o aspecto geral é de tranqüilidade, regularidade, com um certo ar 

de desolação”. 

 
No século XIX, Olinda era habitada por gente simples, sem posses. Tollenare 

(1956), em 1819 descreveu a velha cidade transformada em cidade de veraneio: 
 

“Olinda mesmo que seja decorada com o título de capital, seja a residência 

do bispo e deva ser a do governador durante seis meses do ano, pareceu-

me um deserto; quase todas as casas não passam de miseráveis casebres 

as rés do chão ... a cidade de Olinda, quase deserta na estação chuvosa, 

torna-se bastante animada durante o verão.”  
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Em 1821, a escritora inglesa Maria Graham (1956), relatou a forma de morar na 

cidade:  
 

“Fiquei surpreendida com a extrema beleza de Olinda, ou antes, de seus 

restos, porque agora está num melancólico estado de ruína. Todos os seus 

habitantes mais ricos há muito se estabeleceram na cidade baixa ... é raro 

encontrar de pé uma casa de qualquer tamanho. Muitos burgueses do 

Recife têm ali suas casas de campo e de veraneio.  A posição de Olinda 

sobre as colinas, permite a cada casa ter um pequeno jardim. A população 

de Olinda não excede a 3.000 habitantes, todos paupérrimos e de sangue 

mestiço. Sendo Olinda lugar de moradias e onde estava instalada, desde 

1827, a Academia de Direito, ela adquire certa importância com relação ao 

Recife.” 
 
Em 1837, George Gardner (1942) relatou sua vista a Olinda:  
 

“De tarde regressamos a Olinda, ... Após o jantar saímos a passeio pela 

cidade, que se acha muito favoravelmente situada em uma eminência, não 

longe do mar.  Ë de tamanho considerável e deve ter sido em outros tempos 

grandemente movimentada, pelo menos quanto à atividade do clero, a julgar 

pelo número de igrejas, conventos, mosteiros e outras instituições.  Hoje, 

porém, é de aspecto solitário e deserto com belas casas vazias e caindo em 

ruínas, ruas cobertas de gramas e ervas daninhas“.  
 
O Imperador Dom Pedro II (Bediaga, 1999), também escreveu no seu diário em 

1859, como uma profecia que aconteceu justamente com a instalação da estrada de 

ferro para o trem urbano, a maxambomba, em 1870:  

 
“Olinda está morta como cidade; porém pode florescer tornando-se 

arrabalde de Recife, sobretudo se houver caminho de ferro de Olinda ao 

Recife”.  

 

Daniel Kidder (1972) também relata o estado da cidade em meados do século XIX:  

 
“Olinda, vista à distância, atrai a atenção e a admiração de todos. Não se 

sabe o que mais admirar nessa cidade construída sobre a colina, se o 

casario alvacento, pontilhado de igrejas, ou se a folhagem luxuriante que se 

insinua entre as construções, dando, a quem observa de longe, a impressão 

de que os prédios plantados na encosta do morro estão meio enterrados na 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

72

verdura... Nada, porém, excede o contraste entre a aparência encantadora 

da cidade, quando vista à distância e o estado de decadência e abandono 

que apresenta a quem dela se aproxima. Quase todas as ruas estão 

cobertas de mato. Metade das casas parece abandonadas e a restantes 

estão em miserável estado e abandono, com todas as janelas quebradas ... 

dificilmente se observa em Olinda um prédio que dê a impressão de ser 

habitado por família caprichosa e de bom gosto...” 
 

A europeização do Recife e de Olinda começou a operar-se com a instalação dos 

estuques, dos gradis de ferro, dos caixilhos envidraçados, dos chalés, das 

platibandas, com as modas francesas (Pinto, 1975). É o interesse pelos salutares 

banhos de mar, recomendados pelos médicos que lhe dá nova vida. Nova vida que 

é bem representada pelo interesse de uma ligação mais rápida com a cidade do 

Recife através do trem urbano. Os banhos de mar trouxeram a burguesia de volta 

para Olinda e surgiram novos tipos de casas e ocupações dos lotes. São ocupadas 

as áreas vazias das praias do Fortim de São Francisco até a igrejinha dos Milagres. 

Casas soltas nos terrenos e chalés foram erguidas às margens do mar. Com a 

instalação do bonde elétrico o terminal seguiu até o Farol, dando lugar a um 

caminho, hoje Rua do Sol, que possibilitou a ocupação das praias do Norte.  
 

 

  

Fig. 15 – ocupação das colinas de Olinda em 1630 e em 1914 (Prof. José Luiz Mota Menezes – 
Evolução de Olinda – estudo para o Plano Diretor de Olinda – 1997) 
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De princípio, os veranistas usavam casas de terceiros, alugadas para as temporadas 

de verão. Depois são adquiridos imóveis e se torna um hábito então morar na 

cidade, mesmo fora da temporada de veraneio. Sente-se essa transformação nas 

casas próximas ao mar onde elas se revestem com roupas ecléticas ou são 

modernizadas com as reformas das fachadas. O que se restringia às áreas próximas 

às praias é disseminado para as outras ruas da cidade. É uma transformação urbana 

que dá novo alento ao velho burgo. A água potável levada para as casas pela 

Companhia de Santa Teresa e a eletrificação denotam a importância que readquire 

a cidade. Em 1914 o trem urbano é substituído pelos bondes elétricos. 

 

A partir de 1940 começou a ocupação das áreas litorâneas do norte. O Sítio 

Histórico, degradado, era local de moradia de uma população de poucos recursos 

financeiros. Tadeu Rocha (1959) mostra como estava a cidade alta no início da 

segunda metade do século XX:  

 
“a Rua do Amparo, esta rua ladeirosa e curva ainda conserva aspectos da 

Olinda velha, de casas com janelas de rótulas e com telhados em beiral e de 

sobradinhos estreitos, com “cachorros” de pedra sustentando a sacada do 

pavimento superior. A casa n° 128, restaurada em 1935, abriga o Museu de 

Olinda, onde podemos ver uns restos do fausto da nobre cidade. Atrás da 

casa de n° 71 fica a “bica” dos 4 cantos. Paremos em frente ao sobradinho 

de n° 28, tombado como monumento nacional, e vejamos a sua varanda de 

madeira, com reixas em xadrez, assente em sólidos “cachorros” de arenito e 

coberta pelo prolongamento da água dianteira do telhado. É uma 

reminiscência árabe em nossa arquitetura colonial, também existente no 

prédio n° 7 do pátio de S. Pedro, que é outro sobradinho mourisco de 

Olinda, com balcão e muxarabi. Quando completo, este deixava os 

moradores olharem a rua, sem ser vistos. A Rua de São Bento, suas casas 

térreas e seus sobrados, se bem que desprovidos dos antigos beirais e das 

janelas de rótulas, ainda lhe dão o aspecto de rua tradicional...” 
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5.2 OS PROCESSOS DE GENTRIFICAÇÃO NO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

 

Em Olinda, os processos de gentrificação ocorrem informalmente sem a ação e o 

controle do poder público. Esses processos têm provocado a substituição da 

população residente, o crescimento da densidade demográfica principalmente na 

periferia imediata ao SHO e a descaracterização do casario. 

 

Com a perda de suas funções políticas no século XIX, o SHO passou por um 

processo de estagnação que chegou até os anos 1960. O Sítio Histórico estava 

marcado pelo abandono e degradação, situação que só começou a mudar a partir 

de 1964, com o movimento dos artistas no Mercado da Ribeira. Artistas e artesãos 

passam a morar no Sítio Histórico de Olinda iniciando o primeiro processo informal e 

espontâneo de gentrificação na área. As casas degradadas e sem infra-estrutura 

foram vendidas por preços muito baixos. Nesse primeiro ato, não foram feitas 

modificações nos espaços de habitação.  

 

Nos anos 1970, ocorreu o fenômeno mundial do interesse pelas áreas históricas, 

com o resgate de sua função de moradia e de trabalho e afirmação como atração 

turística. Nessa década ocorre o segundo processo de gentrificação. O Sítio 

Histórico de Olinda passou a ser local de moradia de uma população de classe 

média formada por artistas, professores e intelectuais atraídos pelo novo interesse 

de morar em áreas históricas. Trouxeram novos padrões de vida e novas exigências 

de conforto. Foram realizadas as primeiras pequenas alterações nas tipologias dos 

imóveis, principalmente nas reformas que contemplaram melhorias das instalações 

sanitárias e cozinhas e o uso do sótão como mezanino. 

 

Nos anos 1980 ocorreu o terceiro processo de gentrificação com a mudança de uso 

dos grandes casarões, que deixaram de ser residências passando a funcionar como 

pousadas, boates e repartições públicas. As famílias sem condições de manter os 

velhos casarões se mudaram do SHO ou passaram a viver em imóveis menores.  
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A partir do final dos anos 1980 e durante os anos 1990 ocorreu o quarto processo de 

gentrificação. Uma nova população atraída pelo diferencial de morar em uma cidade 

histórica e Patrimônio Cultural da Humanidade, ocupa o SHO com novos interesses 

e desejos motivados por uma exacerbada pressão por mudanças. Foi o processo de 

gentrificação mais destruidor e descaracterizante. Os novos moradores destruíam 

exatamente o diferencial que os atraiu. A falta de segurança fez com que as áreas 

de maior permanência das moradias se voltassem para os fundos e as ruas ficam 

desertas. No final dos anos 1990 e início do século XXI, é identificado um novo 

processo de gentrificação com a saída dos moradores que vieram nos anos 1970 e 

1980, substituídos por estrangeiros e até mesmo por brasileiros que conseguiram se 

capitalizar com trabalho realizado no exterior. Novas alterações são realizadas 

inclusive com a tentativa de implantar uma tipologia alienígena à moda dos lofts28 de 

Nova Iorque.  

 

5.3 - A MORFOLOGIA E TIPOLOGIA DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO EM OLINDA 

 

A casa tradicional em Olinda, obedeceu a dois tipos de implantação nos lotes: a 

casa conjugada e a casa isolada no terreno, totalmente ou isolada somente em uma 

das laterais. Devido ao traçado urbano da cidade que acompanhou a topografia das 

colinas, a implantação das moradias foi feita em terrenos estreitos, compridos e 

irregulares. De início, as casas eram implantadas nos paramentos das ruas e 

possuíam extensos pomares. Observa-se também uma solução característica das 

cidades coloniais: as ruas de serviço, situadas nos fundos dos terrenos 

acompanhando as ruas principais. Eram utilizadas para o acesso de serviço, dos 

escravos e dos animais e era por onde saiam as sujeiras da casa e feito todo 

movimento de serviço e limpeza das casas. Com a ocupação dos fundos dos 

quintais com novas casas, essas ruas passaram também a ser endereços de 

moradores. Muitas casas perderam seus quintais e pomares com a construção de 

novas casas voltadas para as ruas laterais ou para as ruas de serviço. 

 

                                                 
28  O termo loft (sótão em inglês) neste caso é empregado para designar um tipo de residência que é o resultado 
da conversão de um imóvel retirando-se todas as paredes divisórias. 
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Quando a burguesia, formada pelas famílias donas de engenhos, se instalou na 

cidade do final do século XIX, ocupou as áreas vazias dos Milagres, do Carmo e da 

Rua de São Francisco e construiu grandes casarões soltos no terreno. Casas 

avarandadas lateralmente são os mais característicos dessa época. No início ainda 

eram construídas no paramento da rua, mas sempre com uma lateral aberta para o 

terreno. 
 

 

   
 
 

 
Fig. 16 Sobrado Mourisco do século XVII, Rua do Amparo n° 28. Fachada: desenho de 
Manoel Bandeira. Planta de corte, mostrando a loja no térreo voltado para a Rua do 
Amparo e a residência na parte superior, com os fundos voltados para a Ladeira da 
Misericórdia. Fonte: SEPAC; Planta baixa. Fonte; Freyre (1980), Pinto (1975) 
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5.3.1 DA CASA COLONIAL À CASA CONTEMPORÂNEA 

 

A maioria das casas do Sítio Histórico de Olinda é originária da casa colonial. Elas 

foram reconstruídas recebendo novas feições de fachada, principalmente por 

imposição das leis, como a “lei das biqueiras” que obrigou os proprietários a 

construir as platibandas e calhas embutidas e das normas higienistas. Nas reformas 

realizadas nas fachadas no final do século XIX, aparecem as platibandas clássicas e 

frontões neoclássicos em substituição aos beirais.    

 

Alguns exemplares ainda têm as feições e disposições de planta do século XVII, 

como os sobrados mouriscos, que são relatados por Gilberto Freyre (1980): “ Outras 

casas antigas de grande interesse: as duas casas de muxarabi, a da Rua do Amparo 

e a do Pátio de São Pedro, ... que ... estão cheios de reminiscências da antiga vida 

patriarcal do Brasil, tão penetrada de influências mouras ou mouriscas. A descrição 

feita por Estevão Pinto (1975) dos dois sobrados mouriscos, nos dá a clara 

compreensão das habitações de Olinda no século XVII:  

 
“Em Olinda, existem dois abalcoados ou muxarabis. Não estão inteiros. Um 

na rua do Amparo n° 28 e outro na Praça João Alfredo n° 7. Ainda se vêem 

em ambos os almofadões, as reixas quadriculadas. A parte superior do 

albacoado desapareceu e com ela as urupemas, já nos fins do século XVIII. 

A casa da rua do Amparo está menos conservada que a do pátio de São 

Pedro. O muxarabi apoiado em cães de pedra, encosta as vergas 

superiores no telhado tosco e saliente. O abalcoado de madeira é formado 

por almofadões e reixas em xadrez. O prédio está situado em um terreno 

ladeiroso e irregular, de modo que o quintal se encontra no mesmo nível do 

primeiro andar; as dimensões da loja mal correspondem à da sala. Para 

esta sala, a única assoalhada, dá acesso uma escadinha íngreme, 

composta de quatorze degraus com 90 centímetros e apenas dois de pedra. 

Os tijolos do corredor e dos quartos estão soltos e assentam diretamente na 

areia. Mas, o chão da sala de jantar assim como no da cozinha, tudo é barro 

socado e batido. A latrina é separada do resto da habitação por uma cerca 

viva de bananeiras.” 
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Fig. 17 - Sobrado mourisco da Praça de São Pedro. Fachada: desenho de Manoel Bandeira. 
Planta do andar térreo e do 1° anda. Fonte; Freyre (1980), Pinto (1975) 
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“O muxarabi do velho Pátio de São Pedro é do mesmo estilo do sobrado da 

rua do Amparo. Mede o abalcoado 6,57 m x 0,81 m. o prédio constitui um 

exemplar bem conservado das casas burguesas do período colonial, século 

XVII. É uma edificação assimétrica, com alguns elementos mais recentes 

adicionados ao corpo principal, tais como, o depósito ou meia-água e o 

muro contíguo à Praça da Abolição. A meia-água era outrora um patiozinho. 

Interessante é a variedade dos almofadões das portas da fachada, em 

contraste com a porta lateral, mais modesta da loja A. essa falta de simetria 

encontra-se me toda a casa, nos alizares, nos vãos, nas vergas, nos 

parapeitos, nas do telhado, no forro á feição de pirâmide truncada. O piso do 

rés-do-chão é de cimento. O banheiro é inteiramente revestido de azulejo 

antigo. A irregularidade da construção ressalta melhor quando se examina o 

conjunto posterior, marcado pela escadaria de dois lanços, pelos pilares, 

pelas seteiras, pelo envasamento do muro, pelo cunhal de pedra, pelas 

paredes-mestras.” 

 
“Sobe-se ao salão do primeiro andar por uma escada de madeira, só um dos 

degraus é de pedra portuguesa. O corredor dá acesso aos quartos. A 

cozinha é quase tão grande quanto a sala de jantar. Nesse pavimento ainda 

se conservam seus elementos originais. Na porta a verga interrompe-se 

comprimida pelas ombreiras de grossos prismas, assim como nas janelas, 

todas amparadas por fortes ferrolhos. Em tudo há um ar de solidez – paredes 

grossas, muros ataludados, cunhais de pedra, predominância dos cheios. 

Nas duas casas nota-se que a sala de visitas ocupa um espaço de certo 

modo vasto em proporção à área total do prédio. É o lugar mais nobre e onde 

se relaciona com o muxarabi. Era o recanto do lar onde as mulheres 

passavam quase todo o seu tempo, bordando ou fazendo rendas”. Dá assim 

o muxarabi, as idéias de proteção e de bem-estar, de zelo ou ciúme. 
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1 

 

2 

 

3    4 

Fig. 18 - Vistas do imóvel nº 100 da Avenida Liberdade, em meados do século XIX (1), idem com 
vista a partir da Sé, mostrando sua coberta em quatro águas (2), em 1984 quando foi adquirida pela 
PMO (3)  e em 1996, após a restauração e mudança de uso para biblioteca pública (4) – Acervo 
SEPACCTUR 
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Existem outros exemplares de tipologia excepcional. A casa n° 100 da Avenida 

Liberdade, onde hoje está instalada a Biblioteca Pública de Olinda, é uma das casas 

mais antigas de Olinda ainda em pé. Ela é citada na Folha 33 do Livro de Tombo do 

Mosteiro de São Bento como já existente em 1623:  

 
“... O ano de seiscentos e sessenta e três... cujo theor he o seguinte 

“Manoel da Sylva Pinto, morador da Villa de Olinda, que a elle lhe foi dado 

pela câmara da dita Villa hum pedaço da praya que corre da gorita de Joam 

de Albuquerque para a parte do Norte athe entestar com Manoel da Rocha 

Vilasa, de fronte da porta da Igreja de Nossa Senhora do Carmo...(sic)“.  

 

Em fotos de meados do século XIX, a casa tem feições de uma casa rural, com 

coberta em quatro águas e com um imenso terreno que ocupava as atuais ruas do 

Bonfim e de São Francisco até a encosta da Sé.  

 

No Arquivo Público Municipal de Olinda, existe um registro de um requerimento feito 

em 1897, pela proprietária da casa à Prefeitura, solicitando autorização para 

modificar a fachada do imóvel para o estilo dos chalés, que estava em moda na 

época, feição que mantém até hoje:  

 
“Requerimento de 8 de outubro de 1897. Julie Bonin requer a V.Sa. se digne 

conceder-lhe licença para concertar e mudar a coberta do prédio situado no 

pateo do Carmo n° 6 da cidade de Olinda, dando-lhe a forma de Chalet, 

demolir acréscimos de um e outro lado, fazendo no leste um terrasso e 

murar a frente (sic)”.  

 

Em prospecções realizadas no imóvel pela Fundação Centro de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda (FCPSHO) em 1986, foram encontrados elementos de 

cantaria trabalhada nas molduras das portas e janelas e nos batentes da fachada 

lateral para a Rua de São Francisco, indicando que essa casa pode ter sido voltada 

para o lado do mar e mudada essa configuração quando da abertura da atual 

Avenida Liberdade. As alvenarias em pedra irregular e pisos em tijoleira encontrados 

a mais de 1,50 m de profundidade no porão elevado, permitem a leitura da idade da 

edificação e de todas as intervenções que sofreu. 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

82

O chalé foi mais um estilo que se difundiu em Olinda, no final do século XIX. De 

influência francesa, admitia elementos do classicismo, do ecletismo e tinham as 

esquadrias ou as cercaduras em estilo neo-gótico.  

 
Outros exemplares são: a casa colonial nº 39 da Estrada do Bonsucesso (Fig. 19), 

antiga sede de propriedade do século XVIII, cuja história precisa ser devidamente 

resgatada. Possui loja no térreo e entrada lateral com escada externa para o 

pavimento superior, e a casa nº 91 do Largo do Rosário, que aparece em foto de 

Augusto Stahl de 1858, junto da Igreja do Rosário, em meio a um grande sítio, ainda 

com beiral aparente. Recebeu a platibanda conforme determinava a lei, mas mantém 

até hoje suas feições originais, com a escada na parte frontal (Fig. 20).  
 

 

 
 

Fig. 19 – Casa na Estrada do Bonsucesso n° 39. Acervo SEPACCTUR/PMO 
 

 

  
 

Fig. 20 – Trecho de foto de autoria de Augusto Stahl, de 1858, mostrando a Igreja do Rosário de a 
casa n° 91 da Travessa do Rosário, e foto de 2004. Acervo SEPACCTUR/PMO 
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Na casa de quatro águas isolada, o imóvel se constituía de um prisma retangular 

coberto por um telhado de quatro águas, com platibanda em volta da edificação. Em 

cada canto da platibanda era colocada uma peça escultórica. As paredes eram 

painéis delimitados por cunhais e delimitados por cunhais, e por elementos 

horizontais, como cornijas, cimalhas e balcões. Cada painel continha uma série de 

aberturas idêntica, com o mesmo espaçamento entre si, com verga reta ou em arco 

pleno ou abatido. As platibandas apresentavam marcações verticais que as dividiam 

em painéis horizontais em número equivalente ao dos vãos imediatamente abaixo 

deles.  

 

A casa de duas águas com empenas laterais obedeceu às fórmulas portuguesas de 

construir. As empenas laterais receberam elementos que a valorizaram, como 

cercaduras, funcionando como um frontão. Algumas casas receberam tratamento 

com fachadas ecléticas, se caracterizou pela falta de definição de estilo, juntando 

elementos de estilos diferentes.  

 

Como o Sítio Histórico de Olinda possui casas de todos os estilos e épocas, também 

encontramos as casas contemporâneas, construídas a partir dos anos 1940, 

principalmente no trecho do Carmo ao Varadouro e em alguns terrenos que surgiram 

do parcelamento das áreas outrora pertencentes aos beneditinos, que foram 

vendidas, e aos carmelitas, remanescentes das antigas cercas conventuais e que 

até então estavam desocupados. Muitas casas também foram edificadas nos fundos 

dos quintais pelas ruas de serviço e nos quintais voltados para ruas laterais.  

 

Nas áreas do entorno das colinas e nas encostas predominam as habitações 

populares, ocupadas por populações de baixo poder aquisitivo, oriundas dos antigos 

comerciantes, lavradores e pescadores da cidade. Das casas de taipa e palha, 

vieram as construções em alvenaria, sempre em duas águas e de construção 

simples, que hoje fazem parte da paisagem das fraldas dos morros e encostas. São 

construções implantadas em lotes informais 
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Como acontece em qualquer cidade onde os problemas sociais atingem grandes 

dimensões, Olinda também tem favelas e ocupações no interior do Sítio Histórico, 

com quadros de sub-habitações. Os problemas mais graves são na Barreira do 

Rosário, Monte e encosta da Sé. Também existem pequenas concentrações de sub-

habitações em áreas ocupadas no Guadalupe e nas áreas internas das quadras 

formadas pelas ruas do Amparo, Treze de Maio e Joaquim Cavalcanti nas áreas 

remanescentes dos grandes quintais que foram abandonados pelos proprietários 

dos imóveis. 

 
 

 1 
 

 (2)  (3) 
 
 

Fig. 21 - Casas nos Setores Residenciais de Guadalupe (1), Amparo (2), Sé (3) 
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5.3.2 TIPOLOGIA E IMPLANTAÇÃO NO LOTE 

 

As casas tradicionais de Olinda são as casas térreas e os sobrados de dois 

pavimentos. Normalmente são conjugadas e quando tem quintal no lado, possui um 

terraço coberto em toda extensão da fachada lateral. Têm empenas altas e cobertas 

inclinadas com telhas manuais de cerâmica. Com platibandas, possuem friso e 

cornijas de adorno.  Com biqueiras possuem normalmente a cornija de tríplice telha. 

Os sobrados possuem varandas em ferro apoiadas em cachorros de pedra, que 

podem ser corridas ou só nos vãos das portas. Portas e janelas altas, sempre 

emolduradas por pedras ou adornos em estuque. Quanto aos estilos tradicionais 

existentes na cidade, além do colonial encontramos as casas neoclássicas, as 

ecléticas e os chalés. 

 

No Registro de Imóveis do Município de Olinda, encontramos um documento com a 

descrição de duas casas da Rua do Amparo que ilustra a disposição interna de seus 

cômodos: 

 
 “Certifico que a fls. 26 do livro n° 30 foi Registrada sob o numero ... hoje a 

escritura pública lavrada em 21 de junho de 1939, ... as casas térreas, de 

pedra e cal, coberta com telha de barro, edificadas em solo próprio, situadas 

a Rua do Amparo numero trezentos e vinte e nove (329) e trezentos e trinta 

e cinco (335), antigo oitenta e um (81) desta cidade, com seus respectivos 

quintaes murados, sendo que a casa de numero 329, limita-se ao lado 

direito, com a Rua da Padeira, e cujo mede trinta e seis metros e setenta 

centímetros (36m,70) para a Rua; que as referidas casas são contíguas, 

tendo cada uma os seguintes cômodos: sala de frente e gabinete, sala de 

jantar, dois quartos, corredor e cosinha, tendo a de numero trezentos e vinte 

e nove (329), uma porta e uma janela, e a de numero trezentos e trinta e 

cinco (335), uma porta e duas janelas.”   

 

Infelizmente, essas casas estão totalmente descaracterizadas internamente. A de 

número 329 ainda foi inventariada em 1999 com sua disposição de planta original. 

 

 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

86

 

 
 

 
Fig. 22 - Casas n° 329 e 335 da rua do Amparo – Foto: acervo SEPACCTUR – Planta Casa n° 335: 
Fonte: INBI/IPHAN 1999  
 

Nas casas térreas ou ao rés-do-chão, situação mais comum em Olinda, as plantas 

são dispostas com a sala da frente tomando toda largura da fachada, seguida das 

alcovas dispostas lateralmente com corredor lateral nas casas mais estreitas com 

tipologia de meia morada e central nas casas mais largas com tipologia de morada 

inteira. Vem a seguir a sala de trás, e os anexos com a cozinha e os sanitários. As 

fachadas são de porta e janelas altas (uma, duas e até três em alguns casos). Nas 

fachadas de tipologia de meia morada, a porta é lateral e seguem uma ou duas 

janelas.  
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Nas de tipologia de morada inteira, a porta é central, com as janelas dispostas 

lateralmente, podendo ser duas, três ou quatro. A porta sempre está de frente para o 

corredor das alcovas, vendo-se da rua a sala de trás. 

 

Os sobrados são imóveis com mais de um pavimento, normalmente com varandas 

no pavimento superior. Os residenciais têm normalmente duas portas, uma com 

acesso para a sala da frente e a outra para o corredor lateral que dá acesso à 

escada, podendo-se usar os pavimentos individualmente, ou facilitando o acesso ao 

pavimento superior sem passar pela área social da casa. Nos sobrados residenciais 

mais antigos, a residência fica no pavimento superior e as atividades de serviço, 

senzalas e estrebarias no térreo, ao rés-do-chão. Uma das portas permite o acesso 

à escada e lateralmente, no hall, à sala na parte de baixo. No piso de cima a 

disposição é quase sempre de morada inteira, com varandas na fachada. Nos 

sobrados, com uso comercial no térreo, uma das portas dá acesso à escada que 

leva à residência no pavimento superior. No Sítio Histórico de Olinda, os sobrados 

ocorrem mais nas ruas de São Bento, do Amparo e no Varadouro e só existem três 

sobrados de três pavimentos. O do Varadouro está localizado em frente à Igreja de 

São Sebastião, outro está na Rua Treze de Maio, mas só apresenta o último 

pavimento pela Rua Bernardo Vieira de Melo.  Um terceiro na Rua de São Bento, 

mas percebe-se que o terceiro pavimento não é original do imóvel.. Principalmente 

na Rua do Amparo, alguns sobrados foram transformados em unidades 

multifamiliares. A camarinha é um pequeno pavimento que sobressai na coberta. 

Temos os registros de três casas com esse cômodo. Só restam duas. Uma na 

Misericórdia e outra no Amparo. A terceira foi demolida para a construção da 

Academia Santa Gertrudes, na Misericórdia. 

 

Construídas sobre as encostas das colinas, as casas do SHO ou estão em declive, 

com a parte de trás mais baixa que a da frente ou em aclive, com a parte de trás 

mais alta que a frente ou com a fachada em declive lateral, de acordo com a 

topografia, o que possibilitou várias soluções diferentes.  
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Fig. 23 – Casa térrea de morada inteira na Rua Saldanha Marinho com terreno lateral e acesso pelo 
alpendre. Planta: Inventário FCPSHO, 1984. 
 

 

   
Fig. 24 – Casa térrea de meia morada na Rua Bernardo Vieira de Melo n° 68. Planta: Inventário 
FCPSHO, 1984. 
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Para manter o conforto térmico, devido ao clima tropical, as casas foram construídas 

com empenas altas e telha de cerâmica que transmitem pouco calor para o interior, 

criando os colchões de ar entre a coberta e forro de madeira, possibilitando manter a 

casa fria no verão e quente no inverno, também funcionando como sótãos e 

depósitos. Hoje, essas áreas estão sendo transformadas em áreas de convívio ou de 

permanência, normalmente através de mezaninos, criando problemas de conforto 

ambiental 

 
Para construção foram inicialmente utilizados os materiais disponíveis na região, 

como a pedra calcária. A alvenaria de pedra era o modo construtivo mais freqüente 

nas paredes externas das residências urbanas, sendo de grande espessura e 

tinham também a função estrutural recebendo a carga das coberturas e dos 

pavimentos superiores. As paredes de taipa foram muito utilizadas nas paredes 

divisórias internas e nas casas populares mais modestas. As paredes eram 

revestidas com argamassa de areia e cal obtidas pela queima de cascas de ostras, e 

pintura com tinta à base de cal e algumas também recebiam revestimento em 

azulejo decorado nas fachadas. As pedras aparelhadas eram utilizadas em 

ombreiras, vergas, soleiras e parapeitos nas aberturas, nos cunhais dos cantos dos 

edifícios, nas cimalhas dos beirais, ficando salientes, emoldurando as aberturas e os 

grandes panos de parede.  

 
Ainda no século XVI foram utilizados tijolos manuais nas casas urbanas e nos 

engenhos. Inicialmente as paredes eram muito grossas para compensar a ausência 

de fundações, principalmente nas paredes externas, registrando-se paredes com 

mais de um metro de espessura. Com o desenvolvimento tecnológico e o 

aprimoramento dos materiais de construções, a espessura das paredes foi 

reduzindo, sendo inclusive matéria de lei a autorização para se construir com 

paredes com espessura reduzida. 
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Fig. 25 – Sobrado na Rua de São Bento n° 153. Foto: Acervo SEPACCTUR. Planta: Inventário 
FCPSHO, 1985. 
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As cobertas das edificações residenciais do Sítio Histórico de Olinda são mais 

freqüentes em duas águas. Nelas, a estrutura é constituída por pesadas terças de 

grande seção, apoiadas nas empenas das paredes laterais, sem o recurso das 

tesouras. Seguem os caibros em madeira roliça ou serrados, as ripas de embira ou 

serradas e sobre o madeiramento vinham as grandes telhas manuais de cerâmica, 

de capa e canal, ou nas construções mais recentes a telha francesa e ainda a telha 

canal industrial. Ainda em algumas coberturas em duas águas, sua estrutura é 

constituída por tesouras de madeira, que podem ser de pendural composta ou de 

canga-de-porco. Nas coberturas em quatro águas, a estrutura é constituída por 

tesouras do tipo pendural composta, armada no sentido do maior vão, com os 

espigões apoiando-se no encontro dos frechais. Nas puxadas, parte que foi 

acrescida ao corpo das edificações, o tipo de coberta é de uma água no sentido do 

menor vão. Os tipos de beirais encontrados em Olinda são o de biqueira simples, de 

biqueira com cornija, de biqueira com lambrequim, a tríplice telha. As platibanda. 

 

Nos vãos internos, as vergas, ombreiras e peitoris são em cantaria ou madeira. 

Quando feitas de pedra são em cantaria lisa, ficam salientes em relação às paredes. 

Quando feitas de madeira, o esteio que forma a estrutura da parede é aproveitado 

como ombreira. Em alguns casos o frechal é aproveitado como verga. Nas fachadas, 

as cercaduras podem ser de cantaria, de massa ou de madeira. As janelas são de 

peitoril simples, de peitoril recuado, rasgada com parapeito entalado e rasgada com 

parapeito sacado (pequenas varandas). Os vãos da portas são iguais aos das 

janelas, exceto pela ausência de peitoril. Algumas casas apresentam conversadeiras 

nos vãos internos das janelas, aproveitando-se a largura das paredes. 

 

As esquadrias apresentam-se sempre em madeira, sendo acrescidos o vidro e o 

ferro. As mais comuns e mais antigas são as de ficha, constituídas por tábuas de 

madeira encaixadas, podendo ser de uma ou duas folhas, sendo também usadas 

como portas de segurança. 
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Fig. 26 – Sobrado na Rua do Amparo n° 14. Observa-se a entrada independente para o pavimento 
superior. Planta: Foto: acervo SEPACCTUR. Inventário FCPSHO, 1984. 
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O outro tipo é constituído por almofadas encaixadas em molduras. São também 

comuns as portas e janelas com venezianas, compondo a esquadria com almofadas 

e caixilhos de vidro na parte superior, que também aparecem nas bandeiras das 

portas e janelas e nas janelas em guilhotina. As esquadrias são fixadas através de 

gonzos de dois pinos ou de dobradiças chumbadas nas paredes e presas na 

madeira por meio de pregos ou parafusos 
 
As escadas mais comuns são as de um lance, seja para levar a um pavimento ou 

para vencer o desnível do terreno. Normalmente está entalada entre duas paredes. 

As de dois lances podem ser em forma de L ou paralelas entre si, com patamar 

intermediário. As internas podem ser de madeira ou mista, sendo o primeiro degrau 

em pedra. As externas são normalmente de alvenaria. Em algumas casas 

encontramos escadas internas de forma helicoidal em madeira e em ferro. 
 
Os pisos são de chão batido, de cimentado vermelho na maioria dos casos, de 

tijoleira de cerâmica quadrada ou, mais comumente, a retangular, de assoalho nos 

pavimentos superiores, de mosaico colorido ou de taco no pavimento térreo nas 

casas do final do século XIX. Os forros são em madeira, podendo ser em tabuado 

simples, em tabuado encabeirado, em saia e camisa, em gamela ou em meia-

gamela. Os arremates entre o forro e a parede são em madeira, em uma régua ou 

formando uma cimalha. Existem forros com as cimalhas vazadas para facilitar a 

ventilação. Encontram-se também forros totalmente vazados ou mistos com réguas 

de madeira trespassadas, de gesso ou estuque com desenhos em relevo. Nas casas 

térreas os forros são presos em uma estrutura de madeira independente da estrutura 

da coberta. Nas de mais de um pavimento, o forro é preso no travejamento que 

suporta o pavimento superior. As pinturas eram à base de cal, na cor branca, para 

as paredes, e pigmentos com óleo de linhaça nas superfícies de madeira e algumas 

casas apresentam azulejos nas fachadas, de origem portuguesa ou francesa. 
 
Os portugueses adotaram largamente vários elementos mouros nas suas 

construções, como o azulejo mourisco, pela conexão existente entre o uso do 

azulejo por parte do colono português no Brasil, e a sobrevivência do gosto pelo 

asseio, pela limpeza, pela claridade, pela água, daquele instinto ou senso de higiene 

tropical, tão vivo no mouro. 
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Fig. 27 – Rua Prudente de Morais n° 324 – Casa de morada inteira com 3 janelas e 1 porta - Plantas: 
Inventário FCPSHO 1982; Foto: Família Pina, 1930 
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Mouriscos são também as adufas quadriculares e os balcões. Os bicos em forma de 

asa de pombo, nos ângulos dos telhados salientes, cuja cornija está associada aos 

frisos em estalactites das construções moçárabes luso-espanholas e as varandas, 

comuns nas regiões do Alentejo e da Andaluzia (Pinto, 1975).  

 

De acordo com a descrição feita por Pinto (1975), o muxarabi consiste num 

abalcoado bem saliente, apoiado geralmente em cachorros de pedra. Quase sempre 

as grades estavam providas de postigos movediços, semelhantes aos pára-ventos. 

As fasquias ou reixas empregadas, tanto nos postigos como as do restante da 

construção, formavam malhas quadradas, popularmente chamadas de urupemas. 

Os elementos das trama eram justapostos não se cruzavam. Passando um por 

debaixo do outro, como na técnica da peneira, a não ser quando eram feitas de 

taquara. Algumas vezes, os muxarabis ocupavam a fachada quase inteira da 

habitação, em cuja verga se vinha apoiar o prolongamento da água do telhado, 

outras vezes não. Ocupavam apenas uma ou duas janelas. Nem sempre a urupema 

cobria toda a janela, mas apenas uma parte da mesma. O muxarabi tem uma função 

de adaptação ao meio ambiente, recebendo, através de suas gelosias, a ventilação 

da rua. É o lugar mais fresco do lar, corrigindo também o excesso de iluminação. O 

efeito da destruição das urupemas é que foi surpreendente. Uma espécie de 

vassourada nos preconceitos. A impressão era de que se tinha deixado as casas em 

trajes menores – as mucamas passando de um lado para outro, os meninos nus 

pinoteando nas esteiras, as mulheres de roupão aberto e chinelas e meias. 

 

No Brasil eram raras as janelas ou portas que não possuíssem gelosias, que foram 

substituídas pelas grades de ferro e os caixilhos de vidros. Só restaram as reixas em 

xadrez. Os cães ou cachorros de pedra, elementos mais característicos dos 

muxarabis dos velhos sobrados de Recife e de Olinda, resistem quase intactos, 

mesmo quando as fachadas adotam o frontão, ou a platibanda. 
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Fig. 28– Casas térreas com piso elevado em relação à rua, devido à altura do terreno. Rua Prudente 
de Morais n° 245 e 377 – Fotos: acervo SEPACCTUR, anos 1980. Plantas casa n° 245: Inventário 
FCPSHO 1982. 
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5.3.3 AS INFLUÊNCIAS DAS LEGISLAÇÕES NAS TRANSFORMAÇÕES DOS 

ESPAÇOS DE HABITAÇÃO NO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 
Historicamente as transformações dos espaços de habitação também foram 

determinadas pelas normas e parâmetros urbanísticos. Com o advento da 

República, os novos governantes sentiram a necessidade de criar códigos de 

posturas para higienizar as cidades e disciplinar a conduta dos moradores a partir 

das questões de salubridade das habitações, que foram de encontro às disposições 

internas das casas coloniais, implantadas em ruas e terrenos estreitos, apertadas e 

conjugadas, com alcovas sem a devida aeração e cozinhas e sanitários insalubres. 

Nas grandes cidades muitas áreas centrais antigas foram demolidas para a 

construção de ruas e avenidas mais largas. Foram construídas casas soltas nos 

terrenos, afastadas dos vizinhos laterais para garantir a perfeita aeração e insolação 

dos cômodos e recuadas para a rua para garantir o silêncio no interior da casa. 

Cada lei tem seu momento histórico e assim, deixa o registro das transformações 

sociais, legais e tecnológicas do momento de sua sanção. 
 
Em Olinda, do Código de Posturas de 1893 à Legislação Urbanística de 1992, temos 

um século de leis que procuraram acompanhar a evolução dos costumes, da 

dinâmica urbana e das tecnologias de construção, normatizando as intervenções no 

Sítio Histórico de Olinda e por conseqüência, influenciando as transformações dos 

espaços de habitação.  
 
O Código de Posturas de Olinda, de 1893, dispôs sobre as dimensões de pé direito, 

das portas e janelas e sobre as varandas e sacadas dos sobrados, para garantir a 

ventilação e iluminação das edificações; sobre a obrigatoriedade de as novas 

construções terem cornija e parapeito; sobre a permissão para a construção de 

terraços, mirantes e sótãos sobre as edificações; sobre os alinhamentos das 

edificações, já dentro da linha higienista, permitindo construir casas recuadas do 

alinhamento tradicional com a criação de espaço para o jardim e com muro com 

gradil e portão de ferro; sobre a proibição de construir cozinhas, latrinas, ou outras 

dependências, nos jardins que ficarem nas frentes das casas; sobre a permissão 

para a construção dos chalés e sobre o embutimento das tubulações das águas 

pluviais nas fachadas.  
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Fig. 28 – Sítio Histórico de Olinda - Exemplos de casas térreas: 1 – meia morada de porta e janela; 2 
– meia morada com porta e duas janelas; 3 - meia morada com porta e três janelas; 4 - morada 
inteira de porta central e três janelas; 5 – morada inteira de porta central e quatro janelas; 6 -  casa 
com entrada lateral; 8 – casa térrea com porão elevado; 9 e 10 – casas térreas comerciais. Fotos: 
acervo SEPACCTUR/PMO. 
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O Código de Postura de 1920, Lei n° 446, trouxe avanços nas questões da 

tecnologias da construção, como a permissão para se edificar paredes com 15 cm 

de espessura possibilitando ampliar o espaço interno das edificações, e novas 

normas como a da exigência da aprovação e do habite-se e a da proibição de se 

jogar as águas de chuvas através das biqueiras direto para a rua ou passeio público, 

fazendo aparecer um novo elemento no imóvel, a platibanda. Por isso, ficou 

conhecida como Lei das Biqueiras. O Código também determinou normas sobre as 

cobertas e alturas das edificações; sobre a ventilação e iluminação dos cômodos, 

determinou que os prédios que tiverem oitão livre deverão ter os quartos providos de 

janelas, e quando não for isto possível, os quartos deverão ter clara-bóias ou 

qualquer outro dispositivo de modo que fiquem convenientemente iluminados, 

eliminando a insalubridade das alcovas; as normas sobre a construção de sanitários, 

mais uma influência da corrente higienista, obrigando todo e qualquer prédio com 

exceção de mocambos a ter sanitários e fossa; e sobre as cocheiras e estábulos, 

antecessoras das atuais garagens:  

 

Com o Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 (IPHAN, 1980), foi organizada 

a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Destaca-se quatro pontos 

importantes para a questão dos imóveis do Sítio Histórico de Olinda, cujo acervo 

arquitetônico e urbanístico é tombado: - As coisas tombadas não poderão, em caso 

nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, e nem ser reparadas, pintadas ou 

restauradas sem prévia autorização do IPHAN, sob pena de multa de cinqüenta por 

cento do dano causado; - Sem prévia autorização do IPHAN, não se poderá, na 

vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 

visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada 

destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinqüenta por 

cento do valor do mesmo objeto; - As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância 

permanente do IPHAN, que poderá inspecioná-la sempre que for julgado 

conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar 

obstáculos à inspeção ... - Os atentados cometidos contra os bens de que trata o 

Artigo 1º desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio cultural.  
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Fig. 29 – Sítio Histórico de Olinda - Exemplos de sobrados. Fotos: acervo SEPACCTUR/PMO 
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A Lei Municipal n° 2384, de 14 de novembro de 1963, instituiu o Código de Obras de 

Olinda, que regula as relações jurídicas de competência do Município, atinente a 

Urbanismos e Obras. Sobre as casas do Sítio Histórico dispõe que “as casas 

consideradas integrantes do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal, só poderão 

ser modificadas mediante parecer do IPHAN”. 

 

O Código de Posturas de 1965, Lei n° 2.967 de 30 de novembro de 1965, tratou 

sobre a higiene das habitações, exigindo instalações sanitárias adequadas.  

 

A Notificação n° 1.004 de 19 de abril de 1968, tombou o acervo arquitetônico e 

urbanístico da cidade, correspondente às colinas da cidade alta e seu entorno 

imediato com 1,2 km2 de área. “Nesta área tombada, a preservação se refere 

principalmente à manutenção do gabarito e do caráter plástico das edificações, 

frontispícios e telhados de telhas antigas e a preservação da vegetação pública e 

particular, com a fixação de densidade máxima de ocupação de 20% , vistas nos 

seus terrenos e limitados a um único pavimento para as novas construções. A única 

exceção será na área plana do litoral, onde não haverá limite de densidade, mas tão 

somente limite de gabarito de dois pavimentos” (IPHAN, 1980; MinC, 1994). 

 

A Lei Municipal n° 3.826 de 29 de janeiro de 1973, Legislação Básica Urbanística do 

Município de Olinda, tratou sobre o Centro Histórico no seu Livro III - do Centro 

Histórico e Acervo Cultural do Município, estabelecendo normas e parâmetros 

urbanísticos para a cidade antiga e um novo zoneamento da área. Incluiu a noção 

de que o monumento compreende não só a criação arquitetônica isolada como 

também o ambiente no qual ele se insere e sua conservação deve ser sempre 

favorecida pela atribuição de uma função útil à sociedade e determina para o Centro 

Histórico de Olinda, as funções de Centro Cívico Administrativo e Cultural do 

Município e habitacional, e que a conservação, valorização e restauração do acervo 

cultural de Olinda deve obedecer às normas da Carta Internacional sobre a 

Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios (Veneza 1964).  
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A Rerratificação da Notificação n° 1.155/79, compatibilizou as normas e parâmetros 

estabelecidos pelas legislações federal e municipal, tendo como objeto da 

preservação não só os monumentos e casario, mas também o meio-ambiente, a 

paisagem e primordialmente o homem, seus anseios e necessidades atuais em 

termos de habitabilidade e conforto ambiental. Definiu um novo zoneamento e 

determinou normas sobre os projetos e construções: no Setor A, não serão 

permitidas novas construções, nem ampliações em construções existentes salvo 

aquelas julgadas necessárias ao conforto ambiental das moradias, devendo as 

restaurações arquitetônicas dos imóveis nesta área atender à consolidação e 

restauração da estrutura original, com as eliminações dos anexos sem mérito 

arquitetônico, e realização das adaptações necessárias a uma melhor utilização 

social sem destruição da ordenação dos espaços e integridade da estrutura, 

podendo ser permitidas quando não existir no interior do edifício, elementos ou 

disposições que importem preservar, as modificações que não reflitam no exterior 

(MinC, 1994; IPHAN, 1980). 

 
A Lei Municipal n° 4.849 de 23 de junho de 1992, a Legislação Urbanística dos Sítios 

Históricos de Olinda, substituiu o Livro III da Lei n° 3.826/73. Instituiu as Zonas 

Especiais de Proteção Cultural e Paisagística - ZEPC e as Zonas de Entorno do Sítio 

Histórico e os sítios isolados, estabeleceu um novo zoneamento para o Polígono de 

Preservação e definiu as normas urbanísticas e os usos e atividades permitidos para 

essas áreas. Estabeleceram-se mecanismos visando minimizar o impacto das 

transformações de usos na área, sendo a predominância da função residencial 

considerada ponto básico para a fundamentação da Lei. A setorização da área por 

funções específicas, a limitação do porte dos estabelecimentos conforme a 

localização e a determinação de uso misto com o uso residencial para tipos de 

serviços, são alguns dentre outros parâmetros fixados para alcançar os objetivos. 

 
As normas e parâmetros urbanísticos para o Sítio Histórico de Olinda estão definidos 

pela Lei Municipal n° 4.849/92, a Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda, 

e pela Rerratificação da Notificação Federal n° 1.155/79, da SPHAN, atual IPHAN.  

Nos quadros resumo do Apêndice B, vemos o comparativo das normas 

estabelecidas nas legislações municipal e federal para intervenções na ZEPC1. 
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6 AS TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO 

 

As transformações dos espaços de habitação do SHO são verificadas por reformas 

internas, construções de acréscimos nos quintais, que constituem a maior parte da 

cobertura vegetal do SHO, acréscimos de área construída e as alterações em suas 

volumetrias, tipologias e formas de implantação nos lotes com o comprometimento 

da integridade das edificações, inclusive do contexto urbano vizinho ao imóvel 

descaracterizado. Em sua maioria as reformas têm como objetivo dotar as moradias 

de melhores condições de salubridade com a introdução de sanitários e áreas de 

serviço no corpo principal da edificação e da ventilação e iluminação dos cômodos 

de dormir e a adequação das áreas de cozinhas. As transformações também são 

realizadas para satisfazer as necessidades de mais espaços e mais cômodos, 

devido ao aumento do número de pessoas nas famílias residentes. 

 

6.1 PESQUISA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS 

DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

 

6.1.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Considerando o objetivo deste trabalho que é a identificação das transformações 

dos espaços de habitação, relacionando-as com as características sócio-econômicas 

e com a estrutura de parcelamento e ocupação do solo da área de estudo, iniciamos 

o trabalho com a delimitação da área de pesquisa e a definição dos questionários de 

pesquisa a serem aplicados aos moradores dos imóveis selecionados e aos técnicos 

autores de projetos para imóveis residenciais do Sítio Histórico de Olinda e técnicos 

da área de proteção do patrimônio cultural com trabalho relacionado com Olinda. 

 

Determinamos como área de pesquisa toda a Zona Especial de Proteção Cultural e 

Paisagística 1 (ZEPC 1) do Sítio Histórico de Olinda, definida pela Lei Municipal nº 

4.849/92, Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda para permitir que a  

pesquisa abrangesse os diversos tipos de imóveis existentes no Sítio Histórico de 

Olinda, com perfil enquadrado no objetivo do trabalho.  
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Na ZEPC1, o zoneamento foi determinado pela especificidade urbana e pelas 

características dos elementos construídos. Optamos pelo zoneamento definido pela 

Lei Municipal, e não o da Notificação Federal n° 1.155/79 da Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN, porque os bancos 

de dados sobre controle urbano e de registros mais completos são os da Secretaria 

do Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo da Prefeitura de Olinda (SEPACCTUR) e 

da Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio Ambiente da Prefeitura de 

Olinda (SEPLAMA), e porque as informações dos bancos de dados estão baseadas 

no zoneamento da lei municipal, que difere do zoneamento da legislação federal, por 

abranger a questão dos usos e atividades. 

 

A SEPACCTUR detinha as informações desde 1982, quando a extinta Fundação 

Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (FCPSHO) começou a 

exercer o controle urbano do SHO por força da Lei n° 4.119/79, que criou o Sistema 

Municipal de Preservação. A partir de abril de 2005, a SEPLAMA passou a ser a 

gestora do controle urbano em todo município de Olinda, inclusive no Sítio Histórico. 

 

O primeiro passo foi fazer a contagem dos imóveis situados na área da ZEPC1, 

lançados no mapa da Unibase digitalizada da FIDEM de 1997. A conferência de 

usos e atividades feitas em campo, com exceção dos Setores Residenciais (SR), 

pela impossibilidade de acesso com segurança em algumas áreas. Nesse caso 

fizemos três quadras em cada área das SRs e fizemos uma estimativa para o 

restante das áreas. Salvo nas ruas principais, são raros os casos de atividades não 

residenciais nas SRs, principalmente nos interiores desses setores, só se 

registrando comércios e prestações de serviço de pequeno porte em uso misto, onde 

a ocupação principal é a de habitação. Nesta contagem também não estão incluídas 

as pequenas favelas e ocupações situadas nos fundos de quintais, com a do Beco 

do Jasmim, nos Quatro Cantos, que não aparecem nas cartas, nem nos 

levantamentos sobre as favelas do Município. A contagem final nos dá uma 

dimensão do número de imóveis do Sítio Histórico de Olinda e o quantitativo por 

usos nos setores da ZEPC1, com exceção dos Setores Verdes que não possuem 

construções em seu interior.  
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Nos quadros a seguir estão incluídos só os imóveis identificados como casario, 

sendo excluídos os edifícios de arquitetura religiosa e militar, e os de arquitetura civil 

construídos originalmente para fins não habitacionais, como o Palácio dos 

Governadores e o Palácio dos Bispos, ou que hoje tem firmada sua nova função, 

como a antiga Casa Episcopal, hoje Museu Regional de Olinda, na Rua do Amparo 

e a Casa n° 100 da Av. Liberdade, hoje Biblioteca Municipal. 

 

Os dois primeiros quadros mostram que do universo de 3.305 imóveis apurados na 

contagem, 88,17%, ou seja, 2.914 imóveis têm uso habitacional, confirmando o 

caráter predominantemente residencial do Sítio histórico de Olinda. O maior 

contingente, 1.817 imóveis, está localizado nos Setores Residenciais, situados na 

periferia imediata da Cidade Alta, constituídos por imóveis novos e de classificação 

popular, não patrimonial, de tipologia diferente dos imóveis dos demais setores que 

guardam edificações de valor patrimonial, na sua maioria classificados como 

ambiental. 

 

Tabela 4: Quantitativo de imóveis na ZEPC1 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 

 SRR SRA SCA SV1 SCV ST SR TOTAL
Imóveis 646 484 61 2 90 108 1914 3305 

% 19,55 14,64 1,85 0,06 2,72 3,27 57,91 100,00 
Fonte : Pesquisa direta 
 

A partir destas primeiras apurações de dados, foi realizado um levantamento nos 

arquivos e bancos de dados da SEPACCTUR e do Escritório Técnico do IPHAN em 

Olinda, completados com o levantamento de dados nos livros de registro de 

aprovações e de habite-se, na Diretoria de Controle Urbano da SEPLAMA, e nos 

Inventários do SHO, realizados no início da década de 1980 pela FCPSHO e 

atualizado em 1999-2000, através do Inventário Nacional dos Bens Imóveis – Sítios 

Urbanos Tombados (INBI) do IPHAN. Esses levantamentos resultaram no quadro a 

seguir, que mostra a quantidade e imóveis com registros de intervenções, realizadas 

de forma legal ou irregular nos imóveis com uso exclusivamente residencial.   
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Tabela 5: Quantitativo de imóveis com intervenções realizadas entre 1982 e 1999 
situados na ZEPC1 do Sítio Histórico de Olinda, por setor. 

Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 SRR SRA SCA SV1 SCV ST SR TOTAL 
Imóveis 120 74 10 0 10 17 91 322 

% 37,27 22,98 3,11 0,00 3,11 5,28 28,26 100,00 
Fonte : Pesquisa direta 
 

Uma nova conferência dos imóveis pré-selecionados, realizada em campo, definiu o 

universo de imóveis com enquadramento no objetivo deste trabalho, resultando em 

200 imóveis residenciais, que correspondem a 62,11% dos imóveis pré-selecionados 

e a 6,05% do total de imóveis do Sítio Histórico, conforme Tabela abaixo: 

 

Tabela 6 Quantitativo de imóveis com intervenções realizadas entre 1982 e 1999 
e procedimentos administrativos de aprovação e habite na ZEPC1 

Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 

 SRR SRA SCA SV1 SCV ST SR TOTAL 
Imóveis 82 46 5 0 1 5 61 200 
% do setor 41,00 23,00 2,50 0,00 0,50 2,50 30,50 100,00 
% imóveis 
enquadrados 68,33 62,16 50,00 0,00 10,00 29,41 67,03 62,11 
% do total (3305) 12,69 9,50 8,20 0,00 1,11 4,63 3,19 6,05 
Fonte : Pesquisa direta 
 

A partir dessa última seleção, dimensionamos a pesquisa, ficando definido que os 

questionários para os moradores seriam aplicados em 25% desses 200 imóveis 

selecionados, ou seja, no mínimo em 50 imóveis residenciais. A partir deste 

momento eliminamos o Setor Verde 1, por não ter nenhum imóvel enquadrado no 

contexto da pesquisa. Foram aplicados 50 (cinqüenta) questionários com os 

moradores dos seis setores da ZEPC1 (Vide formulário de pesquisa no Anexo 1). É 

importante observar que houve uma ótima receptividade, colaboração e participação 

dos moradores no preenchimento dos questionários. Somente um morador recusou-

se a responder (Vide Resumo da pesquisa no Anexo 2). 
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Foram também aplicados 18 (dezoito) questionários com arquitetos autores de 

projetos para intervenções em imóveis residenciais do SH de Olinda e 25 (vinte e 

cinco) questionários com os técnicos das áreas de preservação patrimonial e 

ambiental. A pesquisa com os arquitetos autores de projetos visa apreender o ponto 

de vista de quem é contratado para elaborar os projetos de reforma, o segundo elo 

da corrente de transformação dos imóveis. A pesquisa com os técnicos visa ter uma 

base de conhecimento do perfil desses técnicos, de como eles encaram suas 

tarefas, de suas apreensões sobre a conservação do SH Olinda, e comparar o 

pensamento de quem trabalha com a conservação do sítio com as expectativas dos 

moradores e dos autores dos projetos. Os arquitetos foram selecionados nos 

registros da SEPAC e os técnicos foram selecionados por apresentarem uma 

vivência e uma experiência de trabalho no SHO. 

 

Dos técnicos entrevistados 68% foram do sexo feminino. Na faixa de idade, 56% 

estavam entre 46 a 60 anos. O nível de escolaridade de 3o grau com 52%, e de pós-

graduados com 40%, e o tempo de serviço entre 10 e 20 anos com 40%, mostram 

um elevado nível dos entrevistados. O conhecimento de causa registra o índice de 

52% para quem trabalha hoje com alguma atividade de controle urbano no SHO, e 

dos que não exerciam atividade de controle urbano, 53,3% já trabalharam 

anteriormente no SHO. Os arquitetos foram maioria com 72% dos entrevistados. 

Também responderam os questionários advogados, engenheiros, fiscais de obras e 

arqueólogos. Foram entrevistados 12 técnicos da SEPACCTUR, 6 da SEPLAMA, 1 

da Secretaria de Serviços Públicos de Olinda (SOSP), 1 do Centro de Conservação 

Integrada Urbana e Territorial (CECI), 3 do IPHAN, 1 da Agência CONDEPE/FIDEM 

e 1 da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). 

 

Usando-se os critérios de classificação do Inventário do Casario do Sítio Histórico de 

Olinda, da FCPSHO, dos imóveis pesquisados foram classificados como 27 como 

ambiental, 7 como descaracterizado e 16 como imóvel novo. Com os mesmos 

critérios do inventário, quanto ao estado de conservação 7 foram classificados como 

ótimo, 20 como bom, 20 como regular, 2 como péssimo e um em estado de semi-

ruína. 
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Tabela 7: Quantitativo de imóveis pesquisados por setor. 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 

Setor Total de móveis 
selecionados % (1) 

Quantidade de 
imóveis com 

pesquisa feita % (2) 
SRR 82 48,00 24 12,00 
SCA 5 4,00 2 1,00 
SRA 46 26,00 13 6,50 
SCV 1 2,00 1 0,50 
ST 5 4,00 2 1,00 
SR 61 16,00 8 4,00 
TOTAL 200 100,00 50 25,00 
Fonte : Pesquisa direta 
(1) percentual de imóveis pesquisados em reação ao total selecionado por setor 
(2) percentual de imóveis pesquisados em relação ao total pesquisado por setor 

 

 

6.1.2 RESULTADOS APURADOS NAS PESQUISAS 

 

Verificou-se que em 48% dos imóveis pesquisados não existe nenhum elemento 

estranho à edificação (caixas d’água, antenas, aparelhos condicionadores de ar) que 

sejam vistos da rua, seguido de 22% das ocorrências de grades de ferro nas portas 

e janelas e 12% de pavimento superior visto da rua.  

 

A dona-de-casa foi a mais entrevistada com 48% das ocorrências, e o sexo feminino 

com 54% das ocorrências, superou o masculino em 6% unidades. Os demais dados 

com maior ocorrência foram a faixa de idade entre 46 a 60 anos com 40%, o nível de 

escolaridade de 3o grau com 50%, mostrando um bom nível dos entrevistados, e 

faixa de renda de 4 a 10 Salários Mínimos com 54%. Dos imóveis pesquisados, 96% 

são próprios, confirmando o alto índice de imóveis cujos proprietários neles residem, 

e em 32% os moradores residem entre 10 a 20 anos e 28% moram a mais de 20 

anos, mostrando uma população relativamente estável no Sítio Histórico. 
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Dos 18 arquitetos autores de projetos entrevistados, 50% só fez um projeto para 

imóvel residencial do Sítio Histórico de Olinda, 33,3% fez de 2 a 5 projetos, e  16,67 

fez mais de 10 projetos. Dos 25 técnicos entrevistados, 12% moram no Sítio 

Histórico de Olinda. Desses 66% moram em imóveis próprios, e 25% moram no Sítio 

Histórico há mais de 20 anos. Somente 20% morou em outro sítio histórico e 60% 

declararam não desejar morar no Sítio Histórico de Olinda e 96% não quer morar em 

nenhum outro sítio histórico. Esses índices mostram que os técnicos querem estar 

longe do trabalho ou não pensar no assunto fora do trabalho, ou então, eles 

procuram se afastar por serem sabedores dos problemas dos sítios históricos.  

 

Sobre o motivo que os faria vir morar em Olinda, 16% dos técnicos responderam que 

era a tranqüilidade do lugar e 12% o ambiente e a vegetação dos quintais. A 

tranqüilidade do local foi também o motivo que os técnicos julgaram que faz os 

moradores virem morar no Sítio Histórico de Olinda (28%), coincidindo com o motivo 

de maior ocorrência pelos moradores (22%), apesar das reclamações pela situação 

atual de intranqüilidade do Sítio Histórico, e 18% compraram seus imóveis pela 

oportunidade de um bom negócio. Em 40% dos imóveis moram de 3 a 4 pessoas e 

são pequenos os índices de filhos casados, netos e parentes morando nos imóveis, 

ficando no máximo 10% em cada caso. A cozinha, a área de serviço, as salas de 

estar e de refeições e o terraço são os cômodos que existem em quase todos os 

imóveis. 56% dos imóveis têm 2 sanitários e 52% têm 3 quartos de dormir. 

 

As intervenções ocorreram mais nos anos de 1993 (16%) e 1997 (14%), fenômeno 

que coincide com os anos de início de administrações municipais.  O acréscimo de 

área construída (novo pavimento) e a reforma interna sem acréscimo de área, foram 

as intervenções que mais ocorreram com 44% cada, segundo as informações 

fornecidas pelos moradores, coincidindo com o levantamento de dados que registrou 

31,5% de ocorrências de construção de um novo pavimento e 45% de reformas 

internas nos imóveis. 
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Tabela 08:  Tipo de intervenção executada no imóvel 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
  SRR SCA SRA SCV ST SR TOTAL % 
Reforma interna 42 3 21 0 3 21 90 45,00 
Construção de pavimento 
superior 12 2 14 0 2 33 63 31,50 
Modificação da coberta 11 0 0 0 0 0 11 5,50 
Acréscimo na parte posterior 
do imóvel 9 0 0 0 0 0 9 4,50 
Reforma interna com 
acréscimo de área 8 0 9 1 0 7 25 12,50 
Construção nova no fundo do 
terreno 4 1 2 0 1 1 9 4,50 
Modificação da empena e da 
coberta 4 0 0 0 0 0 4 2,00 
Construção de garagem 2 0 0 0 0 1 3 1,50 
Construção de terraço na 
parte posterior 2 0 1 0 0 0 3 1,50 
Construção de banheiro e 
mezanino 2 0 0 0 0 0 2 1,00 
Modificação da fachada 2 0 0 0 0 0 2 1,00 
Piscina 2 0 0 0 0 0 2 1,00 
Construção de banheiro 2 0 0 0 0 0 2 1,00 
Alteração da coberta posterior 1 0 0 0 0 0 1 0,50 
Construção de terraço aberto 
na coberta 1 0 0 0 0 0 1 0,50 
 

Os proprietários dos imóveis foram os responsáveis pela promoção de 100% das 

obras realizadas, porque mesmo quando não foram os promotores diretos, deram 

suas concordâncias aos inquilinos dos seus imóveis. As obras foram em sua maioria 

(80%) realizadas com recursos próprios, originados de salário (30%) e renda (24%), 

seguidos de poupança (7%), venda de outro imóvel (6%) e de aluguel no Carnaval 

(4%). Esta confirmação de recursos provenientes de aluguel dos imóveis durante o 

Carnaval, é importante para comprovar que os moradores investem nas reformas de 

seus imóveis os rendimentos gerados pelo Carnaval. Os cômodos mais construídos 

nas reformas realizadas nos imóveis do Sítio Histórico de Olinda são os sanitários 

em 50% das ocorrências, os quartos de dormir (46%), seguidos dos terraços (30%), 

cozinhas e garagens (24% cada).  
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Verificou-se também, que em 36% dos imóveis pesquisados foi construído mais um 

pavimento. No universo dos imóveis selecionados este componente obteve um 

índice de 31,50% com base no levantamento de dados.  Na pergunta aos moradores 

sobre o que a reforma alterou o imóvel, a construção de um novo pavimento obteve 

36% das ocorrências, correspondendo com a verificação no local, e 24% dos 

entrevistados consideraram que a reforma não alterou em nada o imóvel, seguidos 

da alteração da fachada frontal e da planta original (18% cada) e da alteração total 

da coberta (16%).  

 

Apesar dos moradores terem apontado a segurança pública como um dos 

problemas mais graves do Sítio Histórico de Olinda (74%), a sala da frente ainda é o 

cômodo de maior permanência nos imóveis, com 40% das ocorrências, seguida do 

terraço da frente (9%) e da cozinha (7%). Entretanto, ao analisarmos este 

componente por setor, verificamos que nos setores SRR, SCA e SRA há uma 

tendência de se voltar a casa para dentro, construindo salas e terraços nos fundos 

do imóvel, pelo problema da falta de segurança, fenômeno que não se verifica nos 

SRs. Essa situação é verificada in loco,  ao se percorrer a cidade, quando vemos as 

casas dos setores SRR, SCA e SRA de portas e janelas fechadas, sem 

comunicação com a rua, e com poucas pessoas circulando fora de casa. Nos SRs 

encontramos o contrário. Por terem os imóveis de menor tamanho e com poucos 

cômodos e lotes pequenos a rua é uma extensão da casa. As pessoas desses 

setores circulam, brincam e conversam nas ruas, nas calçadas e nas áreas da frente 

da casa. Em 48% das ocorrências, o cômodo de maior permanência foi construído 

na reforma realizada no imóvel.  

 

Segundo os técnicos os motivos que levam as pessoas realizar reformas nos seus 

imóveis situados no Sitio Histórico de Olinda são a falta de compromisso com a 

preservação do patrimônio histórico (20%) e o aumento do número de membros da 

família, para ter mais conforto e para adequar ao estilo de vida dos moradores (16% 

cada).  Já os moradores justificaram com a ampliação do espaço para a família 

(40%) e a melhoria do conforto (22%). 
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Tabela 9: Qual é o cômodo de maior permanência no imóvel, fora 
os quartos de dormir? 

Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
  SRR SCA SRA SCV ST SR 
Sala da frente 33,33 50,00 38,46 0,00 50,00 62,50 
Terraço da frente 4,17 50,00 30,77 0,00 0,00 37,50 
Terraço de trás 12,50 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 
Sala de trás 8,33 0,00 7,69 0,00 50,00 0,00 
Copa / Cozinha 20,83 0,00 7,69 100,00 0,00 0,00 
Quarto de estudo 8,33 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 
Mezanino 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Não respondeu 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Para os técnicos entrevistados, os moradores realizam as reformas nos imóveis 

residenciais localizados no SHO, para atender às necessidades da família e para 

adapta-lo ao estilo de vida do morador, com 68% das ocorrências cada, e as 

afirmações dos moradores resultaram em 42% e 17% respectivamente. As 

necessidades das famílias residentes, identificadas pelos técnicos são de mais 

espaço e de mais conforto (76% das ocorrências cada) e de segurança (32%), o que 

em termos coincide com os autores dos projetos e os moradores: mais conforto 

(70%), mais espaço (62%) e mais segurança (30%). 

 

As obras de reforma foram realizadas para atender às necessidades das famílias em 

84% das ocorrências e para adaptar o espaço ao estilo de vida do morador em 34% 

dos imóveis pesquisados. As necessidades das famílias são de mais conforto (70%), 

mais espaço (62%) e mais segurança (30%), sendo que em 62% dos casos, a 

necessidade imediata foi o motivo que levou os moradores a fazerem as reformas 

nos seus imóveis. Os técnicos julgaram que o que motiva os moradores a executar 

as obras de reforma é a conjunção da necessidade imediata e a disponibilidade de 

recursos com 52% das ocorrências e os moradores colocaram a necessidade 

imediata com o principal motivo com 62% das ocorrências.  



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

113

Para se ter uma idéia do nível de conscientização da população, os moradores 

consideraram que as reformas em seus imóveis não causaram danos ao conjunto 

arquitetônico (80%), e à paisagem (90%) do Sítio Histórico de Olinda, divergindo da 

posição dos moradores, os técnicos afirmaram que essas reformas causam danos 

ao conjunto arquitetônico e agridem a paisagem do Sítio Histórico com 88% de 

ocorrências cada, sendo que 44% acham esses danos irreversíveis.  

 

Para 40% dos entrevistados a sua casa agora está confortável e 52% não 

pretendem realizar mais reformas nos seus imóveis. Dos 32% que afirmaram ainda 

querer fazer reformas, 37,50% pretendem melhora o acabamento e 31,25% 

pretendem concluir o serviço iniciado anteriormente. As observações a seguir, foram 

feitas para avaliar o nível de comprometimento dos moradores com a conservação 

do Sítio Histórico de Olinda, que é um dos pontos mais importantes para saber o que 

eles entendem a preservação e como agem para preservar:  

 

Dos moradores entrevistados, 98% afirmaram ter conhecimento que o Sítio Histórico 

de Olinda foi tombado pelo Governo Federal em 1968, erigido à Monumento 

Nacional em  1980 e inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 1982,  

passando a ser um Bem Cultural não só do Brasil, mas também de toda a 

humanidade. Os mesmos 98% afirmaram ter consciência de que moram numa área 

especial, que para sua conservação é necessária a preservação de todos seus 

elementos arquitetônicos e paisagísticos – monumentos, casario e vegetação, e para 

96% dos entrevistados, a preservação das características originais de seu imóvel 

residencial é tão importante quanto a preservação de um monumento do Sítio 

Histórico de Olinda.  

 

Estes índices mostram que, pelo menos na teoria, os moradores têm conhecimento 

da importância do Sítio Histórico onde residem, fato confirmado pelas respostas de 

que a preservação do patrimônio histórico e cultural de Olinda é muito importante 

(88%) e importante (12%).  
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Dos técnicos entrevistados, 44% afirmaram que moradores não têm consciência de 

que moram numa área especial e que para sua conservação é necessária a 

preservação de todos seus elementos arquitetônicos e paisagísticos, e 36% acham 

que eles têm um pouco de consciência sobre o assunto. 76% dos técnicos também 

acham que os moradores não sabem que a preservação das características originais 

de seu imóvel residencial é tão importante quanto a preservação de um monumento 

do Sítio Histórico de Olinda. Como os depoimentos dos técnicos foram baseados 

nas suas experiências, as divergências de índices mostram que na prática os 

moradores dizem uma coisa e praticam outra. Os registros e os levantamentos dos 

dados sobre as intervenções nos imóveis do Sítio Histórico também dão margem à 

interpretação dos técnicos. 

 

A falta de segurança pública foi o problema mais grave do Sítio Histórico de Olinda 

apontado pelos moradores (74%), seguido do consumo e tráfico de drogas (52%), 

que também é um problema de segurança pública pelos problemas que gera. Os 

demais problemas apontados foram as pichações ns imóveis e monumentos (48%), 

a forma que está sendo feito o Carnaval (40%). 

 

Os técnicos apontaram as construções irregulares como o problema mais grave do 

Sítio Histórico de Olinda com 68% das ocorrências, seguido da falta de segurança 

pública (64%), e a forma que está sendo feito o Carnaval (60%), que em parte 

coincidem com as preocupações dos moradores.  

 

Hoje, está acontecendo um fenômeno em relação ao Carnaval. Até 1994 os imóveis 

já eram alugados por preços exorbitantes e com bastante antecedência. Com os 

recursos gerados pelo aluguel dos imóveis, os moradores realizavam obras de 

reformas, de melhorias de acabamento ou simples pinturas, verificando-se a 

conservação externa dos imóveis residenciais. Também eram realizadas reformas 

para que os imóveis pudessem receber as pessoas que neles se hospedam durante 

o evento, tendo imóveis que recebem 30, 40 até 100 foliões. A partir do advento da 

nova moeda brasileira, o Real, a economia nacional sofreu mudanças que atingiram 

e transformaram a especulação carnavalesca.  
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Os preços despencaram e ainda tinham imóveis disponíveis na véspera do 

Carnaval. O fenômeno atual é o da saída do morador durante o Carnaval, 

independente de ter alugado ou não o seu imóvel. O carnaval tem sido um 

transtorno para os moradores e tem trazido sérios prejuízos para os imóveis e para a 

infra-estrutura urbana da cidade. Outra situação verificada, é a dos imóveis que 

ficam fechados durante o ano e só são utilizados no período momesco. 

 

A maioria dos moradores entrevistados (88%), afirmaram que o Sítio Histórico de 

Olinda deve permanecer como uma área predominantemente residencial, só sendo 

permitida a instalação de comércio local, de restaurantes e prestadoras de serviço 

de pequeno porte. Para 10% dos entrevistados, o SHO não deve permanecer como 

uma área predominantemente residencial, devendo permitida a instalação de 

atividades comerciais e de serviço. A visão dos técnicos sobre a permanência do 

SHO como uma área predominantemente residencial é um pouco diferente das dos 

moradores. Dos entrevistados, 64% disseram sim à predominância residencial e 

28% acham que o SHO deve se transformar, devendo em áreas previamente 

estudadas ser permitida a instalação de atividades que permitam a dinamização do 

local.  

 

Sobre quem mais depreda o Sítio Histórico de Olinda coincidiu o agente, só 

divergindo no índice percentual. Os técnicos afirmaram que são os moradores (68%) 

e os usuários (40). Já os moradores disseram que são os moradores (42%) e os 

usuários (40), sendo também citada a Prefeitura (10%). Quanto aos instrumentos 

utilizados pelos governos, limitando o direito de construir através de leis, fazendo 

com que seja mais difícil modificar os imóveis, para preservar as características do 

casario do Sítio Histórico, houve também um resultado equilibrado: 44% dos 

técnicos entrevistados concorda, 32% concorda em parte e 20% não concordou, 

enquanto pelos moradores, 44% dos entrevistados concorda, 40% concorda em 

parte e apenas 12% não concordou. 
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A totalidade dos técnicos entrevistados não concordam que os proprietários tenham 

o direito de modificar seus imóveis e fazer novas construções na cidade alta de 

Olinda, 80% não concordam que os proprietários tenham o direito instalar qualquer 

atividade em seus imóveis, mesmo que prejudique a qualidade de vida no sítio 

histórico e 100% concordam que os imóveis do SHO têm condições de serem 

confortáveis e de atender às necessidades das famílias residentes, com pequenas 

adaptações, sem serem descaracterizados. Pelos moradores os índices para as 

mesmas questões ficaram em 64, 68 e 88% respectivamente. Para os moradores 

entrevistados, a fachada frontal é o que mais deve ser preservado nos imóveis 

residenciais do SHO com 80% de ocorrências, seguido da fachada lateral e da 

coberta com 46% cada e dos elementos decorativos com 42%.  A manutenção da 

planta original não é tão importante para os moradores ficando com somente 14% 

de ocorrências. 

 

Dos técnicos entrevistados, 78% indicaram que o que mais causa danos aos imóveis 

são as construções irregulares, seguido pelas modificações nas fachadas, com 68% 

das ocorrências, pelas alterações nas cobertas (64%) e pelas ocupações dos 

quintais (52%), e o que mais agride a paisagem do sitio histórico são mais uma vez 

as construções irregulares com 72% das ocorrências, seguido pelas ocupações dos 

quintais (60%), pelas alterações e ocupações das encostas (56%), pelos elementos 

estranhos aparentes nos imóveis (48%), e pelos desmatamentos e pelas áreas 

verdes abandonadas (40% cada).  As indicações e os índices divergem da apuração 

das declarações dos moradores, que indicaram as modificações nas fachadas 

(78%), as construções irregulares (38%) e as alterações nas cobertas (34%) como o 

que mais causa danos aos imóveis e os elementos estranhos aparentes nos imóveis 

(46%), as áreas verdes abandonadas (44%), os imóveis em ruínas (38%), as 

modificações nos imóveis (36%) e as alterações e ocupações das encostas (30%) 

como o que mais agride a paisagem do sitio histórico, confirmando os índices 

anteriores.  
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Sobre a legislação de proteção do Sítio Histórico, 78% dos moradores entrevistados 

afirmaram que sabem que existe uma legislação urbanística para o Sítio Histórico de 

Olinda, mas 72% não conhecem as normas estabelecidas nessa Lei. Sobre a 

legislação de proteção do Sítio Histórico, 98% dos técnicos conhecem as normas 

estabelecidas nessa Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda, contra 

apenas 16% dos moradores entrevistados. Para 40% dos técnicos entrevistados a 

Legislação de Olinda é rígida, 20% a consideram muito nem rígida, nem flexível, 

16% muito rígida e 12% flexível, divergindo da colocação dos moradores. Para 32% 

dos entrevistados a Legislação do SHO é rígida, 22% a consideram muito rígida e 

40% acham que as normas e os parâmetros estabelecidos na Lei não são 

suficientes para proteger o casario impedindo a sua descaracterização. Dos técnicos 

entrevistados 36% acham que as normas e os parâmetros estabelecidos na lei não 

são suficientes para proteger o casario impedindo a sua descaracterização, mais ou 

menos coincidindo com os moradores, e o mesmo índice de técnicos concorda em 

parte.  

 

Assim mesmo, 90% dos moradores entrevistados sabem que as reformas nos 

imóveis do SHO têm que obedecer às normas estabelecidas na Lei para garantir a 

preservação do conjunto arquitetônico tombado, e 44% acham que a falta de 

conscientização da população é a principal responsável pela grande quantidade de 

obras irregulares na cidade alta, seguida da demora dos trâmites burocráticos para a 

aprovação dos projetos (42%), da falta de informação por parte da Prefeitura (34%), 

da lei ser muito rigorosa e do desrespeito à lei (28% cada), da fiscalização deficiente 

(24%) e do desconhecimento da lei (16%).   

 

Dos técnicos entrevistados 56% afirmaram que a falta de conscientização da 

população e a fiscalização deficiente são as principais responsáveis pela grande 

quantidade de obras irregulares na cidade alta, seguida da demora dos trâmites 

burocráticos para a aprovação dos projetos (48%), da falta de informação por parte 

da Prefeitura (40%), da lei ser muito rigorosa e do desrespeito à lei (28%), 

coincidindo com os moradores com exceção da lei ser muito rigorosa.  
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Para os moradores, quem deve preservar as casas e áreas verdes do SHO são os 

governos federal, municipal e estadual em conjunto com os moradores (48%), sendo 

também citada a UNESCO (32%). Para os técnicos, deve ser a ação conjunta dos 

governos federal, municipal e estadual com os moradores e as parcerias entre os 

governos e a iniciativa privada com 60% cada, da mesma forma que opinado pelos 

moradores (48%). 

 

No final da entrevista foi deixado um espaço aberto para os moradores darem um 

depoimento para a melhoraria da conservação dos imóveis e do Sítio Histórico de 

Olinda. Para eles, deve ser investido em educação patrimonial, em mais orientação 

aos moradores, em campanhas para que os moradores tenham mais consciência de 

suas responsabilidades e privilégios, em fórmulas para orientar os interessados a 

comprar um imóvel que seja adequado às necessidades da família e ao estilo de 

vida dos novos moradores evitando as grandes modificações para adaptar os 

imóveis, em fórmulas que conciliem a preservação com as necessidades dos 

moradores, em fórmulas para que a lei funcione melhor, em soluções para os 

problemas dos imóveis, tais como o de ventilação, em mais lazer para as crianças, 

em incentivos do governo para os moradores conservar seus imóveis, que a 

prefeitura deve ser mais responsável nas suas ações dentro do SHO, deve manter 

uma fiscalização mais eficiente, deve ter um melhor planejamento e um maior 

controle no carnaval, deve diminuir os trâmites burocráticos, deve instalar mais 

depósitos de lixo com recolhimento sistemático.  
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5. CONCLUSÕES 
 
As transformações dos espaços de habitação estão condicionadas a fatores 

históricos e dinâmicos. No Sítio Histórico de Olinda os fatores históricos estão 

ligados à evolução da casa, no modo de viver da mesma forma que ocorreu em todo 

o Brasil. Os fatores históricos advêm das transformações geradas pela evolução da 

habitação e da sociedade. Os principais indutores são a família e a evolução do 

papel da mulher no lar e na sociedade. Este fator está identificado na história da 

família brasileira. Desde as primeiras casas construídas pelo colonizador, 

conjugadas, implantadas em lotes espremidos, estreitos e compridos, sem 

ventilação adequada, com tipologia de planta que favorecia o papel do homem como 

negociador e definia o papel da mulher, reclusa e voltada para a família e para o lar. 

Nas transformações sociais a partir do Império onde a mulher começou a participar 

mais da vida social, a conviver nas salas de visitas e nos salões de bailes, aos dias 

de hoje onde a mulher conquistou o seu espaço com maior participação na vida 

social e no trabalho, modificando a sua relação com a vida doméstica, induzindo 

novas formas de viver e utilizar o espaço da habitação. 

 
No SHO, os fatores dinâmicos estão ligados a recente evolução urbana da cidade. 

Advêm das transformações geradas pelas pressões por mudanças e tem como 

principais indutores a dinâmica urbana e o interesse pelas áreas históricas. 

Verificam-se altos índices de densidades demográfica e habitacional, alterações 

ocasionadas pela adequação dos imóveis antigos aos novos estilos de vida dos 

moradores e pelo atendimento das necessidades imediatas das famílias residentes. 

Essas transformações ocorrem de maneira diversa em cada setor da ZEPC1, de 

acordo com suas especificidades, localização, situação sócio-econômica da 

população e forma como essa população apropria o valor do Sítio Histórico, fator 

que interfere diretamente na maneira de intervir e de viver o SHO. 

 
O Sítio Histórico de Olinda está no limite de sua carga, de sua capacidade de 

absorver as pressões por mudanças que lhes são impostas, sem que lhe provoque 

danos no patrimônio edificado. Também já não comporta a crescente densidade 

demográfica, sobretudo nas áreas periféricas imediatas.  
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Fig. 30 - Casas com as portas e janelas fechadas durante o dia e o gradeamento dos vãos de portas 
e janelas em busca de segurança, nas Ruas de São Bento e Prudente de Morais (SRA). Acervo 
SEPACCTUR/PMO 
 
 

        
 

Fig. 31 – Nos Setores Residenciais da ZEPC1 a população vive nas ruas e a verticalização dos 
imóveis em busca de mais espaço. Acervo SEPACCTUR/PMO 
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As intervenções que ocorreram nas duas últimas décadas transfiguraram 

radicalmente vários imóveis residenciais. Foram impiedosamente descaracterizados 

pelos acréscimos de área construída com a adição de novos pavimentos e 

mezaninos, pelas reformas internas com ou sem acréscimos de área, de toda a 

forma transformando radicalmente os traçados das plantas originais. A construção 

de anexos ocupando os quintais, as modificações nas cobertas alterando a 

volumetria dos imóveis, entre outros tipos de reformas detectados na pesquisa.  

 
Os cômodos mais construídos nas reformas realizadas nos imóveis do Sítio histórico 

de Olinda são os sanitários, os quartos de dormir, os mezaninos, os terraços, as 

cozinhas, as garagens. A eliminação das paredes originais para dar outra 

distribuição interna. Ainda se preserva a fachada. É a teoria do fachadismo de 

Lancaster que se difunde naturalmente e ficou bem expressa nos sentimentos dos 

moradores entrevistados, que consideraram a fachada como o elemento mais 

importante a ser preservado. Continuando essa lógica, o resto do imóvel pode ser 

sumariamente adaptado aos gostos e aos estilos de vida dos moradores, às 

necessidades das famílias residentes, aos novos usos que vão dando aos imóveis. É 

a teoria do “não se viu da rua, está tudo bem”. 

 
Nos Setores Rigoroso e Ambiental do Sítio Histórico de Olinda verificou-se que a 

maioria das intervenções alterou radicalmente a tipologia do imóvel. A simples 

construção de áreas molhadas permitidas pela lei, não descaracteriza os imóveis. 

São danosas as alterações que provocam a eliminação das paredes divisórias das 

alcovas, as alterações de inclinação das cobertas, destruindo as características 

originais. Por questão de segurança as casas localizadas nesses setores tendem a 

voltar-se para dentro, mantendo as portas e janelas fechadas e a famílias vivem sem 

muito contato com a rua. É como uma inversão da tipologia original. 

 
Nos Setores Residenciais verificou-se que, pela implantação da habitação nos lotes 

informais, pequenos e insuficientes, a maior transformação é no sentido da 

verticalização, com a construção de mais um pavimento, e as moradias mantêm-se 

voltadas para a rua, local onde a população vive por não terem o sentimento de falta 

de segurança igual ao da classe média que habita os Setores Rigoroso e Ambiental.   



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

122

 
 

 

   

Fig. 32 – Forma densa de implantação nos lotes nas áreas do Monte e Barreira do Rosário 
localizadas no SR da ZEPC1. Trecho de Foto do Satélite Quick-Bird – AEROSAT/PMO FX- 007-04-
18.041 - Junho de 2004, Planta Unibase FIDEM articulação 915400/915405/916400/916405, 1997. 
 

 

    

Fig. 33 - Implantação em lotes estreitos e compridos, permitindo as áreas verdes no SRR e SRA da 
ZEPC1.Trecho de Foto do Satélite Quick-Bird – AEROSAT/PMO FX- 007-02-18.041 - Junho de 
2004, Planta Unibase FIDEM articulação 915300/915305/915400/916300/916305, 1997. 
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As transformações dos espaços de habitação do Sítio Histórico de Olinda ocorrem 

pelas necessidades por mais espaços para as famílias residentes, geradas pelo 

aumento do número de moradores por unidade habitacional e pela adaptação do 

imóvel ao estilo de vida dos moradores, sendo este o principal transformador das 

tipologias, porque leva às alterações radicais na distribuição interna dos cômodos, 

tirando a alma da edificação e destruindo a sua integridade. Também pelas 

adaptações para atender às exigências do mercado imobiliário e de novos 

moradores, que querem aproveitar o diferencial do Sítio Histórico para viver, mas 

quer uma habitação nova, moderna e confortável; pela necessidade por segurança, 

que faz com que os moradores vivam mais dentro da casa fazendo com que a vida 

doméstica usufrua cada vez mais do interior e da parte posterior do imóvel, fazendo 

um rebatimento das funções da casa; e a melhoria da habitabilidade das moradias. 

Por sua vez, a legislação urbanística não consegue garantir a proteção SHO, não 

por falta de méritos, mas por não se fazer o uso adequado dela.  

 

As transformações dos espaços de habitação do SHO causam sérias conseqüências 

para o patrimônio edificado. As principais conseqüências variam de acordo com a 

área onde se localizam. Fazendo uma comparação entre o Conjunto Monumental 

(CM) e os Setores Residenciais (SR) da ZEPC1, temos as seguintes conseqüências  

ao patrimônio edificado a partir das principais intervenções realizadas conforme 

Tabela 8, página 110: 

 

QUADRO 1 
CONSEQÜÊNCIAS CM SR 
Perda da integridade das edificações   
Perda das características morfológicas do conjunto do casario   
Perda ou danos às características tipológicas originais dos imóveis   
Comprometimento da estabilidade dos imóveis devido aos novos elementos   
Construções sem o devido reforço estrutural   
Comprometimento da infra-estrutura urbana pela demanda crescente dos 
serviços públicos 

  

Prejuízos à paisagem e à ambiência   
Destruição do patrimônio de arquitetura civil residencial da cidade   
Destruição das áreas verdes dos quintais   
 

 

 

 

 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

124

7.1  COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Embora não tenha sido a intenção inicial e por mais que tivéssemos procurado evitar 

as questões relativas ao controle das intervenções nos imóveis residenciais 

localizados no Sítio Histórico de Olinda, verificamos que, independentemente de 

suas intenções, a maioria das transformações foi realizada à margem da lei e das 

ações administrativas do poder público.  

 

Fica difícil entender como uma cidade histórica que ostenta os títulos de Monumento 

Nacional e Patrimônio Cultural da Humanidade esteja à mercê da sanha destruidora 

de uma população atraída justamente pela identidade distintiva da cidade. Fica 

evidente a falta de respeito dos que de alguma maneira usufruem do SHO e deixam 

sua marca danosa. Não podemos também esquecer os riscos da instalação 

indiscriminada de atividades para dar dinamismo ao SHO. A alteração do uso 

residencial não só afasta o morador que dá vida à cidade, como provoca a 

necessidade de adaptação do imóvel ao novo uso, intervenção que destrói a 

tipologia habitacional. 

 

Constatou-se que as transformações por simples adaptações ou melhorias não 

causaram alterações substanciais de tipologia ou volumetria do imóvel; que os 

danos das intervenções descaracterizantes são irreversíveis; e que é o próprio 

morador do SHO, o responsável pelas transformações destruidoras. A 

conscientização pára quando o assunto é o próprio imóvel. 

 

O que a história da cidade construiu em mais de 400 anos de evolução dos espaços 

de habitação, está ameaçado por 30 anos de reformas, ampliações, alterações. Para 

o turista desavisado as mudanças são invisíveis. Para o morador está tudo bem. 

Com a ameaça da perda total de uma das características distintivas do Sítio 

Histórico de Olinda, estamos no caminho de termos uma bela cidade histórica de 

fachada.  
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APÊNDICE A 
RELAÇÃO DOS IMÓVEIS PESQUISADOS 

1 Rua do Amparo 100 SRR 
2 Rua Bernardo Vieira de Melo 7 SRR 
3  90 SRR 
4 Travessa das Bertiogas 75 SRR 
5 Rua Bispo Coutinho 834 SCA 
6 Rua da Boa Hora 217 SRR 
7  210 SRR 
8  227 SRR 
9 Rua do Bonfim 258 SRR  

10 Estrada do Bonsucesso 59 SRR  
11 10 de novembro 93 SRA 
12 Rua Eustáquio de Carvalho 41 SRA 
13 Rua Henrique Dias 67 SRA 
14  88 SRA  
15  135 SRR 
16 Rua Cel João Lapa 94 SCV 
17 Rua Cel Joaquim Cavalcanti 555 SRA 
18 Travessa do Layme 41 A ST 
19 Rua Manoel Borba 285 SRA 
20  431 SRA  
21  182 SRA 
22  288 SRA  
23 Rua Pedro Monteiro 43 SRR 
24 Rua Porto Seguro 109 SRR 
25 Rua Prudente de Morais 290 SRR  
26 Rua 15 de novembro 125 SRR 
27  173 SRR  
28 Rua Saldanha Marinho 230 SRR 
29 Rua da Santa Cruz dos Milagres 179 SRA 
30 Rua de São Francisco 113 SRA 
31  96  SRA 
32 Av Sigismundo Gonçalves 587 SRA 
33 Rua do Sol 349  ST 
34 13 de maio 11 SRR 
35  84 SRR  
36  102 SRR  
37  235 SRR  
38  299 SRR  
39  305 SRR  
40  311 SRR  
41 Rua 27 de janeiro 27 SRR 
42  133 SRR  
43 Rua Dom Bonifácio Jansen 869 SRA  
44 Rua do Guadalupe 129 SRA  
45  375 SRA  
46 Av. Joaquim Nabuco 528 SRA  
47 Av. Joaquim Nabuco 1150 SRA  
48 Rua Miguel Canuto 103 SRA  
49 Rua Orlando da Silva 161 SRA  
50 Rua de São João 381 SRA  
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APÊNDICE B 
 
QUADRO COMPARATIVO DAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E MUNICIPAL 
Quadro 1 - Zoneamento 
Lei Municipal n° 4.849/92   Rerratificação da Notificação n° 1.155/79 
ZEPC1 – Zona Especial de Proteção Cultural Polígono de Tombamento 
Considera-se CONJUNTO MONUMENTAL a 
área do Sítio Antigo formada pelos logradouros e 
edificações de interesse histórico, urbanístico, 
arquitetônico e paisagístico, cuja unidade e 
integração deverão ser preservado. 

 

Considera-se SETOR RESIDENCIAL 
RIGOROSO, a área com uso 
predominantemente residencial, constituída pelo 
núcleo que mantém a morfologia urbana e 
tipologia das edificações de interesse histórico e 
arquitetônico, sujeitando-se por isso a rígido 
controle das intervenções. 

Setor A  
Sub-setor A1, trecho do casario mais antigo do 
núcleo histórico; 
Sub-setor B3, casario da Rua da Bica dos Quatro 
Cantos; 
Sub-setor B4, casario da Rua da Boa Hora. 

Considera-se SETOR CULTURAL DO ALTO DA 
SÉ, a área de importância histórica, cultural e 
paisagística, situação dos primeiros 
assentamentos da Vila de Olinda, constituída por 
mirantes e monumentos, destinado ao lazer 
contemplativo e cultural. 

Sub-setor A2, Encosta da Sé 

Considera-se SETOR RESIDENCIAL 
AMBIENTAL, a área com uso 
predominantemente residencial, que mantém na 
maioria das ruas, a escala e o traçado urbano 
primitivo, e onde se registra ocorrência rarefeita 
de edificações de interesse histórico 
arquitetônico. 

O setor B, corresponde à área de menor 
densidade monumental do Polígono de 
Preservação. 
Sub-setor B2, trechos de Guadalupe e 
Bonsucesso. 
 
 

Considera-se SETOR DE INTERESSE 
TURÍSTICO, a área plana, próxima ao mar, que 
vai desde a Praça do Carmo até a Praça Dantas 
Barreto, incluindo toda a rua do Sol e entorno do 
Fortim de São Francisco, destinada 
predominantemente a atividades de lazer da 
comunidade e turistas. 

Sub-setor B1, Carmo 

Considera-se SETOR COMERCIAL DO 
VARADOURO, as áreas destinada 
predominantemente a atividades de comércio e 
prestação de serviços. 

Sub-setor B1, Varadouro 

Considera-se ÁREA DE PROTEÇÃO DO 
CONJUNTO a área que envolve o Conjunto 
Monumental, cuja finalidade é de atenuar as 
diferenças entre este e as áreas circunvizinhas. 

O Setor D, área circundante à Colina Histórica 

Considera-se SETOR RESIDENCIAL as áreas 
com uso predominantemente residencial, de 
ocupação posterior, contígua ao Conjunto 
Monumental. 

Sub-setor D1, ambiência da Colina Histórica 
Sub-setor D2, ambiência da Colina Histórica, 
próxima ao Varadouro 

Considera-se SETOR ESPECIAL DE 
INTERESSE SOCIAL a área de ocupação 
espontânea, por população de baixa renda, que 
demanda regularização fundiária e urbanística, 
devendo submeter-se à legislação específica. 
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QUADRO COMPARATIVO DAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E MUNICIPAL 
Quadro 2 – Normas e parâmetros urbanísticos 
Lei Municipal n° 4.849/92   Rerratificação da Notificação n° 1.155/79 
Considera-se Uso Misto Residencial, aquele que 
além da função habitacional preponderante 
abriga no mesmo imóvel função não habitacional, 
desde que exercida pelo morador do imóvel. 

 

Nos Setores Residenciais Rigoroso e Ambiental, 
além das restrições estabelecidas, os usos 
permitidos deverão ser adequados à edificação, 
entendendo como tal o respeito à integridade 
física e arquitetônica do imóvel e a preservação 
das relações de vizinhança. 

 

Nos Setores Residenciais Rigorosos e 
Ambientais e no Setor Cultural do Alto da Sé, 
não será permitida a ampliação da atividade que 
implique na utilização de mais um imóvel. 

 

No Setor Residencial Rigoroso e no Setor 
Cultural do Alto da Sé, não será permitida a 
ampliação da edificação que implique em 
aumento da taxa de ocupação existente. 

Não serão permitidas ampliações em 
construções existentes salvo aquelas julgadas 
necessárias ao conforto ambiental das moradias. 

Nos imóveis que não disponham de instalações 
adequadas de sanitários e áreas de serviço, será 
permitido acréscimo de áreas para estes fins, 
submetendo-se o projeto a análise especial pelo 
Conselho de Preservação dos Sítios Históricos 
de Olinda. 

 

No Setor residencial Ambiental, no Setor de 
Interesse Turístico e no Setor Comercial do 
Varadouro, deverá ser mantida uma taxa de 
ocupação máxima de 35%. 

 

No Setor Residencial será obedecida a taxa de 
ocupação máxima conforme tabela abaixo : 
 
Área do lote - a Taxa de Ocupação 

a< 200m2 45% 
200< a < 400m2 35 + 25 m2 

a > 400m2 30 + 45m2  

O índice urbanístico referente a taxa máxima de 
ocupação varia de acordo com a área dos lotes 
sendo definidos pela tabela abaixo: 

ÁREA DO LOTE — A TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

A ≤ 200 35% 
200 <  A  <  400 25%   +  20.00 m2 

A  >  400 20%   +  40.00 m2 
 

No Setor Residencial da área de proteção do 
conjunto, o gabarito será de 03 (três) metros. 
O gabarito é medido a partir da soleira, a qual 
não poderá estar fixada a mais de 0,50m (meio 
metro) acima do meio fio, até o nível da 
platibanda. Acima da platibanda somente será 
permitido a colocação de coberta com a 
inclinação máxima de 30% (trinta por cento). 

Ter gabarito máximo de 01 (um) pavimento, com 
altura máxima de 3.00m (três) até o nível da 
platibanda, permitindo acima disso telhado com o 
máximo de inclinação de 30% (trinta) medidos a 
partir da soleira, não podendo esta se encontrar 
a mais de 0,50m (meio metro) acima do meio fio. 

Quando o lote apresentar declividade superior a 
10% (dez por cento), a fixação do gabarito 
obedecerá as seguintes disposições : 
Para terrenos em declive, a soleira será fixada 
em relação ao nível do meio fio; 
Para terrenos em aclive, a soleira será fixada em 
relação ao ponto médio do lote, no sentido 
longitudinal; 
Para terrenos localizados em ruas em aclive ou 

Em terrenos com declividade superior a 10% 
(dez), o nível da soleira será fixado em relação 
ao terreno natural no trecho em que se localiza a 
edificação. 
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declive, o nível da soleira será fixado no ponto 
médio da testada do lote. 
Para terrenos de cota abaixo do nível da rua, a 
soleira será fixada em relação ao ponto médio do 
desnível entre a rua e o lote. 
Lei Municipal n° 4.849/92   Rerratificação da Notificação n° 1.155/79 
A taxa de solo virgem não deverá ser inferior a 
30% (trinta por cento), e coincidirá com a faixa 
que dispuser de maior concentração de 
vegetação de alto porte. 

Respeitar a taxa de solo virgem correspondente 
a 30% (trinta) da área do terreno. 

Considera-se OBRA DE CONSERVAÇÃO a 
intervenção de natureza preventiva, que consiste 
na manutenção da edificação e na reparação de 
instalações e elementos não estruturais. 

 

Considera-se OBRA DE RESTAURAÇÂO a 
intervenção de natureza corretiva, que consiste 
na reconstituição da edificação, recuperando as 
estruturas afetadas e os elementos destruídos ou 
danificados, procurando entretanto preservar os 
elementos de maior relevância, que foram 
acrescidos ao longo do tempo, resguardando a 
história da edificação. 

As obras de restauração arquitetônica de imóveis 
antigos não poderão ser as mesmas de 
construções novas. Os projetos de restauração 
arquitetônica devem procurar conciliar a 
ordenação interna dos espaços e integridade da 
estrutura com os arranjos exigidos pelos novos 
programas,  não se lhes aplicando as exigências 
comuns estabelecidas em relação à área dos 
cômodos, circulações, iluminação e ventilação. 
As construções novas não poderão impedir ou 
reduzir a visibilidade originária dos monumentos 
ou do conjunto urbano e deverão manter as 
relações de volume e cor do seu ambiente, 
caracterizando-se entretanto como construções 
contemporâneas. Deverão manter ainda o 
alinhamento das fachadas das edificações 
vizinhas que conformam o ambiente. 
Para as construções novas a taxa de ocupação e 
gabarito deverão se pautar pela média existente 
na tipologia da vizinhança próxima. 

As obras de reforma ou nova edificação deverão 
respeitar as características da vizinhança, nos 
aspectos de volumetria, implantação, forma e 
densidade de ocupação do terreno, tipo e 
inclinação da coberta, materiais de revestimento 
externo e esquadrias. 

Os planos das fachadas não poderão balancear-
se ou projetar-se além do limite da propriedade 
ou do alinhamento das fachadas vizinhas. 
Elementos arquitetônicos em balanço como 
balcões, beirais, bem como recuos e 
afastamentos laterais e suas dimensões poderão 
ser introduzidos a critério do Conselho de 
Preservação, respeitadas as normas federais 
estaduais sobre o assunto. 

As DEMOLIÇÕES, referentes especificamente á 
eliminação de acréscimos desvinculados do 
contexto arquitetônico ambiental, ou à 
necessidade de substituir elementos que serão 
reconstruídos, só poderão ocorrer quando da 
liberação do licenciamento correspondente. 

 

Serão considerados de interesse para a 
revalorização do Conjunto Monumental as obras 
de restauração, tais como : 
Eliminação de acréscimos, comprovadamente 
desvinculados do contexto arquitetônico e 
ambiental; 
Modificação das fachadas, restabelecendo as 
relações compatíveis com as dimensões do 

Para as construções existentes, deve-se 
proceder à restauração arquitetônica ambiental 
que consiste na manutenção ou restauração da 
volumetria e das fachadas originais. 
 
As restaurações arquitetônicas dos imóveis nesta 
área deverão atender à consolidação e 
restauração da estrutura original, eliminações 
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imóvel e da vizinhança imediata, utilizando 
elementos de acabamento adequados ao 
conjunto; 
Recomposição dos telhados no que se refere aos 
materiais, disposição e detalhes, com eliminação 
dos elementos incompatíveis com as 
características da edificação e do conjunto.  

dos anexos sem mérito arquitetônico, e 
realização das adaptações necessárias a uma 
melhor utilização social sem destruição da 
ordenação dos espaços e integridade da 
estrutura.  

Lei Municipal n° 4.849/92   Rerratificação da Notificação n° 1.155/79 
A restauração das edificações deverá ficar 
condicionada à existência de documentação ou 
indícios no local, devendo o projeto ser precedido 
por pesquisa histórica e arqueológica. 

 

Nos imóveis do Conjunto Monumental serão 
permitidas modificações internas para usos 
permitidos, desde que não se reflitam no exterior.

Quando não existir no interior do edifício 
elementos ou disposições que importem 
preservar, serão permitidas as modificações que 
não reflitam no exterior. 

Nas edificações que conservam preservado o 
traçado das plantas, deverá ser respeitada a 
integridade arquitetônica do imóvel, nas 
modificações para melhoria das condições de 
habitabilidade tais como: Instalação sanitárias 
adequadas; Instalações de cozinha e serviços; 
Disposição de mezanino; Abertura de poço OU 
área para ventilação, desde que não se reflita na 
coberta. 

 

Considera-se MEZANINO o pavimento em nível 
superior e com área inferior ao pavimento 
existente, havendo necessariamente 
comunicação interna entre eles e não possuindo 
acesso direto para o exterior. 

 

 Os materiais e técnicas usadas nas restaurações 
arquitetônicas deverão ser as tradicionais; 
quando porém estas técnicas e materiais 
revelarem-se insuficientes para garantir a 
consolidação da construção poderão ser 
empregadas técnicas modernas de eficácia 
comprovada. 

Nas reformas ou restauração de edifícios no 
Conjunto Monumental, as condições de 
iluminação e ventilação nos compartimentos, 
deverão obedecer aos seguintes critérios : 
Aqueles destinados a permanência prolongada, 
como quartos de dormir ou locais de estar, 
poderão ser ventilados por áreas internas ou 
através de outro cômodo; 
Aqueles que não exigem permanência 
prolongada, como áreas de serviços e sanitários, 
poderão ser ventilados através de áreas internas 
ou poços de ventilação vertical e em casos 
especiais através de tiragem mecânica. 

Nos projetos de restauração e adaptação de 
edifícios antigos, as funções que exigem 
permanência prolongada como dormitórios e 
locais de estar e trabalho devem 
preferentemente se abrir para espaços abertos 
ou pátios e ao mesmo tempo deverão ser 
excepcionalmente ventilados por áreas internas 
ou através de outro cômodo, não de serviços, 
desde que possuam bandeiras para ventilação. 
As funções que não exigem permanência 
prolongada poderão ser ventiladas através de 
áreas internas, poços de ventilação vertical e em 
casos especiais através de tiragem mecânica. 

Os poços e áreas de iluminação e ventilação 
deverão ser localizados preferencialmente junto 
às empenas, afastados da cumeeira, 
parcialmente encobertos por telhas de capa. 

Os poços e áreas internas, que de preferência 
deverão servir a dois edifícios vizinhos, quando 
situados junto às empenas não poderão refletir-
se nas mesmas. 

No Setor Residencial Ambiental, no Setor de 
Interesse Turístico e no Setor Comercial do 
Varadouro, será permitida abertura nas águas 
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dos telhados que dão para os fundos de quintal, 
desde que não interfira na  visão do conjunto. 
Para abertura nas águas dos telhados voltados 
para as ruas, será exigida análise especial do 
Conselho de Preservação; 
No Setor Residencial Rigoroso, será permitida 
apenas abertura nos telhados voltados para os 
fundos, desde que aprovado pelo Conselho de 
Preservação. 
As aberturas, quando permitidas, não poderão 
ocupar mais de 2/3 (dois terço|) da largura do 
vão, nem modificar as empenas, tendo a altura 
máxima de 30cm (trinta centímetros), iniciando-
se a uma distância mínima de 1,00m (hum 
metro) da cumeeira. 

 
 
 

Lei Municipal n° 4.849/92   Rerratificação da Notificação n° 1.155/79 
No Conjunto Monumental não poderão refletir-se 
nem ficar aparentes nas fachadas e empenas : 
 
Tubulações para escoamento de águas pluviais e 
esgotos; 
Aparelhos de ar condicionado. 

Aparelhos portáteis de ar condicionado só serão 
permitidos quando não se projetarem de forma 
prejudicial à arquitetura nas suas fachadas 
externas. As instalações de água pluviais e 
esgoto devem ser sempre embutidas, inclusive 
nas fachadas secundárias e empenas. 

No SRR e no SCA, os revestimentos de paredes, 
pisos e forros dos cômodos que se abrem para 
os logradouros, devem ser compatíveis com as 
características da edificação, e do conjunto. 

Nos edifícios sujeitos a restauração arquitetônica 
ambiental, além das fachadas os revestimentos 
de paredes, pisos e forros dos cômodos que se 
abrem para ruas, devem ser os tradicionais. 

 A pintura das fachadas e cômodos que se abrem 
para ruas e praças não poderão ser a óleo ou de 
outro produto de textura brilhante. A cor e tom 
das fachadas, quando se tratar de edifícios 
tombados isoladamente, deverão obedecer às 
determinações especiais dos órgãos 
competentes. 

As obras novas nas ZEPC não poderão reduzir a 
visibilidade dos monumentos ou do conjunto 
urbano tombado. 

 

No Setor Residencial Rigoroso e no setor 
Cultural do Alto da Sé não serão permitidas 
construções novas. 

Não serão permitidas novas construções, salvo 
quando, havendo Planos Especiais de Quadras, 
seus projetos estiverem, compatíveis com as  
disposições ali previstas. 

Será permitida a reconstrução de ruínas, através 
de documentação existente ou indícios no local, 
através de análise especial, resultante de 
pesquisa histórica e arqueológica. 

 

No Conjunto Monumental, as construções 
deverão possuir cobertas de telhas cerâmicas. 

As coberturas dos edifícios deverão ser de telha 
canal, preferencialmente de produção artesanal. 
É vetado o uso de telhas onduladas e são 
proibidos tanques e torre de refrigeração acima 
das coberturas. 

Com o objetivo de proteger o meio ambiente 
Natural e Urbano, em ZEPC e ZPA, ficam 
vetadas as seguintes atividades : 
as modificações no relevo como cortes de 
morros, terraplenagem e aterros que alterem a 
paisagem, ou afetem a segurança das 
edificações; o desmatamento e a remoção de 
cobertura vegetal; 

Não serão permitidos cortes de árvores 
desmontes e aterros, tendo em vista a 
preservação da topografia e o verde existente. 
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APENDICE C 
 

PESQUISA PARA O MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO URBANO DA UFPE 
 

Transformações dos espaços de habitação no Sítio Histórico de Olinda 
 

PESQUISA 1 - MORADORES 
 

Data   2000 
 

A. Informações sobre o imóvel: (Já preenchido ou a preencher pelo entrevistador) 
 

1. Rua  n.º  

 
2. Setor da ZEPC1 1 SRR 2 SCA 3 SRA 4 SCV 5 ST 6 SR 
 
3. Classificação do imóvel 1 Monumental 2 Ambiental 3 Descaracterizado 4 Imóvel Novo
 
4. Estado de conservação atual 1 Ótimo  2 Bom 3 Regular 4 Péssimo 5 Em Ruínas 

 
5. Existe algum elemento estranho ao imóvel, que se veja da rua? 
1 Não  2 Condicionador de ar    3 Antena de tv 4 Parabólica grande  5 Parabólica pequena 
6 Caixa d’água 7 Tubulações  8 Grades de ferro 9 Alteração na coberta   10 Novo pavimento 
11 Esquadrias em 

alumínio     
12 Refletores  13 Medidores de luz 14 Elementos 

decorativos 
estranhos ao imóvel 

15 Outro _________ 

 
Se o imóvel estiver fechado sem morador no momento: 

1 Desocupado  2 Em obras 3 Ocupado só no carnaval6. Motivo 
 4 Morador em viagem        5 Abandonado  6 Outro ______________
 
B. Informações sobre o entrevistado: 
 
1. Quem responde 1  Marido / Mulher 3 Filho (a) 4 Outro ________________  
 
2. Sexo 1 Masculino  2 Feminino 

 
3. Faixa de Idade 1 18 a 25 anos 2 26 a 35 anos 3 36 a 45 anos 4 46 a 60 anos 5 > de 60 anos 
 
4. Escolaridade 1 analfabeto  2 1.º grau 3 2.º grau 4 3.º grau 5 Pós-graduado 

 
5. Renda familiar 1 < de 1 SM  2 1 a 3 SM 3 4 a 10 SM 4 11 a 20 SM 5 > de 20 SM 

 
C. Informações sobre o uso do imóvel: 
 

1. Regime de ocupação do imóvel 1 Próprio 2 Alugado 3 Cedido 4 Outro ________________ 
Se respondeu 1 - PRÓPRIO continua na seqüência, senão passa para a pergunta 5 
2. Possui outro imóvel no Sítio Histórico de Olinda? 1 Sim 2 Não 

4. Como adquiriu o imóvel? 
1 herança  2 compra 3 troca 4 doação 5 outra forma __________ 6 Não quis responder 
 

6. Uso anterior 
1 Residência 2 Comércio 3 Serviço 4 Misto 5 Outro  _____________ 6 Não sabe 
 
7. Há quanto tempo reside no imóvel? 
1 menos de 1 ano  2 1 a 2 anos 3 2 a 5 anos 4 5 a 10 anos 5 10 a 20 anos 6 + de 20 anos 
 
8. Morou em outro imóvel no Sítio Histórico de Olinda? 1 Sim 2 Não 
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11. Quais foram os motivos que fizeram v. vir morar no Sítio Histórico de Olinda?   (escrever todos descritos pelo 
entrevistado)        
 

 
12. Quantas pessoas moram no imóvel?              (não computar empregados que não pernoitem no imóvel) 
1 1 pessoa 2 2  pessoas 3 3  pessoas 4 4  pessoas 5 5 pessoas 6 6  pessoas 
7 7 pessoas 8 8  pessoas 9 9  pessoas 10 10  pessoas 11 > de 10 pessoas 12 nenhuma 
 
13. Há filhos casados morando no imóvel? 1 Um  2 Dois  3 Não 

14. Há netos morando no imóvel? 1 Um  2 Dois  3 Três 4 Não 

15. Há outros parentes ou amigos morando no imóvel? 1 Um  2 Dois  3 Três 4 Não 

 
16. Quais cômodos o imóvel possui? 
1 Terraço 2 Sala de estar 3 Sala de 

refeições 
4 Sala de TV 5 Sala de Som 6 Sala de estudo 

7 Atelier 8 Copa 9 Cozinha 10 Área de 
serviço 

11 Quarto de serviço 12 Outro_____ 

Nos itens abaixo marcar a quantidade: 
Sanitários  1 Um  2 Dois 3 Três  4 + de três 5 Nenhum 
Quartos de dormir 1 Um  2 Dois 3 Três  4 + de três 5 Nenhum 
 
D. Informações sobre a obra realizada no imóvel: 
 
1. Ano de realização da obra     (preencher pela ficha) 1 <1982 
2 1982  3 1983  4 1984  5 1985  6 1986  7 1987 
8 1988 9 1989  10 1990  11 1991 12 1992 13 1993 
14 1994 15 1995 16 1996 17 1997 18 1998 19 1999 
 
2. Tipo de intervenção realizada (preencher pela ficha) 
1 Acréscimo de área construída 2 Acréscimo de taxa de ocupação 3 Reforma interna sem acréscimo de área 
Se respondeu a opção 3 - REFORMA INTERNA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA: 
3. Que tipo de reforma interna    (preencher pela ficha) 
1 Acréscimo de cômodo sem maiores 

alterações na planta baixa  
2 Modificação da planta baixa 3 Substituição de material de 

acabamento  
 
4. Você já morava no imóvel quando foi realizada a obra no ano acima indicado? 1 Sim 2 Não 

 
5. A reforma foi promovida pelo proprietário? 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  

No caso de resposta NEGATIVA continua na seqüência, senão passa para a pergunta 7: 
6. A reforma foi promovida com a concordância do proprietário? 

 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  

 
7. Com que recursos a reforma foi realizada? (considerar a opção empréstimo aquela feita  por familiares ou amigos) 

1 Recursos próprios  2 Empréstimo             3 Financiamento        4 Não sabe                 5 Não quis responder  
 
8. Se foram feitas com recursos próprios, eles se originaram de: 
1 Poupança   2 Renda                           3 Salário  4 Aluguel no Carnaval 5 Outra fonte 
6 Não sabe  7 Não quis responder        
 
10. Quais cômodos foram construídos na obra realizada no imóvel?   (pode marcar mais de uma opção) 
1 Terraço  2  Sala de estar 3  Sala de jantar 
4 Sanitário  5 Copa / Cozinha 6 Quarto 
7 Mezanino 8 Terraço na coberta 9 Garagem 
10 Outro imóvel no terreno 11 Pavimento Superior 12 Outro cômodo ____________ 
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11. Em que a reforma alterou o imóvel? (pode ser mais de uma opção) (verificar no local se corresponde c/ a resposta)  
1 Nada  2  Inclinação da coberta 3  Mudança da linha de cumeeira 
4 Alteração total da coberta 5 Alteração da fachada frontal 6 Alteração da fachada lateral 
7 Ocupação do quintal 8 Opção 7 com corte de vegetação 9 Alteração da planta original 
10 Acréscimo de novo pavimento 11 Remoção de elementos decorativos 12 Outra __________________ 
 
12. Qual é o cômodo de maior permanência no imóvel, fora os quartos de dormir? (somente um) 
1 Terraço da frente 2 Terraço de trás 3 Sala da frente 
4 Sala de trás 5 Copa / Cozinha 6 Outro cômodo ____________ 
 
13. O cômodo de maior permanência foi construído na intervenção realizada no imóvel? 
 1 Sim 2 Não 

 
14. Quais foram os motivos que levaram a realizar a reforma no imóvel?  (escrever todos citados pelo entrevistado) 

 

 
 

15. A obra foi realizada para ...  

1 atender a uma necessidade da família 2 satisfazer um desejo sem necessidade imediata 
3 adapta-lo ao seu estilo de vida 3 não sabe 
 
16. A necessidade atendida foi de ...                                                  (pode marcar mais de uma opção) 
1 mais espaço 2 mais conforto 3 mais segurança 4 outro ___________________ 5 Não sabe  
 
17. O que motivou a realizar a obra?  
1 A necessidade imediata 2 O recurso financeiro disponível 3 Os dois motivos 4 Não sabe  
 
18. A reforma realizada no seu imóvel provocou danos ao conjunto arquitetônico do Sítio Histórico de Olinda? 

 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  

Se resposta SIM: 
19. Esses danos ... 1 são reversíveis 2 são irreversíveis   3 Não sabe  
 

20. A reforma realizada no seu imóvel provocou danos à paisagem do Sítio Histórico de Olinda? 

 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  

Se resposta SIM: 
21. Você acha que esses danos ... 1 são reversíveis 2 são irreversíveis   3 Não sabe  
 

31. A sua casa agora está confortável? 1 Sim 2 Não 
 

32. Ainda pretende realizar mais reformas no imóvel? 1 Sim 2 Não 3 Não sabe 

Se SIM: 
33. Que reformas você ainda pretende fazer?                                                 (escrever todas citadas pelo entrevistado) 
 
 
 

E. Sobre a preservação do Sítio Histórico de Olinda: 
 

2. Você tem consciência que mora numa área especial e que para sua conservação é necessária a preservação de 

todos seus elementos arquitetônicos e paisagísticos – monumentos, casario e vegetação? 

 1 Sim 2 Não 
 

3. Você sabia que a preservação das características originais de seu imóvel residencial é tão importante quanto a 

preservação de um monumento do Sítio Histórico de Olinda? 

 1 Sim 2 Não 
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4. A preservação do patrimônio histórico e cultural de Olinda é: 
1 Muito importante    2 Importante                                          3 Pouco importante  
4 Sem importância alguma 5 Não sabe 6 Não quis responder 
 
5. Qual o problema mais grave no Sítio Histórico de Olinda:   (pode marcar mais de uma opção) 
1 segurança pública       2 limpeza urbana            3 iluminação pública 4 pichações  5 drogas  
6 esgoto sanitário 7 abastecimento 

d’água         
8 poluição sonora          9 poluição visual 10 circulação de 

veículos    
11 deslizamento dos 

morros     
12 construções 

irregulares                   
13 Falta de transporte 

coletivo  
14 pavimentação 15 drenagem 

16 equipamentos de 
lazer 

17 depredações 18 carnaval 19 turismo predatório 20 falta de 
estacionamento       

21 Instalação de 
atividades 
comerciais e de 
serviços                      

22 fiscalização 23 Outro  
________________ 

24 Não sabe                     25 Não quis responder  

 
6. O Sítio Histórico de Olinda deve permanecer como uma área predominantemente residencial? 

 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  
 
7. Quem mais depreda o Sítio Histórico de Olinda? 
1 moradores  2  usuários 3  turistas 
4 outros   _______________       5 não sabe 6 não quis responder 
 
8. O governo, para preservar as características do casario do Sítio Histórico de Olinda, deve limitar o direito de 
construir através de leis, fazendo com que seja mais difícil modificar as imóveis? 
1 Concorda   2 Não concorda       3 Concorda em parte  4 Não sabe 5 Não quis responder 
 
11. Você sabia que por serem imóveis especiais, as reformas nos imóveis do Sítio Histórico de Olinda têm que 
obedecer às normas estabelecidas na Lei para garantir a preservação do conjunto arquitetônico tombado? 
 1 Sim 2 Não 
 
12. Os imóveis do Sítio Histórico de Olinda têm condições de serem confortáveis e de atender às necessidades das 
famílias residentes, com pequenas adaptações, sem serem descaracterizados? 
 1 Sim 2 Não 

 
13. O que deve ser preservado nos imóveis residenciais do Sítio Histórico de Olinda?  (pode marcar mais de uma opção) 
1 Nada   2 Fachada frontal              3 Fachada lateral  4 Coberta 5 Volumetria 
6 Elementos 

decorativos 
7 Tipologia  8 Esquadrias  9 Planta original 10 Sala da frente 

11 Materiais de 
acabamento 

12 Elementos 
construtivos 

13 Outro ___________ 14 Não sabe 15 Não quis responder

 
14. Porque são realizadas tantas obras irregulares na cidade alta? 
1 desconhecimento 

da lei 
2 lei muito rigorosa          3 falta de 

conscientização
4 desrespeito à lei        5 fiscalização deficiente 

6 falta de 
informação 

7 trâmites burocráticos 
demorados 

8 outro _______ 9 não sabe 10 não quis responder 

 
15. O que é que mais causa danos aos imóveis do sítio histórico:       (pode marcar mais de uma opção) 
1 modificações 

internas nos imóveis 
2 modificações nas 

fachadas 
3 alterações nas 

cobertas 
4 ampliações dos 

imóveis 
5 caixas d’águas 

aparentes 
6 aparelhos 

condicionadores de 
ar aparentes 

7 antenas de TV e 
parabólicas 

8 grades nas portas e 
janelas 

9 ocupação dos 
quintais 

10 alterações das 
esquadrias     

11 atividades 
inadequadas                

12 construções 
irregulares                   

13 outro ___________ 14 não sabe 15 não quis responder 
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16. O que é que mais agride a paisagem do sítio histórico:               (pode marcar mais de uma opção) 
1 alterações nas 

encostas               
2 modificações nos 

imóveis 
3 elementos estranhos 

aparentes nos imóveis 
4 desmatamento 5 faixas e anúncios 

6 áreas verdes 
abandonadas 

7 decorações de 
eventos 

8 Imóveis em ruínas 9 ocupação dos 
quintais 

10 construções 
irregulares                 

11 outros _____       12 não sabe 13 não quis responder     
 

 

18. Você conhece as normas estabelecidas na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda? 

 1 Sim 2 Não 

 
19. A Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda é ... 
1 muito rígida  2 rígida                         3 flexível 4 flexível demais 5 nem rígida nem flexível 
 
20. As normas e os parâmetros estabelecidos na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda são suficientes 
para proteger o casario impedindo a sua descaracterização? 
1 Sim    2 Não                               3 Em parte  4 Não sabe 5 Não quis responder 
 

21. Quem deve preservar as casas, monumentos, logradouros e áreas verdes do Sítio Histórico de Olinda?  (pode 
indicar mais de uma opção) 
1 Moradores  2 Governo Federal            3 Governo Municipal  4 Moradores e governos 5 Iniciativa privada 
6 Parcerias entre 

governo e 
iniciativa 
privada 

7 UNESCO 8 Governo Estadual 9 Não sabe 10 Não quis responder 

 
22. Deseja completar sobre o que foi perguntado? 
 
 
 
OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APENDICE D 
 

PESQUISA PARA O MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO URBANO DA UFPE 
 

Transformações dos espaços de habitação no Sítio Histórico de Olinda 
 

PESQUISA 2 – TÉCNICOS  
 

 

Data   2000 
 

A. Informações sobre o entrevistado: 
 
1. Nome  

 
2. Sexo 1 Masculino  2 Feminino 

 
3. Tempo de formado 1 < de 5 anos 2 5 a 10 anos 3 10 a 15 anos 4 15 a 20 anos 5 > de 20 anos 

 
4. Tipo de vínculo empregatício 
1 autônomo – trabalha sozinho 2 autônomo – divide escritório com outros arquitetos 
3 empregador – dono de escritório de arquitetura 4 coordenador de projetos em escritório de arquitetura 
5 contratado por escritório de arquitetura 6 outro - especificar 

 
5. Possui imóvel no Sítio Histórico de Olinda? 1 Sim 2 Não 

 
6. Mora no Sítio Histórico de Olinda? 1 Sim 2 Não 

 
B. Sobre os projetos para o Sítio Histórico de Olinda: 
 
1. Você faria reformas no seu imóvel residencial localizado no Sítio Histórico de Olinda para ... 
1 atender a uma necessidade da família 2 satisfazer um desejo sem necessidade imediata 
3 adapta-lo ao seu estilo de vida 4 não faria em nenhuma hipótese 

 
2. Quantos projetos você já elaborou para imóveis residenciais do Sítio histórico de Olinda? 
 1 1 2 2 a 5  3 5 a 10  4 + de 10 anos 

 
3. Quais são os motivos que levam as pessoas a querer realizar reformas nos seus imóveis situados no Sitio 
Histórico de Olinda?   
 
 
 
 
 

 
4. Os projetos para os imóveis residenciais localizados no Sítio Histórico de Olinda, visam ...  
1 atender a uma necessidade da família do cliente 2 satisfazer um desejo do cliente sem necessidade imediata 
3 adaptar o imóvel ao estilo de vida do cliente 4 adequar o imóvel às exigências do mercado consumidor 
5 não sabe   

 
5. As necessidades a serem atendidas são de ...                                                  (pode marcar mais de uma opção) 
1 mais espaço 2 mais conforto 3 mais segurança 4 outro ___________________ 5 Não sabe  

 
6. Os desejos dos moradores do Sítio Histórico de Olinda são diferentes dos das demais áreas da cidade? 
 1 Sim  2 Não  3 Em parte  

 
7. Em que esses desejos diferem? 
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8. Você conhece as normas estabelecidas na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda? 
 1 Sim 2 Não 

 
9. A Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda é ... 
1 muito rígida  2 rígida                          3 flexível 4 flexível demais 5 nem rígida nem flexível 
6 Não sabe 7 Não quis responder       
10. Os imóveis do Sítio Histórico de Olinda têm condições de serem confortáveis e de atender às necessidades das famílias 
residentes, somente com pequenas adaptações, sem serem descaracterizados? 
 1 Sim 2 Não 

 
11. As normas e os parâmetros estabelecidos na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda são suficientes 
para proteger o casario impedindo a sua descaracterização? 
1 Sim    2 Não                               3 Em parte  4 Não sabe 5 Não quis responder 

 
12. Você consulta a Prefeitura sobre a viabilidade de sua proposta antes de apresentar o projeto para aprovação? 
 1 Sim 2 Não 

 
13. Os moradores do Sítio Histórico de Olinda, costumam interferir nas propostas de reformas? 
 1 Sim  2 Não  3 Em parte  

 
14. Os seus clientes, moradores do Sítio Histórico de Olinda, costumam impor soluções que ferem as normas estabelecidas  
na Legislação do Sítio Histórico de Olinda? 
 1 Sim 2 Não 

 
15. Você concorda que o governo, para preservar as características do casario do Sítio Histórico de Olinda, limite o 
direito de construir através de leis, fazendo com que seja mais difícil modificar as casas? 
1 Concorda   2 Não concorda       3 Concorda em parte  4 Não sabe 5 Não quis responder 

 
16. O que você faria se um cliente executar as obras sem obedecer aos projetos aprovados e licenciados? 
1 tentaria reverter a situação   2 denunciaria à Prefeitura e ao CREA                       3 não faria nada  

 
17. Quais são os cômodos mais solicitados pelos moradores para serem reformados ou incluídos nas obras 
realizadas em imóveis no Sítio Histórico de Olinda?    
1 Terraço  2  Sala de estar 3  Sala de jantar 
4 Sanitário  5 Copa / Cozinha 6 Quarto 
7 Mezanino 8 Terraço na coberta 9 Garagem 
10 Outro imóvel no terreno 11 Pavimento Superior 12 Outro cômodo ____________ 

 
18. Que tipo de alteração os projetos de reformas provocam nos imóveis?  (pode ser mais de uma opção) 
1 Nada  2  Inclinação da coberta 3  Mudança da linha de cumeeira 
4 Alteração total da coberta 5 Alteração da fachada frontal 6 Alteração da fachada lateral 
7 Ocupação do quintal 8 Opção 7 com corte de vegetação 9 Alteração da planta original 
10 Acréscimo de novo pavimento 11 Remoção de elementos decorativos 12 Outra __________________ 

 
D. Sobre a preservação do Sítio Histórico de Olinda: 
 

1. A preservação do patrimônio histórico e cultural de Olinda é: 
1 Muito importante    2 Importante                                          3 Pouco importante  
4 Sem importância alguma 5 Não sabe 6 Não quis responder 

 
2. O Sítio Histórico de Olinda deve permanecer como uma área predominantemente residencial? 
 1 Sim  2 Não  3 Não sabe  

 

3. Os seus clientes, proprietários de imóveis do Sítio Histórico de Olinda, têm consciência que moram numa área especial 
e que para sua conservação é necessária a preservação de todos seus elementos arquitetônicos e paisagísticos – 
monumentos, casario e vegetação? 
 1 Sim  2 Não  3 Em parte  
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4. Os seus clientes, proprietários de imóveis do Sítio Histórico de Olinda, sabem que a preservação das 
características originais dos imóveis residenciais é tão importante quanto a preservação de um monumento do Sítio 
Histórico de Olinda? 
 1 Sim 2 Não 

 
5. Os seus clientes, , proprietários de imóveis do Sítio Histórico de Olinda, sabem que as reformas nos seus imóveis 
têm que obedecer às normas estabelecidas na Lei para garantir a preservação do conjunto arquitetônico tombado? 
 1 Sim 2 Não 

 
6. Quem mais depreda o Sítio Histórico de Olinda? 
1 moradores  2  Usuários 3  turistas 
4 outros   _______________       5 não sabe 6 não quis responder 

 
7. O que deve ser preservado nos imóveis residenciais do Sítio Histórico de Olinda?  (pode marcar mais de uma opção) 
1 Nada   2 Fachada frontal     3 Fachada lateral  4 Coberta 5 Volumetria 
6 Elementos 

decorativos 
7 Tipologia  8 Esquadrias  9 Planta original 10 Sala da frente 

11 Materiais de 
acabamento 

12 Elementos 
construtivos 

13 Outro ___________ 14 Não sabe 15 Não quis responder 

 
8. O que é que mais causa danos aos imóveis do sítio histórico:       (pode marcar mais de uma opção) 
1 modificações 

internas nos 
imóveis 

2 modificações nas 
fachadas 

3 alterações nas 
cobertas 

4 ampliações dos 
imóveis 

5 caixas d’águas 
aparentes 

6 aparelhos 
condicionadores 
de ar aparentes 

7 antenas de TV e 
parabólicas 

8 grades nas portas 
e janelas 

9 ocupação dos 
quintais 

10 alterações das 
esquadrias     

11 atividades 
inadequadas            

12 construções 
irregulares              

13 outro 
___________ 

14 não sabe 15 não quis responder 

 
9. O que é que mais agride a paisagem do sítio histórico:               (pode marcar mais de uma opção) 
1 alterações nas 

encostas            
2 modificações nos 

imóveis 
3 elementos estranhos 

aparentes nos imóveis
4 desmatamento 5 faixas e anúncios 

6 áreas verdes 
abandonadas 

7 decorações de 
eventos 

8 Imóveis em ruínas 9 ocupação dos 
quintais 

10 construções 
irregulares              

11 outros _____    12 não sabe 13 não quis responder     
 

 
10. Quem deve preservar o casario do Sítio Histórico de Olinda?  (pode indicar mais de uma opção) 
1 Moradores  2 Governo Federal        3 Governo Municipal  4 Moradores e 

governos 
5 Iniciativa privada 

6 Parcerias entre 
governo e 
iniciativa 
privada 

7 UNESCO 8 Governo Estadual 9 Não sabe 10 Não quis responder 

 
 
OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APENDICE E 

 
QUADROS-RESUMO DA PESQUISA 

 
PESQUISA COM MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO, TÉCNICOS DA ÁREA DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL E AUTORES DE PROJETOS DE REFORMA PARA  

IMÓVEIS DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

1. Sobre os imóveis 
 

Tabela 1.1 

Imóveis selecionados para pesquisa 

Quantitativo de imóveis pesquisados por setor. 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

Imóveis com pesquisa feita Imóveis selecionados Total 

Setor Quantidade % Total % % 

SRR 24 12,00 82 48,00 41,00 

SCA 2 1,00 5 4,00 2,50 

SRA 13 6,50 46 26,00 23,00 

SCV 1 0,50 1 2,00 0,50 

ST 2 1,00 5 4,00 2,50 

SR 8 4,00 61 16,00 30,50 

TOTAL 50 25,00 200 100,00 100,00 
(3) percentual de imóveis pesquisados em reação ao total selecionado por setor 
(4) percentual de imóveis pesquisados em relação ao total pesquiado por setor 

 
Tabela 1.2 

Imóveis selecionados para pesquisa 

Classificação 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

  Quantidade % 

Monumental 0 0,00 

Ambiental  27 54,00 

Descaracterizado  7 14,00 

Imóvel novo 16 32,00 
 

Tabela 1.3 

Imóveis selecionados para pesquisa 

Estado de conservação do imóvel 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

  Quantidade % 

Ótimo 7 14,00 

Bom 20 40,00 

Regular 20 40,00 

Péssimo 2 4,00 

Semi-ruína 1 2,00 
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Tabela 1.4 

Imóveis selecionados para pesquisa 

Existe algum elemento estranho ao imóvel, que se veja da rua? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 

Não  24 48,00 

Grades de ferro 11 22,00 

Novo pavimento 6 12,00 

Antena de tv 4 8,00 

Portão de alumínio 3 6,00 

Parabólica grande  2 4,00 

Tubulações  2 4,00 

Coberta toldo 2 4,00 

Parabólica pequena 1 2,00 

Caixa d’água 1 2,00 

Alteração na coberta   1 2,00 

Esquadrias em alumínio     1 2,00 

Refletores  1 2,00 

Medidores de luz 1 2,00 

Elementos decorativos estranhos ao imóvel 1 2,00 

Construção nova 1 2,00 

Toldos nas janelas 1 2,00 

Aparelho condicionador de ar                          0 0,00 
 

Tabela 1.6 

Imóveis selecionados para pesquisa 

Questionário não respondido. Motivo 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

  Quantidade 

Fechado 7 

Morador em viagem                6 

Em obras 2 

Desocupado  1 

Ocupado só no carnaval 1 

Abandonado  1 

Não quis responder 1 
 

2. Sobre os entrevistados 
 

Tabela 2.1 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 

Marido 16 32,00 

Mulher 24 48,00 

Filho (a) 6 12,00 

Neto 1 2,00 

Parente 3 6,00 

 50 100,00 
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Tabela 2.2 

Sexo dos entrevistados 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 

Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Sexo Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Masculino  23 46,00 15 83,00 8 32,00 
Feminino 27 54,00 3 17,00 17 68,00 
 50 100,00 18 100,00 25 100,00 

 

Tabela 2.3 

Faixa de Idade dos entrevistados 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
18 a 25 anos 1 2,00 0 0,00 
26 a 35 anos 10 20,00 6 24,00 
36 a 45 anos 15 30,00 5 20,00 
46 a 60 anos 

20 40,00 14 56,00 
> de 60 anos 4 8,00 0 0,00 
 50 100,00 25 100,00 

 

Tabela 2.4 

Escolaridade dos entrevistados 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
Analfabeto  0 0,00 0 0,00 
1.º grau 4 8,00 2 8,00 
2.º grau 15 30,00 0 0,00 
3.º grau 

25 50,00 13 52,00 
Pós-graduado 6 12,00 10 40,00 
Não respondeu 0 0,00 0 0,00 
 50 100,00 25 100,00 

 

Tabela 2.5 

Renda familiar dos entrevistados (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
< de 1 SM  2 4,00 
1 a 3 SM 4 8,00 
4 a 10 SM 27 54,00 
11 a 20 SM 10 20,00 
> de 20 SM 6 12,00 
Não respondeu 1 2,00 
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Tabela 2.6 

Profissão dos entrevistados (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Arquiteto  19 76,00 
Fiscal  3 12,00 
Advogado  2 8,00 
Arqueólogo  1 4,00 

 

Tabela 2.7 

Profissão dos entrevistados (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
PMO/SEPAC 12 48,00 
PMO/SEPLAMA 6 24,00 
IPHAN 3 12,00 
UFPE 1 4,00 
PMO/SOSP 1 4,00 
FIDEM 1 4,00 
FUNDARPE 1 4,00 

 

Tabela 2.8 
Trabalha com alguma atividade de controle urbano no Sítio Histórico de Olinda?  
(técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 13 52,00 
Não 12 48,00 

 

Tabela 2.9 
Já trabalhou com alguma atividade de controle urbano no Sítio Histórico de Olinda?  
(técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 8 66,67 
Não 4 33,33 

 

Tabela 2.10 
Quantos projetos você já elaborou para imóveis residenciais do Sítio histórico de 
Olinda? (Autores de projetos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: novembro 2000 

 Quantidade % 
1 9 50,00 
2 a 5 6 33,33 
6 a 10 0 0,00 
> de 10 3 16,67 
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3. Informações sobre o uso do imóvel 
 

Tabela 3.1 

Regime de ocupação do imóvel (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Próprio 46 92,00 
Alugado 4 8,00 

 

Tabela 3.2 

Possui outro imóvel no Sítio Histórico de Olinda? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 8 16,00 
Não 42 84,00 

 

Tabela 3.3 

Mora no Sítio Histórico de Olinda? (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 6 24,00 
Não 18 72,00 
 24 96,00 

 

Tabela 3.4 

Possui imóvel no Sítio Histórico de Olinda? (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 4 16,00 
Não 21 84,00 

 

Tabela 3.5 

Como adquiriu o imóvel? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
Compra  33 66,00 3 12,00 
herança   12 24,00 1 4,00 
É alugado 4 8,00   
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Tabela 3.6 

Uso anterior  do imóvel (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Residência 45 90,00 
Comércio 1 2,00 
Serviço 2 4,00 
outro 1 2,00 
Não respondeu 1 2,00 

 

Tabela 3.7 

O proprietário é natural de ... 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Olinda 12 24,00 
Recife 9 18,00 
Pernambuco 2 4,00 
Caruaru 2 4,00 
São Paulo 2 4,00 
Paulista 1 2,00 
Paraíba 1 2,00 
Rio Grande do Norte 1 2,00 
Minaas Gerais 1 2,00 
Rio de Janeiro 1 2,00 
Não informou 18 36,00 
 50 100,00 

 

Tabela 3.8 

Há quanto tempo reside no imóvel? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
Menos de 1 ano  3 6,00 0 0,00 
1 a 2 anos 4 8,00 0 0,00 
2 a 5 anos 6 12,00 1 4,00 
5 a 10 anos 7 14,00 1 4,00 
10 a 20 anos 16 32,00 1 4,00 
+ de 20 anos 14 28,00 3 12,00 
 50 100,00 6 24,00 

 

Tabela 3.9 

Deseja morar no Sítio Histórico de Olinda? (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 3 12,00 
Não 15 60,00 
Não respondeu 7 28,00 
 25 100,00 
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Tabela 3.10 

Morou em outro imóvel no Sítio Histórico de Olinda? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 23 46,00 
Não 27 54,00 

 

Tabela 3.11 

Deseja morar no Sítio Histórico de Olinda?  (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 3 12,00 
Não 15 60,00 
Não respondeu 7 28,00 

 

Tabela 3.12 

Deseja morar em outro sítio histórico?  (técnicos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 1 4,00 
Não 24 96,00 

 

Tabela 3.13 

Quantas pessoas moram no imóvel?  (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
1 pessoa 3 6,00 
2  pessoas 7 14,00 
3  pessoas 10 20,00 
4  pessoas 10 20,00 
5 pessoas 4 8,00 
6  pessoas 5 10,00 
7 pessoas 3 6,00 
8  pessoas 6 12,00 
> de 10 pessoas 2 4,00 

 

Tabela 3.14 

Há filhos casados morando no imóvel? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 5 10,00 
Não 45 90,00 
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Tabela 3.15 

Há netos morando no imóvel?  (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 7 14,00 
Não 43 86,00 

 

Tabela 3.16 

Há outros parentes ou amigos morando no imóvel? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 5 10,00 
Não 45 90,00 

 

Tabela 3.17 

Quais cômodos o imóvel possui?  (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Cozinha 50 100,00 
Sala de estar 49 98,00 
Área de serviço 43 86,00 
Terraço na parte posterior 42 84,00 
Sala de refeições 40 80,00 
Quarto de serviço 26 52,00 
Copa 23 46,00 
Sala de estudo 15 30,00 
Sala de TV 13 26,00 
Atelier 5 10,00 
Sala de Som 4 8,00 
Gabinete  2 4,00 
Alpendre  1 2,00 

Jardim interno 1 2,00 
 

Tabela 3.18 

Quantos sanitários? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Um  3 6,00 
Dois 28 56,00 
Três  8 16,00 
+ de três 10 20,00 

 

Tabela 3.19 

Quantos quartos de dormir? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Dois 9 18,00 
Três 26 52,00 

+ de três 14 28,00 
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Tabela 3.20 

Qual o(s) motivo(s) que o fez vir morar no Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

 
Qual o(s) motivo(s) que o fez vir 
morar no Sítio Histórico de Olinda? 

Qual o(s) motivo(s) que fizeram 
ou fariam você vir morar no Sítio 
Histórico de Olinda?        

Na sua opinião quais são os 
motivos que levam as pessoas a 
virem morar no Sítio Histórico de 
Olinda? 

  Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Identidade cívica e histórica 11 22,00   1 4,00 
Pela natureza 11 22,00     
Amor a Olinda 9 18,00     
A família já morava neste imóvel 7 14,00     
Por ser uma área especial 6 12,00     
Sempre morou no Sítio Histórico 5 10,00     
Proximidade ao trabalho 5 10,00 1 4,00   
A família já morava em outro imóvel 4 8,00     
Por modismo 3 6,00   3 12,00 
Sem nenhum motivo aparente 3 6,00     
Por ser um sítio histórico 2 4,00   2 8,00 
Em busca de um lugar tranqüilo 2 4,00 4 16,00 7 28,00 
Para realizar um desejo 2 4,00     
Mudar de lugar 2 4,00     
identidade cultural 2 4,00     
Nasceu no local 1 2,00     
Troca de imóvel 1 2,00     
Oportunidade de um bom negócio 1 2,00     
Vontade de conhecer o Nordeste 1 2,00     
Por acaso 1 2,00     
Uma opção de vida 1 2,00     
A vegetação dos quintais   3 12,00   
O ambiente   3 12,00   
Contato com a cultura local   2 8,00 4 16,00 
Ar de cidade de interior   2 8,00   
Melhor qualidade de vida   2 8,00 2 8,00 
Valores paisagísticos 1 4,00 6 24,00 
Beleza da paisagem   1 4,00 4 16,00 
Identificação cultural   1 4,00 3 12,00 
Relações de vizinhança   1 4,00 4 16,00 
Escala da cidade   1 4,00 2 8,00 
Características urbanas diferenciadas     2 8,00 
O clima bucólico     2 8,00 
O título de Patrimônio da Humanidade 

  
  

2 8,00 
Implantação de negócios     1 4,00 
Sustentabilidade econômica     1 4,00 
Especulação imobiliária     1 4,00 
Imagem feita pela mídia     1 4,00 
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4. Informações sobre as obras realizadas nos imóveis 
 

Tabela 4.1 

Quais cômodos o imóvel possui?  (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 

<1982 2 4,00 
1982 2 4,00 
1983 0 0,00 
1984 1 2,00 
1985 2 4,00 
1986 3 6,00 
1987 2 4,00 
1988 4 8,00 
1989 1 2,00 
1990 2 4,00 
1991 2 4,00 
1992 2 4,00 
1993 8 16,00 
1994 3 6,00 
1995 0 0,00 
1996 3 6,00 
1997 7 14,00 
1998 3 6,00 
1999 3 6,00 

 50 100,00 
 

Tabela 4.2 

Tipo de intervenção realizada (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Informação Verificado 

 Quantidade % % 
Acréscimo de área construída 22 44,00 31,50 
Reforma interna sem acréscimo de área 22 44,00 57,50 
Acréscimo de taxa de ocupação 9 18,00 10,50 
Não respondeu 1 2,00  

  

Tabela 4.3 

Que tipo de reforma interna foi realizada? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Informação Verificado 

 Quantidade % % 
Acréscimo de cômodo sem maiores alterações na planta baixa  14 28,00 12,50 
Modificação da planta baixa 10 20,00 45,00 
Substituição de material de acabamento  9 18,00 5,00 
Não respondeu 1 2,00  
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Tabela 4.4 

Já morava no imóvel quando foi realizada a obra? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 26 52,00 
Não 23 46,00 
Não respondeu 1 2,00 

 50 100,00 
  

Tabela 4.5 

A reforma foi promovida pelo proprietário? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 44 88,00 
Não 4 8,00 
Não sabe 2 4,00 
 50 100,00 

  

Tabela 4.6 

A reforma foi promovida com a concordância do proprietário? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 4 8,00 

 

Tabela 4.7 

A reforma foi promovida pelo proprietário? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Recursos próprios  40 80,00 
Empréstimo                                2 4,00 
Financiamento                                  0 0,00 
Não sabe                                              6 12,00 
Não quis responder  1 2,00 
Não respondeu 1 2,00 

 
Tabela 4.8 

Os recursos próprios se originaram de? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 

Salário  15 30,00 

Renda                                            12 24,00 

Poupança   7 14,00 

Venda de imóvel 6 12,00 

Aluguel no Carnaval 4 8,00 

Não sabe                                              3 6,00 

FGTS 1 2,00 

Não quis responder  1 2,00 

Não respondeu 4 8,00 
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Tabela 4.9 

Quais cômodos foram construídos na obra realizada no imóvel? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos Técnicos  
 

Quais cômodos foram construídos 
na obra realizada no imóvel? 

Quais são os cômodos mais 
solicitados nas obras realizadas em 
imóveis no Sítio Histórico de 
Olinda?    

Quais são os cômodos mais 
construídos nas obras realizadas 
em imóveis no Sítio Histórico de 
Olinda? 

Verificado nas 
casas 
pesquisadas. 

 Quantidade Quantidade Quantidade % Quantidade % % 
Sanitário  25 50,00 15 29,41 7 28,00 50,00 
Quarto 23 46,00 3 5,88 7 28,00 48,00 
Terraço  15 30,00 3 5,88 5 20,00 32,00 
Cozinha 13 26,00 6 11,76 1 4,00 30,00 
Pavimento Superior 13 26,00 6 11,76 16 64,00 36,00 
Garagem 13 26,00 6 11,76 5 20,00 26,00 
Sala de estar 12 24,00 3 5,88 1 4,00 30,00 
Outro imóvel no terreno 6 12,00 0 0,00 9 36,00 15,00 
Mezanino 4 8,00 6 11,76 13 52,00 20,00 
Melhorias internas 3 6,00 0 0,00 0 0,00 12,00 
Sala de jantar 2 4,00 0 0,00 0 0,00 4,00 
Área de ventilação 2 4,00 0 0,00 1 4,00 6,00 
Alpendre  1 2,00 0 0,00 0 0,00 2,00 
Terraço na coberta 0 0 0 0,00 12 48,00 10,00 
Área de serviço 0 0 0 0,00 1 4,00 6,00 
Não respondeu 4 8,00 3 5,88 1 4,00  

 

Tabela 4.10 

Em que a reforma alterou o imóvel? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Autores de projetos Técnicos  

 
Em que a reforma alterou o 
imóvel? 

Em que as reformas alteram os 
imóveis? 

Em que as reformas alteram os 
imóveis? 

Verificado nas 
casas 
pesquisadas 

  Quantidade % Quantidade % Quantidade % % 
Acréscimo de novo pavimento 18 36,00 12 48,00 12 48,00 36,00 
Nada  12 24,00 0 0,00 0 0,00  
Alteração da fachada frontal 9 18,00 3 12,00 3 12,00 20,00 
Alteração da planta original 9 18,00 16 64,00 16 64,00 60,00 
Alteração total da coberta 8 16,00 5 20,00 5 20,00 54,00 
Alteração da fachada lateral 6 12,00 2 8,00 2 8,00 16,00 
Ocupação do quintal com corte de 
vegetação 4 8,00 13 52,00 13 52,00 16,00 
Inclinação da coberta 3 6,00 13 52,00 13 52,00 10,00 
Mudança da linha de cumeeira 2 4,00 8 32,00 8 32,00 8,00 
Alteração parcial da coberta 1 2,00 0 0,00 0 0,00  
Remoção de elementos decorativos 0 0,00 2 8,00 2 8,00  
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Tabela 4.11 

Qual é o cômodo de maior permanência no imóvel, fora os quartos de dormir? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sala da frente 20 40,00 
Terraço da frente 9 18,00 
Copa / Cozinha 7 14,00 
Terraço de trás 4 8,00 
Sala de trás 4 8,00 
Quarto de estudo 3 6,00 
Mezanino 1 2,00 

 

Tabela 4.12 

Qual é o cômodo de maior permanência no imóvel, fora os quartos de dormir?  

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

  SRR SCA SRA SCV ST SR 

Sala da frente 33,33 50,00 38,46 0,00 50,00 62,50 

Terraço da frente 4,17 50,00 30,77 0,00 0,00 37,50 

Terraço de trás 12,50 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 

Sala de trás 8,33 0,00 7,69 0,00 50,00 0,00 

Copa / Cozinha 20,83 0,00 7,69 100,00 0,00 0,00 

Quarto de estudo 8,33 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 

Mezanino 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabela 4.13 

O cômodo de maior permanência foi construído na intervenção realizada no imóvel? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 24 48,00 
Não 23 46,00 
não respondeu 3 6,00 
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Tabela 4.14 

A obra foi realizada para ... 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos Técnicos 
 

A obra realizada no imóvel foi 
para ... 

Os projetos para os imóveis 
residenciais localizados no Sítio 
Histórico de Olinda, visam ... 

Você faria alterações no seu 
imóvel residencial do S H O para 
... 

As reformas realizadas nos 
imóveis residenciais do S H O, são 
para ... 

 Quantidade Quantidade Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Atender a uma 
necessidade da 
família 42 42 12 40,00 10 40,00 17 68,00 
Adapta-lo ao seu 
estilo de vida 17 17 0 0,00 7 28,00 17 68,00 
Satisfazer um 
desejo sem 
necessidade 
imediata 1 1 15 50,00 1 4,00 6 24,00 
Não faria em 
nenhuma hipótese 1 1 3 10,00 3 12,00 0 0,00 
Não respondeu 1 1 0 0,00 6 24,00 0 0,00 

 

Tabela 4.15 

As necessidades atendidas foram de ...  

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Mais conforto 35 70,00 15 35,71 19 76,00 
Mais espaço 31 62,00 18 42,86 19 76,00 
Mais segurança 15 30,00 9 21,43 8 32,00 
Não sabe  1 2,00 0 0,00 1 4,00 

 

Tabela 4.16 

O que motivou a execução das obras foi ...   

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

 O que motivou a execução das obras foi ...  O que motiva a execução das obras é ...   

  Quantidade % Quantidade % 
A necessidade imediata 31 62,00 6 24,00 
O recurso financeiro disponível 9 18,00 5 20,00 
Os dois motivos 5 10,00 13 52,00 
Não sabe  4 8,00 0 0,00 
Não respondeu 1 2,00 1 4,00 
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Tabela 4.17 

Quais foram os motivos que levaram a realizar a reforma no imóvel? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 
 Quais foram os motivos que levaram a 

realizar a reforma no imóvel? 
Quais são os motivos que levam as 
pessoas a querer realizar reformas 

Quais são os motivos que levam as 
pessoas a realizar reformas nos seus 
imóveis residenciais? 

  Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Mais espaço para a família 20 40,00 3 7,69 7 28,00 
Melhoria do conforto 11 22,00 6 15,38 7 28,00 
Tornar a casa habitável 11 22,00 9 23,08 1 4,00 
Conserto de rachaduras no imóvel 5 10,00     
Melhorar o funcionamento da casa 5 10,00     
Segurança  5 10,00   1 4,00 
A casa estava em ruínas  2 4,00     
Mais privacidade 2 4,00     
Aumento da família 1 2,00   4 16,00 
Melhorar as condições do imóvel   3 7,69   
Atualizar equipamentos, materiais   6 15,38   
Descompromisso com a preservação do 
patrimônio histórico     5 20,00 
Adequar ao estilo de vida     4 16,00 
Novos padrões de vida   6 15,38 3 12,00 
Adaptação do programa a um novo uso   3 7,69 3 12,00 
Desinformação      3 12,00 
Desrespeito às leis     2 8,00 
Poder aquisitivo     1 4,00 
Praticidade de manutenção     1 4,00 
Falta de visão ampla     1 4,00 
Não respondeu 8 16,00 3 7,69 1 4,00 

 
 

Tabela 4.18 

Os desejos dos moradores do Sítio Histórico de Olinda são diferentes dos das demais áreas da cidade? (autores de projetos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 15 35,71 
Não 18 42,86 
Em parrte 9 21,43 
Não sabe 0 0,00 

 

Tabela 4.19 

Em que esses desejos diferem? (autores de projetos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 6 33,33 
Não 6 33,33 
Em parrte 6 33,33 
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Tabela 4.20 

A reforma realizada no seu imóvel provocou danos ao conjunto arquitetônico do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 
 A reforma realizada no seu imóvel 

provocou danos ao conjunto arquitetônico 
do Sítio Histórico de Olinda? 

Você acha que as reformas realizadas 
nos imóveis residenciais provocam 
danos ao conjunto arquitetônico do Sítio 
Histórico de Olinda? 

  Quantidade % Quantidade % 
Sim 5 10,00 22 88,00 
Não 40 80,00 0 0,00 
Não sabe 1 2,00 0 0,00 
Depende do caso   1 4,00 
Não respondeu 4 8,00 2 8,00 

 

Tabela 4.21 

Você acha que esses danos ao conjunto arquitetônico ... 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
São reversíveis 5 10,00 5 20,00 
São irreversíveis   0 0,00 11 44,00 
Não sabe 2 4,00 0 0,00 
Depende do caso   6 24,00 
Não respondeu 0 0,00 3 12,00 

 

Tabela 4.22 

Você acha que a reforma realizada no seu imóvel provocou danos à paisagem do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Técnicos 

 Você acha que a reforma realizada no seu 
imóvel provocou danos à paisagem do 
Sítio Histórico de Olinda? 

Você acha que as reformas realizadas 
nos imóveis residenciais provocam 
danos à paisagem do Sítio Histórico de 
Olinda? 

  Quantidade % Quantidade % 
Sim 2 4,00 22 88,00 
Não 45 90,00 1 4,00 
Não sabe 1 2,00 0 0,00 
Não respondeu 2 4,00 2 8,00 

 

Tabela 4.23 

Você acha que esses danos à paisagem ... 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
São reversíveis 2 4,00 4 16,00 
São irreversíveis   0 0,00 12 48,00 
Não sabe 1 2,00 0 0,00 
Depende do caso   5 20,00 
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Tabela 4.24 

A sua casa agora está confortável?  (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 40 80,00 
Não 9 18,00 
Não respondeu 1 2,00 

 

Tabela 4.25 

Ainda pretende realizar mais reformas no imóvel? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 16 32,00 
Não 26 52,00 
Não sabe 7 14,00 
Não respondeu 1 2,00 

 

Tabela 4.26 

Que reformas você ainda pretende fazer? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Concluir o serviço iniciado anteriormente 5 10,00 
Ampliar o terraço 1 2,00 
Consertos  1 2,00 
Construir mais um quarto 1 2,00 
Iluminar sala e cozinha 1 2,00 
Trocar o piso 1 2,00 
Melhorar o acabamento 6 12,00 
Melhorar a ventilação 1 2,00 
Não respondeu 0 0,00 

 
5. Opiniões dos entrevistados sobre a preservação do Sítio Histórico de Olinda 

Tabela 5.1 
Sobre a consciência que mora numa área especial e que para sua conservação é necessária a preservação de todos seus elementos arquitetônicos  
e paisagísticos – monumentos, casario e vegetação? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Técnicos 

 Você tem consciência que mora numa área 
especial e que para sua conservação é 
necessária a preservação de todos seus 
elementos arquitetônicos  e paisagísticos – 
monumentos, casario e vegetação? 

Na sua opinião, os moradores do Sítio 
Histórico de Olinda têm consciência que 
moram numa área especial e que para 
sua conservação é necessária a 
preservação de todos seus elementos 
arquitetônicos e paisagísticos – 
monumentos, casario e vegetação? 

  Quantidade % Quantidade % 
Sim 49 98,00 4 16,00 
Não 1 2,00 11 44,00 
Em parte   9 36,00 
Não respondeu 0 0,00 1 4,00 

 

 



TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE HABITAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 
 

 
  

 

173

Tabela 5.2 
Você sabia que a preservação das características originais de seu imóvel residencial é tão importante quanto a preservação de 
um monumento do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Técnicos 

 Você sabia que a preservação das 
características originais de seu imóvel 
residencial é tão importante quanto a 
preservação de um monumento do Sítio 
Histórico de Olinda? 

Na sua opinião, os moradores do Sítio 
Histórico de Olinda sabem que a 
preservação das características originais 
dos imóveis residenciais é tão 
importante quanto a preservação de um 
monumento do Sítio Histórico de 
Olinda? 

  Quantidade % Quantidade % 
Sim 48 96,00 5 20,00 
Não 2 4,00 19 76,00 
Em parte   1 4,00 
Não respondeu 0 0,00 0 0,00 

 

Tabela 5.3 
A  preservação do patrimônio histórico e cultural de Olinda é 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Muito importante    44 88,00 18 100,00 24 96,00 
Importante                    6 12,00 0 0,00 1 4,00 

 

Tabela 5.4 

A  reforma realizada no seu imóvel provocou danos à paisagem do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
Segurança pública               37 74,00 16 64,00 
Drogas   26 52,00 2 8,00 
Pichações   24 48,00 1 4,00 
Carnaval  20 40,00 15 60,00 
Abastecimento d’água         19 38,00 6 24,00 
Limpeza urbana                 17 34,00 5 20,00 
Iluminação pública 17 34,00 2 8,00 
Poluição sonora                17 34,00 2 8,00 
Falta de equipamentos de lazer 16 32,00 3 12,00 
Depredações  16 32,00 9 36,00 
Fiscalização deficiente 16 32,00 8 32,00 
Construções irregulares                               15 30,00 17 68,00 
Falta de estacionamento       14 28,00 3 12,00 
Deslizamento dos morros     13 26,00 9 36,00 
Circulação de veículos    9 18,00 4 16,00 
Drenagem  9 18,00 1 4,00 
Esgoto sanitário 8 16,00 3 12,00 
Pavimentação  7 14,00 1 4,00 
Turismo predatório 6 12,00 4 16,00 
Falta de transporte coletivo  3 6,00 3 12,00 
Corte de vegetação nos quintais 0 0,00 1 4,00 
Muitos postes e fios na rua 0 0,00 1 4,00 
Não sabe   3 6,00 0 0,00 
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Tabela 5.5 

O Sítio Histórico de Olinda deve permanecer como uma área predominantemente residencial? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 

Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Sim 42 84,00 12 66,67 16 64,00 
Não 5 10,00 6 33,33 7 28,00 
Não sabe 2 4,00 0 0,00 0 0,00 
Não respondeu 1 2,00 0 0,00 2 8,00 

 

 

Tabela 5.6 

quem mais depreda o Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
Moradores  21 42,00 17 68,00 
Usuários  20 40,00 10 40,00 
Prefeitura  5 10,00 0 0,00 
Turistas  0 0,00 2 8,00 
Não sabe  5 10,00 0 0,00 
Não quis responder 2 4,00 0 0,00 
Não respondeu 1 2,00 0 0,00 

 

Tabela 5.7 
o governo, para preservar as características do casario do Sítio Histórico de Olinda, limite o direito de construir através de leis, fazendo com 
que seja mais difícil modificar as casas? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 

Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Sim  22 44,00 9 50,00 11 44,00 
Não           6 12,00 0 0,00 5 20,00 
Em parte  20 40,00 9 50,00 8 32,00 
Não sabe 1 2,00 0 0,00 0 0,00 
Não quis responder 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Não respondeu 1 2,00 0 0,00 1 4,00 

 

Tabela 5.8 
Você sabia que por serem imóveis especiais, as reformas nos imóveis do Sítio Histórico de Olinda têm que obedecer às normas 
estabelecidas na Lei para garantir a preservação do conjunto arquitetônico tombado? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 45 90,00 
Não 3 6,00 
Não respondeu 2 4,00 
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Tabela 5.9 
Os imóveis do Sítio Histórico de Olinda têm condições de serem confortáveis e de atender às necessidades das famílias residentes, com 
pequenas adaptações, sem serem descaracterizados? 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Sim 44 88,00 18 100,00 25 100,00 
Não 4 8,00 0 0,00 0 0,00 
Não respondeu 2 4,00 0 0,00 0 0,00 

 

Tabela 5.10 

Você consulta a Prefeitura sobre a viabilidade de sua proposta antes de apresentar o projeto para aprovação? (autores de projetos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 15 83,33 
Não 3 16,67 
Não respondeu 0 0,00 

 

Tabela 5.11 

Os moradores do Sítio Histórico de Olinda, costumam interferir nas propostas de reformas? (autores de projetos) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Sim 18 100,00 
Não 0 0,00 

 

Tabela 5.12 
Os seus clientes, moradores do Sítio Histórico de Olinda, costumam impor soluções que ferem as normas estabelecidas  na Legislação 
do Sítio Histórico de Olinda? (autores de projetos) 
Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 

Sim 15 83,33 

Não 0 0,00 

Não respondeu 3 16,67 
 

Tabela 5.13 

O que deve ser preservado nos imóveis residenciais do Sítio Histórico de Olinda?   

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Fachada frontal                              40 80,00 15 16,13 19 76,00 

Fachada lateral  23 46,00 3 3,23 10 40,00 

Coberta 23 46,00 15 16,13 18 72,00 

Elementos decorativos 21 42,00 15 16,13 13 52,00 

Volumetria 16 32,00 15 16,13 21 84,00 

Materiais de acabamento 14 28,00 9 9,68 5 20,00 

Esquadrias  13 26,00 9 9,68 14 56,00 

Planta original 12 24,00 0 0,00 9 18,00 

Elementos construtivos 11 22,00 6 6,45 13 52,00 

Sala da frente 6 12,00 18 100,00 1 4,00 

Quintais 3 6,00 0 0,00 1 4,00 
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Tabela 5.14 

Porque são realizadas tantas obras irregulares na cidade alta? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Moradores Técnicos 

  Quantidade % Quantidade % 
desconhecimento da lei 8 16,00 5 20,00 
lei muito rigorosa                                    14 28,00 2 8,00 
falta de conscientização 22 44,00 14 56,00 
desrespeito à lei                   14 28,00 7 28,00 
fiscalização deficiente 12 24,00 14 56,00 
falta de informação 17 34,00 10 40,00 
trâmites burocráticos demorados 21 42,00 12 48,00 

 

Tabela 5.15 

O  que mais causa danos aos imóveis do sítio histórico? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 

Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Modificações nas fachadas 39 78,00 12 13,33 17 68,00 
Construções irregulares                                       19 38,00 9 10,00 18 72,00 
Alterações nas cobertas 17 34,00 12 13,33 16 64,00 
Caixas d’águas aparentes 13 26,00 15 16,13 11 44,00 
Ampliações dos imóveis 11 22,00 6 6,67 11 44,00 
Ocupação dos quintais 9 18,00 12 13,33 13 52,00 
Antenas de TV e parabólicas 8 16,00 0 0,00 6 24,00 
Atividades inadequadas                         7 14,00 3 3,33 10 40,00 
Alterações das esquadrias     6 12,00 6 6,45 11 44,00 
Aparelhos condicionadores de ar aparentes 5 10,00 12 13,33 3 12,00 
Grades nas portas e janelas 5 10,00 3 3,33 3 12,00 
Modificações internas nos imóveis 1 2,00 6 6,67 5 20,00 
 

Tabela 5.16 
O que  mais agride a paisagem do sítio histórico? 
Local: Sito Histórico de Olinda 
Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Elementos estranhos aparentes nos imóveis 23 46,00 18 72,00 12 48,00 
Áreas verdes abandonadas 22 44,00 3 12,00 10 40,00 
Imóveis em ruínas 19 38,00 3 12,00 3 12,00 
Modificações nos imóveis 18 36,00 6 24,00 6 24,00 
Alterações nas encostas                        15 30,00 6 24,00 14 56,00 
Desmatamento  13 26,00 15 60,00 10 40,00 
Construções irregulares                                    12 24,00 9 36,00 18 72,00 
Decorações de eventos 10 20,00 0 0,00 1 4,00 
Faixas e anúncios 9 18,00 6 24,00 4 16,00 
Ocupação dos quintais 7 14,00 15 60,00 15 60,00 
Fiação elétrica e de  telefonia 1 2,00 1 4,00 1 4,00 
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Tabela 5.17 

Você conhece as normas estabelecidas na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Sim 8 16,00 15 83,33 24 96,00 
Não 36 72,00 3 16,67 1 4,00 
Pouco 4 8,00 0 0,00 0 0,00 
Não respondeu 2 4,00 0 0,00 0 0,00 

 

Tabela 5.18 

A Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda é ... 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Rígida                           16 32,00 6 33,33 10 40,00 
Muito rígida  11 22,00 3 16,67 4 16,00 
Nem rígida nem
flexível 3 6,00 3 16,67 5 20,00 
Flexível  2 4,00 3 16,67 3 12,00 
Precisa ser revista e 
atualizada 0 0,00 0 0,00 2 8,00 
Não sabe 18 36,00 0 0,00 1 4,00 
Não respondeu 0 0,00 3 16,67 0 0,00 

 

Tabela 5.19 
As normas e os parâmetros estabelecidos na Legislação Urbanística do Sítio Histórico de Olinda são suficientes para proteger o casario 
impedindo a sua descaracterização? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Sim 7 14,00 6 33,33 6 24,00 
Não     20 40,00 6 33,33 9 36,00 
Concorda em parte  10 20,00 3 16,67 9 36,00 
Não sabe 11 22,00 0 0,00 0 0,00 
Não respondeu 2 4,00 3 16,67 1 4,00 
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Tabela 5.20 

Quem deve preservar as casas e as áreas verdes do Sítio Histórico de Olinda? 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 
 Moradores Autores de projetos  Técnicos 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Moradores e governo 24 48,00 15 41,67 15 60,00 
UNESCO 16 32,00 0 0,00 7 28,00 
Moradores  15 30,00 3 8,33 11 44,00 
Governo Municipal  13 26,00 3 8,33 9 36,00 
Parcerias entre governo e iniciativa 
privada 12 24,00 9 25,00 15 60,00 
Todos em conjunto 5 10,00 3 8,33 1 4,00 
Governo Federal                                          3 6,00 0 0,00 5 20,00 
Iniciativa privada 0 0,00 3 8,33 4 16,00 
Não sabe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Não quis responder 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Governo Estadual 0 0,00 0 0,00 2 8,00 
Não respondeu 3 6,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

 

 

Tabela 5.21 

Deseja completar com alguma outra opinião sobre o que foi perguntado? (moradores) 

Local: Sito Histórico de Olinda 

Período: outubro 2000 

 Quantidade % 
Necessita de educação patrimonial para os moradores 5 10,00 
Mais orientação da Prefeitura aos moradores 2 4,00 
Prefeitura ser também responsável nas suas ações 2 4,00 
Lei funciona pouco 2 4,00 
Moradores com mais consciência de suas responsabilidades e privilégios 1 2,00 
Procurar fórmula que concilie a preservação com as necessidades dos moradores 1 2,00 
Incentivos do governo para os moradores conservar seus imóveis 1 2,00 
Solucionar o problema de ventilação dos imóveis 1 2,00 
Fiscalização mais eficiente para punir 1 2,00 
Maior controle no carnaval 1 2,00 
Evitar estabelecimentos clandestinos 1 2,00 
Falta lazer para as crianças 1 2,00 
Lei de incentivo para quem preservar 1 2,00 
Mais depósitos de lixo com recolhimento sistemático 1 2,00 
Diminuir burocracia na Prefeitura 1 2,00 
Não respondeu 27 54,00 
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ANEXO 1 
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