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APRESENTAÇÃO 

 
A presente dissertação consiste num estudo sobre a conservação da cobertura 

vegetal dos centros urbanos históricos, tem como objetivo mensurar a 

diminuição da massa vegetal do centro histórico de Olinda num recorte 

temporal compreendido entre 1970 e 2002. A investigação se dá utilizando o 

método de planificação e aferição da cobertura vegetal dos centros urbanos de 

Carlos Nucci e Fernando Cavalheiro (1996). Para apoiar o estudo, também 

apoiamos na pesquisa social através de entrevistas dirigidas aos usuários do 

setor residencial rigoroso. A finalidade foi de captar o sentimento da população 

em relação à preservação do Patrimônio Cultural no que tange à cobertura 

vegetal. O texto faz uma correlação entre o homem a natureza e o patrimônio, 

abordando a questão da cobertura vegetal como elemento indissociável na 

paisagem patrimonial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
This present dissertation is a study about conservation of the vegetal protection 

in the historic urban centers .The objective is measure the reduction of the 

vegetal mass of Olinda’s historic center in a temporal space between 1970 and 

2002. The investigation was made using Carlos Nucci and Fernando 

Carvalheira’s  method of planning and confrontation. 

 

To support the study, we also use an application  with the users  of residential 

rigorous section in the meaning of capture the real feeling of the population 

related to the preservation of  cultural heritage and vegetal protection. This text 

make a correlation among the man, the nature and the patrimony broaching the 

subject of vegetal protection as an element that can not  be dissociated of the 

landscape patrimony. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Olinda, Cidade heróica,  

Monumento secular 

Da velha geração. Olinda! 

Serás eterna e eternamente viverás.  

No meu coração. 

Quisera ver, teu passado, Olinda 

Quando ainda eras cheia de ilusão 

Para contemplar a tua paisagem 

Para olhar teus mares, 

Ver teus coqueirais (...) 

  

Lourenço Barbosa (Capiba) 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 
O motivo principal deste estudo nasceu do fato de olhar a cidade, ao longo dos 

anos onde vivemos, e verificar os desmandos cometidos por uma parcela da 

população do sítio histórico e pelas distintas gestões administrativas. Observar de 

forma especial o patrimônio cultural nos fez ver que existe muito mais na 

paisagem do que o maravilhoso casario colonial. Existe também outro 

componente, que emoldura a cidade, compondo o entorno que é a cobertura 
vegetal, relegada pela administração municipal, pelo conselho de preservação, 

pelo órgão municipal de preservação, pelo IPHAN, e por parte da população. 

Mesmo assim, a cobertura vegetal resiste de forma milagrosa.   

 
 
Nesses últimos tempos, felizmente a preservação do patrimônio cultural, tem se 

tornado assunto de interesse de várias parcelas da sociedade. Ao contrário de 

algumas décadas atrás, o pensamento a respeito da preservação vem se 

modificando. Essa mudança ainda é lenta e grande parte da população não 

incutiu este pensamento. Dessa forma, o patrimônio Cultural do Centro Histórico, 

ainda está sendo dilapidado. A falta de informações sobre o assunto é o que faz 

alguns bem culturais, como o casario colonial e seu entorno imediato, sofrerem 

agressões, muitas vezes irreversíveis, contra aquilo que representa a 

perpetuação de uma cidade ou de um povo.  

 

E é sobre esse tema que a pesquisa se desenvolve. Para isso, foi necessário, 

aprofundarmos alguns conceitos tais como: bens culturais, patrimônio tangível e 

intangível, patrimônio histórico, monumento, conservação, preservação, 

paisagem, ambiente natural, ambiente construído e qualidade ambiental. Também 

foi necessário entender a evolução urbana da cidade de Olinda, nosso estudo de 

caso. Essas informações foram importantes para entender a problemática do 

centro urbano histórico, no que tange à diminuição da cobertura vegetal.  
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Para entender a paisagem é necessário conhecer os elementos que a formam, 

como o casario colonial, o relevo e a cobertura vegetal e sua importância em 

todos os níveis e investigar os motivos pelos quais a população destrói seus bens 

culturais. Interessa-nos, portanto, investigar a diminuição da vegetação do centro 

urbano histórico, e as conseqüências dessa perda.  

 

Importante é o entendimento de que a unidade conseguida na cidade não foi 

objeto do acaso, mas intencional, proveniente de toda experiência urbanista 

portuguesa de construir cidades pautadas nos conhecimentos da engenharia 

militar. Observamos então que a formação dos lotes e sua disposição foram 

essenciais para construir o conjunto paisagístico que temos atualmente. 

 

Apesar das dificuldades conceituais, durante a pesquisa foram surgindo 

informações relativas à nova visão da paisagem e sua relação com o patrimônio. 

Foi a informação necessária para relacionar a cobertura vegetal com o patrimônio 

cultural. A apreensão da forma da cidade nos fez ver que arquitetura colonial, 

relevo e cobertura vegetal formam uma unidade indissolúvel, traduzida numa 

única paisagem. Dessa forma, os vários elementos devem ser analisados 

conjuntamente. 

 

A relação que envolve preservação, cobertura vegetal e paisagem tem diversas 

formas de ser abordada. Contudo, o que nos interessou foi à cobertura vegetal 
como fator componente da preservação dos centros urbanos históricos e se sua 

diminuição no sítio, iria afetar a imagem, as sensações que a população e outros 

usuários tem a respeito da cidade de Olinda. 

 

Segundo SANTOS (1996, p.66), a paisagem é o resultado de sensações a partir 

de um objeto ou vários elementos, que o indivíduo considera, seus movimentos e 

seu condicionamento histórico-cultural.  
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Na pesquisa, foi abordado um tema relacionando nosso objetivo: a conservação 

da cobertura vegetal do centro urbano histórico, em um corte temporal definido 

pelo começo da década de 1970, e o início do terceiro milênio; e o sentimento da 

população do sítio histórico, no que tange a importância da preservação da 

cobertura vegetal para a cidade de Olinda. 

 

Na pesquisa não só nos ateremos ao objetivo geral, que é o fato de estudarmos e 

entendermos o que está ocorrendo com a cobertura vegetal no centro urbano 

histórico de Olinda ao longo dos anos, como também, nos preocuparmos com 

outros aspectos intrínsecos dentro da aferição da cobertura vegetal, que 

chamamos de objetos específicos que são: Quantificar o grau de perda da 

cobertura vegetal no centro histórico urbano de Olinda, nas três últimas décadas, 

e identificando alterações e/ou diminuição de áreas verdes, índice verde e perda 

de qualidade ambiental. Identificar os motivos que contribuem para a diminuição 

da cobertura vegetal, nos espaços públicos e privados (parque do Carmo, praças, 

jardins, sítios e quintais). Investigar os agentes causadores da diminuição 

significativa da cobertura vegetal dos Centros Históricos Urbanos. E definir bases 

para estratégias de uma gestão integrada para a conservação da Cobertura 

Vegetal no Centro Histórico Urbano de Olinda. 

 

A pesquisa divide-se em cinco capítulos, que se complementam, no sentido de 

estruturar o pensamento e organizar as idéias, além da introdução que tem como 

objetivo apresentar o trabalho de forma mais sucinta. 

 

O primeiro capítulo se constitui de uma parte teórica sobre a noção do patrimônio 

e sua relação com a cobertura vegetal e a paisagem. Neste capítulo abordamos 

de maneira aprofundada a questão do pensamento patrimonial, bens culturais, 

valores históricos, patrimônio natural e cultural, memória, preservação e 

conservação dos bens culturais. Abordamos ainda os conceitos de paisagem, 

qualidade ambiental e cobertura vegetal como elemento essencial na preservação 

do patrimônio cultural. Discorreremos sobre os conceitos de áreas verdes, áreas 
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públicas e privadas, paisagem natural e paisagem cultural. Por outro lado, 

adentramos na questão da importância da paisagem como bem cultural e 

finalmente relatamos a importância da cobertura vegetal para a qualidade 

ambiental da população do centro histórico. 

 

No segundo capítulo, tratamos sobre a evolução urbana da cidade de Olinda, seu 

passado, presente e futuro. Discorremos sobre o sítio natural e o sítio cultural e a 

transformação do sítio natural num ambiente construído pela ação antrópica, que 

se estende desde os primeiros colonos que aqui desembarcaram com o donatário 

Duarte Coelho Pereira no século XVI até os dias atuais. De modo análogo, 

discorremos paralelamente sobre a formação da cobertura vegetal do sítio 

histórico, iniciando pelos plantios de horta e pomar dos religiosos, passando pela 

implantação do horto Del Rey e a primeira escola de agronomia no século XIX. 

 

No segundo capítulo, abordamos de forma aprofundada, a questão da 

degradação do patrimônio cultural, causado por fatores como negligência, má 

gestão e falta de educação patrimonial, dentre outros. Aproveitamos para analisar 

o dualismo entre destruição e conservação e abordamos a importância da 

conservação dos bens culturais para as próximas gerações e a questão da 

sustentabilidade. 

 

Arrematando o capítulo, analisamos a política de preservação no Brasil e no 

município de Olinda, de forma sucinta, devido ao pouco tempo reservado ao 

desenvolvimento da pesquisa, além da diminuta literatura que observa a 

intervenção estatal na área de preservação. 

 

No terceiro capítulo, aplicamos o método geométrico de aferição e quantificação 

da cobertura vegetal (JIM 1990, NUCCI e CAVALHEIRO, 1996), de modo a 

confrontarmos o referencial teórico com a hipótese. Para complementar tais 

informações, além de utilizar o referido método, utilizam informações colhidas 

junto à população, através de questionários.   
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Inicialmente, trabalhamos com as considerações de LAMAS (1995) sobre os 

elementos estruturadores da morfologia urbana, dentre os quais a cobertura 
vegetal é parte integrante. Todos esses elementos são formadores da paisagem 

e são indissociáveis e o conjunto paisagístico de Olinda não foge à regra. Durante 

esta parte, aprofundamo-nos apenas em um desses elementos, ou seja, a 

cobertura vegetal. 

 

Ainda na primeira parte do terceiro capítulo, abordamos um fator importante para 

o conforto urbano nos dias atuais, o índice de verde por habitante, além de citar 

outros índices de áreas verdes, utilizados no Brasil e no exterior, e esclarecemos 

o porquê da escolha do índice verde por habitante.  

 

Na segunda parte do terceiro capítulo tratamos do objeto, do recorte temporal e 

espacial, do estudo do caso, da área escolhida e do período estabelecido para ser 

executada a pesquisa. Desta maneira, justificamos a escolha do centro urbano 

histórico de Olinda e do setor residencial rigoroso (SRR) que está contido na zona 

especial de proteção cultural (ZEPA1). Finalizando este capítulo, discorremos 

sobre a metodologia da avaliação e quantificação da cobertura vegetal nos 

centros urbanos e sua adaptação aos centros históricos, através da aplicação do 

programa de autocad 2000, no sentido de minimizar o erro obtido através da 

metodologia de aferição manual. 

 

No quarto capítulo, fazemos uma análise e avaliação dos resultados obtidos e os 

confrontamos com a hipótese. Na primeira parte do capítulo, discorremos sobre a 

quantificação da cobertura vegetal e os índices encontrados na pesquisa e 

verificamos o grau de diminuição da cobertura vegetal, na SRR, durante as três 

últimas décadas. Para tanto, trabalhamos com ortofotocartas da década de 1970 

e de imagens de satélites recentes. Na segunda parte deste capítulo, avaliamos 

as entrevistas com os moradores do sítio histórico e apresentamos a análise das 

informações coletadas.  
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Finalizando o quarto capítulo, fazemos uma análise geral de todos os dados 

obtidos durante a pesquisa, com o auxílio da metodologia escolhida. Depois de 

apresentar os fatos e os resultados, finalizamos com o confrontamento entre os 

dados da pesquisa e a hipótese. A partir daí, são apresentadas as considerações 

finais, que demonstram a diminuição da cobertura vegetal do centro urbano 

histórico entre as décadas de 1970 e 2000. Além disso, apresentamos sugestões 

e diretrizes que possam balizar estudos futuros. 

 

No quinto e último capítulo, fazemos uma síntese do trabalho, reunindo às idéias 

básicas conclusivas do contexto de cada capítulo. 

 

Para finalizar, como se trata de um trabalho em que o conteúdo está relacionado 

com a arquitetura, a paisagem e a evolução urbana da cidade, optamos por 

apresentar ilustrações, fazendo-as às vezes de complemento de textos.   
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CAPÍTULO 1.0 
 OS CONCEITOS DO PATRIMÔNIO E SUA RELAÇÃO COM A 

PAISAGEM E A COBERTURA VEGETAL. 

 
 
 
 
 
 

“A Arquitetura holística que buscamos transcende as 
questões escalares que vão do simples abrigo unifamiliar, à 

metrópole ou a urbanização do planeta. Ela procura o diálogo 
cooperativo do homem com a natureza e com o universo”. 

 
Maria de Assunção Ribeiro Franco. 
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1.0 OS CONCEITOS DO PATRIMÔNIO E SUA RELAÇÃO COM A PAISAGEM E 
A COBERTURA VEGETAL.  
 
Este capítulo aborda a questão da cobertura vegetal como elemento essencial na 

preservação do patrimônio histórico de Olinda, haja vista que as áreas verdes 

contidas, no parque do Carmo, nas praças, no horto Del Rey, nos sítios, nos 

quintais e nos jardins fazem parte do Conjunto do Patrimônio Urbanístico do 

Centro Urbano Histórico de Olinda. 

 
Sabemos que para estudar os diversos segmentos da cidade é inevitável, 

decompormos analiticamente a mesma em várias partes a fim de facilitarmos a 

compreensão do conjunto. Mas é essencial durante a investigação não 

perdermos o foco que todas as partes da cidade devem estar articuladas entre 

si e indissociadas do processo histórico de evolução urbana que a consolidou. 

(Gomes,1979,03). 

 
A prática ocidental de compartimentar o conhecimento, a fim de estudá-lo mais 

profundamente nos seus mais específicos sistemas, faz com que segmentemos 

as diferentes áreas do saber, resultando numa visão não integrada e desconjunta 

do universo e dificultando a  compreensão de que natureza e cultura são 

indissociáveis.  

 

Atualmente as diversas áreas do conhecimento vêm reconhecendo que 

abordagens segmentadas são insuficientes para lidar com a realidade. Isto 

também se reflete na área de conservação dos bens naturais e culturais. A partir 

da década de 1980 foi se tornando clara a percepção de que, ao longo do tempo, 

os fatores culturais estão intimamente ligados aos recursos naturais e que essa 

convivência harmoniosa entre o homem e a natureza ao longo do tempo trará 

benefício para ambos. 
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No bojo dessa discussão, o conceito de preservação é fundamental tanto no que 

concerne ao patrimônio cultural quanto o patrimônio natural. Atualmente a 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 

discute a junção desses dois conceitos em apenas um, denominado de 

Patrimônio Cultural. Como ainda não ficou estabelecida a mudança, 

trabalharemos durante a pesquisa com os conceitos de Patrimônio Cultural, 

Patrimônio Natural e Patrimônio Histórico e suas relações com a Cobertura 

Vegetal. 

 

A questão de preservar o patrimônio cultural de determinado povo ou nação 

passa atualmente pelos princípios da conservação integrada, descritos na carta 

patrimonial de Amsterdã. Dentro dos pressupostos referentes ao planejamento 

urbano e a gestão das cidades, a conservação urbana, com todos os seus 

elementos, aí incluídos a cobertura vegetal dos centros urbanos históricos, é 

peça fundamental para o desenvolvimento sustentável. A conservação integrada 

considera que o patrimônio é um recurso natural ou construído, importantíssimo, 

um regalo a ser deixado às futuras gerações. 

 

Esses temas vieram à tona, no último século, principalmente depois da II Guerra 

Mundial, com o explosivo crescimento das cidades, causado pela industrialização 

e o adensamento urbano que acarretaram diversas formas de degradação 

ambiental. Na década de 1950, segundo LIPIETZ (1982), a população das 

cidades representava 30% da população do globo terrestre. Hoje mais de 80 % da 

população mundial vive nos centros urbanos. Esse descontrole urbano gerou 

graves problemas ambientais e sócio-culturais, ficando evidente o caráter 

destrutivo da humanidade sobre a natureza e a cultura, acelerando a 

compreensão da interdependência entre os conceitos de natureza e cultura e 

a necessidade da preservação do Patrimônio Cultural e da qualidade de vida da 

população. 
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O fenômeno da urbanização faz com que os centros urbanos percam qualidade 

de vida e qualidade ambiental. Em nome do progresso e da falta de espaço, 

avança-se sobre tudo e todos, ocupam-se os últimos refúgios das cidades: as 

áreas verdes públicas e privadas, as áreas de amortecimento e transição, os 

quintais. Neste afã pela ocupação de espaços vazios, para atender às 

necessidades imediatas, não escapam nem os centros históricos urbanos, com 

suas edificações e sua cobertura vegetal, baluartes da resistência ao novo modo 

de vida ocidental.  

 

Ë preciso se dar conta que a preservação, ao menos a que é mais visível, das 

edificações e dos conjuntos urbanos, se afirma como uma necessidade na 

medida em que o grau de destruição - sem necessariamente motivações 

ideológicas - se acentua e ganha proporções anteriormente 

desconhecidas.(Camargo, 2002, p.14). 

 

A preocupação mundial com a preservação do patrimônio cultural surge na 

França, logo após a revolução francesa, que inaugura uma nova fase da história 

da humanidade. Na tentativa de apagar da memória coletiva, o absolutismo 

propõe a derrubada da bastilha, mas entende, que monumentos e artefatos 

devem ser preservados, que  eles são carregados de simbologia, dão identidade 

a uma nação. 

 

Na década, de 1930, patrocinada pela Liga das Nações, antecessora da ONU, o 

CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), produz o primeiro 

documento, Carta de Atenas, onde estão contidas as preocupações com os 

problemas urbanos provocados pela industrialização e a preservação do 

patrimônio arquitetônico, e os conceitos de centro histórico e cidade histórica.  A 

partir de então, várias cartas contendo recomendações são escritas ao longo do 

século XX, porém, prevalecia a noção do monumento isolado e a preservação 

apenas das obras de pedra e cal. 
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Apenas em 1986, na Carta de Washington, a noção de patrimônio cultural deixa 

de se restringir aos monumentos isolados edificados pelo homem e passou a 

compreender outros bens culturais como a forma urbana, os espaços construídos 

e os espaços verdes. Nos dias de hoje, este conceito abrange outros exemplos da 

interação entre o homem e a natureza, como por exemplo, a cobertura vegetal 

circundante dos monumentos ou sítios históricos.  

 
A UNESCO considerando que os dois conceitos são indissociáveis, natureza e 

cultura, em suas ações de proteção à herança mundial, substitui  a denominação 

de Patrimônio Mundial Natural e Cultural por apenas Patrimônio Mundial. Os dois 

conceitos não são exclusivos.(Delphin, 1999,p 4). 

 

A Noção da preservação e conservação dos bens patrimoniais também mudou ao 

longo dos anos. Atualmente, a proteção da natureza e da cultura, contidos dentro 

do Patrimônio Cultural, não se efetiva, portanto, apenas através de ações 

voltadas para sua preservação exclusiva, mas através do desenvolvimento 

sustentável e de usos coerentes. 

 

Além da melhoria da qualidade de vida da população, a preservação dos centos 

históricos urbanos reflete também a melhoria da qualidade ambiental: a 

valorização do passado, através dos testemunhos materiais conservados, ou das 

práticas culturais do saber fazer e das diversas manifestações culturais constitui 

via privilegiada para o reforço da identidade de cada comunidade, cada região, 

cada nação.  

 

De certa forma, a sociedade contemporânea está exigindo tomada de decisões 

dos governos no que tange a defesa do patrimônio construído e natural (ambos 

definidos como patrimônio cultural) sejam eles: humano, construído, natural ou 

paisagístico. Além do caráter pedagógico, a população tradicional e os gestores 

municipais têm consciência do valor econômico deste patrimônio para a 

sociedade. 
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1.1 A NOÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Nas últimas décadas do século passado, vários conceitos surgiram e outros se 

transformaram no que tange a salvaguarda do patrimônio. O embasamento 

teórico e prático se transformou e pode-se falar que se ampliaram as 

preocupações. O objeto de intervenção deixou de ser o monumento isolado e 

passou a ser o conjunto cultural, privilegiando tanto o ambiente construído quanto 

o entorno imediato, aí incluso o ambiente natural. Porém, a mudança mais 

significativa ocorreu na relação entre patrimônio histórico, população tradicional, e 

a gestão desses espaços, com a introdução dos princípios da conservação 

urbana integrada. 

 

Categoricamente, esses fatores representaram um enorme avanço na 

preservação e conservação do patrimônio cultural das nações, além de permitir a 

melhoria da qualidade de vida da população desses centros urbanos históricos e 

do seu entorno. 

 

Para entender a mudança significativa ocorrida na abordagem do patrimônio, 

analisaremos durante o desenrolar deste capítulo, alguns conceitos inerentes à 

questão, de forma a ampliar sua compreensão. 

 

Segundo JUKA JOKILEHTO (2002), a sociedade moderna atravessou um 

processo de transformação, resultando a partir de então em julgamentos de 

valores diferenciados comparados com a sociedade tradicional. Ele afirma que os 

valores são produtos de processos culturais e relativos às culturas envolvidas. 

Essa nova visão em relação aos valores levou ao reconhecimento da diversidade 

cultural da sociedade. Considerando as atividades humanas uma representação 

do universo da humanidade, cada expressão de cultura tem o seu valor como 

parte do todo. 
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Assim junto aos valores históricos, estéticos, artístico e arquitetônico, 

anteriormente associados à noção do monumento, acrescentaram-se novos 

valores, como o sócio-cultural, o etnológico, o científico e o ecológico, entre 

outros.(Brito, 1992, p24). 
 

Segundo ainda JOKILEHTO (2002), os conceitos atuais relacionados com o 

patrimônio cultural estão fundamentalmente ligados ao desenvolvimento da 

modernidade, que se inicia no século XVIII. O conceito sobre patrimônio vem 

sofrendo modificações, principalmente em relação à função de um objeto que era 

reconhecido como um bem cultural (patrimonial). Hoje o conceito de patrimônio 

cultural é baseado no novo conceito de história, segundo o qual os bens culturais 

são objetos herdados do passado, associados a um valor histórico, a um fato 

cultural. 

 

Apesar desses conceitos terem sido modificados ao longo dos anos, recorremos 

ao estudo feito na década de 1930, Cult of Monuments, de Alois Riegl, segundo o 

qual, os monumentos são realizações humanas, edificações que transmitem uma 

mensagem e monumentos históricos são edificações que adquirem valor histórico 

através do tempo. Estes estudos tornaram mais clara a noção de patrimônio 
histórico e, a partir da publicação do livro, vários pesquisadores puderam ampliar 

as discussões sobre os vários temas: patrimônio, monumento, conservação e 

outros conceitos afins. 

 
Por monumento, en el sentido más antiguo y primigenio, se entiende una obra 

realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener 

hazañas o destinos individuales ( o un conjunto de éstos ) siempre vivos y 

presentes en la conciencia de las generaciones venideras ( Riegl, 1999,23) 

 

Para RIEGL (1999,23), a definição mais usual de obra de arte ou de bem cultural, 

é “toda obra humana apreciada pelo tato, pela vista, que demonstra possuir um 

valor artístico”, e ainda segundo o autor, monumento histórico é “toda e cada uma 

destas obras que possua um valor histórico”. 
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Segundo o dicionário de AURELIO (1988), Patrimônio designa herança paterna, 

bens de família, dote dos ordinandos. No sentido figurado, riqueza. No direito, 

complexo de bens materiais ou não, direitos, ações que pertençam a uma pessoa, 

família ou empresa. 

 

Segundo LEMOS (1982), o patrimônio cultural de uma forma geral é definido 

como um conjunto de elementos ou objetos artísticos e históricos que possuem 

uma representatividade na memória coletiva de uma nação ou de centros 

históricos já consagrados. Porém, como frisamos anteriormente esses conceitos 

vão sendo modificados ao longo dos anos e esta posição de LEMOS de 1982, já 

se encontra ampliada. 

 

Para outra autora, que se debruça sobre o mesmo tema, os bens patrimoniais 

foram ampliados e atualmente: “os bens materiais podem ser classificados em 

naturais, reunindo os sítios, os jardins e suas paisagens, e os culturais, que 

incluem o traçado urbano, os conjuntos urbanos, as edificações e os 

monumentos, além de suas paisagens”.(SÀ CARNEIRO in JOKILHETO, 

2002,143). 

 

Para DIEGUES (1998), a noção de patrimônio natural passa pela representação 

simbólica de uma área natural intocada pelo homem, apresentando componentes 

em seu estado “puro”, até então resguardada pelas atividades antrópicas de um 

grupamento humano. Atualmente este conceito sofreu alterações, foi ampliado e 

algumas áreas que foram antropofizadas, foram considerados patrimônios 

culturais da humanidade. 

 

  

Durante este capítulo, efetuaremos ainda a análise de alguns conceitos relativos 

ao patrimônio cultural, que ampliam a noção da mise-en-valeur, partindo da 

preservação do monumento isolado para o contexto urbano onde ele está 

inserido.  
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1.1.1 PATRIMÔNIO CULTURAL.  
 
Patrimônio Cultural, monumento, cidade histórica, patrimônio arquitetônico e 

urbano, patrimônio intangível; essas noções e suas abordagens esclarecem o 

modo como as sociedades ocidentais assumiram sua relação com o tempo, a 

memória e construíram sua identidade.    
 
Que Patrimônio Cultural é esse? Que culto se tem consagrado ao Patrimônio 

Cultural? Como preservar o Patrimônio Cultural de uma Nação? A questão pode 

ser desdobrada em: porquê preservar o patrimônio cultural e que tipo de 

patrimônio cultural preservar? Todo prédio antigo é bem cultural? Todo artefato é 

um bem patrimonial? Todo edifício antigo é monumento? O entorno de um 

monumento necessariamente é bem cultural? O ambiente natural, composto pelo 

solo e pela cobertura vegetal, no entorno do monumento, são também bens 

culturais? São questões cujas respostas que esperamos esclarecer ao fim desta 

pesquisa.  

 

Para conservar o Patrimônio Cultural, precisamos identificá-lo, conhecê-lo de 

modo a nos apropriarmos e valorizarmos nossa herança cultural. O Patrimônio 

Cultural é demasiado amplo, de modo que alguns autores tiveram que decompô-

lo para que assim pudesse ser mais bem estudado. 

 
Segundo LEMOS (1982), o Professor Varine Bohan decompõe o Patrimônio 

Cultural em três grandes categorias de elementos: primeiramente arrola os 

elementos pertencentes ao Meio Ambiente Natural e Urbanizado; no segundo 

grupo engloba os elementos referentes ao conjunto de conhecimento da 

humanidade; o saber fazer, e finalmente, no terceiro grupo, engloba os artefatos 

fabricados pela humanidade, objetos, construções e artefatos obtidos a partir do 

meio ambiente e do saber fazer. 
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No Brasil, o Patrimônio Cultural compreende diversas expressões culturais da 

sociedade, pois o país é pluricultural, foi formado por várias etnias, isoladas ou 

misturadas no seu vasto território. Essa diversidade cultural contribuiu ao longo 

dos séculos para a formação da identidade do nosso povo. A preocupação com 

esse Patrimônio Cultural nacional surgiu nas primeiras décadas do século XX, e 

foi oficializada pelo decreto lei, nº 25 de 30 de novembro de 1937, 

 

Constitui Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conjunto de bens móveis e 

imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, que por 

sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico" 

Equiparam-se ainda a esses bens os monumentos naturais, assim como os 

sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável que 

tenham sido dotados pela natureza ou agenciado pela industria humana. 

(Andrade, 1987 p.51). 

 

A saber, o patrimônio de uma nação não se resume aos objetos artísticos e 

históricos, aos monumentos representativos da memória nacional ou dos centros 

históricos já consagrados. Segundo HORTA, (1999) existem outras formas de 

expressão cultural que constituem o patrimônio vivo. Essas expressões culturais 

revelam os múltiplos aspectos de uma comunidade, seu cotidiano e seu modo de 

vida, seus artesanatos, suas maneiras de pescar, de caçar, de plantar, a maneira 

de ocupação do solo, dos lotes, o tipo de cobertura vegetal cultivada, a forma de 

construir, sua culinária, suas danças, suas músicas, os seus modos de vestir e 

falar, seus rituais, suas festas populares e religiosas, suas relações pessoais, em 

suma tudo que caracteriza a diversidade de um povo. 

 

LEMOS (1982), afirma que, quando se preserva o patrimônio, conserva-se a 

memória e a identidade de uma nação. Seus artefatos sejam eles pequenos 

objetos ou edificações são registros dos antepassados que construíram o país.  
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CAMPELO (1998) in MATTOS, (2003), afirma que “O conceito de Patrimônio 

Cultural deverá não só ao conteúdo a que se refere, mas também as relações 

sociais e culturais que lhe são inerentes”. A herança patrimonial tem uma utilidade 

que passa para além do mero ato de guardar ou conservar. Não é Patrimônio 

Cultural aquilo que não pode ser compreendido ou sentido pelos herdeiros. O 

Patrimônio Cultural é algo que enriquece, dá sentido, faz parte da memória de 

uma comunidade, como por exemplo, a cobertura vegetal. 
 

Aquilo que é ou não é patrimônio depende do que, para um determinado 

coletivo humano e num determinado lapso de tempo se considera socialmente 

digno de ser legado a gerações futuras. Trata-se de um processo simbólico de 

legitimação social e cultural de determinados objetos que conferem a um grupo 

um sentimento coletivo de identidade. Neste sentido, toda construção 

patrimonial é uma representação simbólica de uma dada visão da identidade, 

de uma identidade manufaturada pelo presente que se idealiza. Assim sendo, o 

patrimônio cultural compreenderá então todos aqueles elementos que fundam 

a identidade de um grupo e que o diferenciam dos demais.(Prats, 1997, p.19). 

 

Para CAMARGO (2002), o conceito clássico de Patrimônio engloba bens culturais 

ou monumentos de excepcional valor histórico e artístico nacional (identidade 

homogênea e unitária). No conceito contemporâneo, ele afirma que o Patrimônio 

em qualquer sociedade é sempre o produto de uma escolha. Depende de quem 

julga, do seu conceito dos diversos valores que estão embutidos, do caráter 

arbitrário do indivíduo. Desta forma, alguns elementos são escolhidos, outros não, 

até porque os critérios de escolha e julgamento não estão definidos. Assim sendo, 

podemos deixar elementos comuns para a posteridade e destruir ou levar para o 

esquecimento alguns elementos essenciais para o patrimônio cultural.  

 
Considerando que artefatos culturais são em princípios, objetos dotados de 

funcionalidade que se teriam obsoletos para nós, o Patrimônio Cultural, só 

pode ser entendido como um conjunto de símbolos. Os símbolos precisam ser 

desconstruídos e interpretados para apreendermos o seu 

significado.(Camargo, 2002, p.96).  
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Todo o Patrimônio Cultural registrado no país tem seu significado, tem seu grau 

de importância, seja ele alto, médio ou baixo. A questão, então se volta para 

como resolver o que deve ser preservado e qual critério utilizar para tal. 

Considerando que todo o bem tangível ou intangível tem seu valor, como avaliar a 

importância da cobertura vegetal dos centros urbanos históricos? E qual critério 

utilizar?  

 

Para esclarecer os fatos e dirimir as dúvidas sobre a difícil tarefa de escolher o 

bem cultural que se quer preservar ou destruir, pode-se tomar como base alguns 

conceitos e suas inter-relações.  

 
Conceito de identidade: regional, local (multicultural ou pluricultural). Poderá 

ser apropriado ou não, como nacional. Conceito de Cultura: antropológico; 

amplo; sem divisões internas: erudito/popular/massas. Conceito de história: 

passado e presente; vir a ser que envolve todas as camadas da sociedade. 

Conceito de arte: ultrapassa a noção de belo; não tem como suporte apenas 

materiais nobres: liberdade de expressão; elaboração de propostas com 

incorporação da tecnologia. Estado (do patrimônio): potencialidade; não oficial 

e socialmente reconhecido. Tendência: anseio social de conhecimento e 

preservação. Propriedade: oficial, particular e de denominações diversas de 

culto. Característica: reintegração das produções eruditas e populares; 

incorporação de bens gerados pela memória social; pelo imaginário do 

universo ficcional e pela cultura de massas, segundo a demanda social. 

(Camargo, 2002, p 97). 

 

A noção de Patrimônio Cultural não se restringe apenas ao ambiente construído, 

à arquitetura, às cidades, a despeito do significado indiscutível das edificações 

como um ponto alto da realização humana na história das civilizações. Depois da 

década de 1980, o significado de Patrimônio Cultural extrapolou os monumentos 

de pedra e cal e incluiu elementos do entorno imediato, como os espaços abertos 

e a cobertura vegetal. 
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Se no passado a noção de patrimônio cultural parecia se restringir aos 

monumentos erguidos pelas civilizações ou aos artefatos produzidos pelo ser 

humano, hoje este conceito abrange outros exemplos da interação do homem 

com o meio ambiente. Dentre eles destacam-se os locais aos quais a história e 

o olhar humano empresta valor, paisagens silvestres ou agenciados pelo 
homem, como sítios e monumentos naturais, jardins, jardins botânicos, 

jardins históricos, sítios arqueológicos, locais de interesse etnográficos, hortos, 

espaços verdes circundantes de monumentos ou de centros históricos 
urbanos, enclaves de áreas silvestres preservadas dentro de uma malha 

urbana. (Delphin, 1989, p5).  

 

Estes novos elementos possuem valor patrimonial, são representativos de uma 

cultura, têm sua temporalidade, fazem parte da memória coletiva de uma 

civilização. Esse caráter representativo de uma cultura, ainda que seja, na 

realidade, de um pormenor dessa cultura, lhe dá condições de bem patrimonial. 

 

Segundo LE GOFF (1996), a memória coletiva é não somente uma conquista da 

sociedade é também um instrumento e um objeto de poder. As sociedades que 

exercitam de forma exacerbada sua memória coletiva, oral ou escrita, melhor 

permitem compreender a luta pela dominação da recordação e da tradição. A 

memória coletiva é onde cresce a história, que por sua vez alimenta, procura 

salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. 

 

Para PELLEGRINE (2001), é importante o registro tanto das facetas passadas 

quanto das atuais, o conceito de Patrimônio Cultural, que tradicionalmente nos 

remete ao passado histórico, esquece por vezes, que nossa produção presente 

constituirá o patrimônio cultural das futuras gerações. 

 

Segundo MILLET (1988 p.16), o Patrimônio Cultural engloba conjuntamente o 

Ambiente Natural e o Meio Ambiente Construído. Este ambiente natural consiste 

do relevo enquanto topografia do lugar, solo, rocha, hidrografia, fauna e 

cobertura vegetal. No meio ambiente construído enquadram-se todas as 

transformações que foram conduzidas no ambiente natural pela ação antrópica. 
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Desta forma, entende-se que a cobertura vegetal dos centros urbanos históricos 

pode ser um bem cultural da nação, dependendo do critério de escolha e 

julgamento. No caso do centro urbano histórico de Olinda, quando o processo de 

tombamento foi apresentado por Aloísio Magalhães em Paris, se levou em conta 

a paisagem como elemento fundamental na preservação do conjunto histórico. 

Sabendo que a cobertura vegetal é um elemento da paisagem, 

conseqüentemente a cobertura vegetal do sítio histórico de Olinda é passível de 

proteção, e é um bem cultural do povo. Dessa forma, torna-se clara a 

necessidade da cobertura vegetal para a população do sítio e para as futuras 

gerações e a importância da sua preservação. O patrimônio cultural e elementos 

naturais em centros urbanos históricos sejam em Atenas, na Grécia, com mais de 

2000 anos, ou em Olinda, com os seus 469 anos, são elementos indissociáveis.  

 

Para LEMOS (1982,47), "Se queremos preservar as características de uma 

sociedade, teremos forçosamente que manter conservadas suas condições 

mínimas de sobrevivência, todas elas implícitas no meio ambiente e no seu 

saber". Todos os elementos estão interrelacionados, um está inteiramente 

dependente do outro: o edifício, o solo, a cobertura vegetal circundante do 

monumento, o saber fazer, conservar, restaurar. Desse modo percebemos que o 

termo preservar deve ser aplicado com toda amplitude de seu significado. 

 

O bem cultural em Olinda, seu casario colonial composto de sobrados, palácios, 

igrejas e casas urbanas dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, não está isolado do 

seu entorno, a todo o momento o ambiente construído está incrustado no 

ambiente natural, na forma de uma rocha, de um riacho, relevo ou de um maciço 

arbóreo, que permeia a existência das pessoas. 

 

Dessa forma, é dever da sociedade preservar sua memória social, preservar os 

recursos materiais e naturais, as condições ambientais e o saber fazer em sua 

integridade. Para isso, é necessário utilizar métodos de intervenção capazes de 

respeitar o elenco de elementos que compõem o Patrimônio Cultural. 
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1.1.2 PATRIMÔNIO NATURAL 

 

No final da década de 1960, apesar de vários alertas, dados por cientistas no 

mundo inteiro, as primeiras manifestações públicas a favor da preservação do 

meio ambiente aconteceram nos Estados Unidos e na Europa, culminando 

definitivamente com a crise do petróleo na década de 1970. A rápida urbanização 

ocorrida no século XX, além do aumento no valor agregado das matérias primas, 

devido ao esgotamento dos recursos naturais, agravou a situação. A partir daí, 

cresceu o número de entidades preservacionistas envolvidas na luta para 

preservação de ambientes naturais, o que gerou um aumento no número de áreas 

protegidas do planeta e o aumento das discussões sobre este tema, tais como: a 

reunião de Estocolmo em 1972, que culminou com a Declaração de Estocolmo, 

constituindo um marco da conscientização, em âmbito mundial; a ECO 92, no Rio 

de Janeiro, Brasil, que retomou a discussão dos problemas ambientais do planeta 

e seu enfrentamento, culminando com um protocolo de intenções da comunidade 

internacional. 

 

Esses dois grandes encontros geraram diversos seminários, congressos, 

colóquios, chegando-se à elaboração de importantes documentos, indicativos da 

problemática do assunto e da seriedade com que o patrimônio natural é tratado. 

 

As contribuições surgidas em nível internacional, a partir de então, tanto na 

questão do patrimônio cultural quanto na questão do patrimônio natural, são 

cumulativas e avançam a cada encontro. 

 

A política de preservação do ambiente natural não é tão recente, data do século 

XIX. O primeiro modelo utilizado para criação, conservação e preservação de 

áreas naturais nasceu nos Estados Unidos, com os wilderness, em 1832, mas só 

foi concretizada, segundo MENEZES (2002), em meados de 1850.  
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O objetivo geral dessas áreas naturais protegidas é preservar espaços com 

atributos ecológicos importantes. Algumas delas, como parques, são 

estabelecidas para que a riqueza natural e estética seja apreciada pelos 

visitantes, não se permitindo ao mesmo tempo as moradias de pessoas em seu 

interior. (Diegues, 1998; 13).   

 

Em várias partes do mundo surgiram modelos de proteção de áreas especiais. A 

partir do século XX, mais precisamente depois da primeira grande guerra, o tema 

veio à cena com mais força. Dentre os pioneiros na preservação destacam-se a 

UNESCO que, até a década de 1970, denominava essas áreas de patrimônio 

natural. Essa foi à forma encontrada para salvaguardar os santuários ecológicos.  

 

Na Carta de Atenas de 1933, além da preocupação com a preservação dos 

monumentos na questão dos valores de ordem político administrativa, sociológica 

e psicológica, aparece também a necessidade de considerar a unidade geográfica 

e sua importância. 

 
Só se pode enfrentar um problema de urbanismo referenciando-se 

constantemente aos elementos constitutivos da região e principalmente, a sua 

geografia(...). Nenhuma atuação pode ser considerada se não se liga ao 

destino harmonioso da região. O plano da cidade é só um dos elementos do 

todo constituído pelo plano regional. (Cartas Patrimoniais, 1995. p27). 

 

Em 1962, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura, em Paris, relativa à salvaguarda da beleza do 

caráter das paisagens e sítios, a UNESCO, apresentou propostas para a 

salvaguarda de sítios e paisagens e definiu essa salvaguarda nos artigos 1 e 2:  

  
(...) Entende-se por salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios 

a preservação e, quando possível, a restituição dos aspectos das paisagens e 

sítios, naturais, rurais ou urbanos, devidos à natureza ou a obra do homem, 

que apresenta um interesse cultural ou estético, ou que constituem meios 

naturais característicos (Cartas patrimoniais 1995, p.98).  
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Embalada pela conferência de Estocolmo, a UNESCO em novembro de 1972, em 

Paris, realizou uma conferência sobre a salvaguarda do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural. E trabalhou pela primeira vez no seu artigo 2º com o conceito 

de Patrimônio Natural.  

 
- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou 

por grupos de tais formações, que tenham valor universal excepcional do ponto 

de vista estético ou científico; 

 

- as formações geológicas e fisiográficas e as áreas nitidamente limitadas que 

constituam o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação. 

 

- os sítios naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da 

beleza natural.(Cartas Patrimoniais, 1995, p.178). 

 

Em 1972, a partir da convenção de Estocolmo, do Meio Ambiente, e da de Paris, 

da salvaguarda do patrimônio natural, as nações, imbuídas por zelo ou pela 

pressão popular, intensificaram a proteção e preservação dos seus Patrimônios 

Naturais.  

 

Através da UNESCO, se ampliou o número de sítios paisagísticos naturais e sítios 

urbanos históricos. Neste mesmo período alguns conjuntos urbanos foram 

protegidos pelo seu caráter cultural e natural, salvaguardando o patrimônio 

cultural como um todo para atender à necessidade das futuras gerações. 

 

Um outro avanço na tentativa de proteger e salvaguardar a cobertura vegetal 
dos sítios históricos foi a Carta de Florença, elaborada em 1981, relativa à 

proteção dos jardins históricos, que visava complementar a Carta de Veneza 

neste domínio particular. 
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Na mesma década de 1980, foi também elaborados a Carta patrimonial de 

Waschington (1986), que aborda a questão dos diversos espaços urbanos, tanto 

os espaços construídos quanto os espaços vazios e a cobertura vegetal (espaços 

verdes) do entorno dos monumentos. 

 

Apenas a partir de 1992, apesar da visão conservadora de alguns países, o 

debate internacional sobre a preservação dos espaços verdes e do 

desenvolvimento sustentável dos centros urbanos históricos aflorou, e foi 

discutido exaustivamente na ECO92, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

A questão da preservação do patrimônio natural do Brasil surgiu ainda no século 

XIX. A primeira idéia de proteção de um patrimônio natural nos moldes 

americanos é de André Rebouças que sugeriu a criação de uma reserva natural 

nacional, o parque nacional de Itatiaia, que viria a ser criado meio século depois. 

 

O primeiro grande passo, conforme Menezes (1998), foi dado em 1921, com a 

criação do serviço florestal, devido à luta dos cavalheiros, Coelho Neto e Augusto 

Lima.  Em 1934, no governo de Getúlio Vargas, surgiu o primeiro código florestal. 

Ainda na década de 1930, a constituição (1937) definiu a responsabilidade da 

União, sobre a proteção das belezas naturais e monumentos de valor histórico. 

No mesmo ano, o sonho de André Rebouças foi realizado, com a criação do 

primeiro Parque Nacional, o Itatiaia, em 1937, com o propósito de incentivar a 

pesquisa e oferecer lazer às populações urbanas. Estava atendido também o 

pleito de Hubmayer (1911), membro da sociedade Brasileira de geografia. 

 
O Parque de Itatiaia sem igual no mundo estaria às portas da bela capital, 

oferecendo, portanto aos cientistas e estudiosos inesgotável potencial para as 

mais diversas pesquisas, além de oferecer um retiro ideal para a reconstituição 

física e psicológica após o trabalho exaustivos nas cidades. Outro sim 

apresentaria fonte de satisfação a excursionistas e visitantes curiosos dos 

atrativos da natureza local.(Diegues, apud Meneses, 1998; 113).  
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A expansão do número de parques no Brasil foi muito lenta. Em 1944, criou-se o 

segundo parque nacional de Paulo Afonso. Nesse mesmo ano, atribuiu-se, 

através de Decreto, à seção de Parques Nacionais do Serviço Florestal, o 

encargo de orientar, fiscalizar, coordenar e elaborar programas de trabalho para 

os Parques Nacionais. Estabeleceu ainda os objetivo de conservar para fins 

científicos, educativos, estéticos ou recreativos e promover estudos da flora e 

fauna, dentre outros. 

 

O novo código florestal surgiu em 1965, definindo Parques Nacionais como áreas 

criadas com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza e 

conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com 

utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos. 

 

Em 1967, através do Decreto de número 289, o Governo Militar criou o IBDF, 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

 

Até a década de 1970, existiam 14 áreas protegidas. Em 1992, esse número 

pulou para 85, com 15 tipos de unidades de conservação segundo o IBAMA. Uma 

parte dessas UCs (unidades de conservação) encontrava-se no litoral brasileiro e 

era bem conservada, convivendo harmoniosamente com uma população 

tradicional de caiçaras e caipiras, descendentes de mamelucos.  

 

Essa preocupação com a interrelação da conservação das áreas patrimônio 

natural com as populações tradicionais, foram percebidas pelas ONGs, a partir da 

década de 1970, quando foi detectada que a contribuição dessas populações 

nativas era importante para a conservação dessas áreas. 

 

No caso dos sítios históricos culturais, a UNESCO reconheceu através da Carta 

de Amsterdã de 1975 que a conservação do patrimônio arquitetônico depende em 

grande parte, de sua integração no quadro de vida dos cidadãos e de sua 

valorização nos planejamentos físico e territorial e nos planos urbanos. Esse 
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reconhecimento da importância da integração da população nativa com a 

revitalização ou requalificação dos conjuntos históricos foi o primeiro passo para o 

entendimento de que o cotidiano das cidades não era feito apenas de pedra e cal 

e que outros elementos faziam parte deste cotidiano. 

 

Um ano depois no encontro de Nairobi (1976), o comitê da UNESCO reconheceu 

que os conjuntos históricos ou tradicionais fazem parte do cotidiano dos seres 

humanos em todos os países e que além do patrimônio arquitetônico sua 

ambiência constitui um patrimônio universal insubstituível devendo ser 

salvaguardado. 

 

Entende-se por “ambiência“ dos conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro 

natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses 

conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços 

sociais, econômicos ou culturais. (Cartas Patrimoniais, 1995, p.255). 

 

A Paisagem de Olinda é composta por um conjunto de vários elementos que 

interagem com o patrimônio arquitetônico. Porém, o elemento que mais chama a 

atenção nessa integração é a cobertura vegetal que margeia e envolve o 

entorno do casario colonial. 

 

O centro Urbano Histórico de Olinda é tão suntuoso que não sabemos se o 

descrevemos como um conjunto arquitetônico ornamentado de jardins, ou 

como um parque tropical decorado de monumentos. (Bow, relatório da 

UNESCO, 1969). 

 

Toda a cobertura vegetal do centro urbano histórico de Olinda foi cultivada por 

várias gerações, através dos anos. No início da colonização, a população do 

centro urbano cultivava a vegetação pelo seu valor econômico, complementando 

a alimentação dos senhores de engenhos, sua família e os escravos. Essa prática 

da manutenção dos pomares e hortas perdurou até meados do século XX. 
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Infelizmente, não apenas o patrimônio construído, mas o seu entorno, constituído 

dentre outros elementos, do relevo e da cobertura vegetal, estava se degradando 

em ritmo acelerado até a década de 1980, por razões diversas que iam do 

adensamento urbano até os processos recentes de gentrificação. Com 

confirmação da inclusão do Centro Histórico da Cidade de Olinda na lista de 

proteção, por seu excepcional valor cultural e natural em 17 de dezembro de 

1982, com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, diminuiu bastante a 

deterioração do patrimônio, porém não cessou. Algumas pessoas ainda teimam 

em descaracterizar o casario colonial e derrubar as árvores dos quintais. 

 

A cobertura vegetal do centro histórico urbano de Olinda é considerada pela 

UNESCO desde 1982 como Patrimônio Cultural, faz parte da ambiência do sítio 

histórico, constitui-se em patrimônio universal insubstituível. A UNESCO também 

entende que a participação da população tradicional que reside no centro urbano 

histórico, no que tange à conservação tanto do ambiente construído como do 

ambiente natural, foi de fundamental importância para o bom estado de 

conservação, em que se encontra a cidade, e foi também peça fundamental para 

a recomendação do título. 

 

Dessa forma, fica claro que as populações tradicionais, aquelas que habitam as 

áreas de preservação como os nativos de Goiás Velho, os caiçaras em São Paulo 

ou os Ianomâmis no Alto Rio Negro tem muito a contribuir para o sucesso de 

qualquer ação ambiental ou patrimonial, seja no ambiente natural ou no ambiente 

construído ou em qualquer que seja o patrimônio cultural de uma nação. 

 

A partir da década de 1990, no Brasil, a participação da população com seu saber 

vernacular e dos gestores das cidades históricas enriqueceram as discussões 

sobre a as intervenções urbanísticas em sítios do patrimônio natural e/ou cultural, 

melhorando o planejamento a gestão compartilhada e o produto final que é a sua 

conservação e manutenção para as futuras gerações.  
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 1.2.3 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 
As cidades construídas em diferentes períodos, contribuíram para a formação de 

vestígios de várias temporariedades. Esses vestígios se acumularam em 

processos lentos de seleção e destruição de estruturas urbanas ou de 

determinados elementos, sugerindo assim, paisagens urbanas cheias de vestígios 

do passado e contemporaneidade. As cidades antigas foram as primeiras 

estruturas urbanas, surgiram há mais de 4000 anos na Mesopotâmia, muitas 

desapareceram, outras continuam de pé até hoje. 

 

O Patrimônio Histórico tem como princípio estrutural os distintos tipos de 

elementos que presentificam o passado e encarnam o sentido de continuidade. 

As cidades são seus maiores exemplos. Para tal, os bens patrimoniais de 

diferentes espaços temporais carregam os traços culturais de cada tempo e o 

referenciam no presente. Sejam eles, um edifício, um artefato arqueológico, um 

jardim.   

 
Tendo origem no latim, a palavra patrimonium sofreu transformações ao longo 

dos séculos. Do Patrimônio Nacional Francês, do século XVIII, ao Patrimônio 

contemporâneo, a expressão foi expandida e pulverizada em diferentes esferas e 

adquiriu diferentes significados. Em um sentido amplo, os bens patrimoniais 

podem ser materiais ou imateriais. São bens que têm a capacidade de 

representar simbolicamente uma identidade cultural. Sendo os símbolos um 

veículo privilegiado de transmissão cultural, os seres humanos mantêm através 

deles estreitos vínculos com o passado. 

 

O conceito de Patrimônio Histórico é amplo, extrapola o conceito de Monumento, 

de obra de pedra e cal, do edificado. O patrimônio imaterial, aquele constituído do 

saber-fazer e das manifestações culturais é exemplo dessa amplitude.  Os objetos 

materiais são denominados tangíveis e as práticas vernaculares, como receitas, 

maneira de fazer e práticas artesanais são denominadas intangíveis. 
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Nesse sentido, CHOAY (1986), denomina monumento tudo o que for edificado ou 

criado por uma comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que outras 

gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças. 

Ela ainda afirma que: “o monumento enquanto patrimônio histórico assegura, 

acalma, tranqüiliza, conjurando o ser do tempo”.  

 

Segundo CHOAY (1986), o monumento constitui garantia das origens de uma 

nação, de uma comunidade e dissipa a inquietação gerada pela incerteza do 

começo ou até mesmo pelo atropelo do cotidiano. O monumento desafia a 

entropia, a ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as coisas artificiais e 

naturais, e combate a angústia do aniquilamento, do esquecimento. 

 

Seguindo esse mesmo pensamento, FREIRE (1997), afirma que o centro urbano 

histórico que integra o patrimônio cultural funciona como um referencial do tempo, 

serve de elo entre o passado (que representa) e o futuro para o qual se dirige, liga 

o “eu” à coletividade.  

 

Desta forma, o sítio histórico de Olinda, que também se denomina conjunto 

urbanístico e paisagístico é constituído de vários elementos, tais como casas, 

palácios, igrejas do período colonial português, ruas, becos, praças, átrios, 

quintais e cobertura vegetal. Tem caráter identitário, fundacional, sedimentador 

das raízes de um povo de uma nação. E funciona como suporte necessário para a 

memória coletiva do país.  Todos esses elementos formam de uma maneira 

indissociável a paisagem patrimonial, conseqüentemente faz parte do Patrimônio 

Histórico do Brasil. 

 

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu 

patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável 

desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania. (Horta, 1999, p.6). 
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Ao longo dos anos, o conceito de Patrimônio Histórico se misturou ao de 

monumento, causando certa confusão na população e também na área técnica. 

Os poucos recursos para a preservação e conservação concentraram-se nos 

edifícios arquitetônicos de valor excepcional, transformando a política de 

preservação do patrimônio cultural em Política do Patrimônio Histórico 

Arquitetônico. 

 

E assim, durante algum tempo a política de preservação baseou-se na 

conservação do patrimônio arquitetônico de uma forma isolada, contrariando os 

princípios das cartas patrimoniais. Como ressalta LEMOS (1982), o Contexto 

urbano é deveras importante para a compreensão do conjunto arquitetônico, do 

tempo em que fora edificado. 

 

No Brasil, no Estado Novo, no governo do presidente Getúlio Vargas em 1937, o 

conceito de Patrimônio Cultural se fixou na denominação de Patrimônio Histórico 

e Artístico, conforme decreto Lei nº 25 de 30.11.37: 

 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja 

de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. 

(Decreto Lei 25 ). 

 

A transferência da semântica ou até mesmo da complementaridade do conceito 

tem ocasionado algumas distorções e a negligência de boa parte do patrimônio 

cultural do país, tendo em vista que o Estado privilegiou nas décadas de 1930 e 

1940, o tombamento, a restauração e a conservação dos bens patrimoniais mais 

antigos, centrando sua atenção no acervo arquitetônico, a obra de pedra e cal, 

nos denominados monumentos históricos. Como afirma PELLEGRINE 

(2001:105), em certo momento chegou-se a acreditar que: “patrimônio histórico e 

artístico seria expressão reservada (e sinônima) de patrimônio arquitetônico”. 
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Porém, o pensamento em torno das questões do Patrimônio Histórico foi 

evoluindo ao longo de poucas décadas. O discurso sobre o binômio preservação 

e conservação ampliou-se a partir do ano de 1960, em face do desaparecimento e 

arruinamento de alguns conjuntos arquitetônicos e urbanísticos e da Carta 

Patrimoniais de Atenas (1964). Identificou-se naquele momento que a 

conservação dos conjuntos urbanísticos era tão importante quanto à preservação 

do monumento isolado, pois não haveria razão de preservar apenas o edifício, o 

monumento de forma isolada o seu entorno era essencial para a noção do 

conjunto da obra. 
 

A preservação do patrimônio cultural, extrapola os limites dos museus e ganha a 

cidade (...) Remetem ao imaginário da cidade, seu tempo passado ou futuro 

encarnado na forma de ver lembrar ou esquecer seus marcos referenciais, seus 

monumentos mais característicos. A cidade torna-se um museu, conservadora 

de imagens, selecionadora de coisas, objetos presentes ou ausentes (Freire, 

1997, p 160). 

 

A preservação da imagem da cidade é muito importante para fixação da 

identidade coletiva. A preservação do monumento isolado é necessária, mas não 

se deve descartar a preservação do conjunto urbanístico em que se encontra 

inserido. O patrimônio histórico está carregado de memórias como um todo, não 

está restrito apenas às edificações de caráter excepcionais ou notáveis, “o 

monumento”. Tão importante quanto o monumento de pedra e cal, são os 

elementos que compõem a paisagem.  

 

Ainda hoje em alguns setores, infelizmente a compreensão do patrimônio está 

atrelada à compreensão da idéia de monumento histórico, aquela noção inicial de 

monumento, em vigor no século XIX. Esquecendo-se que a rememoração do 

conjunto paisagístico é essencial para uma comunidade de indivíduos, para as 

outras gerações vindouras. Assim sendo, o passado de alguma forma se 

eternizará no presente, fazendo mobilizar a memória coletiva e afirmar a 

identidade do grupo.  
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A partir do século XX, a noção de “mise en valeur” e de monumento evolui e, além 

de ter apenas o atributo da memória, passa a ter o atributo estético.  

 

Na década de 1930, a concepção preservacionista da mais valia influenciou o 

ideário da arquitetura moderna; na confecção de um documento que estabelecia 

princípios universais para a nova arquitetura e urbanismo, a Carta de Atenas 

(1933). O referido documento analisa a cidade moderna e sistematiza, dentre 

outras, a questão da conservação e restauração de monumentos históricos.  

 

Na Carta de Atenas, a salvaguarda dos bens patrimoniais se refere à defesa dos 

valores arquitetônicos, edifícios ou conjuntos urbanos que expressem um 

testemunho do passado. O isolamento dos monumentos ainda pode ser 

identificado na proposta de 1933. Propõe-se a demolição de outros edifícios 

antigos “que possuam menor valor histórico”, nas imediações, deixando livre o 

monumento e criando áreas verdes. 

 

A situação apenas mudou a partir da segunda carta de Veneza (1964), sobre 

conservação e restauração de monumentos e sítios. Este documento reavalia 

algumas posições da antiga Carta de Veneza sobre a questão do patrimônio e 

sua salvaguarda. Amplia-se a noção do patrimônio e surge nova contribuição 

teórica, a partir das experiências na reconstrução das cidades do pós-guerra. 

Rompe-se parcialmente com a noção do mise–en-valeur, de Viollet-Le-Duc e a 

reconstituição estilística do monumento. 

 

Na Carta de 1964, aborda-se com mais profundidade a questão do valor cultural 

de determinados monumentos, até mesmo contemporâneo, permitindo assim que 

pequenas edificações ou conjuntos assumam no futuro um lugar de destaque. 

Além disso, consolida a noção do entorno do monumento e amplia a noção do 

sítio.O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em 

que se situa (Cartas Patrimoniais, 1995, p. 110). 
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A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada 

bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 

particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 

histórico.(Cartas Patrimoniais, 1995, p.109).  

 

 

Ao definir alguns critérios, a Carta Patrimonial de 1964 de Atenas ampliou a 

noção da mise-en-valeur para o entorno dos monumentos e os sítios 

monumentais. Nesse momento, os princípios se restringiram à existência do 

monumento, ficando condicionados à salvaguarda e à presença de um 

monumento dentro do sítio. 

 

Dessa forma, a Carta Patrimonial de Veneza, de 1964, não deixam de forma clara 

a valorização das questões ambientais nem a salvaguarda dos bens naturais. 

Esta questão só veio ser abordada a partir do encontro de Quito, em reunião da 

OEA (Organização dos Países Americanos) em 1968, nas medidas legais para 

efeito de legislação de proteção do espaço urbano que ocupam os núcleos ou 

conjuntos monumentais e de interesse ambiental. 
 

Para efeito de proteção ambiental, o encontro de Quito sugeriu a criação de zonas 

de proteção rigorosas, que correspondem a de maior densidade monumental ou 

de ambiente, as zonas de proteção ou respeito, com maior tolerância, e 

finalmente as zonas de proteção à paisagem urbana, com o fim de integrá-la 

com a natureza circundante.  

 

Ao estabelecer estas zonas de proteção, criando um zoneamento específico, o 

encontro de Quito avançou na definição da idéia de meio ambiente, da articulação 

entre as diversas ações de preservação, planejamento urbano e territorial. 

Também avançou no entendimento da paisagem urbana e a natureza 
circundante como elementos a serem preservados. 
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A partir da década de 1970, a temática dos encontros girou em torno da 

necessidade de elaboração de recomendações e medidas que possibilitassem a 

adequação da conservação de patrimônio cultural e natural ao desenvolvimento 

social e econômico contemporâneo. 

 

No encontro de Estocolmo de 1972, a Assembléia Geral das Nações Unidas 

estabeleceu vinte e três princípios, com uma visão global sobre a preservação do 

ambiente humano. No seu primeiro artigo, já se tem uma visão holística da 

relação homem e ambiente natural: 

 
O Homem tem o direito fundamental à liberdade, a igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna, gozar de bem estar; e é portador da solene 

obrigação de proteger e melhorar esse meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras.(Cartas Patrimoniais, 1995, p.219). 

 

Em 1972, A Itália divulgou um documento sobre restauração, em forma de  

circular, que ficou conhecido como a Carta de Restauro. Esse documento versa 

sobre as intervenções em obras de arte de qualquer época, compreende desde 

monumentos arquitetônicos até fragmentos arqueológicos. Conclama que as 

intervenções nos sítios históricas têm a finalidade de garantir a permanência no 

tempo dos valores que caracterizam esses conjuntos. A restauração não deve se 

limitar apenas aos caracteres formais arquitetônicos ou ambientes isolados. A 

Carta exige a salvaguarda do contexto ambiental mais geral, principalmente 

quando assumir valores de especial significado. 
 

No que respeita aos elementos individuais através dos quais se efetua a 

salvaguarda do conjunto, há que serem considerados tanto os elementos 

edílicos como os demais elementos que constituem os espaços exteriores 

(ruas,praças,etc) e interiores (pátios,jardins,espaços livres,etc) e outras 

estruturas significativas(...) assim como eventuais elementos naturais que 

acompanhem o conjunto (entorno naturais,cursos fluviais,singularidades 

geomorfológicas,etc). (Cartas Patrimoniais,1995,213) 
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Com as Cartas Patrimoniais de Amsterdã (1975) e de Nairobi (1976), princípios 

como desenvolvimento, bem culturais, identidades, conjuntos tradicionais foram 

sistematizados e passaram a fazer parte do repertório preservacionista. Os 

enfoques foram o destaque da preservação da continuidade histórico, do 

ambiente humano fator fundamental para manutenção da herança cultural. Além 

disso, buscou-se a superação da noção de monumento pela compreensão da 

proteção dos ambientes históricos, numa perspectiva mais ampla, onde as ações 

de salvaguarda destes ambientes contemplassem os diversos bens, culturais, 

naturais, tangíveis ou intangíveis.  

 

A Carta Patrimonial redigida na África, em Nairobi (1976), que consiste numa 

recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na 

vida contemporânea, destaca que o conjunto histórico e arquitetônico e seu 

entorno devem ser considerados como uma totalidade e devem ser conservados 

em sua integridade: 

 
Todo grupamento de construções e de espaços, inclusive dos sítios 

arqueológicos e paleontológicos, que constituem um assentamento humano, 

tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do 

ponto de vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, estético ou 

sócio-cultural. (...) Entre esses conjuntos, que são muito variados, pode-se 

distinguir especialmente os sítios pré-históricos, as cidades históricas, os bairros 

urbanos antigos, as aldeias, e lugarejos, assim como os conjuntos homogêneos, 

ficando entendido que estes últimos deverão, em regra, devem ser conservados 

em sua integridade. (Cartas Patrimoniais, 1995, p255). 
 

No princípio da década de 1980, o ICOMOS elaborou a Carta de Florença na 

Itália, que versa sobre a conservação e manutenção dos jardins históricos, 

enfocando o conceito de monumento vivo e a relação estreita entre a civilização 

e a natureza, guardando a composição paisagística, suas massas vegetais e seus 

volumes. 

 



 

 53

 
A Carta de Florença (1981) é de suma importância para o nosso estudo de caso. 

Foi primeiramente onde se tocou no tema vegetação, como monumento vivo. 

Conclamou que os jardins podem ser considerados patrimônio cultural, que pode 

apresentar do ponto de vista da história ou da arte um interesse público. E como 

tal poderá ser considerada como um monumento. 

 

No Artigo 6 (seis), frisa que o termo jardins pode ser aplicado tanto a jardins 

modestos, quanto aos parques ordenados e ou paisagísticos. E no Artigo 7 (sete) 

descreve que a Cobertura Vegetal ligada a um edifício, será parte inseparável.  

 
Um Sítio Histórico é uma paisagem definida, evocadora de um fato memorável: 

lugar de um acontecimento histórico maior, origem de um mito ilustre ou de um 

combate épico, assunto de um quadro célebre, etc. (Cartas Patrimoniais, 

1995,292). 

 

A Carta de Florença (1981) ainda versa sobre a manutenção desse tipo de bem 

cultural, o monumento vivo, sobre sua conservação, restauração, constituição. 

Conclama que a manutenção é uma operação primordial para sua preservação. 

Sendo o vegetal o material principal, deve-se ter o maior cuidado no trato das 

espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, A fim de evitar o desaparecimento de 

um conjunto vegetal. Os trabalhos se inspirarão em formas tradicionais de um 

jardim antigo. Ou, se não existiu jardim algum, então da noção de evocação ou de 

criação, se comporá o conjunto vegetal. Porém, será excluída qualquer 

qualificação de jardim histórico.  

  

A Carta do Rio, fruto da conferência geral sobre o meio ambiente e o 

desenvolvimento, reafirmou a declaração de Estocolmo, em 1972, e procurou 

estabelecer uma aliança mundial entre os Estados, objetivando alcançar a 

proteção da integridade do sistema ambiental do planeta. Os princípios se 

baseiam na vida saudável e harmônica com a natureza, e os seres humanos 

constituem o centro das preocupações através da solidariedade entre os povos e 

a proteção do patrimônio cultural para as gerações futuras. 
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Os conteúdos das Cartas são cumulativos e que esses documentos caminharam 

no sentido de superar a antiga visão do monumento isolado, ampliando-se para o 

conjunto paisagístico, guardando todos os elementos do entorno.  

 

Dessa forma, as ações de preservação e conservação abrangerão o meio 

ambiente natural e o construído, que compõem o patrimônio histórico na sua 

totalidade, formando a paisagem patrimonial. 

 

Como ressalta MENEZES, (2002:49), "pelas vinculações com os processos 

identitários e a construção imaginária da nação, a paisagem fatalmente viria a se 

incluir entre os componentes do patrimônio cultural".  Desta forma, a paisagem 

também é considerada como patrimônio histórico. Uma vez que a paisagem 
tem também um caráter identitário e memorável, pode ser denominada paisagem 
patrimonial. 
 

A paisagem patrimonial dá forma ao conjunto tradicional estático, que está contido 

dentro de um entorno, uma ambiência da qual não pode ser excluído, sobre risco 

de perder suas características de excepcional beleza. 

 

Entende-se por ambiência dos conjuntos históricos o quadro natural ou construído 

que influi na sua percepção estática ou dinâmica. Por elementos estáticos 

entendem-se os bens imóveis, o solo e o relevo e por elementos dinâmicos a 

cobertura vegetal, os recursos hídricos e o clima. 

 

Apoiados neste arcabouço teórico, onde alguns conceitos sobre a temática de 

patrimônio foram abordados, tais como: bem cultural, monumento, patrimônio 

histórico, patrimônio natural, patrimônio cultural, dentre outros, daremos 

prosseguimento à pesquisa abordando outras temáticas do trabalho como: a 

cobertura vegetal, a qualidade de vida e a paisagem, haja vista que essas 

abordagens são significantes para a compreensão da problemática da diminuição 

da cobertura vegetal do centro urbano histórico de Olinda. 
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1.2 COBERTURA VEGETAL, PAISAGEM E QUALIDADE AMBIENTAL. 

Na primeira parte deste capítulo, tratamos de conceitos fundamentais, 

necessários para compreensão da importância dos bens culturais e do patrimônio 

histórico de uma nação. Essa abordagem servirá como alicerce para desenvolver 

a fundamentação teórica durante a pesquisa. 

Agora, na segunda parte, complementaremos a fundamentação teórica com mais 

alguns conceitos importantes para o desenvolvimento da pesquisa, tais como: 

cobertura vegetal, área verde, área livre, espaços públicos e privados, paisagem, 

paisagem natural, paisagem cultural, paisagem patrimonial, qualidade de vida, 

desenvolvimento sustentável, qualidade ambiental, dentre outros. Veremos a 

interrelação do patrimônio, da cobertura vegetal e do conjunto paisagístico e a 

importância da conservação dos bens culturais, tanto sob óptica da preservação 

do patrimônio histórico como sob a óptica da conservação ambiental. 

Analisaremos ainda definições dos diversos autores, no sentido de ampliar a 

noção de cobertura vegetal. Também abordaremos nesse segmento, os índices e 

indicadores de áreas verdes conhecidos e a metodologia utilizada para obtê-los. 

Outro tema abordado será os vários conceitos e definições da paisagem e a sua 

relação com o patrimônio e a cobertura vegetal. Finalizando esse item, trataremos 

da cobertura vegetal e da qualidade ambiental, demonstrando sua importância 

para o equilíbrio do ecossistema urbano, para a paisagem e para as gerações 

presentes e futuras. 
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1.2.1 O CONCEITO DE COBERTURA VEGETAL 
 

Diferentes termos são utilizados para identificação do verde urbano, o que gera 

confusão entre os pesquisadores, órgãos de pesquisa, planejadores urbanos e 

gestores de áreas. Existem algumas similaridades e diferenciações, entre termos 

como áreas, espaços abertos, áreas verdes, sistemas de lazer, praças, parques 

urbanos, unidades de conservação em área urbana, arborização urbana e 

cobertura vegetal. A fim de uniformizar certos conceitos trabalharemos com as 

definições de LIMA (1984).  

 
Espaço Livre: trata-se do conceito mais abrangente, integrando os demais e 

contrapondo-se ao espaço construído, em áreas urbanas. Assim, a Floresta 

Amazônica não se inclui nessa categoria; já a Floresta da Tijuca, localizada 

dentro da cidade do Rio de Janeiro, é um espaço livre. 
Área Verde: onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as 

praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de 

avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas, que exercem apenas 

funções estéticas e ecológicas, devem, também, conceituar-se como área 

verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas, não 

devem ser consideradas como tal, pois as calçadas são impermeabilizadas. 
Arborização Urbana: diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo, 

dentro da cidade. Nesse enfoque, as árvores plantadas em calçadas, fazem 

parte da arborização urbana, porém, não integram o sistema de áreas verdes. 

 

KUPPER (1999) define cobertura vegetal como uma formação florestal densa, 

composta fundamentalmente por árvores. Para NUCCI e CAVALHEIRO (1996), 

Cobertura vegetal se define como a projeção do verde em cartas planimétricas.  

 

A Cobertura Vegetal é o termo usado quando se deseja referir à vegetação de 

uma certa área, por plantas, sem levar em conta a classificação das espécies.”A 

cobertura Vegetal é composta de diversas entidades vegetais taxonômicas que 

se encontram numa determinada área”.(Grise, 2000: 187). 
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No vocabulário básico de Meio Ambiente da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro, cobertura Vegetal é o termo usado no mapeamento 

de dados ambientais, para designar os tipos ou formas de vegetação natural ou 

cultural (plantada) que recobrem uma certa área ou terreno. A saber: matas, 

capoeiras, campos, culturas diversas, etc. 

 

No glossário de ecologia da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, 

cobertura vegetal é a proporção (em porcentagem) de área do substrato, coberta 

pela projeção vertical das partes aéreas das plantas que compõem um tipo de 

vegetação ou determinada classe de tamanho. Segundo a ACESP, existem três 

tipos de Cobertura Vegetal e classificam-se em: 

 

1) Cobertura de Copa – Toda área incluída dentro de um contorno formado 

pela ligação dos pontos externos das copas e assim, incluindo o espaço 

vazio entre as copas. 

2) Cobertura de Ramagem – Toda a área incluída dentro do contorno formado 

pela ligação dos pontos extremos das folhas e caule de cada ramo 

incluindo assim os espaços entre as folhas. 

3) Cobertura de Folhagem – Área realmente coberta pelas folhas, ramos e 

caule, excluindo os espaços. Esta cobertura é biologicamente importante 

porque sombreia o chão.  

 

Para GOUVÊA (2001), a cobertura vegetal pode ser entendida através dos seus 

vários componentes que formam: Unidades de conservação, parques, jardins 

botânicos, arborização de vias, praças, margens de cursos d’água e a vegetação 

contida nos jardins e quintais de edificações. 

 

Já para COSTA (1980), que não trabalha com o termo cobertura vegetal, quando 

aborda os conceitos sobre vegetação, afirma que florestas ou matas são um 

conjunto de árvores que ocupam uma determinada área, que vivem em sociedade 

e encontram-se divididas em três grupos: as florestas, as matas e os bosques.  
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• Floresta designa uma grande extensão de solo coberto por vegetação com 

predomínio de árvores e com certa densidade.  

• Mata refere-se a uma superfície que pode ser de reduzida dimensão, 

instalada e tratada pelo homem, visando determinado objetivo como: 

obtenção de madeira, lenha, frutos, combate a erosão, etc.) 

• Bosque refere-se a uma mata mais ou menos aberta, com pouca 

densidade de vegetação, visando também um determinado objetivo.   
 

KUHLMANN E PEREIRA (1998), citam que as plantas ou comunidades de 

plantas, da mesma forma que relevo, os solos, e o traçado das redes 

hidrográficas, têm características físicas distintas que constituem elementos 

essenciais da paisagem. Para eles a cobertura vegetal é a projeção vertical 

sobre o solo das copas das plantas de determinado habitus por estrato. Por 

habitus, se entendem os vários indivíduos (formas biológicas) que se apresentam 

sob este estrato, tais como, conjunto de: árvores, arbustos, herbáceas e musgos. 

 
Cobertura vegetal es la expresion de la interacion entre los fatores bióticos y 

abióticos sobre um espacio determinado as decir es el resultado de la 

associacion espacio-temporal de elementos biológicos vegetales 

característicos, los caules conforman unidades estruturales y funcionales. 

(Arango,2004) 

 

Podemos observar uma certa coerência entre os conceitos no Brasil e no exterior. 

Assim, entendemos que cobertura vegetal é uma formação vegetal que se 

caracteriza como conjuntos vegetais compostos de árvores, arbustos e 

herbáceas. 

 

Apesar da grande variedade de termos entre pesquisadores e órgãos de 

pesquisa, todos concordam quanto à classificação da massa vegetal, onde a 

formação ou cobertura vegetal é baseada na altura do extrato arbórea superior, 

na densidade da cobertura e em outras características que definem sua estrutura.  
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Outro fator unânime entre os pesquisadores, órgãos de pesquisas, ongs e 

planejadores urbanos é que a cobertura vegetal esta diminuindo sensivelmente a 

cada ano nos centros urbanos, causando mudanças na paisagem e no clima. Nos 

centros históricos urbanos, a perda da cobertura vegetal não só traz prejuízos ao 

patrimônio, mas prejuízos à qualidade de vida da população nativa.  

 

O conhecimento sobre os benefícios da cobertura vegetal nos centros urbanos é 

milenar. Povos antigos utilizavam as áreas verdes contíguas às residências para 

atender às suas necessidades imediatas de conforto ambiental e alimentação. 

Portugal exportou para suas colônias o mesmo trato para com os quintais, o 

cuidado com a horta e o pomar, também uma característica dos monastérios, 

onde se via o trato mongiano das plantas que serviam de alimento, ingredientes 

para o tempero e remédio. O pomar, a horta e as ervas medicinais eram 

apropriados da natureza e eram absorvidas pelas práticas cotidianas.   

 

Em Olinda, OLIVEIRA (1997) faz menção ao plantio freqüente de frutas cítricas 

como: laranja, lima, tangerina e limão para uso na culinária portuguesa. Essa 

cobertura vegetal predominou nos séculos XVI, XVII e XVIII. A partir da segunda 

metade do século XIX com a inauguração do Jardim Botânico de Olinda, novos 

vegetais são incorporados aos viveiros de aclimatação. 

 
 Os jardins privados e quintais perduraram até o novecentos. “A partir do século 

XIX, o jardim torna-se público, no interior da paisagem urbana, dotado de uma 

função biológica e, mais tarde social. Nem por isso desapareceram os jardins 

privados - em contextos históricos que fazem ecoar nova temática: a da 

privacidade”.(Menezes, 2002: p 44).    

 

Segundo AZEVEDO (1999), no século XIX, quando Vauthier projetava e construía 

o Teatro de Santa Isabel, certa vez comentou que a ausência de árvores no 

contexto das cidades coloniais brasileiras se devia em parte, “à influência 

mourisca, que considerava a vegetação um signo do campo e, portanto, não 

devia misturar-se à obra do homem”.  



 

 60

 
Ainda hoje, muitos compartilham dessa tese, acreditando que as cidades são para 

os edifícios, a questão do verde é apenas um capricho da estética. As praças e 

parques podem funcionar sem uma única planta, como a praça de São Pedro em 

Roma. Na Europa isso pode até ser verdade, mas não se encontram muitas 

pessoas passeando por volta das 12:00 horas na praça barão de Rio Branco, 

conhecida também por Marco Zero no centro velho do Recife em Pernambuco. 

 

Atualmente vários estudiosos no mundo vão de encontro a este pensamento, 

demonstrando em suas pesquisas a importância da cobertura vegetal da cidade 

no cotidiano das pessoas. Esse novo tipo de abordagem traz a discussão da 

conservação do meio ambiente para o locus urbano. A cidade é o local escolhido 

por 80% da população mundial para morar. A melhoria desse ambiente é de suma 

importância para a qualidade de vida e o conforto ambiental das populações 

urbanas. 

 

A preservação dos recursos naturais do planeta terra nasceu da luta das ONGS 

na década de 1970 e 1980 e influenciou também os órgãos internacionais, que 

passaram a modificar sua óptica em relação à conservação e preservação do 

ambiente natural e também do ambiente construído. 

 

Até bem pouco tempo atrás, a beleza das cidades históricas brasileiras era 

avaliada não pela presença da natureza, dessa cobertura vegetal convertida em 

patrimônio cultural, compondo o entorno, mesclando as edificações, mas era 

avaliada unicamente pela qualidade do seu casario colonial e às vezes de uma 

forma isolada, desconsiderando o entorno e o conjunto da paisagem.   

 

Sorte ou não, o caso da cidade de Olinda, foi diferente, pois Aloísio Magalhães na 

sua incansável luta a favor do patrimônio histórico do Brasil, em reunião do comitê 

da UNESCO e no parecer sobre a cidade declarou a importância da Cobertura 
Vegetal, que de uma maneira singular e única permeia os elementos 

arquitetônicos dentro do sítio. Por isso, justifica-se a importância da preservação 



 

 61

 
do conjunto paisagístico de Olinda. A vegetação plantada pela mão dos primeiros 

colonos e depois através de gerações subseqüentes não é natural, mas sim 

cultural. 

 

No nosso país, não conhecemos nenhuma pesquisa que se debruce sobre a 

vegetação como elemento cultural de um povo, apenas alguns artigos 

esporádicos. Os poucos estudos a que tivemos acesso tratam da Cobertura 

Vegetal como elemento necessário ao ecossistema urbano. Outros estudos se 

concentram no desmatamento da Floresta tropical, da Amazônia e da Mata 

Atlântica. O referido tema precisa ser trabalhado de uma maneira mais profunda. 

 

Algumas pesquisas sobre a cobertura vegetal que integra os espaços verdes 

privados, que interagem com as edificações, com pomares, jardins e quintais 

foram realizadas primeiramente por (CHEVALIER in MENEZES (2000) na França 

e na Inglaterra, no sentido de identificar a característica cultural da utilização 

desses espaços verdes privados). 

 

Segundo MENESES (2002), no estudo de CHEVALIER, a cobertura vegetal 

composta de jardins, hortas pomares e etc, revela a importância que eles 

possuem para expressar as diversas alternativas históricas e os conflitos entre o 

público e o privado. Este estudo demonstra várias assimetrias, por diferentes 

heranças históricas. A apropriação do espaço muda de acordo com a herança 

cultural de cada um destes países. Na Inglaterra, o que eles chamam de quintal, o 

jardim posterior, é utilizado mais individualmente pela família: estar naquele 

espaço é estar em casa. O jardim propriamente descrito, defronte da casa, tem 

um caráter individual, age como uma representação do lar, marcador da 

identidade. A jardinagem na Inglaterra é uma expressão colonizadora. Os 

britânicos expressam a relação do casal pelo cuidado a dois do jardim. O jardim é 

uma continuação do lar.  O jardim pode ser considerado como "uma apropriação 

da natureza por intermédio de práticas cotidianas na constituição da esfera 

doméstica” (Meneses,2002:37). 
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Para os Franceses, ainda segundo MENEZES (2002), o espaço de transformação 

não é o jardim, o cultivo da grama e da flor, é sim a culinária. Os jardins privados 

não têm um caráter individual. Ao invés do cuidado com as flores, a horta é um 

modelo mais difundido nos quintais dos centros urbanos da França. O cultivo da 

terra com hortaliças e outras culturas vegetais na França tradicional é 

característico da organização das linhagens, o trato com a terra é passado de pai 

para filho, e tem a culinária como referência individual, comunitária e nacional. No 

caso da Inglaterra, o cultivo da terra nos centros urbanos está relacionado com o 

trato da jardinagem, sendo considerado como uma manifestação da cultura 

nacional.  

 

Como monumento é que foram sempre tratados os jardins, principalmente os 

chamados jardins históricos, facilmente assimilados às demais categorias do 

patrimônio histórico (Goutly,1993, apud Meneses, 2002; 51). 

 

 

O cultivo de uma determinada tipologia de Cobertura Vegetal nos espaços verdes 

privados está relacionado com a cultura do lugar. Essa cobertura vegetal pode 

estar inserida em um jardim frontal de uma edificação, na sua lateral que 

regionalmente denominamos de oitões, em jardins internos, nos fundos dos lotes 

que denominamos quintais ou no telhado, reinvenção modernista. Indiferente de 

onde esteja inserida e de seu caráter cultural, a cobertura vegetal é de essencial 

importância para a paisagem urbana e para a melhoria das condições de vida das 

populações.   

 

Para NUCCI (2001), a cobertura vegetal é um atributo muito importante, para ser 

negligenciado. Ao contrário de muitos outros recursos físicos da cidade, a 

Cobertura Vegetal é relacionada pela maioria dos cidadãos como de função 

psicológica e cultural. Porém, são vários os atributos da vegetação e sua 

conservação é de suma importância para a qualidade de vida das cidades. 
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Dessa forma, a qualidade ambiental, se encontra incorporada ao discurso de 

desenvolvimento sustentável. Está estritamente ligada à quantidade de cobertura 

vegetal na cidade, ou ao índice de verde urbano por metro quadrado, que é a 

distribuição de vegetação urbana por habitante. 

 

Essa questão da quantificação da vegetação pode ser expressa de várias formas: 

em quantidade de áreas verdes por habitante ou por quantidade de cobertura 

vegetal. Na realidade, para enfrentar esse assunto pode-se falar através de 

diferentes índices para expressar o verde nas cidades.  

 

O índice de áreas verdes é aquele que expressa a relação entre os espaços livres 

de uso público, em Km2 ou m2, pela quantidade de habitantes que vivem em uma 

determinada cidade. Neste cômputo, entram as praças, os parques e os 

cemitérios, ou seja, aqueles espaços cujo acesso para população é livre. Vale 

salientar que se deveria trabalhar com um primeiro valor, que é em função da 

quantidade total das áreas existentes, e um segundo, recalculado, que expresse 

quantas dessas áreas estão sendo realmente utilizadas, após uma avaliação do 

seu estado de uso e conservação. Atualmente estes índices estão em desuso, 

haja visto, que a vegetação se comporta de diferentes formas em cada fitoregião. 

 

Outro índice que pode ser gerado é o índice de cobertura vegetal em área urbana. 

Para obtenção desse índice é necessário o mapeamento de toda cobertura 

vegetal de um bairro ou cidade e posteriormente quantificado em Km2 ou m2. 

Conhecendo-se a área total estudada, também se chega à porcentagem de 

cobertura vegetal que existe no bairro ou cidade. Se mapearmos somente as 

árvores, esse índice expressará somente a cobertura vegetal de porte arbóreo.  

 
Ainda em relação aos índices é importante comentar que está difundida e 

arraigada no Brasil a assertiva de que a ONU, ou a OMS, ou a FAO, 

considerariam ideal que cada cidade dispusesse de 12m2 de área 

verde/habitante.(Cavalheiro & Del Picchia, 1992). 
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Em sua tese de doutorado, NUCCI, fez o levantamento do quantitativo da 

cobertura vegetal para o Distrito de Santa Cecília, na cidade de São Paulo. No 

trabalho, o autor mapeou as "manchas de verde", obteve o valor em m2 e depois 

dividiu pela população residente no distrito, chegando ao “índice de verde por 

habitante”. Neste caso, ele considerou todo o verde (cobertura vegetal) existente 

no bairro, independente de ser área pública ou particular e não se preocupando, 

com o acesso da população a essas áreas. Em seguida, o autor diferenciou as 

áreas verdes públicas das áreas verdes privadas e obteve também o índice de 

áreas verdes. 

 
Define-se como cobertura vegetal as “manchas de vegetação” visualizadas a 

olho nu em foto aérea na escala 1:10.000. Como todas essas manchas 

apresentam uma importância ecológica, elas não podem ser desprezadas (...) 

Portanto estão incluídos a arborização de rua, as praças, os canteiros e a 

vegetação localizada em áreas particulares (Nucci, 2001:171) 

 

 

Segundo NUCCI (2001), a pesquisa mostrou uma maior preocupação com o lado 

ambiental do espaço urbanizado, com o adensamento da cidade, e a 

conseqüente perda da massa vegetal. A cobertura vegetal mensurada 

encontrava-se nos diversos espaços urbanos: espaços vegetados livres, públicos 

e privados.    

 
A partir do exposto, entende-se o conceito de cobertura vegetal e sua 

importância, tanto na questão do embelezamento das cidades, como elemento 

componente das paisagens urbanas, quanto nas questões relativas, à qualidade 

ambiental das populações das cidades. Assim sendo, o índice de cobertura 

vegetal por habitante é de suma importância para avaliação dessa qualidade. O 

aumento ou diminuição desses índices pode alterar a paisagem dos espaços 

urbanos e, conseqüentemente, causar vários impactos ambientais, levando à 

mudança de clima, regime de ventos e oferta de água.  
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1.2.2 AS VÁRIAS VISÔES DA PAISAGEM. 
 
Como afirma CORREA E ROSENDAHL (2000), a paisagem é constituída por um 

conjunto definido de fatos observáveis que podem ser estudados quanto à sua 

associação e origem. Para estudarmos a paisagem, temos que perceber as 

conexões entre suas características da paisagem e o agrupamento humano que a 

habita. Segundo TUAN (1974), a origem de algumas obras encontra-se nas 

dimensões míticas e simbólicas da paisagem ou da cultura. 

 

Referindo-se aos habitantes humanos, TUAN afirma que são várias as maneiras 

do homem se relacionar com o meio ambiente, tem a ver, com as formas 

topográficas e o grau de visibilidade nas paisagens onde se instala seu habitat. A 

esse elo afetivo entre o homem e o lugar, TUAN denomina de topofilia. 

 

TUAN (1974), afirma que a topofilia é essencial para a preservação do meio 

ambiente natural e construído. Dessa forma, entendemos que a relação da 

população nativa com o lugar é importante para a salvaguarda, tanto do conjunto 

do patrimônio de pedra e cal quanto da cobertura vegetal. Ambos são elementos 

essenciais que formam a paisagem cultural e patrimonial, e esta relação faz a 

diferença na preservação das características do Sítio Histórico de Olinda. 

 

O meio ambiente natural e a visão do mundo estão estreitamente ligadas, 

segundo TUAN. A visão do mundo, se não deriva de uma cultura estranha, 

necessariamente é construída de elementos do ambiente social e físico de um 

povo, refletindo os ritmos e as limitações do meio ambiente natural.  

 

Nos seus estudos da paisagem cultural, CORREA e ROSENDAHL (1998) 

afirmam que a paisagem inclui: 1) as características da área natural e 2) as 

formas sobrepostas na paisagem física pelas atividades do homem, ou seja, a 

paisagem cultural. O Homem é o último agente da paisagem. 
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O homem deve ser considerado o maior agente geomorfológico, já que através 

dos séculos vem transformando a Paisagem Natural. Na maioria das vezes essa 

ocupação de novas áreas é destrutiva, pois o ser humano ainda não aprendeu a 

conviver de forma pacífica com o meio ambiente.  

 

A paisagem Cultural, segundo CORREA et al...(1998), é formada a partir da 

paisagem natural pelo grupo cultural. O grupo é a força ativa, a área natural é o 

meio, milieu, no qual o grupo atua e a paisagem cultural é o resultado. 

 

Para o geógrafo WAGNER E MIKESELL (2002), a paisagem cultural refere-se ao 

conteúdo geográfico de uma determinada área ou um complexo geográfico de um 

certo tipo, no qual são manifestas as escolhas feitas e as mudanças realizadas 

pelos homens, enquanto membros de uma comunidade cultural. 

 
A paisagem cultural é um produto concreto e característico da interação 

complicada entre uma determinada comunidade humana, abrangendo certas 

preferências e potenciais culturais, e um conjunto particular de circunstâncias 

naturais. Ë uma herança de um longo período de evolução natural e de muitas 

gerações de esforço humano.(Wagner e Mikesell, 2000; 132).  

 

A evolução de uma paisagem esta ligada à história de qualquer comunidade que 

se fixa em um determinado sítio. A implantação e o desenvolvimento desse 

núcleo urbano evoca seus problemas culturais, ecológicos, econômicos e sociais 

ao longo do tempo.  

 
A evolução de uma paisagem é um processo gradual e cumulativo - tem uma 

história. O estágio nessa história tem significados para a paisagem atual, assim 

como para as do passado. Além disso, as paisagens culturais atuais do mundo 

refletem não apenas evoluções locais, mas também grande número de 

influências devido às migrações, difusão, comércio e trocas. Subjacente a 

maioria das áreas culturais de hoje está uma longa sucessão de diferentes 

culturas e desenvolvimentos culturais. (Wagner  e Mikesell, 2000;141). 
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Compartilhando a visão de WAGNER e MIKESEL (2000), verificamos que a 

paisagem é cumulativa e também está carregada de heranças. Dessa forma, 

reiteramos a necessidade de não se preservar somente a obra de pedra e cal, 

mas todos os outros elementos culturais que influenciam o desenvolvimento da 

urbe, tais como: sons, músicas, contos, artesanatos, culinárias e a cobertura 

vegetal. 

 

Para DEL RIO (1998), a paisagem deve ser compreendida como o cenário que 

nos rodeia, participa e conforma o nosso cotidiano. Atualmente, ainda segundo 

DEL RIO, procura-se um conceito de paisagem mais holístico, compondo-se os 

mais diferentes olhares sobre a paisagem, de forma a entendê-la nos mais 

diversos pontos de vista.  

 

Segundo TROLL (1997), é cada vez mais necessário, considerar a paisagem 

como uma unidade orgânica e estudá-la em um ritmo temporal e espacial em 

seus diversos fatores. Atualmente o conceito de paisagem está presente na 

ciência e na arte. Porém, apenas a geografia deu a seu uso um valor científico, 

transformando-a em toda uma teoria de investigação. O termo paisagem 

geográfica diz respeito a um setor de superfície terrestre definido por uma 

configuração espacial determinada, resultante de um aspecto exterior do conjunto 

de seus elementos e de suas relações externas e internas. (Troll, 1997,04). 

 

Conforme TROLL (1997), distinguem-se paisagens naturais e paisagens culturais. 

A paisagem natural é aquela intocada pelo homem, e a paisagem cultural, além 

de compreender os fenômenos naturais, compreende que os que pertencem à 

economia, ao cultivo, ao tráfego, à população com sua língua, sua tradição e sua 

nacionalidade, à estrutura social, às artes e à religião. A partir dele o movimento 

de proteção à natureza e do paisagismo estabeleceu os conceitos de proteção, 

conservação e criação de paisagens.(Troll, 1997; 02). 
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Para outros autores como os estudiosos CORRÊA E ROSENDAHL (1998), a 

paisagem é vista como um conjunto de formas naturais e culturais associadas em 

uma área. O tempo é uma variável fundamental.  O mesmo Rosendahl utiliza as 

palavras de Sauer (1925, apud Correa 2000) para reiterar o conceito de paisagem 

cultural “A paisagem cultural é modelada a partir da paisagem natural por um 

grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem 

cultural é o resultado”. 

 

O tempo foi uma variável fundamental no caso do Centro Histórico de Olinda, de 

modo que os diversos momentos históricos foram determinantes para construção 

da paisagem atual, modelada através dos séculos pelas mãos primeiramente dos 

colonos portugueses e depois pelas várias gerações mestiças, dando-lhes 

retoques indígenas, africanos, franceses, alemães, italianos, espanhóis.  

 
A paisagem, resultado de sensações a partir de um objeto, ou objetos - que 

considera o indivíduo, seus movimentos e seu condicionamento histórico - 

cultural, isto é, a dimensão do espaço associado há um tempo, o nosso tempo 

histórico, é uma herança de muitos diferentes momentos. (Santos, 1999; 98). 

 

Atualmente, se discute um outro tipo de paisagem que se relaciona diretamente 

com os sítios culturais, a Paisagem Patrimonial. Para MENEZES (2002), além 

de funcionar como uma referência na memória das gerações atuais é importante 

para a sedimentação das gerações futuras. Nesse caso, o ambiente construído 

não está dissociado da cobertura vegetal, faz parte também da paisagem 

patrimonial. A cobertura Vegetal, um dos elementos dinâmicos da paisagem, 

possui agora outra função além da ecológica, uma função patrimonial.  

 

Dessa forma, entendemos que a cobertura vegetal do centro histórico é um 

sistema, um componente da paisagem, não pode se expressar separadamente do 

contexto do casario colonial, da obra de pedra e cal, da malha urbana viária e do 

cotidiano da cidade, sob pena de perda da paisagem cultural, conseqüentemente 

perda de patrimônio cultural e de paisagem patrimonial. 
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Para reiterar nosso pensamento, nos apoiamos também em SÁ CARNEIRO 

(2002 apud Universidade de Manchester 1976), onde ela afirma que: a paisagem 

é a configuração espacial formada por objetos e atributos físicos, naturais e 

artificiais, e resultado do processo histórico da relação do homem com a natureza.  

 

Para SAUER (1925, apud Correa, 2000), esses objetos que existem juntos na 

paisagem em interrelação, constitui-se numa realidade como um todo que não é 

expressa pela consideração das partes componentes separadamente, onde a 

área tem forma, estrutura e função e forma um sistema.  

 

Um sistema (do grego systema, grupo), segundo FRANCO, é uma classificação 

baseada na topografia, solos, vegetação e intervenção antrópica, correlacionadas 

com a geologia, a geomorfologia e o clima.“As partes distintas de um dado 

sistema de paisagem constituem-se nas unidades de paisagem, as quais por sua 

vez são configuradas como elementos de paisagem”. (Franco 1997; 136). 

 

LEFEBVRE (1991), afirma que as cidades atuais, não são mais como as cidades 

antigas, a cidade de hoje funciona como um sistema urbano, complexo, tende a 

se constituir em um sistema fechado. 

 

Fica claro que os sistemas de paisagens podem ser ordenados tanto por 

predominância física, presentes na natureza ou criados por ação antrópica: 

conjunto de montanhas, uma serra, correntes hídricas, bacias hidrográficas, 

represas, metrópoles, cidades, vilas, aldeias ou centros urbanos históricos, que 

essa paisagem é percebida geralmente pelo olhar do observador do lado de fora.  

 

LYNCH (1999) relata que, as cidades são percebidas em grande parte pelo seu 

meio ambiente externo, Para ele, a paisagem está no olhar de fora da cidade 

sobre o sistema da paisagem e não nas unidades. Ele considera o sistema 

completo com todos os elementos agrupados. 
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Para HARVEY (1996), existem nas cidades três paisagens constantes: a 
paisagem instituída (aquela paisagem plantada pelo poder público, nas praças, 

parques e outros logradouros); a paisagem natural, resquícios de antigas matas 

ou espontâneas e a paisagem cultural (a paisagem humanizada dos espaços 

privados) que reflete valores culturais referentes à natureza. HARVEY também 

reconhece que a diversidade ecológica nas cidades, composta de fauna e flora 

urbanas é socialmente necessária para a saúde e qualidade de vida da população 

nos centros urbanos.  

 

Seguindo o pensamento de HARVEY, outro estudioso, FRANCO (1997), relata 

que há três tipologias de paisagens, existindo lado a lado nas cidades. A primeira 

é nutrida por uma paisagem institucionalizada em que gramados, canteiros, 

árvores e fontes são planejados para serem alvo do apreço, do olhar público, cuja 

sobrevivência depende de altos investimentos públicos. A segunda é da 

paisagem fortuita das plantas que crescem naturalmente nos lugares inundáveis 

ou esquecidos da cidade. Essa vegetação recobre o solo urbano de verde, flores 

e sombras e não dispõe de nenhum custo ou cuidado, enfrentando ainda altos 

índices de poluição, solos estéreis, pisoteio e os trabalhadores da limpeza e 

manutenção das cidades. A terceira é a paisagem humanizada dos espaços 

privados, produto de forças culturais, ora escondidas e distante atrás das vielas, 

nos quintais particulares, ora visível e próxima nos recuos fronteiriços das casas e 

prédios. 

 

No caso de HARVEY e FRANCO, eles abordam a paisagem com enfoque na  

óptica da cobertura vegetal, que será vista de uma forma mais aprofundada no 

nosso estudo de caso, o centro urbano histórico de Olinda. Também, podemos 

observar que as três categorias de paisagem convivem harmonicamente, no 

núcleo histórico da cidade e o fato central é que essas paisagens vêm 

desaparecendo, ano a ano, devido a atividades predadoras ou falta de 

conservação. 
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A paisagem humanizada relatada por FRANCO, ou a paisagem cultural 

especificada por HARVEY, foram cultivadas ao longo dos séculos, inicialmente 

por colonos vindos de Portugal na comitiva de Duarte Coelho Pereira e depois por 

seus descendentes. Essa Cobertura Vegetal foi cultivada com o intuito de 

complementar a alimentação doméstica. As ordens religiosas também deram sua 

contribuição durante o período colonial organizando em seus sítios, pomares, 

hortas e canteiros fitoterápticos para consumo próprio e para a população.   

   

MENEZES (2002), afirma que a paisagem cultural dos Centros Urbanos 

Históricos, com efeito, sempre foi entendida como constitutiva e expressiva do 

caráter nacional, e é indiscutível o caráter que ela possui como papel na fixação 

das identidades nacionais. Diante de tantas transformações urbanas, a paisagem 

foi convocada para estabelecer o seu papel, sedimentar identidades, mostrar que 

o caráter de certos espaços urbanos detém uma aura essencial fundacional. 

 

Essa essência de fixação das identidades está também presente na leitura da 

paisagem patrimonial. Os centros urbanos históricos guardam esse caráter 

fundacional, o embrião da cidade, os primeiros lotes, a construção da primeira 

casa, a formação da primeira rua, os primeiros jardins, as primeiras hortas as 

primeiras fruteiras, o cultivo de plantas medicinais, os cítricos tão característicos 

da península Ibérica. Ações que valorizavam o ambiente nos séculos XVI, XVII, 

XVIII e XIX, que fomos perdendo a partir do século XX. Além de sanar a fome da 

população, a cobertura vegetal era responsável pela amenização do clima, 

através da diminuição da radiação solar no solo, tornando o lugar mais fresco e o 

solo mais resistente a erosões e deslizamentos, tão constantes nos dias atuais.  

 

Na visão de SÁ CARNEIRO (2002), proceder à leitura da paisagem hoje é 

compreender as modificações ao longo do tempo e entender o processo de 

ocupação no qual os bens patrimoniais ainda existem e estão integrados, com 

todos os seus elementos, de forma exemplar, nos seus contextos naturais.   
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Ainda segundo SÀ CARNEIRO (2002; 144), é a paisagem que contém o 

patrimônio natural e cultural, monumentos, áreas históricas e jardins históricos. 

Essa preocupação com a preservação das paisagens patrimoniais é recente e 

vem se formando a partir da carta de Veneza (1964), com as recomendações 

relativas à salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios, e a qual 

citava a proteção do entorno imediato dos monumentos e sítios. Reforçando 

essas recomendações em 1975, na carta de Amsterdã foram considerados como 

patrimônio cultural, conjuntos inteiros, como cidades históricas, bairros urbanos, 

aldeias, conjuntos tradicionais, parques e jardins históricos. Na carta de Florença 

(1981), relativa à salvaguarda dos jardins históricos, o ICOMOS, considera a 

vegetação como obra de arte, monumento vivo, passivo de ser preservado. 

 
A paisagem é uma obra: obra esta que emerge de uma terra lentamente 

modelada, originariamente ligada aos grupos que a ocupam através de uma 

recíproca sacralização que a seguir profanada pela cidade e pela vida urbana 

(Lefbreve,1991;67) 
 

Verificamos então que os bens patrimoniais sejam eles obra de pedra e cal ou a 

cobertura vegetal, estão integrados dentro de um conjunto. De certa forma, essa 

paisagem vem se modelando através dos tempos e tem seu caráter ligado às 

gerações passadas e gerações atuais, dependendo sua conservação da interação 

do meio com essa população nativa. A conservação da cobertura vegetal ou da 

paisagem humanizada se faz pelos laços afetivos que a população tradicional tem 

com o lugar. Para reforçar essa tese, nos apoiamos em SPIRN, no se livro jardim 

de granito quando cita a relação do lugar, da paisagem e a relação afetiva com os 

moradores. 

 
A paisagem, entendida como o resultado da intervenção humana sobre a 

natureza, associa as pessoas ao lugar, criando laços afetivos a partir de sua 

linguagem. A história dos elementos da paisagem resume vários diálogos da 

história dos homens. Portanto a linguagem da paisagem é composta de ações 

humanas, ou gestos, ou textos.(Spirn, 1998,43). 
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A compreensão dos centros histórica atualmente não se dá apenas como centro 

de produção, econômico e cultural. Considera-se esse meio urbano como 

patrimônio cultural, ambiente natural e ambiente construído, compreendendo 

fauna e flora urbanas que, somadas a população formam um conjunto integrado. 

A esse conjunto denominamos paisagem cultural e, quando essa paisagem 

encontra-se em um sítio urbano, onde seu caráter está carregado de simbologia, 

imagens, memória e herança, denominamos de paisagem patrimonial.   
 

O homem está sempre interferindo e modificando a paisagem de acordo com as 

suas necessidades. A está transformação denominamos de antropia. Portanto a 

paisagem não é estática, é dinâmica. As paisagens também transmitem aos 

usuários emoções e sensações. O observador é um agente único na 

interpretação das paisagens, pois a paisagem é vista de uma forma pessoal. 

 

Atualmente, no Centro Histórico Urbano de Olinda, a paisagem, apesar de 

dinâmica, está se transformando de uma forma muita acelerada, não permitindo 

ao usuário ou o observador acostumar-se a elas. Não se apropriando, o 

observador ou o morador nativo, tende a não criar um laço afetivo, que TUAN 

definiu de topofilia, e dessa forma não se interessa de conservar o patrimônio 

Cultural, seja ele uma requalificação, uma intervenção arquitetônica ou a 

cobertura vegetal de um espaço privado ou público. 

 

O sucesso na preservação do patrimônio cultural dos centros históricos urbanos 

espalhados pelos cinco continentes do mundo é envolver as comunidades nativas 

na conservação da sua herança, dos seus bens culturais, ou seja, conceber 

gestões compartilhadas entre o poder público e a sociedade, de forma a todos se 

sentirem protagonistas da gestão ou ainda, trata-se de coadunar a conservação 

da paisagem cultural com a utilização deste recurso insubstituível de forma 

sustentável. E no que tange a cobertura vegetal, é enxergá-la pelo prisma da 

preservação ecológica e patrimonial, permitindo assim a permanência da 

paisagem patrimonial. 
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1.2.3 COBERTURA VEGETAL, ADENSAMENTO URBANO E QUALIDADE 
AMBIENTAL. 
 

As cidades, assim como o meio ambiente natural, possui, entrada, trocas e saída 

de matéria e energia. Nesse sentido, podem ser consideradas como um 

ecossistema. A esse tipo de sistema denominamos de ecossistema urbano. A 

ecologia urbana é a área do conhecimento responsável pelo estudo das cidades, 

sob a ótica ecológica e das alterações ambientais decorrentes da urbanização. 

 

Sabemos que o meio urbano não é auto-sustentável, é um sistema aberto. Para 

conseguir se sustentar os centros urbanos utilizam grande quantidade de 

recursos naturais provenientes de outros sistemas, como os naturais, os 

seminaturais e os agrários.  

 

A urbanização, em maior ou menor escala, provoca alterações no ambiente das 

cidades. Essas alterações ocorrem no micro-clima e na atmosfera das cidades, no 

ciclo hidrológico, no relevo, na fauna e na cobertura vegetal. 

 

Segundo FRANCO (1997), os processos naturais, que contribuem para a forma 

física da cidade e os quais de tempos em tempos se transformam, têm sido 

esquecidos e negligenciados pela civilização. No cotidiano conturbado das 

cidades, soluções urgentes têm sido aplicadas para solucionar o caos urbano, 

sem levar em consideração o planejamento urbano e ambiental. Estas medidas 

mitigadoras apenas protelam os problemas, retardando a degradação do meio 

ambiente. 

 
Vastas áreas de terra tornam-se improdutivas dentro das cidades. Há enormes 

quantidades de água, energia e nutrientes que se desperdiçam na drenagem, 

na distribuição de esgotos e outros processos urbanos, não havendo nenhuma 

percepção desses valores, estes acabam por degradar ainda mais o meio 

ambiente.(Franco 1997; 206).  
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Essa forma de tentar solucionar os problemas imediatos com paliativos, sem o 

tempo dedicado a um bom planejamento, tem trazido grandes problemas ao meio 

ambiente e ao cotidiano das cidades. O explosivo crescimento das cidades, a 

partir da década de 1950, trouxe mudanças radicais na forma física das cidades e 

na percepção humana da terra e do meio ambiente. 

 

Problemas como enchentes, erosões, quedas de barreiras, desmoronamentos, 

congestionamentos, assoreamentos, alagamentos e desmatamentos aumentarem 

muito com o processo de urbanização desenfreada, causando enormes prejuízos 

financeiros à população e aos governos. 

 

Dentre esses problemas, destacam-se os desmatamentos, os cortes e aterros de 

grandes áreas para solucionar o déficit habitacional. A Cobertura Vegetal  Cultural 

é quase totalmente dizimada para a construção de moradias de precária 

estabilidade e as sobras de terreno são deixadas nuas ou utilizadas para o plantio 

de vegetação inapropriada.  

 

A situação se agrava devido à escassez da vegetação nas áreas verdes privadas 

que, paulatinamente, vão sendo ocupadas. Com a perda da cobertura vegetal, a 

cidade torna-se árida, quente e seca. Os lotes perdem solo virgem, se adensam 

de construções, se impermeabilizam, a atmosfera se torna mais poluída e 

aquecida, devido à falta de sombras, há o aumento de áreas pavimentadas, a 

enorme presença de material particulado em suspensão (poeira, fuligem) e a 

umidade relativa fica menor do que no meio natural e agrário. 

 

De acordo com MASCARÓ (2002), o sombreamento é uma das funções mais 

importantes da cobertura vegetal arbórea no meio ambiente, tendo como 

finalidade amenizar o rigor térmico da estação quente, diminuindo a temperatura 

das edificações e pavimentos, assim como a sensação de calor dos usuários. 
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Dessa forma, a perda da vegetação além de elevar o grau de temperatura dos 

ambientes, também modifica o ciclo das águas, com a impermeabilização do solo. 

Os cursos d’água são retificados, não respeitando a existência e necessidade das 

matas ciliares. Com essas medidas, as águas atingem os fundos de vale 

rapidamente e não tendo condições de vazão suficiente, causam as enchentes. 

Além disso, as águas carregam material para os rios, como terra, lixo, entulho que 

contribuem com o assoreamento.  

 

Com a perda da Cobertura Vegetal, a fauna original é dizimada em função da 

destruição de seu habitat natural. Algumas espécies de animais se sobressaem 

nas cidades, devido às condições favoráveis que encontram para sua proliferação 

e pela ausência de seus predadores naturais, provocando um desequilíbrio nas 

cadeias alimentares tais como: baratas, ratos, pombos, pardais, escorpiões, 

formigas e cupins, inimigos ferrenhos do patrimônio. 

 

No Brasil, a situação de grande parcela da população é desfavorável, milhões de 

pessoas residem em favelas sem a menor infra-estrutura urbana. O novo modelo 

de urbanismo, ordena o espaço público de forma diferente e não foi capaz de 

resolver os problemas estruturais das cidades, tendo como conseqüência o 

aumento dos impactos ambientais, extrapolando a capacidade de carga. 

 

Segundo SCHMDIT e FARRET (1982), essa problemática se arrasta há quase 

meio século. Após os anos 1960 a cidade no Brasil assume um novo papel no 

processo de desenvolvimento nacional. Mais do que nunca fica claro que o 

modelo de cidade adotado naquele instante foi insuficiente para atender aos 

enormes contingentes populacionais em êxodo rural.  

 
(...) o novo modelo gera, as correntes migratórias internas, diretamente 

associadas ao peculiar processo de modernização nacional, com intensa 

capitalização da atividade agropecuária e liberação da mão de obra do campo 

para a cidade. (Schmidit & Farret, 1982; 9). 
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O rápido processo de industrialização trouxe o campo para a cidade e com ele a 

grande oferta de mão de obra não qualificada que gerou um quadro de 

desequilíbrio no mercado de trabalho, de distorções de renda, deficiências no 

atendimento às demandas por bens e serviços de consumo. Toda essa migração 

causou o fenômeno da urbanização, por expansão de periferias, acarretando mais 

pressão por habitação e infra-estrutura urbana.   

 

Para LIPIETZ, (1982), "a cidade é antes de tudo uma aglomeração para produzir”. 

O quadro de vida, do cotidiano das pessoas, não é nada mais que uma 

reprodução social da produção e reprodução do capitalismo. Definido o local da 

produção e uma vez amarrado à socialização do trabalho, a força produtora 

ocupa o espaço geográfico mais próximo que, em geral são, as áreas verdes 

ociosas, as margens de rios e canais e alagados. Ainda segundo o autor, a 

habitação ocupa um lugar importante no ciclo de rotação do processo capitalista. 

Junto com ela é vendido um papel social ligado a uma classe social. Essa 

hierarquia se encontra expressa no lugar da divisão social do espaço, não no 

valor gasto no material de construção. O espaço é que atribui o status social. 

 
Uma concentração de enormes multidões proletárias, a alojar bem ou mal, e que só 

se alojam tendo em vista a reconstituição de sua força de trabalho de modo a poder 

continuar a produzir. Sua habitação é um custo da exploração. (Lipietz, 1982; 7). 

 

Em detrimento dessa informação privilegiada, os gestores municipais, os 

planejadores urbanos, e os grandes incorporadores que detêm o poder de vender 

o espaço urbano e transformar a cidade, fragmentaram-na, alguns no sentido de 

organizar o caos urbano que se instalou quase de forma definitiva nos últimos 

anos, alguns com a intenção de resgatar antigos espaços notáveis e outros no 

sentido de especular sobre esse solo urbano. Para isso concederam alguns 

atributos, dotaram esses espaços, de novas infra-estruturas urbanas como nos 

casos de Bolonha, Baltimore e Salvador, dentre outros centros urbanos históricos, 

e a partir dessas requalificações, os antigos espaços adquiriram novos valores.  
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A questão da terra na cidade está estritamente vinculada com a dinâmica do 

processo de urbanização espoliativo que tem ocorrido nas grandes metrópoles.  

O processo de periferização das classes populares se configura cada vez mais 

com sua marca de segregação espacial, onde a tônica dominante é a exclusão 

de grande parte da população dos benefícios urbanos. (Jacobi, 1982;53). 

 

A procura de um espaço, para construir a habitação, leva o homem a ocupar, às 

vezes de forma clandestina, áreas privadas, áreas públicas, principalmente se já 

possuírem infra-estruturas básicas, o que acarreta o adensamento urbano que 

na maioria das vezes causa um processo de favelização. 

 

A ocupação dos espaços nobres ou menos privilegiados gera uma diminuição da 

Cobertura Vegetal dessas áreas, que se dá através do arroteamento de áreas 

vegetadas para a construção de habitações. Na medida em que o processo de 

benefício urbano é desigual e segregado, essas áreas beneficiadas se valorizam 

e as áreas adjacentes sofrem um processo natural de adensamento urbano.  

 

Segundo JACOBI (1982), grande parte da população urbana das cidades é 

obrigada a escolher entre instalar-se, mesmo em condições precárias ou 

clandestinas, em áreas centrais pseudo-urbanizadas (favelas) ou alojar-se nos 

loteamentos de periferia, em sua grande maioria desprovidos de serviços urbanos 

básicos como: abastecimento d'água, saneamento, drenagem, iluminação pública, 

segurança e transporte.  

 

No processo de adensamento urbano, a ocupação dos espaços verdes públicos 

e privados acontece de forma clandestina desrespeitando a legislação urbanística 

e legislação de proteção ambiental. O desmatamento das áreas verdes públicas 

como matas ciliares, florestas urbanas, mangues e arborização urbana contida 

nas ruas e áreas verdes privadas como sítios, quintais e jardins já se tornaram 

rotina, permitindo que a cobertura vegetal dos centros urbanos desapareça 

gradativamente.  
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Atualmente, nenhuma área está protegida, seja ela preservação ambiental ou 

patrimonial. Se o espaço se constitui em um vazio urbano, estará apto a ser 

preenchido. A ocupação dos espaços verdes contidos dentro dos centros 
urbanos históricos é alarmante. No caso de Olinda, todo complexo se encontra 

protegido por legislação específica, porém o conflito é permanente. Na prática, a 

gestão da conservação desse patrimônio cultural focaliza apenas as intervenções 

nos empreendimentos de pedra e cal (as edificações), enquanto a proteção, o 

controle e monitoramento das áreas livres verdes públicas e/ou privadas são 

deixados à própria sorte.  

 
Definem-se os espaços livres, no contexto da estrutura urbana, como áreas 

parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de elementos 

construídos e/ou de vegetação - avenidas, ruas, passeios, vielas, largos, etc - 

ou com presença efetiva de  vegetação - parques, praças, jardins e etc. com 

funções primordiais  de circulação, recreação, composição paisagística, 

equilíbrio ambiental, além de tornarem viável a distribuição e execução dos 

serviços públicos em geral. (Sá Carneiro, 2000; 24). 

 

Segundo SÁ CARNEIRO E MESQUITA (2000), são denominados espaços livres, 

áreas incluídas na malha urbana, ocupadas por maciços arbóreos cultivados, 

representados pelos quintais de residências e condomínios. Ao nosso ver estes 

elementos constituem a cobertura vegetal dos centros urbanos. 

 

Para SÁ CARNEIRO et al (2000), o espaço urbano visto sob o aspecto físico é 

considerado como um complexo de espaços edificados - áreas 

predominantemente ocupadas por edificações e espaços livres. Esses dois 

espaços são resultantes das atividades humanas, institucionalizadas ou não (isto 

quer dizer obras irregulares ou licenciadas pelo município). Essas atividades 

estão de acordo com uma lógica interna, a qual é determinada por condicionantes 

do meio, pela cultura e psiquismo dos seus construtores, ao longo do tempo. 
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A cidade de Olinda foi edificada nos moldes da escola de engenharia militar 

portuguesa, com influência grega da cidade acrópole, com uma malha urbana 

quinhentista, lotes longos, generosos, modelando os quintais, pomares e hortas 

(maciços arbóreos). A vegetação foi parte integrante da cidade européia 

desde suas origens. CHOAY (1986). Olinda não foi diferente e depois do 

arroteamento da floresta tropical, os colonos ergueram suas residências e 

cultivaram jardins, hortas e pomares em seus quintais ao longo dos anos.  Essa 

tradição durou mais de quatrocentos anos, os quintais possuíam valor econômico, 

neles se plantavam as hortaliças e se criavam pequenos animais domésticos.  

 

Essa formação vegetal não surgiu por acaso. Grande parte da cobertura vegetal 

encontrada atualmente em Olinda é fruto do Horto Del Rey, o terceiro jardim 

botânico do Brasil, inaugurado nos primeiros anos do século XIX. No Horto Del 

Rey, se aclimatavam plantas exóticas, da América, da Europa e Ásia. 

 

FREYRE (1968) afirma que o naturalista inglês George Gardner aqui esteve para 

conhecer o horto botânico de Olinda e as árvores nos arredores da cidade: “O 

jardim Botânico pareceu-lhe vasto embora fosse pequena a parte cultivada (...) 

Gardner viu um jardim com plantas européias lutando contra o clima e várias 

árvores da Índia em pleno viço”.(Freyre, 1968,53). 

 

Embora muito importante para o desenvolvimento da agricultura da região o Horto 

Del Rei, local da primeira faculdade de Agronomia de Pernambuco e responsável 

pela dispersão de uma série de plantas de grande valor econômico, foi sendo 

desativado a partir de meados do século XIX. Um grande comerciante Francês 

chamado Tollenare visitou o Horto no período áureo.  
 

Fui ver o jardim de aclimatação das plantas exóticas que o governo 

estabeleceu e confiou a um francês de Caiena, escreve ele no seu diário. E diz 

que se sentiu atordoado no meio de um jardim que oferecia aos seus olhos 

tanta planta diversa: o cravo da Índia, a moscadeira, a caneleira, a fruta-pão e 

cem outros vegetais interessantes. (Freyre, 1968; 53). 
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Uma parcela da população de Olinda aproveitando nesta época a aquisição de 

mudas de plantas exóticas por comerciantes de outros centros tratou de plantá-

las em seus quintais para reproduzi-las e também comercializá-las. Dessa forma 

podemos observar ainda hoje, várias dessas plantas nos quintais e sítios da 

cidade alta tais como: sapotizeiros, abacateiros, caneleiras, frutas-pão, 

bananeiras, e tantas outras espécies vegetais. 

 

Hoje, os quintais perderam o valor econômico, a população mudou o uso dos 

seus espaços privados, parte da população os utiliza como lazer, serviços  e 

deleite, usufruindo de espaços agradáveis, a outra parcela da população utiliza 

apenas como depósito de tralhas. Para modificar o uso, ambas utilizam artifícios 

para criar novos espaços construídos. Porém, essas intervenções 

institucionalizadas ou não, ocasionam uma mudança gradual da paisagem cultural 

modelada, que causa também uma mudança da tipologia do lote e das 

edificações, acarretando "a perda da cobertura vegetal" que, como frisamos 

anteriormente, traz sérias conseqüências, uma das quais e a perda do título de 

cidade patrimônio da humanidade.  

 

São muitos os efeitos que empreendimentos em geral ou que intervenções em 

particular podem provocar aos sítios e monumentos de valor paisagístico (...). 

Também as espécies vegetais apresentam efeitos conforme impactem de 

forma benéfica ou maléfica, as características de excepcionalidade, 

singularidade ou raridade de um sítio (Delfhim, 1998,01). 

 

Os vários componentes da cobertura vegetal (árvores, arbustos, herbáceas e 

forrações) são responsáveis pelo equilíbrio ecológico urbano assegurando a 

amenização do clima, estruturação do solo, diminuição das partículas de poeira 

em suspensão, barreiras acústicas, suporte para a fauna urbana, oxigenação 

dessas áreas e o embelezamento do centro histórico urbano, todos esses fatores 

interferindo na qualidade de vida. 
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(.. ) Entende-se que a sustentabilidade urbana se consubstancia na capacidade 

de promover e manter as características apropriadas do meio ambiente, seja 

do patrimônio natural, seja do cultural, favoráveis a vida, hoje e 

permanentemente. (Sá Carneiro, 1998; 01).  

 

Segundo GUIMARÃES (1997), qualidade de vida é a condição ecológica e social 

característica de um espaço ocupado e explorado pelo homem, com garantias de 

satisfação de suas necessidades mediante o uso de recursos da natureza e de 

objetos por ele construídos. 

 
A disponibilidade de espaços para recreação e prática de esporte nas cidades 

não depende exclusivamente da existência de áreas para o desenvolvimento 

dessas atividades. A conservação e manutenção de todos elementos que 

compõem uma praça ou um parque devem merecer atenção continuada dos 

órgãos públicos que gerenciam essas áreas e da população que as utilizam. O 

uso público de uma área verde está intimamente ligado à manutenção, 

conservação e segurança que esta área recebe. .(www.agds.org.br,2003) 

 

Segundo BASSANI (2001), a expressão qualidade de vida é recente e 

primeiramente foi utilizada pela medicina na década de 1980 para avaliar as 

condições de sobrevivência da população. O conceito de qualidade de vida pode 

ser definido como: 

 
(...) um construto multidimensional referenciado a critérios sociais normativos e 

intrapessoais, a respeito das relações atuais, passadas e prospectivas que o 

indivíduo maduro ou idoso faz de suas relações com o meio ambiente. 

(Bassani,2001;45) 

   

A Qualidade Ambiental das cidades está estritamente ligada à relação entre a 

cobertura vegetal e os espaços impermeabilizados (espaços edificados, ruas 

calçadas pavimentadas) e sua manutenção. Todo elemento natural constituinte de 

uma área verde é considerado cobertura vegetal e deve ser manejado 

constantemente. A manutenção e a conservação da Cobertura Vegetal é de suma 

importância para a qualidade ambiental dos centros urbanos. 
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Conforme PELLAZO (1989), a cobertura Vegetal, principalmente a arbórea, é 

fator determinante da qualidade de vida. A manutenção da fertilidade dos solos, a 

proteção e estabilidade dos mananciais, a constância dos ciclos da água e a 

estabilização climática dependem da cobertura Vegetal. 

 

Para Nucci (1996), vários autores citam os benefícios que a cobertura vegetal das 

cidades podem trazer à população urbana. Fica claro então que a vegetação 

desempenha um papel importante na qualidade ambiental dos centros urbanos. E 

o uso das áreas verdes e da cobertura vegetal nas cidades está intimamente 

relacionado com a quantidade, a qualidade e a distribuição da cobertura vegetal 

dentro da malha urbana, de acordo com os estudos de NUCCI e CAVALHEIRO 

(1996) e AZEVEDO(1999).  

 

Estes estudos levam em consideração que a cobertura vegetal dos municípios 

consiste de áreas verdes públicas e áreas verdes privadas. Considera também a 

densidade populacional dos bairros ou setores da cidade e o potencial natural das 

áreas existentes. Dessa forma chega-se a um índice de cobertura vegetal por 

habitante. 

 

A cidade de são Paulo, segundo AZEVEDO (1999), apresenta atualmente 4.0 m2 

de área verde por habitante, caracterizando na média, como um deserto florístico. 

Segundo NUCCI (2001) 7.0 m2 de área verde por habitante é o mínimo tolerado. 

Já a cidade de Curitiba ostenta o fantástico índice de 54 m2/hab. No caso de São 

Paulo o principal motivo é o adensamento urbano, causado pelo grande número 

de habitações construídas nas áreas livres privadas: jardins e quintais. Essas 

construções clandestinas não consideram os recuos previstos na legislação 

urbanística de uso de solo. 

 

O município de Olinda possui uma área total de 42 Km2, e 380.000 habitantes 

distribuídos nesta pequena porção de território, sua área urbana é de 33Km2 onde 

está distribuído 95 % da população. Isto faz que o município ocupe o assombroso 
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quinto lugar em densidade demográfica no país. Este aspecto se reflete também 

na baixa taxa de área verde por habitante, levando o município a deter baixos 

índices de verde urbano por habitante, tornando o sítio histórico um oásis dentro 

do deserto florístico.  

 

Segundo CAVALHEIRO E DEL PICCHIA (1992), a destruição acelerada das 

áreas verdes dos Centros Urbanos nos últimos anos têm chamado a atenção de 

pesquisadores, em conseqüência de algumas alterações climáticas. Essa 

diminuição da cobertura vegetal, conseqüentemente, leva ao deserto florístico e 

à perda de várias funções ligadas à vegetação. 

 

A função ecológica deve-se ao fato da presença da Cobertura Vegetal, do solo 

não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas áreas, 

promovendo melhorias no clima da cidade e na qualidade do ar, água e solo. 

 

A função social está intimamente relacionada com a possibilidade de lazer que 

essas áreas oferecem à população. Com relação à este aspecto, deve-se 

considerar a necessidade de hierarquização, segundo as tipologias e 

categorias de espaços livres, tema que será abordado a seguir. 

 

A função estética diz respeito à diversificação da paisagem construída e o 

embelezamento da cidade. Com relação a este aspecto deve ser ressaltado a 

importância da vegetação. 

 

A função educativa está relacionada com a possibilidade imensa que essas 

áreas oferecem como ambiente para o desenvolvimento de atividades extra-

classe e de programas de educação ambiental. 

 

A função psicológica ocorre, quando as pessoas em contato com os elementos 

naturais dessas áreas, relaxam, funcionando como anti-estresse. Este aspecto 

está relacionado com o exercício do lazer e da recreação nas áreas 

verdes.(www.agds.org.br,2003) 

 

http://www.agds.org.br,2003/
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Essas diversas funções são importantíssimas para a qualidade de vida da 

população das cidades e neste sentido devemos nos empenhar, poder público e 

sociedade, para conservar a cobertura vegetal dos centros urbanos. Para NUCCI 

E CAVALHEIRO (apud Douglas 1983), a cobertura vegetal desempenha ainda 

função de suporte para vida silvestre nas áreas urbanas, onde os espaços livres 

não são mais apenas utilizados para à possibilidade de recreação e lazer, mas 

também com finalidades biológicas. A diversidade biológica em centros urbanos 

pode ser alcançada através de ações prescritas em leis ou pelo desenho urbano. 

 
A Cobertura Vegetal (...) pode trazer: estabilização de superfícies por meio da 

fixação do solo pelas raízes das plantas; obstáculo contra o vento; proteção da 

qualidade da água, pois impedem que as substâncias poluentes escorram para 

os rios; filtração de ar, diminuindo a poeira em suspensão; equilíbrio do índice 

de umidade de ar; redução do barulho; proteção das nascentes e mananciais; 

abrigo a fauna; organização e composição de espaços no desenvolvimento das 

atividades humanas; é um elemento de valorização visual e 

ornamental;estabilização da temperatura do ar; segurança das calçadas como 

acompanhamento viário, contato com a natureza colaborando com a saúde 

psíquica do homem; recreação; contrastes de texturas; (...) quebra de 

monotonia das cidades, cores relaxantes; renovação espiritual; consumo de 

vegetais e frutas secas; estabelecimento de uma escala intermediária entre 

a humana e a construída ; caracterização e sinalização de espaços, 
evocando sua história. (Nucci, 1999; p60), grifo meu.  

 

Dentro desses limites, o ideário preservacionista está sendo ampliado, 

ultrapassando os limites das paisagens naturais, permeando os centros urbanos e 

atingindo a vida das pessoas. Um novo paradigma está surgindo e se 

sedimentando. As pessoas serão obrigadas a decidir qual o grau de 

desmatamento tolerado, qual o índice de verde que elas querem para os seus 

filhos e que tipo de natureza querem nas cidades, embasadas em pesquisas 

estudos, e modelos ambientais. O Planejamento Ambiental mais do que nunca 

deverá ser utilizado nas novas propostas de intervenções e requalificações 

urbanas. 
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CAPÍTULO 2.0 

O CENTRO URBANO HISTÓRICO DE OLINDA 

ENTRE SEU PASSADO E O SEU FUTURO. 

 
 

“Concentrados em grandes aglomerados urbanos, os seres 
humanos se esqueceram de que são apenas uma partícula no 

conjunto das coisas naturais. Ao contrário, encaram a 
natureza como algo colocado a seu serviço, usando-a 

indiscriminadamente, na suposição de que é inesgotável. O 
preço a pagar Poe essa atitude equivocada é bastante alto. E 

será cada vez mais, na medida em que ampliamos nossa 
capacidade de destruição do meio ambiente”. 

 
Roberto Burle Marx. 
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2.1 O SÍTIO NATURAL E O SÍTIO CULTURAL 
 
No capítulo anterior vimos que a partir do momento que o homem interfere na 

natureza, este ambiente pode ser considerado um ambiente socialmente 

determinado. Deixa de ser ambiente natural, “uma paisagem natural” e passa a 

ser uma paisagem cultural, pois uma dada paisagem cultural é construída ao 

longo do tempo, por um grupo humano impondo seus traços culturais. 

 

As cidades são exemplo de paisagens transformadas culturalmente por ação 

antrópica ao longo dos anos. Cada geração que ali habitou, a transformou ao seu 

modo para atender às suas necessidades imediatas. Desta forma, as cidades são 

entes sociológicos, são edificados e modelados pela ação humana através dos 

tempos, os aspectos culturais configuram esse território. Cada geração contribui 

culturalmente para a formação desse espaço que é denominado ambiente 

construído. A materialização das cidades se faz em um espaço físico que se 

conforma sobre uma paisagem natural, adaptando-se às características 

morfológicas da área, de acordo com as necessidades humanas. 

 

À transformação da cidade ao longo do tempo, denominamos evolução urbana. A 

cidade é modelada de acordo com o aspecto cultural de sua população. O caráter 

e a identidade das coisas e lugares exprimem o modo de como a sociedade cria 

significados e símbolos. Geralmente esse caráter está mais representado nas 

zonas mais antigas da cidade, onde se conformam uns setores urbanos que, pela 

sua especialidade e temporalidade, costumam ser considerados núcleos 

históricos. 

 

Nas cidades antigas da Grécia, esse núcleo era determinado pela implantação da 

ágora. Nas cidades medievais no local central se encontravam o mercado e a 

igreja. Nas cidades do Renascimento e nas cidades coloniais brasileiras, a praça 

e a casa de câmara e cadeia, formavam o ponto de partida. 
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Em Olinda o sítio natural foi se modificando, devido inicialmente à ação dos 

silvícolas da nação Caetés que, no século XVI já ocupavam o local e 

comercializavam peles de animais e o pau-de-tinta com os Marin (franceses). No 

ano de 1535, iniciou-se a tomada do então sítio, por Duarte Coelho, o donatário 

da capitania de Pernambuco. Dois anos depois de intensas lutas contra os 

Caetés, ergueu sua torre e uma ermida na extremidade da praça. 

 

A área ocupada pelas tribos da nação Tupi geralmente era pequena e sua taba 

era composta de seis a oito malocas, dispostas em círculos com uma praça ao 

centro. Nas margens da taba, existia um pequeno roçado de mandioca, a partir de 

onde começava a mata virgem. Praticamente todo o litoral nordestino possuía 

esta tipologia, já descrita em 1500, na carta de Pero Vaz Caminha. 

 
 

Foram-se lá todos e andavam entre eles e, segundo eles diziam, foram bem uma 

légua e meia a uma povoação de casas, em que haveria nove ou dez casas, as 

quais diziam que eram tão compridas, cada uma como esta nau capitania.E 

eram de madeira, e das ilhargas, de tábuas e cobertas de palha, de razoada 

altura e todos em uma só casa, sem nenhum compartimento. Tinham dentro 

muitos esteios e d’ esteio a esteio uma rede, atadas pelos cabos a cada esteio, 

altos, em que dormiam, e, debaixo para se aquentarem, faziam seus fogos . E 

tinha cada casa duas portas pequenas, uma em um cabo e outra no outro. e 

diziam que em cada casa se acolhiam trinta a quarenta pessoas.  (Montezuma, 

2001, p.19) 

 

Depois da expulsão dos caetés pelo donatário, iniciou-se a ocupação do restante 

do sítio, providenciando primeiramente a derrubada da mata por questões de 

estratégia militar e sobrevivência. A partir deste momento, o homem branco impôs 

seu traço cultural e a dominação do ambiente natural.  Durante o decorrer deste 

capítulo abordaremos aspectos sobre a modificação da paisagem natural, a 

formação da cidade, a diminuição da qualidade de vida e a degradação da 

cobertura vegetal. Dessa forma, será esclarecido, o processo de transformação 

ocorrido no período de presença do homem branco no sítio histórico de Olinda.  
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2.1.1 Formação e Evolução Urbana do Centro Histórico de Olinda.  
 
Segundo PONTUAL E MILLET (2001), a beleza de Olinda sempre foi objeto de 

orgulho de seu donatário Duarte Coelho Pereira e da sua população, causando 

grande admiração nos visitantes que aportavam nestas costas no período 

colonial. Já nos seus primórdios, os aspectos paisagísticos encontram-se 

largamente documentados. Cunhada de “formosa” pela beleza natural, teria sido 

essa dimensão paisagística que, segundo rumores da história, motivou o 

donatário a escolher o sítio natural para estabelecer a sede de sua capitania e 

exclamou: “Oh linda terra e outeiro para edificar uma villa!”. 

 

O historiador José Antônio Gonçalves de Mello evoca o roteiro de um navegador 

em 1614, Manoel Figueiredo que descreve a paisagem, da perspectiva dos que 

chegavam de barco: 

 
A vista no alto dos seus morros, se apresenta espinhosa por cima e são os 

coqueiros e a torre que está lá no meio dela e algumas casas grande que se 

fizeram pelo alto da povoação (...) a terra baixa é toda igual, cheia de 

arvoredo muito espesso. (Melo in Pontual e Millet, 1987, p.37). 

 

 
Figura 01. Debret século XIX, Vista de Olinda 

 Arquivo Público Municipal de Olinda. 
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Segundo ainda PONTUAL et al, (2001) essa visão de Olinda, sempre esteve 

presente nos relatos, cartas, documentos, pinturas e gravadores. Tais 

depoimentos constituem não apenas vestígios do passado, mas a afirmação de 

uma rememoração consciente. 

 

REIS (1999) afirma que as vilas e cidades do novo território português se 

assemelhavam umas com as outras. No século XV e XVI, Portugal tinha toda uma 

metodologia de implantação de cidades. A formações de vilas e cidades desses 

séculos revela o propósito da coroa portuguesa em tomar posse, com a maior 

brevidade possível, deste imenso território, antes de perdê-lo para outras nações. 

Para isso, no Brasil, foram utilizados um padrão de ocupação de espaço e uma 

linguagem construtiva semelhante, com pequenas diferenças devidas a fatores 

climáticos e escassez de certos materiais. 

 

Segundo VIVEIROS (2002), o manejo dos materiais, o rigor das ordens vigentes e 

a caracterização de certos parâmetros, demonstram que as soluções da 

urbanística portuguesa são de tal forma que, ao simples olhar, impressiona a 

sensação dessa unidade.  

 

Com efeito, a concretização da uniformidade de Olinda e de outras cidades 

portuguesas, não se deu por mero acaso, e sim pelo estabelecimento de padrões 

para as cidades pelos engenheiros militares da época. A experiência urbanística 

portuguesa desenvolveu-se na Escola de Sagres (século XV), onde se ensinava 

matemática, astronomia, navegação, engenharia militar. A escola foi à peça 

fundamental na expansão marítima portuguesa.  

 

As terras conquistadas por Portugal, possuíam uma população com línguas, 

costumes e culturas diferentes da velha Europa. Para eles, as novas terras 

estavam repletas de bárbaros e selvagens. Para conquistar definitivamente esse 

novo território era necessário fixar-se na terra. Como alertou o capitão da frota da 
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expedição Guarda Costa de 1530, Martin Afonso, ao Rei D. Manoel, era mais 

barato para o Reino distribuir terras a colonos e eles defenderem-na por seus 

interesses do que gastar enormes fortunas com tais expedições. Era importante 

colonizar o Brasil, criar núcleos urbanos.  

 

De acordo com a engenharia militar, a cidade ideal para aquele momento de 

ocupação estava baseada na acrópole grega, protegida por balaústre e cortinas. 

A cidade fortaleza, de uma forma geral, era cercada de muros e paliçadas, Tal 

como outra cidade do mesmo período observa-se em Olinda, a aplicação dos 

princípios da urbanística Renascentista. O historiador Gabriel Soares de Souza 

ressalta a construção da fortificação, “construída no alto da colina, em forma de 

torre de pedra e cal, onde durante muitos anos teve trabalho de guerra com os 

gentios e franceses”. 

 

’ 

Figura 02 – Detalhe do Mapa, Civitas Olinda Séc XVI, 

 Arquivo Público Municipal / Olinda. 
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Na época da expansão portuguesa pela África, Ásia, Oceania e América do Sul, a 

Europa já há algumas décadas dominava com muita familiaridade o urbanismo 

renascentista. Devido às condições inóspitas do novo mundo, o partido 

urbanístico adotado nos primeiros anos, inclusive no Brasil, segundo REIS (1999), 

foi à acrópole. Optou-se por locais altos, cercados de muros e paliçadas, um porto 

seguro, e um promontório com uma excelente visão do mar e das terras baixas.  

 

Engendra-se, portanto, um esforço combinado entre o espírito geométrico e um 

eficiente pragmatismo, que levou os portugueses através dessas fortificações, 

feitorias e cidades muralhadas, a estruturas com eixos, malhas ortogonais, 

quadradas, retangulares, princípios que se tornam normas (...) essenciais do 

urbanismo da época moderna. (apud Viveiros, 2002, p.17). 

 

Apesar do desenho urbano renascentista já está sendo praticado na Europa, na 

transformação de algumas cidades, o desenho medieval foi o que predominou e 

se adequou mais à condição brasileira no primeiro momento. Segundo FERRARI 

(1982), a Marim dos Caetés guardava algumas dessas características medievais, 

como a continuidade, as casas em correnteza (não havia espaços vazios ociosos) 

e a concentração dentro da muralha (dadas à insegurança e escassez de áreas, 

atingia-se altas densidades populacionais), a adaptação às circunstâncias 

geográficas, uma rede de ruas irregulares. As ordens religiosas e os palácios 

ocupam as áreas mais altas e criam novas centralidades. Os espaços públicos 

como as praças funcionam como prolongamentos das ruas estreitas e tortuosas e 

os jardins eram sempre privados e interiorizados nas edificações. 

 

Dentro desta linguagem, que a metrópole utilizava para dar uniformidade as 

vilas e cidades, criar formas de controle do território, conceber um padrão 

estavam o rigor nas normas específicas de crescimento urbano e construção de 

residências: uniformidade das fachadas, alturas, empenas. Também no 

tamanho dos lotes, nos formatos das praças. “Uma municipalidade bem 

construída" com crescimento urbano regulamentado (Delson, 1997, p97). 
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Olinda seguiu este misto de cidade medieval protegida e traçado urbano 

renascentista. Na prática do urbanismo português, estão os fundamentos que 

geraram a unidade e a homogeneidade do centro histórico de Olinda, que foi 

responsável pela definição do lote, pela implantação do casario e pelo espaço 

privado ao fundo dos lotes que geraram a vegetação exuberante de hoje, 

monumentos vivos que permeiam o ambiente construído. A essa uniformidade 

denominamos conjunto paisagístico e urbanístico. 

 

Essa homogeneidade foi conseguida graças à sensibilidade de Duarte Coelho, 

em 1535. Olinda era um promontório com boa visão da região cercado de matas. 

O donatário procedeu ao arroteamento da cobertura vegetal original em 1537, 

como afirma OLIVEIRA (1996). O local escolhido ficava próximo à confluência dos 

rios Capibaribe e Beberibe, com um bom porto a pequena distância, uma várzea 

extensa ideal para a agricultura, os arvoredos eram densos (...), Nas praias 

arenosas abundavam árvores frutíferas nativas, predominantemente a mata de 

cajueiro. OLIVEIRA (1996) afirma que Duarte Coelho ocupou o monte mais alto, 

definiu o local da sua torre, a igreja, a praça, a casa de câmara e cadeia, a rua 

dos nobres, mais abaixo, próximo ao mar, o rocio e a alfândega, além da 

distribuição dos lotes e as sesmarias entre os colonos. Ordenou a proteção das 

nascentes próximas e dos ditos matos. Por meio das ordenações, transferiu-se 

para o Brasil a estrutura administrativa do direito português, particularmente 

quanto à organização municipal.(Oliveira, 1996; p11). 

 
Figura 03 Franz Post Vila de Olinda, Barleus (detalhe). Arquivo Público Municipal 
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Para essa uniformidade, que nos referimos, a unidade básica foi o lote, a célula 

da cidade que, através do seu conjunto formou as quadras que, sucessivamente 

somada, às praças, largos, becos, vielas e átrios, configura a malha urbana da 

cidade, marcando o território. 

 

Segundo MARINS (2001), a colonização da América pelos portugueses foi 

caracterizada pelo desleixo, marcante das primeiras décadas da conquista. O 

processo de urbanização que se seguiu não fugiu muito desta característica, haja 

vista a escassez de recursos da coroa e a impossibilidade de garantir uma 

conquista em tão grande território. 

 
Numa colônia em que as grandes cidades prosperam quase as margens dos 

ditames da coroa, que ali instalava sua administração em meio à “desordens” 

orgânicas, não é de se estranhar que os limites entre ruas e casas surgissem 

segundo a vontade de seus habitantes. (Marins, 2001,44). 

 

Para resolver a questão da falta de recursos, se apelou para a terceirização, 

através da divisão do vasto território em capitanias. MARINS (2001) afirma que as 

poucas vilas fundadas formaram-se no improviso dos pioneiros, seguindo padrões 

de apropriação do solo e construção oriundos da experiência ibérica medieval. 

 

Durante 800 anos, a ocupação mourisca na península ibérica deixou marcas 

fortes aos conquistadores cristãos no novo continente. Uma tradição de oito 

séculos não se pode relegar, principalmente se essa cultura adapta-se às novas 

terras. Os hábitos do refúgio do calor, o frescor das moradas, os muxarabis e 

rótulas que deixavam fluir a luz com menos intensidade e os preceitos islâmicos 

de recato, levavam os habitantes à busca de espaços e limites travado com as 

ruas. De certa forma, a sociedade vivia no interior das casas e do lote, a vida se 

desenvolvia nas salas, varandas e quintais. A rua era para os escravos e para os 

homens se deslocarem ao trabalho. As senhoras apenas saiam, geralmente em 

liteiras ou cadeirinhas carregadas por escravos seminus, no sentido de ir à missa 

aos domingos, rezar e fazer a corte ou a festas religiosas.  
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“Semearam-se” vilas cujos traçados seguiram a lógica da tradição ibérica 

medieval. Pulsava naquele momento, sem barreiras, a largueza dos 

proprietários, que iam estendendo suas casas o quanto queriam, definindo a 

linha das ruas a reboque. As ruas obedeciam às casas. (Marins, 2001,50). 

 

Conforme relata MARINS (2001), foi sob esta dupla herança urbana, cristã e 

mulçumana, que se estabeleceram as primeiras vilas. Entre elas floresceram duas 

capitanias da América Portuguesa, Pernambuco e São Vicente, que vicejaram na 

primeira metade do século XVI, erguidas sob comando de seus donatários, São 

Vicente (1532), Igaraçu (1534) e Olinda (1537).  
 

 
Figura 04, Detalhe gravura de Olinda, Alberaz, século XVI. 

Arquivo Publico Municipal/Olinda 

 

A formação das cidades e seu desenvolvimento configuraram o território. Esse 

desenvolvimento deu-se por processos próprios de atuação que ao longo dos 

anos transformaram a paisagem natural em cultural. Neste território, o solo deixou 

de ser um local de atividade agrícola para transformar-se em solo diferenciado, 

urbano.  
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Na configuração desses novos espaços, estabeleceu-se sub-territórios, 

denominados espaços públicos e espaços privados. Os espaços públicos são de 

uso coletivo e usufruto de todos, contribuindo para a memória coletiva e 

identidade cultural. São espaços que promovem a imagem do lugar e 

proporcionam condições para a integração dos indivíduos.  

 

Considera-se que cada espaço público se conforma em uma paisagem singular. 

Já o espaço privado é definido como o espaço individual, o lote, a célula da 

cidade, onde se estabelece às edificações, um espaço compartimentado que 

define sua acessibilidade e usufruto como restrito.  

 

Esse solo diferenciado, chamado solo urbano, é onde se estabeleceu e se 

consolidou a urbe, a vila de Olinda, sede da capitania de Pernambuco (Nova 

Lusitânia). Neste espaço (privado e público), frutificou a urbanidade, coletividade, 

a nova sociedade do novo mundo, “lócus” do fazer social da população. 

 

Segundo BRITO (1996), o solo urbano exige uma estruturação própria, frente à 

diversidade de atividades requeridas para o funcionamento da urbe. Esta 

configuração se constitui de espaços cheios e vazios, onde nos espaços públicos 

está configurado o “vazio” e nos espaços privados o “cheio”. Neste solo se 

encontram os ambientes socialmente construídos. 

 

Tendo em conta que as cidades estão assentadas sobre o solo urbano, os 

sistemas de ocupação e utilização do solo, desenvolvidos historicamente pela 

sociedade, vão caracterizar a conformação do núcleo inicial, a partir de onde se 

desenvolveu a cidade. 

 
Depois de ter doado aos moradores e povoadores de Olinda terras para suas 

casarias e vivendas e outras para a criação de gado e roças (...) O Donatário 

estabelece aqui o rocio da vila é uma área para casas e assentamentos (...) 

Rocio é segundo Bluteau o mesmo que praça, onde se fazem as feiras e o 

comércio. (Oliveira, 1996; p30). 
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No lote urbano, está assentada a célula básica de organização da cidade colonial, 

a gênese do urbanismo moderno. Segundo REIS (1983) a casa "portuguesa", é o 

produto de longa experiência e dos ensinamentos trazidos à península ibérica, 

através dos anos de dominação dos diversos povos: romanos, visigodos, 

vândalos, bárbaros do norte, árabes, mouros. Esse conhecimento foi fruto da 

lenta maturação, formação do povo português, das diversas técnicas de 

construção, da culinária, da agropecuária, da arrumação da casa no terreno, do 

cuidado com o pomar, do plantio de parreiras, laranjeiras, limeiras e outros 

cítricos.  

 

Essa experiência foi trazida para os novos núcleos urbanos assentados nas 

colônias, inclusive Olinda. A casa e o quintal contribuem para a configuração do 

sítio, proporcionando uniformidade (casario e cobertura vegetal) e parecendo 

reconstituir a morfologia original da colina, mesmo depois de ter retalhado o 

terreno, definido o lote e as ruas e largos. Os telhados se permeiam e somem no 

meio da vegetação exuberante, criando a unidade e valorizando a paisagem. 

 

Para FREYRE (1979), a casa e o lote são uma projeção cultural do homem – 

antes de ser de uma sociedade específica – a casa é uma projeção sobre o 

espaço e sobre o tempo. A casa pernambucana é multicultural, mistura do branco, 

negro, índio e o mestiço, situado em um espaço tropical e processa uma relação 

simbiótica com valores da cultura européia e valores da cultura e ecologia 

tropicais.  

 

Para Aloísio Magalhães, a casa, o monumento isolado em si, não apresentava 

importância relativa, mas sim o conjunto urbanístico paisagístico que era ímpar. 

Essa uniformidade adquiria uma monumentalidade e uma configuração raras que 

eram os condicionantes únicos, específicos para que fosse concedido o título de 

patrimônio cultural da humanidade.  
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Figura 05 Conjunto Urbano (Aloísio Magalhães). Arquivo Digital André Pina. 

 

 

Dentro deste conjunto, Aloísio Magalhães, acreditava que a cobertura vegetal 
dos sítios, quintais, praças e jardins de Olinda se destacava na paisagem e servia 

como elemento integrador entre as diversas edificações e a malha urbana da 

cidade.  

 

 
Figura 06 Cobertura Vegetal (Aloísio Magalhães).  

Arquivo Digital André Pina. 
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Segundo VIVEIROS (2002), para entender o espaço formador desse conjunto se 

faz necessário entender o lote por completo. A tipologia arquitetônica está 

condicionada à configuração do terreno e condicionantes ambientais. Entende-se 

o edifício como componente dessa uniformidade, como parte de um sistema 

dentro da cidade.  

 

Assim, o domínio do edifício subjuga-se ao lote e todos os elementos que fazem 

funcionar a urbanidade, tanto à área construída (casa), quanto à área não 

construída (quintais) formam um conjunto indissociável. O que vem revelar a 

interface na relação entre arquitetura e paisagem uma dependente da outra.  

 

O lote advém de um parcelamento lógico da gleba definido pelo foral, que segue 

uma experiência urbanística portuguesa de criação de cidades. No momento da 

implantação dos lotes a rua não existia, as edificações eram erguidas no 

paramento do lote, as fachadas tocavam-se, conjugavam-se e a acomodação de 

várias casas nos lotes formava a rua. Aliás, não há do que se estranhar, essa 

idéia que se fazia da via pública desde os tempos coloniais: a rua se definia pelas 

edificações. (Reis, 1983, p.22). 

 

No início do século XVII, depois da capital Salvador, Olinda era a cidade mais 

opulenta do Brasil. Seu porto era o maior das Américas em movimentação. A 

cidade alta era um grande adensamento urbano, os lotes na parte mais nobre e 

alta eram caros. Como a cidade ficava sobre uma colina, a parte plana era 

pequena e praticamente toda ocupada, o que ocasionou uma testada estreita e 

um longo comprimento, descendo para os talvegues, formando os quintais. Os 

terrenos mais abaixo da colina necessitavam de aterros contínuos devido às 

enchentes do rio Beberibe e dos alagados.  
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Figura 07 – Imagem de autor não identificado, original do manuscrito do holandês 
Algemeen Rijksarchief, Haia retirada do livro Imagens de Vilas e Cidades do Brasil 

 

 

A ocupação do território se deu através do Foral de Olinda. No início a distribuição 

de terras era tarefa do senado da câmara, o qual recebeu do donatário o foro e 

como de praxe ficou responsável pela distribuição dos lotes, através de doações, 

através de petições de colonos que tinham prazos determinados para edificação 

de casas nesses lotes. 

 

À medida que as atividades urbanas se intensificavam, os lotes iam diminuindo a 

fachada (testada) e a população iniciava a especulação imobiliária dos lotes, e 

das casas de taipa, aumentando seus valores e o adensamento urbano. Morar na 

cidade, fugir das matas era condição si-ne-qua-non, mesmo que fosse num lote 

estreito, no meio de uma ladeira, mesmo afastado do poder central.  
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As ruas assim se ajustavam às casas e essas aos largos, praças e átrios, que por 

sua vez se ajustavam às igrejas, a edifícios administrativos e comerciais 

configurando desta forma a malha urbana de Olinda. Aqui e acolá, de acordo com 

a condição do terreno, as casas e sobrados se espremeram ou se esparramaram 

em correnteza. (Pereira, 2002).  
 

 Não podemos negar o espírito voluntarioso, espontâneo do processo de 

formação dos lotes (...) que de uma forma ou de outra determinaram a 

implantações como elas se apresentam, o que só se explica pelo beneplácito da 

vida da colônia, pois as normas estavam fixadas, as posturas municipais 

estabelecidas, havendo, porém uma distância entre a prática e a teoria, entre o 

querer e o fazer (Viveiros, 2002, p.96). 

 

 
Figura 08 Golijath, Mapa de Olinda, Século XVII. 

Fonte: Arquivo Digital , André Pina. 

 

Nos anos anteriores às invasões holandesas, o crescimento das vilas dava-se de 

forma lenta, sob a sombra do absenteísmo, a ausência da urbe. Os senhores de 

engenho apenas apareciam nas vilas para as seções da câmara ou festas 

religiosas. Poucas coisas faziam os proprietários agrícolas se deslocarem dos 

seus engenhos para as localidades urbanas. 
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Na primeira metade do século XVII, a capitania de Pernambuco já possuía 120 

engenhos de fogo vivo. Muitos cronistas da época diziam que se vivia melhor com 

mais fartura e riqueza em Olinda do que na corte portuguesa, por conta dessa 

opulência, do desenvolvimento urbano, do porto e das riquezas trazidas pelo 

comércio do açúcar. A cidade de Olinda, capital da capitania de Pernambuco foi 

invadida pela Companhia das Índias Ocidentais, em fevereiro de 1630, com um 

efetivo de 7000 homens e uma esquadra de 72 caravelas, e aqui permaneceu por 

um quarto de século até 1654. 

 

Já no ano seguinte da invasão, devido a problemas estratégicos militares, os 

holandeses incendiaram a vila de Olinda, na época já considerada uma das mais 

belas cidades do atlântico sul. Apenas duas casas e duas igrejas escaparam do 

incêndio, o restante da cidade e parte da cobertura vegetal ardeu durante 

semanas. 

 

 
Figura 9 – “Civitas Olinda” gravura do livro de Barleus (1630-1631) 

obtida do livro Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
de Nestor Goulart (2000)  
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Depois de incendiada, a cidade foi dilapidada de suas alvenarias de pedra e tijolo 

que serviram para erguer a nova cidade, capital da Nova Holanda, Mauristardt, a 

cidade Maurícia. A madeira queimada das encostas da velha Marin dos Caetés 

serviu de carvão para as cozinhas luteranas.   

  

Após a “guerra brasilis”, como também é conhecida a insurreição pernambucana 

que culminou com a expulsão dos holandeses em 1654, a vila de Olinda foi pouco 

a pouco sendo reconstruída e ocupada. Porém, devido à nova classe burguesa 

que se estabelecia junto ao porto, uma vila já se definia com mais de trezentas 

casas, que Nassau deixou construídas, maior do que Olinda, fortificada e 

urbanizada. Este fato dificultou a velha Marin conseguir retomar o seu apogeu, 

ofuscado a partir daí pelo “povo”, povoado dos arrecifes dos navios. 

 

 
Figura 10, Detalhe Invasão Olinda/ Barleus, Séc XVII 

 Arquivo Publico de Olinda 

 

Aos poucos, Olinda foi entrando em decadência e o povoado do Recife foi se 

consolidando, tornando-se vila em 1709. Por conta disso, estoura a guerra dos 

mascates em 1710, com embates sangrentos que aconteceram entre as gentes 

dos senhores de engenho e a burguesia, na sua maioria, comerciantes da vila do 

Recife.  
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Despida da sua glória de outrora, a cidade de Olinda, apesar de estagnada, 

seguiu majestosa dominando a paisagem do alto, observando o crescimento do 

Recife que apenas foi elevado a cidade em 1823. Olinda permanece com ares de 

capital da província até 1827, quando o Recife definitivamente passou a capital. 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, Olinda seguiu vagarosamente, sendo 

construída e reconstruída, observada pelo senado da câmara, tendo ainda o foral 

de Olinda como elemento direcionador do crescimento urbano.  

 

 
Figura 11, Arquivo Digital / André Pina, SEPAC, Mapa Olinda, 1867. 

 

A arquitetura que se produziu em Olinda, no período entre os séculos XVI e XIX, 

por seu valor artístico e histórico, representa o patrimônio cultural mais 

significativo da cidade. Tem uma característica que é relatada e reconhecida por 

vários pesquisadores que a estudaram, “a homogeneidade da expressão da 

arquitetônica”. A leitura da paisagem, segundo a visão serial de CULLEN (1983), 

revela e confere uma unidade de linguagem construtiva e representativa, que 

caracteriza a arquitetura da cidade. 
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Segundo VIVEIROS (2002), os fundamentos dos projetos portugueses foram 

compreendidos pelos construtores brasileiros, que entenderam a relação 

endógena e exógena do clima e da paisagem, uma simbiose entre a pedra, a cal 

e o ambiente natural. Isto quer dizer, que dentro do padrão existente a ser 

seguido, houve respeito às condições naturais.  

 

As condições iniciais para a implantação da cidade eram adversas, tudo era difícil, 

o manejo dos materiais adaptados, o rigor das ordens, a caracterização dos 

parâmetros, a implantação da edificação no lote. Porém, o fato de como a cidade 

conseguiu essa unidade apresentada hoje, impressiona até os leigos. Apesar da 

vontade de seguir a disciplina portuguesa, aqui ou acolá, observa-se um avanço 

no lote, na rua, um aterro, uma casa na beira de um morro, nas margens de um 

riacho. Poder-se-ia até perguntar se essa falta de disciplina nas construções e na 

ocupação dos lotes explica o que ocorre atualmente na gestão das cidades. A 

verdade é que, a cultura da clandestinidade está arraigada, é um elemento 

cultural da sociedade, sedimentada no cotidiano da cidade. 

 

Conforme REIS (1983), a casa urbana constituída no primeiro momento dispunha 

de sala de estar, alcovas, sala de jantar, às vezes quarto de banho, onde o 

morador banhava-se numa tina. A varanda situava-se na parte posterior, recolhida 

ao quintal, geralmente um local aprazível, fresco e natural. A cozinha era um lugar 

insalubre, existiam cozinhas limpas e sujas, na grande maioria das vezes no 

fundo do quintal, próximo a uma pequena senzala. Na cozinha suja, tratava-se e 

procedia-se à limpeza dos animais e o preparo dos pratos. Na cozinha limpa, sob 

um alpendre, sobre um tripé ou nos porões de algumas casas, se cozinhava os 

alimentos. Não existia aparelho sanitário, as necessidades eram feitas em 

recipientes apropriados de cerâmica ou louça e atirados no quintal ou mesmo 

durante à noite no meio da rua. 
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Nas cidades como Salvador, São Luis, e Recife, era comum, os escravos fazerem 

a vaza das cousas, o lançamento dos detritos no mangue ou na praia, 

transportados nos chamados “tigres”. Estes escravos acometidos de coragem 

felina, saiam correndo pelas ruas com as tinas na cabeça em direção a maré. 

 

Nas casas assobradadas de cidades coloniais, a residência ficava no pavimento 

superior e o comércio funcionava no andar térreo. Em Olinda, essa tipologia dos 

sobrados foi mais efetiva nos bairros do Varadouro, mas precisamente na atual 

Av. Joaquim Nabuco, no Carmo, nos Quatro Cantos e na Rua do Amparo e Largo 

de São João, onde o comércio funcionou algum tempo, nos séculos XVIII e XIX. 

Na maior partes da cidade, predominavam construções térreas. Nos arredores do 

núcleo central, predominavam os sítios e chácaras, que contribuíam com grande 

massa de cobertura vegetal. A cidade, compreendida entre a estrada de 

Bonsucesso e os bairros de São Francisco até a praia dos milagres, permaneceu 

em crescimento lento durante todo o século XIX, fiel ao seu núcleo original. 

 

 
Figura 12, Gravura reproduzindo Olinda, no final do século XIX. 

Fonte: Arquivo Clodomir Barros 
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Para os sobrados, principalmente a mão de obra escrava era essencial. O modo 

de vida dependia completamente do sistema escravista da época.  COSTA (apud 

Viveiros 2002), afirma que "havia negro para tudo (...), pois negro era esgoto, 

água corrente, botão de campainha, ventilador, água quente, etc". O negro 

cozinhava, amamentava, carregava no braço, lavava, passava, engomava, 

costurava, era pedreiro, consertador de telhado, vendedor de quitutes da 

sinhazinha, jardineiro, tirador de cocos dentre outras atividades.  

 

Durante a noite os escravos permaneciam no lote colonial, nos fundos do quintal 

em pequenas senzalas, precursoras do mocambo. Eram edificações construídas 

em “correnteza” ou isoladas, erguidas com a técnica de taipa de pau a pique, 

cobertas com palha de palmeiras (coqueiros, dendezeiros, catolés), geralmente 

provenientes do próprio quintal. Nos sobrados do Maranhão, os escravos 

dormiam aos rés do chão, no térreo, Em cidades como Olinda e Salvador dormia-

se nos porões fétidos e insalubres. 

 

Com vista para o quintal se posicionava a varanda, que se constituía de espaço 

coletivo da morada, integrando a vida cotidiana naquele tipo de edificação. A 

varanda era o local mais higienizado, refrescado, iluminado da casa, servindo em 

muitas vezes de local para as refeições, local de trabalho das sinhazinhas, sala 

de estar, sala de aula, de música, de leitura, local de encontro das reuniões das 

famílias, local para orações e também acesso preferido para os encontros 

fortuitos. 

 

A despeito dessas funções e usos, as varandas não deixaram de expressar a 

aguçada sensibilidade da relação entre a arquitetura e a paisagem natural, a 

visão para os quintais, com a flora nativa exuberante e variada, além da flora 

estrangeira, introduzida pelos colonos portugueses, no século XIX, introduzida 

também pelo horto botânico. Em muitas residências em Olinda, a varanda se 

posicionava no nascente permitindo vislumbrar o nascer do sol, o verde do 

oceano, além da fauna silvestre. 
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Outra atividade rotineira, praticada no quintal, era a lida das escravas com a 

cozinha suja, às vezes, num cômodo junto a senzalinha, ou ao poço, onde se 

abatiam pequenos animais como leitões, perus, faisões, peixes, cabritos, ovelhas, 

pacas, capivaras, galinhas, etc. Neste local se fazia a limpa ou o tratamento da 

mistura. Existia uma outra cozinha na casa, denominada de cozinha limpa, onde 

se temperava e cozinhava as refeições e se preparava a salada e sobremesa. 

 

Houve tempo, nas casas mais remediadas, existir duas cozinhas, uma mais 

simples, que se chamada "cozinha suja" no fundo do quintal para cozimentos 

mais demorados, (...) para derreter toucinhos (...) para as taxadas de 

doce.(Lemos, 1989, p20). 

 

Nas casas do centro histórico urbano de Olinda, não existiam chaminés, o que 

reforça a tese que não existiam cozinhas no interior das casas. Outro fator que 

vem reiterar essa teoria é que, atualmente, a grande maioria dos anexos, está 

perpendicular às casas, demonstrando construções posteriores. Essas reformas 

geralmente são datadas do final do século XIX e início do século XX.  

 

Era muito comum uma pequena estribaria para o trato do animal de montaria ou 

de carga, já que o transporte geralmente era feito por monta, cabriolé ou charrete. 

Também era comum uma vacaria, para o abastecimento de leite na residência, 

haja vista que os engenhos estavam longe da cidade, outro fator que dificultava a 

criação de gado solto, é em conseqüência do fato que o broto da cana de açúcar 

representa um delicioso alimento para o gado bovino.  

 

Essas dependências rústicas geralmente existiam nas casas onde havia acesso 

pelas ruas de serviço. Nesse local se alimentavam os animais de carga ou 

montaria, onde se protegiam das intempéries. Em algumas casas, criavam-se 

cabras e ovelhas para prover mais facilmente o leite para as refeições e os 

preparos dos quitutes. Havia também pequenos galinheiros que protegiam as 
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aves das chuvas torrenciais e de pequenos predadores como os timbus, ainda 

hoje tão comuns nos quintais de Olinda. 

 

Além da casa, dessas pequenas construções de apoio e dessa minúscula 

fazenda, integrava-se ao restante do lote a cobertura vegetal, como se observa 

na figura 11 e 12, composta pelo pomar, a roça, e o jardim, onde se concentra, 

até hoje, nossa maior parcela de cobertura vegetal. Em Olinda, diferentemente da 

Capital Maranhense, São Luiz, por exemplo, os quintais são mais compridos. 

Tradicionalmente, eram vedados por cercas vivas, compostas de maracujás, 

buchas ou melão de São Caetano. Os quintais eram mais permeáveis, por isso a 

necessidade dos galinheiros e pequenos currais.  

 

Durante os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e metade do século XX, foram 

reservadas para a subsistência diária: reserva de água; verduras; frutas; raízes e 

a criação de animais. O quintal possuía o valor econômico, diferentemente de 

hoje que na sua maioria foi transformado em um depósito de lixo a céu aberto. 

 

 

Figura 13 Gilberto Ferraz - Cobertura vegetal, sítios e quintais. 

Fonte: Arquivo André Pina 
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REIS (1983), afirma que, durante todo o período colonial do século XVI, XVII e 

XVIII, as tendências da monocultura da cana de açúcar contribuíram para a 

existência de uma permanente crise no abastecimento das cidades, minimizada 

pelos pomares, hortas, pela criação de aves, porcos, cabras, do cultivo da 

mandioca e legumes nos quintais das vilas. 

 

Apesar das diferenças de clima e topografia, as vilas e cidades do Brasil colonial 

apresentavam ruas de aspectos uniformes, com casas térreas e sobradas, 

construídas sobre o alinhamento das vias públicas, e sobre os limites laterais do 

terreno. Esse tipo de implantação, conhecido como correnteza, era praticado de 

norte a sul, o que não deixava vislumbrar, salvo raras exceções a vegetação dos 

quintais. 
 

A impressão de monotonia era acentuada pela ausência de verde, não existiam 

jardins domésticos, as casas estavam no paramento das ruas (...) atenuavam-

se apenas os pomares derramando-se por vezes sobre o muro.   (Reis 1983, 

p22).  

 

 
Figura 14 século XIX  Bassler 1840 

Paisagem olindense cobertura vegetal nos fundos dos lotes/ Arquivo Publico Municipal 
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No início do século XIX, chegou ao Brasil, com a família real, o movimento 

neoclássico, que trouxe uma nova luz, uma nova tipologia de construção. O 

Neoclássico chegou racionalizando os materiais como tijolos e madeira, trouxe os 

caixilhos de vidro, as longarinas e o ferro ainda que de uma forma incipiente. A 

edificação tomou uma nova postura de implantação no lote, ficando mais arejada 

e iluminada, as varandas deixando os fundos das casas e avançando para as 

laterais e as frentes, abraçando magníficos jardins. D. João VI fundou a escola de 

Belas Artes, implantou o Jardim Botânico e também o Passeio Público que logo 

foi copiado por outras cidades como, por exemplo, o Recife.  

 

Iniciou então a valorização do jardim bem cuidado no espaço privado (dentro do 

lote), o trato com o pomar e o quintal, a conservação da cobertura vegetal. O 

espaço público ascende com a criação de passeios, praças e jardins públicos com 

o uso da topiária. Em Olinda não foi diferente, com a implantação do Horto Del 

Rey, no início do século com mais de quinze hectares. Rapidamente, em poucas 

décadas, várias plantas exóticas, aclimatadas no horto ganham vida nos quintais 

da cidade, recriando uma paisagem tropical, perdida com o arroteamento da mata 

atlântica nos idos da colonização no século XVI.  

 

 
Figura 15 - Jardim Público de Olinda Década de 1920 

Fonte: Arquivo Público Municipal 
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Ao longo do século XIX, a cidade de Olinda acompanhou o movimento 

neoclássico, mesmo de forma acanhada. São construídas várias casas em estilo 

neoclássico, com jardins nas laterais e frontais. O azulejo, as platibandas, as 

pinhas, as estatuetas se incorporaram ao centro urbano histórico da cidade. 

Olinda naquele momento, como o restante do Estado, passa por uma crise 

econômica e vários engenhos fecharam (fogo morto), devido a diminuição do 

valor do açúcar no mercado internacional. A capital da província foi transferida 

para Recife em 1828. Várias famílias se mudaram para o Recife, abandonando 

suas casas, pois naquele momento, no Recife, surgia o transporte puxado a 

burros e o abastecimento de água, enquanto Olinda iniciava sua decadência. 

 

No final do século XIX e início do século XX, chegou ao Brasil o estilo eclético, 

adotado no sudeste pelos barões do café. No começo do século, o estilo eclético 

foi adotado no Recife, que era o segundo porto em movimento de cargas do 

Brasil, soma-se a estes fatos a chegada dos ingleses em Pernambuco. O novo 

estilo chegou para a cidade vizinha, Olinda, pelas mãos dos veranistas, nos 

famosos banhos de mar, no início do século, e com eles um pequeno 

desenvolvimento próximo ao antigo rocio. Naquele período foi implantada uma 

linha de maxambomba entre Olinda ao Recife.  

 

Daquela época também foi a construção das residências de veraneio no estilo 

“chalé” nas praias dos Milagres, São Francisco, Carmo, nos arredores da praça 

da preguiça, na rua Sigismundo Gonçalves, no início da rua do Bonfim e algumas 

casas na ladeira de São Francisco. 

 

Nas primeiras décadas de 1910 e 1920, Olinda ditava a moda, com os banhos de 

mar, ressurgindo como local aprazível, salutar, próprio para os medicinais banhos 

de água salgada, praia de veraneio. Naquele período, a cidade conheceu um 

pequeno crescimento que girou em torno das novas atividades. 
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No início do século XX, Olinda resumia-se ao centro urbano histórico (núcleo 

antigo da cidade), o bairro de São Francisco e o bairro do farol, até o circular do 

bonde, e algumas casas próximas a Beberibe. O restante do município resumia-

se a granjas, pequenas fazendas de subsistência e, próximo às praias, um 

descampado de cajueiros e mangabeiras. 

 

 
Figura 16, Década de 1920,  

Construção de casas de veraneio no bairro do Carmo / Arquivo Publico Municipal 

 

Naquele momento, além do movimento dos veranistas, a cidade de Olinda 

dependia economicamente de uns poucos engenhos restantes e da fabrica 

paulista (ainda em Olinda) de tecidos. Com a emancipação da cidade de Paulista, 

Olinda sofreu um abalo econômico que se arrastou até meados do século XX. 

 

Durante as décadas de 1930 e 1940, Olinda, seguiu lentamente seu crescimento 

urbano, se ampliou para o norte, com o loteamento Bairro Novo e a instalação de 

quartéis, durante o período da II Guerra Mundial, além das primeiras alterações 

urbanas de desmembramento nos sítios da ordem beneditina e da ordem 

franciscana. Esta alteração urbana foi responsável pela maior transformação na 

malha viária do sítio histórico e por uma derrubada imensa da cobertura vegetal 

do centro histórico de Olinda. Desta modificação, surgiram as ruas Dez de 

Novembro, General Vasconcelos, Pedro Rosler e ladeira de São Francisco. 
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No período entre as décadas de 1930 e 1950, surgiram os primeiros 

assentamentos espontâneos, no interior e em volta do sítio histórico, como os 

mocambos da rua da Palha e rua das Bertiogas, e os assentamentos de Amaro 

Branco, Guadalupe, Barreira do Rosário, Alto da nação, Córrego do Monte e 

Bonsucesso. 

 

Figura 17, Mapa da Década de 1930  

Arquivo André Pina, Reprodução. 

 

A partir da década de 1950, ampliou-se em Olinda o processo de favelização, 

com a ocupação de áreas alagadas na Ilha de Maruim e Salgadinho por 

contingentes populacionais, expulsa pelo programa de erradicação de mocambos 

do Recife, no governo de Agamenon Magalhães. 
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No final da década de 1960, o governo militar com o programa da Liga contra o 

Mocambo, iniciou a construção dos conjuntos habitacionais de Vila Popular, Rio 

Doce, Ouro Preto, Jardim Brasil, Jardim Atlântico e Cidade Tabajara. A população 

de Olinda saltou de 50.000 habitantes, na década de 1950, para 300.000 

habitantes no final da década de 1980, fazendo com que a infra-estrutura da 

cidade entrasse em colapso. 

 

 
Figura 18, Mapa Município de Olinda,  

Ano base 2001.  

Fonte: SEPACC 

 

O município de Olinda tem 42,00Km2 de área geográfica, possui a quinta maior 

densidade populacional do Brasil, 9.045 habitantes por quilometro quadrado, 

dispõe ainda de 9.000 Km2 de área rural. Nos dias atuais sofre um processo de 

urbanização desenfreada, acompanhada de um processo crônico de favelização. 
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O centro urbano histórico está cercado de favelas. As áreas de entorno foram 

parcialmente ocupadas nas décadas de 1980 e 1990. A pressão das populações 

vizinha é uma constante. O desemprego atinge taxas alarmantes e o comércio 

informal prolifera no sítio histórico e nas praias. A população não tem emprego 

nem teto. Muitas áreas verdes e antigas ruas de serviço, dentro do sítio histórico 

foram ocupadas entre as décadas de 1970 e 1990 transformando antigas áreas 

verdes como os quintais da rua do Amparo ou a rua das Bertiogas em ocupações 

irregulares. 

    

Comparando as plantas cartográficas da cidade no início do  século XX, com as 

unibases atuais, verificamos que muitas das áreas verdes são ou foram quintais 

que perderam suas funções e vitais, e muitos dos lotes primitivos produtivos 

foram subdivididos, retalhados, desmembrados, vendidos ou negociados. Antigas 

ruas de serviços, como a travessa 15 de novembro, Rua da Bica, Beco do Caixão, 

Rua das Bertiogas e a Rua do Jasmim foram parcialmente ocupadas por 

residências. 

 

Esta prática continua acontecendo, não mais no leito das ruas, mas, nos fundos 

dos lotes, nos quintais do centro urbano histórico, que estão paulatinamente 

sendo ocupados por construções irregulares. Em conseqüência destas práticas, 

ocorre a erradicação total ou parcial da cobertura vegetal dos quintais e, 

posteriormente, a impermeabilização do solo, gerando diversos problemas ao 

patrimônio construído e ao patrimônio ambiental.  

 

Como em outras cidades históricas, podemos observar que em Olinda, a 

população não respeita a morfologia original dos lotes urbanos, contrariando a 

legislação urbanística do uso do solo nº 4849/92, que impede o parcelamento dos 

lotes dentro do centro histórico urbano.   
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Dentro do espaço urbano, estes quintais representavam as áreas de "respiração" do 

solo. No início dessas cidades, sua extensão garantia a absorção das águas de 

chuva, tanto dos telhados como de céu aberto. Assim como havia certas exigências 

com relação ao padrão de construções, também havia a respeito dos pomares. Na 

época de Pombal, por exemplo, em uma certa comunidade da região do Rio 

Tocantins, seu administrador obrigou os donos de cada pomar a plantar, no prazo 

de dois anos: duas laranjeiras, um limoeiro, uma pimenteira, duas goiabeiras, dois 

cajueiros, dois mamoeiros e dois coqueiros. (Delson, 1997, p56).  

 

A ação acima descrita tinha como objetivo modificar o clima da cidade e amenizar 

a paisagem árida da cidade. A paisagem natural era composta de floresta tropical 

que, aos poucos, como em tantas outras cidades, foi dizimada para dar lugar às 

edificações, pastagem e plantação. 

 

Apesar da diminuição da cobertura vegetal dos quintais e oitões, ainda podemos 

ver em algumas cidades como Tiradentes, São Cristóvão, São Luis, Laranjeiras, 

Sabará e Olinda os galhos de árvores sobressaindo dos muros de pedra. Em 

cidades como Ouro Preto e Parati, o processo de diminuição da cobertura vegetal 

está bem avançado, colocando em xeque a salvaguarda do patrimônio cultural 

dessas cidades. 
 

(...) Os galhos das caramboleiras e mangueiras debruçadas sobre os muros das 

ruas que separam as casas, quebram a monotonia do colorido das fachadas 

com suas folhagens verdes, participando da paisagem coletiva, estabelecendo 

assim uma relação espacial com a urbanidade (Viveiros, 2002 p. 112). 

 

Desta maneira, a cobertura vegetal perpassa a compreensão do lote, da casa, da 

rua, perpassa a intenção de monumentalidade, faz parte da idéia de patrimônio 

integrado. O espaço público e privado se estendem através da cobertura vegetal 

que entra na composição. A estes espaços integrados é que denominamos de 

conjuntos urbanísticos e paisagísticos. Dessa forma, a cobertura vegetal dos 

centros urbanos históricos é entendida como parte integrante do patrimônio 

cultural da nação.  
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Figura 19 Cobertura Vegetal integrada ao Ambiente Construído 

Aloísio Magalhães/ Arquivo digital SEPACC 

 

Como afirma BRITO (1996), a cidade é composta do meio ambiente construído e 

do natural. Estes ambientes são formadores de um conjunto único e indissociável, 

onde a cobertura vegetal é um dos elementos estruturadores da morfologia 

urbana. Além de funcionar como elemento de integração entre o casario, 

tornando-se assim, o principal centro da ação para a salvaguarda do meio 

ambiente urbano. 

  

Seria importante congelar de forma responsável às novas construções no sítio 

histórico, no. Agindo com o rigor da lei nas construções clandestinas, de forma 

que se adeqüem à legislação urbanística específica, mesmo que para isso seja 

necessária a demolição das obras irregulares.  

 

Paralela a estas ações é indispensável pensar e implementar junto à população, 

um programa de educação ambiental e patrimonial na cidade, além de efetuar 

programas de conservação da cobertura vegetal existente e plantio de vegetação 

para recompor a paisagem do centro urbano histórico.  
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2.2 A DEGRADAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
2.2.1 Os processos urbanos e a degradação da Cobertura Vegetal no Centro 
Urbano Histórico de Olinda. 
  
A paisagem cultural do sítio histórico de Olinda é composta pelo relevo, pelo 

casario colonial, pelo traçado urbano seiscentista e por uma cobertura vegetal 

exuberante, composta de maciços arbóreos, dos sítios, jardins e quintais. O uso 

irracional do solo, entre outras práticas, em decorrência do processo de 

urbanização, vem comprometendo o Patrimônio Cultural de Olinda. 

 

Devido à necessidade de transformar o ambiente natural para o homem, 

alterações significativas nos recursos naturais são processadas. O que 

compromete a qualidade do solo, do ar, da água,da cobertura vegetal, além de 

outros organismos. De acordo com (Monteiro, cit. In Nucci 2003) “As pressões 

exercidas pela concentração da população e de atividades geradas pela 

urbanização e industrialização, concorrem para acentuar as modificações do meio 

ambiente, com o comprometimento da qualidade de vida”. 

 
Segundo MILLET (1988), pode-se constatar que as mais diversas transformações 

têm modificado o meio ambiente natural de formas específicas. Estas diferentes 

formas de intervenção e apropriação do meio ambiente natural correspondem a 

distintos estágios de desenvolvimento das forças produtivas e produzem formas 

típicas de ambiente construído. A cidade de Olinda é um exemplo típico dessas 

transformações ocorridas em conseqüência da apropriação do ambiente natural, 

ao longo de quase cinco séculos. Olinda sofreu transformações que vão desde o 

arroteamento da paisagem natural, em 1536 para implantação da vila, passando 

pelo incêndio que a consumiu em 1631, as Guerras dos Mascates 1710 e 

Confederação do Equador (1824). Estagnou–se economicamente no século XIX, 

e MENEZES (1982), declara que foi por este motivo que o centro urbano histórico 

de Olinda guardou suas feições coloniais, tais como Tiradentes, Parati e São 

Cristóvão. 
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No início do século XX, Olinda apresentou uma pequena retomada econômica, 

devido à descoberta das ações terapêuticas dos banhos do mar sobre a saúde 

humana. Desta forma, a população mais abastada do Recife descobriu Olinda 

como um local aprazível para os salutares banhos de mar. E nas fraldas do centro 

histórico, nos bairros do Carmo, Milagres e São Francisco ocorreram algumas 

mudanças. Porém só em meados do século XX, seguindo o processo nacional de 

inchamento das regiões metropolitanas, pelo processo de industrialização e 

migração campo/cidade, o município registrou grandes mudanças. 

 

Segunda afirma PEDROSA (2003), entre as décadas de 1950 e 1970, Olinda foi 

marcado por um intenso processo de urbanização, ao longo da orla marítima, das 

planícies baixas e nos morros que envolvem o sítio histórico, pondo em risco suas 

características ambientais e paisagísticas privilegiadas, representadas pelo seu 

conjunto urbanístico e arquitetônico seculares, envolto pela densa massa verde 

dos grandes quintais, dos sítios dos monumentos religiosos e das áreas de 
proteção ambiental. 
 

Essa massa verde, que constituía a cobertura vegetal desenvolvida ao longo da 

dominação do homem sobre o sítio natural, transformando-o em sítio cultural, 

permaneceu quase intacta até a década de 1960, quando se iniciou o processo 

de ocupação das fraldas do centro histórico de Olinda. Como afirma MILLET 

(1988:162), “Tal processo, mesmo que nem sempre atue diretamente sobre o 

patrimônio ambiental tombado, tende a comprometer a feição do entorno do bem 

cultural, sua visibilidade ou a paisagem”.(grifo meu). 

 

Dessa forma, o sítio natural de outrora, atravessou várias etapas, até atingir o 

último estágio de antropo-seras, a cidade, que é uma entidade socio-ambiental, 

apropriada de significados histórico cultural e ambiental: Histórico por sua 

temporalidade; Cultural e afetivo por seu caráter simbólico, e Ambiental enquanto 

ecossistema urbano. Todos esses componentes caracterizam o lugar e formam a 

paisagem. 



 

 121

 
 

Para FREIRE (1995), muitas vezes a caracterização da paisagem como 

patrimônio se faz pelo processo de monumentalização. Essas paisagens tornam-

nas fetiches, dotadas de valores próprios, como se fossem imutável, 

independente das contingências da vida cotidiana, esquecendo-se o binômio 

espaço-tempo. Dessa forma, o monumento é sempre algo que seu entorno não é, 

ou é negligenciado. Esquece-se que a paisagem é também entorno.  

 

Como ressalta Santos (1999), a paisagem é um conjunto indissociável, composto 

por vários elementos que unidos modelam o conjunto paisagístico. Ë o caso da 

cobertura vegetal, que também tem seu significado e é caracterizado como 

elemento integrador que envolve os monumentos de pedra e cal no centro 

histórico urbano da cidade de Olinda.  

 

Na época do descobrimento do Brasil, apesar de a Europa já dominar o 

urbanismo renascentista, a implantação da cidade de Olinda, não seguiu os novos 

cânones, devido às condições inóspitas do novo mundo. Segundo REIS (1999), “ 

o partido adotado foi a acrópole, optando-se por um local alto, cercado de muros, 

um porto seguro, com uma excelente visão do mar e das terras baixas, 

implantação típica do fim do medievo”.  

 

Segundo FERRARI (1982), as cidades medievais tinham como características a 

continuidade e a concentração (dadas à escassez de áreas, atingia-se altas 

densidades populacionais). As praças eram prolongamentos das ruas estreitas e 

tortuosas. Os jardins eram sempre privados e interiorizados nas edificações, 

verticalizadas em função do pouco espaço disponível. 

 

Qualitativamente a cidade do medievo é superior a inóspita cidade antiga (...), 

todavia não possuía jardins públicos. O jardim é pomar ao mesmo tempo em que 

se cultivam flores, hortas e árvores frutíferas (Ferrari, 1982, p.224). 
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Essa estratégia de implantação de cidades coloniais no novo mundo estava ligada 

à formação das cidades medievais da Europa. Devido às invasões bárbaras 

estavam sempre protegidas por torres, muros e paliçadas, onde a torre 

funcionava como elemento central, articulador da malha urbana. 

 
A torre, construção perpendicular ao solo, firmando um deslocamento 

necessário para dominá-lo e moldá-lo ao gosto das formações das cidades nos 

territórios conquistados por Portugal.(Pontual e Millet, 2001; 50). 
 

Necessariamente, Olinda não é uma cidade medieval, mas como afirma 

PONTUAL e MILLET (2001), o donatário visava muito provavelmente, a recolocar 

o modelo urbanístico reinol e estabelecer uma unidade espacial entre a cidade 

alta e a cidade baixa, no que demonstrou sensibilidade para as questões de 

estratégia locacional. No tocante ao arranjo urbanístico, a torre de pedra e cal e o 

Foral são as expressões primeiras de ocupação da capitania. 

 

Sobre a implantação da vila, REIS (1999), informa que o donatário criou o Foral 

de Olinda e identificou o local da acrópole. OLIVEIRA (1996), diz que ele ocupou 

o monte mais alto, definiu o local da torre, a igreja, a malha urbana com suas 

ruas, seus largos e seus lotes, o rocio e a alfândega, próxima ao mar, além de 

outras determinações. Por fim, ele distribuiu lotes e sesmarias entre os colonos e 

ordenou a proteção dos matos, mangues e nascentes próximas. “Por meio das 

ordenações, transferiu-se para o Brasil, a estrutura administrativa do direito 

portugueses, particularmente quanto à organização municipal”.(Oliveira, 1996; 

11). 

 
Depois de ter doado aos moradores e povoadores de Olinda terras para suas 

casarias e vivendas e outras para a criação de gado e roças (...) O Donatário 

estabelece aqui o rocio da vila é uma área para casas e assentamentos (...) 

Rocio é segundo Bluteau o mesmo que praça, onde se fazem as feiras e o 

comércio. (Oliveira, 1996; p30). 
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A implantação da vila seguiu princípios urbanísticos cuja orientação territorial está 

contida, no Foral de Olinda, uma carta de doação feita pelo donatário ao conselho 

da vila de Olinda. Segundo OLIVEIRA (1996), esta carta registra os direitos sobre 

o foro da câmara de Olinda, delimita os traços gerais da ocupação do território, a 

toponímia dos arruamentos e demais lugares, já existentes na época da doação 

(1537) e mais, define diretrizes de natureza ambiental, relativas aos cuidados 

com a utilização dos matos e mananciais de abastecimento de água. 

 

A Cobertura Vegetal encontrada nos idos do século XVI era denominada pelo 

donatário de matos que se refere na Carta do Foral. Esses ditos matos 

encontravam-se na orla da praia, nas margens dos rios, nos remanescentes de 

vegetação, nos fundos dos lotes provenientes da implantação da cidade e nos 

mangues que serviam de reserva alimentar, “alimentos e criação de viveiros para 

comercialização local”. Toda essa cobertura vegetal deveria ser protegida para o 

usufruto da comunidade.  

 

A cidade de Olinda foi assentada num promontório, com uma boa visão da região 

cercada de matas. Assim que pôde, o donatário procedeu ao arroteamento da 

cobertura vegetal original, por volta de 1536. Como afirma OLIVEIRA (1996). “O 

local escolhido ficava próximo à confluência dos rios Capibaribe e Beberibe, com 

um bom porto a pequena distância, uma várzea extensa ideal para a agricultura, 

os arvoredos eram densos(...), Nas praias arenosas abundavam árvores frutíferas 

nativas, predominantemente a mata de cajueiro”. Depois do arroteamento, feito 

por questão de segurança, Duarte Coelho distribuiu lotes com seus colonos, dos 

quais imediatamente se apossaram para construir e plantar. Assim a tradição dos 

quintais com o cultivo de horta, pomar e árvores frutíferas remonta ao século XVI.  

 

REIS (1999), chama a atenção que os quintais serviam como reserva de 

abastecimento, haja vista que nos engenhos de açúcar não se cultivam lavouras 

de subsistência, nem tampouco para abastecer a vila de Olinda. As terras dos 

engenhos eram de exclusividade da cana de açúcar.  
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Nasceu assim, à vila de Olinda, iniciando-se a delimitação dos lotes com cercas 

vivas. As casas de comércio, armazéns e vivendas começaram a ser erguidas 

com traço e tipologia portuguesa de taipa de pau a pique, cobertas com telhas 

cerâmicas. Aos fundos, separados da casa, estavam a cozinha, a cacimba, o 

banheiro de palha, o terreiro, o pomar, a horta e o jardim. 

 

Naquele momento, Portugal possuía várias colônias espalhadas pela África e 

Ásia. Era ordem do Rei que se cambiassem espécies vegetais nativas de uma 

possessão a outra. O monopólio de um tipo de vegetação apenas era 

interessante para quem o detinha. Como Portugal já começava a perder algumas 

capitanias no oriente, tratou rapidamente de difundir a vegetação produtora de 

especiarias pelas outras colônias. A paisagem Pernambucana e a população 

brasileira, de uma forma geral, muito se beneficiaram desta introdução de plantas 

úteis das várias possessões portuguesas no Oriente, em particular através das 

ordens religiosas: jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas e oratorianos, 

cujos jardins serviam de aclimatação a grande parte dos vegetais exóticos que 

aqui chegaram nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Os jardins das ordens religiosas serviam para aclimatação desses vegetais 

transplantados do Oriente, da África e da própria Europa, que depois de 

adaptados, passaram a dar um novo colorido a paisagem pernambucana, a 

exemplo do coqueiro, da bananeira, da cana de açúcar e de tantas outras 

espécies que aqui vieram misturar-se com nossa flora nativa. (Souto e 

Dantas,1993,p.XXXIII)  

 

SOUTO e DANTAS (1993), relatam, em destaque, que um viajante francês, 

Daniel de La Touche, acostumado a correr o mundo, que por aqui passou no 

início do século XVII, ficou encantado com o clima, as pessoas e a vegetação 

exuberante da capitania. E ao chegar de volta à França, fez publicar em Paris as 

crônicas relativas à viagem aos trópicos, ressaltando a beleza da paisagem 

pernambucana. 
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(...) Ali produz-se sempre cousas necessárias à vida e num clima tão igual, que 

nem os habitantes nem os estrangeiros recebem qualquer injuriado tempo, 

deleitando-se com gozo de doçura e bondade do ar e com a contemplação da 

variedade que a natureza produz(...) (Souto e Dantas,1985, p23) 

 

Durante os séculos XVI, XVII, e uma boa parte do século XVIII, os quintais 

possuíam um valor econômico, contribuíam com seu pomar, horta e criação de 

animais para o abastecimento da casa. Grande parte desta contribuição alimentar 

era proveniente da cobertura vegetal, com a produção de frutos (mangas, 

mangabas, carambolas, bananas, cajás, pitangas, goiabas, cajus, dentre outras), 

que tanto serviam para a alimentação da casa, dos animais, dos escravos e 

também destinados à produção de doces para consumo interno e vendas a 

granel. Outros tipos de cobertura vegetal também característicos eram as roças 

de mandioca, milho, macaxeira, batata doce e inhame, muito comum nos quintais 

olindenses, além do cultivo da horta e do pomar, o cultivo das plantas medicinais 

era muito incentivada pelos padres e boticários. 

 

Após a chegada da Família Real no Brasil, praticamente expulsa pelas tropas 

napoleônicas, Dom João VI, em represália, mandou invadir a Guiana Francesa no 

norte do Brasil. Dessa invasão inócua, Olinda conseguiu muitas variedades de 

mudas de plantas da província de La Gabrielle, que vieram a ser plantadas no 

Horto Del Rei de Olinda, em 1811. Dentre essas plantas, se destacavam o fruta-

pão, a caneleira da Índia, o sapotizeiro, a pinheira, a groselheira da Índia, a 

nogueira, a cássia amarga e a jalapa, além das já conhecidas: cacau, cana 

caiena, palmeira real e chá da Índia. 

 

Segundo SOUTO et al...(1993), entre as décadas de 1830 e 1840 várias mudas 

foram distribuídas aos olindenses, recifenses e proprietários rurais de 

Pernambuco e províncias vizinhas.  Aproveitando-se da procura das plantas 

exóticas, vários moradores da cidade trataram de planta-las e preparar suas  

mudas para revendê-las. 
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Com o fim do Jardim Botânico de Olinda, conhecido como Horto Del Rey, em 

meados do século XIX, e a disseminação nacional das plantas exóticas por outros 

Estados do Brasil, a produção de mudas deixou de ser uma atividade lucrativa. 

Coincidiu também com o momento de decadência da cidade. O Horto  mudou-se 

para o Recife, assim como, os cursos jurídicos, de agronomia e veterinários. 

Olinda cai no esquecimento, e pouco a pouco foi perdendo seus moradores mais 

abastados para a facilidade da nova capital Recife.  

 

As novas árvores iniciaram seu processo de sucessão ecológica, moldando de 

verde exuberante todas as sete colinas do sítio histórico, e proporcionando ao 

viajante uma paisagem semelhante a do século XVI. Em pouco tempo a cobertura 

vegetal passou a fazer parte do cotidiano olindense. 

  

Por um lado, as facilidades do abastecimento, promovidas pelo transporte, e por 

outro lado, as criações extensivas de animais, baratearam os alimentos. Depois, 

com as facilidades dos mercados públicos, o quintal foi perdendo seu valor 

econômico enquanto matriz de produção de alimentos. A partir daí, novos usos 

foram sendo incorporados e os antigos foram entrando em desuso, tornando os 

quintais presas fáceis para a especulação imobiliária. As antigas ruas de serviços, 

antes ocupadas por escravos e animais, passaram a receber, a partir do século 

XX, fachadas frontais de novas residências, que passaram a ocupar os fundos 

dos antigos lotes, como as Ruas Porto Seguro e Joaquim Cavalcanti.  

 

Atualmente, os quintais são utilizados para diversas atividades como criação de 

pequenos animais nas classes menos favorecidas, depósito de entulhos, área de 

lazer, atelier, anexo repleto de construções, depósitos e garagens.  Os quintais 

dos séculos passados, com rica cobertura vegetal, foram se findando ao longo 

do século XX. A dinâmica do progresso e, outras facilidades explicam em parte a 

atual degradação do patrimônio cultural e da paisagem do centro histórico urbano 

de Olinda. 
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Com a diminuição do valor econômico, os sítios e quintais e, conseqüentemente, 

a cobertura vegetal composta na sua maioria por árvores frutíferas que, durante 

mais de quatro séculos, contribuíram para a subsistência da população, foi 

paulatinamente sendo substituída para dar lugar a empreendimentos mais 

rentáveis.  

 

 
Figura 20, Degradação da Cobertura Vegetal, espaço para garagem.  

Autor: Clodomir Barros fevereiro 2004 

 

Percebe-se também que a prática da derrubada da cobertura vegetal dentro do 

centro histórico urbano de Olinda ganhou força nos últimos tempos, mais 

propriamente, nas últimas três décadas, devido à omissão da prefeitura que, além 

de não coibir esta prática, remove toda a massa vegetal, proveniente de 

erradicação, colocada nas calçadas, sem o menor controle, mostrando a 

desarticulação entre secretarias e demais órgãos. 
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Figura 21, espaço piscina de pousada. 

 Autor: Clodomir Barros fevereiro 2004 

 

 

 
Figura 22, Corte Clandestino. 

 Autor: Clodomir Barros  fevereiro 2004 
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Sem nenhum controle sobre este patrimônio ambiental e patrimonial, em poucos 

anos o centro urbano histórico de Olinda, estará sendo considerado um deserto 

florístico, com índices de verde abaixo dos recomendados pela UNESCO 

(7,0m2/hab). Segundo LAMAS (1998), o elemento morfológico, estruturador 

urbano, a Cobertura Vegetal, é uma parcela essencial do patrimônio ambiental. 

 

 
Figura 23, Prática Municipal.  

Autor: Clodomir Barros , fevereiro 2004 

 

No entanto, a salvaguarda pelo viés do patrimônio encontra algumas resistências 

e ignorâncias. Atualmente, tais considerações só estão sendo compreendidas se 

tratadas sob a perspectiva ambiental. No caso do centro histórico urbano da 

cidade de Olinda, à perspectiva é, a ambiental urbana.   

 

Segundo defende PERLOFF, citado In BRITO (1996), esta perspectiva visa a 

estabelecer novas políticas de ocupação e utilização do solo, para obter uma 

maior qualidade de vida na urbe. Isto se dá através da introdução de princípios 

ecológicos e da compreensão do complexo sistema de interrelações existentes 

entre ambiente natural e o construído. O resultado é o desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado das atividades humanas nos assentamentos urbanos. 

 



 

 130

 
Nas declarações de Estocolmo 1972, sobre o ambiente humano e de Vancouver, 

1976, sobre os assentamentos humanos, já se enfatizam os problemas da 

degradação ambiental e social nos centros urbanos históricos, evidenciando a 

ruptura das relações sociais e dos valores culturais tradicionais da sociedade. 

Esse importante aspecto deixa registrado que a transformação nas relações 

sociais e nos valores culturais, como a perda do ambiente natural urbano 

(ambiente cultural), acarreta perda de autenticidade.  

 

Na década de 1980, apesar de muitos acharem que foi uma década perdida, 

houve muitos avanços.  Em 1980, Olinda foi declarada: Monumento Nacional e 

“Cidade Ecológica”, reconhecendo-se a importância da sua Cobertura Vegetal 
para o Sítio Histórico e foi criada a Fundação Centro de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda, o primeiro órgão de preservação em nível municipal no 

Brasil. Em 1982, foi declarada: Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. 

Apesar da transformação de certos valores antigos, a partir da década de 1990, 

houve uma retomada de valores ambientais. Essa crescente preocupação entre 

os movimentos sociais e instituições voltadas para a qualidade ambiental das 

cidades e do planeta, no que tange ao controle dos níveis de salvaguarda do meio 

ambiente humano, aponta cada vez mais para uma visão integrada e articulada 

do meio ambiente natural e construído. 

 

Em Olinda, a realidade das periferias é muito dura. Nas últimas três décadas do 

século XX, a cidade sofreu um processo agressivo de urbanização acelerada, 

acarretando uma concentração da população na periferia das zonas urbanas. 

Essas concentrações se deram nas ocupações espontâneas e nos conjuntos 

habitacionais populares, iniciados ainda na década de 1960, como os conjuntos 

da Vila Popular, Ouro Preto e Rio Doce e suas ampliações nas décadas de 1970 

e 1980, seguido da implantação dos conjuntos de Jardim Brasil, Cidade Tabajara 

e Jardim Atlântico, implantados sem cuidado e nem o mínimo de infra-estrutura 

urbana. 
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A cidade de Olinda passou de uma população de pouco mais de 65.000 mil 

habitantes, em meados da década de 1960, para 367.000, no último senso de 

2001. Isto ocorreu nos grandes centros metropolitanos do país e, em Olinda, mais 

exacerbadamente devido ao diminuto território de 42,00 quilômetros quadrados. 

Estas zonas urbanas ficaram desta forma, compulsoriamente expostas a 

condições precárias de habitabilidade frente aos impactos ambientais decorrentes 

desses processos de urbanização. 

 

A partir da década de 1970, devido a uma melhoria da infra-estrutura promovida 

pelo Estado, o centro histórico urbano de Olinda passou a ser alvo da 

especulação imobiliária e de invasões de terras, no perímetro tombado. Isto 

explica em parte pela função de espaço pólo, e pelo fato de ainda deter alguns 

vazios urbanos, na área de proteção cultural e ambiental. Durante este período 

ocorre de uma forma mais acerbada o processo de gentrification. 

 

Durante as décadas de 1970 e 1980, foram aterradas e ocupadas as regiões 

alagadiças, correspondentes às lagoas de pulsação, as margens do campo de 

futebol do V8, bairro do Varadouro. Nesta região, foram arroteados 75% de toda a 

vegetação de restinga e de mangue, que contou com omissão do poder público. 

O local em questão, durante este período, já era protegido por Lei federal, hoje se 

encontra praticamente todo ocupado, inclusive às margens do Canal da Malária, 

ocasionando problemas ambientais como assoreamentos e alagamentos. 

 

A proteção ambiental dirigida não apenas aos núcleos históricos, mais às cidades 

como um todo, passa pelo atendimento desejável ao efetivo funcionamento das 

condições de vida dessas populações, que estão correlacionadas com as 

atividades de habitar, circular, trabalhar e descansar. Dessa Forma, é imperativo 

conservar os espaços verdes públicos e privados do centro histórico de Olinda. 
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Ar puro, água potável, habitações salubres, energia, alimento, espaços de lazer e 

convivência ao ar livre, cobertura vegetal, e disposição adequada de resíduos são 

considerados como “as novas raridades e em torno das quais se desenvolve uma 

intensa luta” (LEFEBVRE, 1991), São necessidades biológicas do ecossistema 

urbano que influenciam na qualidade do ambiente e deveriam funcionar como 

fatores limitantes à urbanização (Nucci et al, 2003). 

 

Todas essas questões devem ser consideradas quando são discutidos ações de 

intervenção urbana, ou mesmo novos modelos de gestão urbana, para as cidades 

e, principalmente quando é envolvido o centro urbano histórico. São essenciais ao 

desenvolvimento urbano no que tange aos aspectos sociais, econômicos, 

culturais e naturais.  

 

Segundo LEFEBVRE (1991), “Na sociedade burguesa, preocupações econômicas 

constituem o tema principal da investigação social; todas as outras considerações 

humanas são secundárias”. Vislumbramos aí questão do direito à cidade. A 

população tem ficado à margem das discussões, na grande maioria das vezes, O 

meio ambiente da cidade é pouco considerado, em favor do desenvolvimento 

econômico. Imagem, memória, patrimônio, preservação, cobertura vegetal, 

paisagem têm sido muito debatidos no bojo das discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável das cidades, mas essencialmente poucos avanços 

foram conseguidos, talvez pela novidade que o tema representa.  

 

Nesse contexto, fica mais fácil entender a importância da proteção ambiental no 

cotidiano da cidade, pois além dos valores histórico, cultural, de autenticidade e 

de antiguidade, outro valor de cunho ambiental é incorporado aos centros 

históricos urbanos que funciona como capital natural, um ativo ambiental da 

cidade. 
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2.3 O CENTRO URBANO HISTÓRICO DE OLINDA E A IMPORTÂNCIA DE SUA 
CONSERVAÇÃO. 
2.3.1 O Sítio Histórico e o paradigma das cidades sustentáveis. 
 

Como afirma BRITO (1996), os núcleos históricos são um Patrimônio Ambiental 

Urbano que deve importar e contribuir na definição das políticas territorial e de 

desenvolvimento urbano das cidades, pois é um elemento protagonizador no 

estabelecimento de diretrizes para a atuação nas cidades na atualidade. Essa 

nova forma de planejamento territorial é denominada de conservação integrada, 

que é pautada no desenvolvimento sustentável. 

 

Segundo ZANCHETI et al. (2001), uma das propostas básicas do 

desenvolvimento sustentável é que cada geração deixe para as próximas 

gerações o mesmo padrão de riqueza que usufruiu. Na teoria econômica, a 

riqueza de uma sociedade é composta pela soma de dois tipos de capital: o 

construído e o natural.  

 

A saber, o capital construído é formado por todos os elementos materiais e 

imateriais permanentes, idealizados e/ou construídos pela humanidade e 

destinados à realização de diversas atividades, dentre as quais a realização do 

trabalho para a produção de bens e serviços. Já o capital natural tem como base 

os elementos naturais que permitem o homem e as outras espécies continuarem 

existindo.  

 

 Essa nova teoria econômica criou o conceito de riqueza ambiental. Para que não 

se transmita degradação ambiental para as futuras gerações, a riqueza ambiental 

tem que ser preservada. Esse novo conceito restringe uma forma de riqueza 

específica, que é avaliada pelas suas qualidades intrínsecas e não pelos seus 

valores monetários relativos. Como exemplo tem-se a qualidade do ar e das 

águas, a quantidade das águas e a cobertura vegetal.   
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A importância da conservação e da melhoria da riqueza ambiental, composta pelo 

patrimônio cultural construído e natural é, portanto, uma questão central do 

desenvolvimento sustentável. “Assim a sustentabilidade do desenvolvimento  está 

na manutenção da riqueza ambiental”.(Zanchetti et al, 2001, p.72). 

 

A sustentabilidade de um sistema está intrinsecamente ligada a sua capacidade 

de carga e resiliência. Os sistemas nascem e morrem. Os sistemas ecológicos 

têm uma expectativa de vida, nós mesmos somos sistemas que atualmente temos 

uma expectativa de vida de 80 anos, mais no período colonial essa expectativa de 

vida não passava dos 40 anos. No caso de uma cidade, é difícil precisar a 

expectativa de vida. Durante séculos, cidades foram erguidas e destruídas. Bagdá 

tem 3000 anos, a mesma idade de Machu Pichi que está em ruínas.   

 

Segundo OLIVEIRA (2003), o desenvolvimento sustentável urbano está 

intrinsecamente ligado à capacidade ambiental e à capacidade de carga das 

cidades. Vendo de uma forma mais simples, as relações das atividades de 

habitação, comércio, turismo e lazer, por exemplo, devem estar contidas dentro 

de um sistema, respeitando-se mutuamente e não extrapolando a capacidade de 

carga do local. Desta forma, não se está extrapolando a capacidade de resiliência 

do sítio cultural, nem causando impactos ambientais e nem degradando o 

patrimônio cultural da cidade.    

 

O conceito de desenvolvimento sustentável mais utilizado hoje é o do relatório de 

Brundtland, elaborado pela comissão de meio ambiente e desenvolvimento em 

1987, no livro “Nosso Futuro Comum”. Como se subscreve abaixo: 

 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades básicas 

do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades.(Nosso Futuro Comum, 1991, p.46). 
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O conceito de desenvolvimento sustentável é uma síntese de compromissos 

formulados depois da II Guerra Mundial por vários países assolados pela 

destruição e recessão. São compromissos com o desenvolvimento, a 

necessidade, a transmissão de riqueza e a preservação da natureza. O 

desenvolvimento sustentável é composto por cinco dimensões: a econômica, a 

social, a política, a cultural e a ambiental. Todas são importantíssimas, mas nos 

ateremos à dimensão ambiental e a cultural, pois, está mais ligada a problemática 

da degradação da cobertura vegetal em centros urbanos históricos.  

 

Segundo ZANCHETI et al, (2001), a dimensão ambiental trata da forma como os 

indivíduos e grupos sociais vêm e agem sobre a natureza, segundo as 

dimensões, econômica, política e cultural. Porém, a dimensão ambiental está 

profundamente ligada à dimensão cultural, pois depende da forma de 

representação da natureza, como entidade dependente / independente dos 

homens e de que tipo de natureza a sociedade, dependendo dos seus valores 

culturais, deseja. Assim, fica claro que esta dimensão depende da abordagem 

cultural. 

 

A dimensão cultural trata das concepções e das representações que os indivíduos 

e grupos fazem de sua inserção na sociedade e da sociedade como um todo. 

Esta dimensão está ligada às questões de espaço (lugar, país, nação e cidade), 

de símbolos (imagens, leis, ritos, religião, códigos de ética) e questões temporais 

(história, memória, presente, passado e futuro). 

 

Mas, quando focamos a cidade, a sustentabilidade fica difícil de ser definida, pois 

as cidades não são sistemas fechados, são dependentes dos seus territórios 

adjacentes. Porém, estas questões podem ser minimizadas. Apesar das cidades 

não serem auto-sustentáveis, podem trabalhar em sistemas de redes, em regime 

de cooperação, de modo sustentável e equilibrado com mecanismos 

compensatórios. 
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Essa postura é a mais aceita atualmente, pois nenhuma cidade pode ser 

sustentável individualmente. Assim, a sustentabilidade das cidades dependerá 

muito do planejamento urbano integrado e de sistemas de gestão intra e inter 

urbano de natureza complexa e multissetorial.  

 
O planejamento deve ser direcionado de uma maneira ambientalista. O sistema 

de planejamento deve procurar assegurar que a sociedade garanta sua 

sobrevivência sem exceder a capacidade de seu meio ambiente. È do meio 

ambiente que provém os recursos e o contexto para a economia e o 

desenvolvimento social. Sua proteção e melhoria devem ser os principais 

objetivos da política de planejamento. (Oliveira 2003, p.15 op.cit. Jacobs). 

 

Segundo OLIVEIRA (2003), o conceito de capacidade ambiental tem suas raízes 

nas ciências naturais, mais especificamente na ecologia e no conceito de 

capacidade de carga. Desde o início de século XX, cientistas vêm pesquisando o 

assunto e concluíram que o meio ambiente somente pode prover recursos 

suficientes para suportar um determinado número de população. Se essa 

população exceder a capacidade de carga, o ambiente pode ser degradado. 

 

Nos centros urbanos, constata-se diariamente, o aumento das ilhas de calor ,com 

a impermeabilização dos solos e o desmatamento da cobertura vegetal, o colapso 

no sistema de transportes e no abastecimento d’ água dentre outros.  

 

O meio ambiente tem um limite de tolerância à atividade humana, a partir do qual 

passa a sofrer danos. Isto acontece nas florestas, campos agrícolas e até mesmo 

nas cidades. O conceito de capacidade ambiental surgiu, conforme OLIVEIRA 

(2003), como uma resposta à reflexão acerca dos limites possíveis à utilização do 

meio ambiente. E o termo sustentável tem sido usado para expressar a idéia de 

que a sociedade humana precisa viver dentro dos limites determinados pela 

natureza. No contexto do planejamento, significa que o desenvolvimento deve ser 

norteado a não exceder a capacidade do meio ambiente para não esgotá-lo ou 

destruí-lo. 
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O conceito de capacidade de carga está sendo empregado na literatura como 

sendo um sinônimo de capacidade ambiental. Porém, os termos são 

semelhantes, mas possuem algumas diferenças fundamentais. Conforme 

OLIVEIRA (2003), quando utilizado no contexto do gerenciamento urbano, que é 

nosso caso, o termo capacidade de carga pode ser definido como “a extensão 

que o meio ambiente pode tolerar a atividade humana sem sofrer danos 

inaceitáveis”. Já o termo capacidade de ambiental está relacionado ao aspecto 

dos impactos ambientais, se o ambiente extrapola o seu poder de resiliência, até 

quando o ambiente suporta a carga e se recompõe. 

  

A partir do ECO 92, esses princípios têm sido adotados como diretrizes nos 

sistemas de planejamento, tendo o papel de informar as autoridades e 

planejadores urbanos quanto ao limite de resiliência de nossas cidades.  

 
Em um planejamento para o desenvolvimento sustentável o objetivo deve ser 

entender os limites em que o meio ambiente aceita transformações. Isso 

significa fazer julgamentos sobre a habilidade dos recursos do meio ambiente 

para aceitar as demandas, sem haver perdas irreversíveis ou perdas 

inaceitáveis e danificadoras. (Oliveira, 2003 op. Cit Contryside comission).  

 

O estatuto da cidade, aprovado em 2001, chegou para estabelecer diretrizes e 

normas e efetivamente colocar em prática o planejamento urbano e ambiental nas 

cidades do Brasil. Esse instrumento deve balizar as diversas políticas 

administrativas das cidades que vão desde códigos de higiene a planos diretores, 

perpassando pelas agendas 21 dos municípios. Com esse novo instrumento, nas 

mãos dos prefeitos e planejadores torna-se mais fácil controlar os excessos 

praticados nas cidades no tocante ao meio ambiente.  

 

O discurso ecológico foi além das florestas e finalmente chegou às cidades, 

entendendo o globo não como segmentado, mas como um sistema aberto 

operando em redes de interdependências de diferentes níveis. Cada sistema 

interage com o sistema vizinho, como um grande e único sistema. 
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 A cidade contém um grande número de sistemas, formada por outros tantos 

sistemas. A malha urbana se relaciona com o lote, e este por sua vez com a 

edificação e a cobertura vegetal, (que está relacionada com a cobertura vegetal 

das áreas públicas). OLIVEIRA (2003, p.20) afirma que “uma vez alcançado sua 

capacidade, um sistema relacionar-se-á com outros sistemas ocorrendo o 

desenvolvimento urbano”.  

 

Para OLIVEIRA (2003), é possível uma cidade crescer rapidamente, e seus 

recursos e sua capacidade ficarem esgotados causando conseqüências 

desastrosas como inundações, desmoronamentos, caos no trânsito, colapso no 

abastecimento d’ água dentre outras. No entanto, de uma maneira geral, os seres 

humanos são adaptáveis ao meio, buscam novos recursos fora do seu entorno 

imediato e mudam os fatores limite, por meio da inovação da tecnologia e 

científica. 

 

Nas cidades históricas, essa adaptabilidade do ser humano ao meio ambiente, 

enfrenta outros fatores, tais como: legislação urbanística específica, rígida 

fiscalização, traçado urbano compacto e concentrado, congestionamento, 

poluição sonora, poluição do ar, carência de infra-estrutura básica e turismo 

predatório, que a curto ou médio prazo causam danos ao sítio, devido à 

extrapolação da capacidade de carga ambiental. As inovações do planejamento 

urbano moderno não fazem face aos problemas dos centros urbanos históricos, 

como a inovação no sistema de circulação que não é possível na grande maioria 

dessas cidades.  

 

No caso de Olinda, não se limitam apenas às ruas estreitas, mas o peso dos 

veículos que extrapolam a capacidade de carga das vias, gerando problemas 

mecânicos no solo, provocando recalques no pavimento e deslizamentos nas 

encostas. 
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Segundo GUSMÂO (2001), alguns problemas geotécnicos são transmitidos ao 

sistema solo-fundação-estrutura em decorrência das atividades humanas. Ao 

alterar as condições ambientais de um determinado local, para atender às 

demandas econômicas e sociais, o homem altera o equilíbrio dos agentes 

naturais e pode deflagrar processos do meio físico que repercutem nas vias e 

monumentos.    

 

Os processos geológicos, registrados nas décadas de 1980 e 1990, ocorreram 

justamente porque se extrapolou a capacidade ambiental do sítio histórico, 

cortando taludes, retirando a cobertura vegetal que estrutura e dá suporte ao solo, 

escavando o relevo para executar cisternas e piscinas, para atender à demanda 

dos restaurantes, bares, hotéis e pousadas, além de imprimir ao solo grandes 

cargas, com as ampliações das edificações. 

 

O debate em torno da sustentabilidade urbana tem enfocado agora o âmbito do 

centro urbano histórico e a preservação do patrimônio cultural, incluídos aí o 

ambiente construído e o ambiente natural urbano (áreas verdes privadas e 

públicas). 

 
(...) Trata-se de observar a capacidade do ambiente em aceitar demandas sem 

que sejam irreversíveis ou inaceitáveis para a integridade desse mesmo 

ambiente. Mudança irreversível em relação a uma cidade histórica seria o 

resultado da perda ou dano considerável nos elementos significativos de seu 

conjunto. Mudança inaceitável em relação a uma cidade histórica seria quando 

não se mantêm as características especiais que a fazem atraente. (Oliveira, 

2003, op cit. Environment White paper). 

 

O conceito de carga para o planejamento sustentável do turismo (um sistema 

sustentável pressupõe o homem integrado harmoniosamente ao patrimônio 

cultural, usando–o e protegendo-o) deve ser entendido como uma ferramenta 

para incrementar ações para o êxito de atividades nos centros históricos urbanos. 

È necessário reconhecer que os recursos patrimoniais têm um limite para 
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absorver população (adensamento urbano) e visitantes. Quando ultrapassado 

esse limite, pode causar danos irreparáveis, descaracterizando o sítio natural e 

cultural. 
 

Para valorizar os núcleos históricos e viabilizar a cidade economicamente, os 

gestores municipais trabalham no sentido de atrair para as cidades históricas 

várias atividades ligadas à indústria do turismo. Este turismo é utilizado para 

alavancar recursos financeiros através de impostos, e melhorar a imagem da 

cidade. 

 

O turismo cultural é mais um componente da política econômica dos municípios. 

A intenção é que esse turismo atraia outros investimentos e que os benefícios se 

revertam em melhorias para a sociedade. Contudo, a teoria está muito aquém da 

prática.  

 

Para OLIVEIRA (2003), muitos conflitos surgem com o resultado dessa 

convivência espacial entre o turismo e o meio ambiente histórico e natural. O 

dano físico, intencional ou não, pode ser o resultado de um excesso de visitantes 

que procuram desfrutar da herança patrimonial da cidade. 

 
Conservar o passado requer instalações de apoio modernas. As atrações 

podem ser coloniais, mas alguns turistas não estão preparados para dormir, 

comer ou viajar nas condições de épocas passadas. (Oliveira, 2003, p.41). 

 

O problema fundamental que o planejamento enfrenta nos centros urbanos 

históricos é a tensão entre a necessidade de conservar a malha física da cidade, 

seu núcleo histórico componente, a cobertura vegetal das áreas privadas e 

públicas componentes da paisagem e a demanda das atividades que ocorrem 

nesses espaços. É imperativo preservar da destruição esses Centros Históricos 

Urbanos constituídos de estruturas físicas, ambientais e humanas, formadoras do 

Patrimônio Cultural.  

 



 

 141

 
2.3.2 A Política de Conservação do Patrimônio Cultural de Olinda. 
 
Desde as primeiras décadas do século XX, a Cidade de Olinda vem despertando 

atenção de intelectuais e de órgãos federais, no tocante às suas especificidades 

artísticas e pelo fato de ser uma referência na formação da nacionalidade 

brasileira. Porém, só há alguns anos o poder municipal e uma pequena parcela da 

população se apercebeu da importância do núcleo histórico para o 

desenvolvimento da cidade. 

 

Este reconhecimento já se fazia presente no tombamento, em esfera Federal pelo 

serviço de Patrimônio Histórico Nacional, de algumas edificações religiosas 

isoladas no ano de 1938. A partir de 1969, o perímetro histórico de 1.2 Km2 da 

cidade de Olinda foi tombado como cidade monumento nacional, pelo seu caráter 

artístico e cultural. O que facilitou o trabalho posterior do PDLI ( Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado), elaborado pela FIDEM (Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife), que inseriu dentro das suas 

diretrizes para o desenvolvimento da cidade de Olinda, sugestões e diretrizes 

para o desenvolvimento da cidade no que tange a exploração racional do turismo 

cultural. 

 

Em 1979 esse perímetro de tombamento foi ampliado para 10,4 Km2, (Dez virgula 

quatro quilômetros quadrados) para salvaguardar o entorno do sítio histórico, 

criando áreas de amortecimento. Finalmente em dezembro de 1982, o centro 

histórico da cidade de Olinda foi reconhecido como bem cultural da humanidade e 

passou a ser inscrita na lista de proteção, pelo seu excepcional valor cultural e 

natural.  

 

Essa proteção deu-se pelo reconhecimento do tombamento nacional, já em vigor, 

que era e é de suma importância para a UNESCO. As áreas agora 

salvaguardadas, considerando as áreas de proteção ao entorno, representam 

25% da área do município de Olinda. 
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Figura 24. Mapa de Olinda Perímetro de Tombamento  

Ano Base 2000. SEPACC 

 

Em 2002, foi elaborado o Plano Diretor da Cidade de Olinda, onde vários 

aspectos relacionados à preservação da cidade foram levantados. Ainda foi 

determinada a revisão da legislação específica de proteção dos Sítios Históricos 

de Olinda (Lei 4849/92). 
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Atualmente se estuda a formação de um grupo de trabalho constituído de 

servidores municipais da Secretaria de Patrimônio Cultural e Ciência, 

Procuradoria Municipal e Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

funcionários da FIDEM e IPHAN para revisão da Legislação de Preservação.  

 

 

Além da cidade de pedra e cal, coexiste dentro da malha urbana uma enormidade 

de vida. A cidade passou a ser, evidentemente o principal centro de ação para 

salvaguarda do meio ambiente. Esta tese começou a ser comprovada a partir do 

ECO 92 e do HABITAT 2, quando a cidade passou a ser vista como elemento 

fundamental no desenvolvimento sustentável do planeta. 

 

 
Figura 25. Mapa Município de Olinda, Ano Base 2002 / SEPACC 
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Os núcleos históricos são a chave desta salvaguarda, pois é um patrimônio 

ambiental urbano a ser preservado. Presume-se que o uso que se estabeleça 

para este setor da cidade, como também para as demais áreas, deva 

proporcionar um equilíbrio físico, funcional e sócio-econômico, que permita 

promover o eco-desenvolvimento. 

 

No caso do centro urbano histórico de Olinda, existem algumas opções para a 

salvaguarda do Patrimônio Cultural. Dentre elas, destacamos os seguintes 

instrumentos de preservação: A legislação urbanística de uso e ocupação do solo 

(Lei 4849/92), o conselho de preservação, a Lei Federal de proteção ao 

Patrimônio Cultural (Lei 1155/79). O município também possui normas de uso e 

ocupação definidas no seu plano diretor, aprovado em 1997, que, contudo, não 

contemplou instrumentos urbanísticos instituídos pelo estatuto da cidade, 

aprovado no ano de 2001. Além disso, as cidades Patrimônio cultural são também 

regidas pela Lei Federal de Crimes Ambientais (9505/98). 

 

Além das legislações mencionadas, devem ser consideradas as diretrizes 

contidas nas cartas patrimoniais (ICOMOS / UNESCO) que fundamentaram a 

produção legislativa de proteção ao patrimônio Cultural e Ambiental de várias 

cidades históricas do mundo. Os instrumentos de preservação e a educação 

patrimonial são imprescindíveis para a conservação do Patrimônio Cultural e, 

conseqüentemente, para estabelecer o equilíbrio do ecossistema urbano, além de 

fomentar o desenvolvimento urbano sustentável, haja vista, que os centros 

urbanos históricos, além de possuírem um caráter fundacional e de permanência, 

são também possuidores de vocação para os diversos tipos de turismo.   

 

Segundo BRITO (1996), os núcleos históricos congregam os diversos aspectos 

que compõem o universo do patrimônio cultural, constituindo-se na base para o 

desenvolvimento das cidades, principalmente as que optaram pelo turismo como 

fator de desenvolvimento econômico e social. 
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Faz-se necessário a adoção de diretrizes para a reorientação dos processos de 

conservação e preservação, renovação e expansão urbana, desenvolvidos nos 

centros urbanos históricos e que estas ações estejam articuladas com o restante 

da cidade. Presume-se que tais diretrizes se baseiem nos princípios da 

ordenação territorial e do desenvolvimento sustentável urbano, bem como nas 

características urbano-arquitetônicas, ambientais e sócio-culturais dos 

assentamentos, tendo em conta sua formação, ocupação e evolução. 

 

No entanto, tais considerações, atualmente, apenas podem ser compreendidas 

sob a perspectiva ambiental, e no caso dos centros urbanos históricos aqui 

relacionados, a perspectiva é Ambiental Urbana. 

 

De acordo com BRITO (1996, p.13), é importante dar ênfase à necessidade de 

fortalecimento de uma prática que vise a inserir a questão urbana no marco das 

ações voltadas para o meio ambiente, bem como estender este princípio para a 

gestão urbana. 

 

 Por este prisma, vislumbra-se que, para atingir o desenvolvimento urbano 

sustentável nos centros urbanos históricos, temos que: 

 

• Tratar os problemas do meio ambiente urbano, superando o enfoque 

setorial, partindo da sustentabilidade ampliada que enfoca a 

indissolubilidade entre os fatores sociais e ambientais, enfrentando 

conjuntamente degradação ambiental e a pobreza urbana. 

• Buscar novos modelos de gestão urbana, a qual integre as várias e novas 

correntes de pensamento no trato da administração pública. 

• Tomar como princípio que a qualidade de vida das cidades, além de se 

referir ao entorno urbano, submete-se, também às condições das relações 

entre o espaço natural (áreas verdes públicas e privadas) e o espaço 

construído, e o nível de habitabilidade dessas áreas pela população. 

   



 

 146

 
Para solucionar os diversos problemas do cotidiano da cidade, tem-se que 

considerar as variáveis ambientais, incluídas aí o solo, a água, o ar, a cobertura 

vegetal dentre outros, que deve ser incorporada aos novos modelos de gestão.  

 

A intervenção nos centros urbanos históricos tem que atender tanto às legislações 

vigentes de uso e ocupação do solo municipal quanto à legislação Federal de 

proteção ao Patrimônio Cultural e à Legislação de Crimes Ambientais. Estas 

intervenções urbanas devem ser amplamente discutidas com a sociedade. 

 
Intervir é atuar conscientemente no processo dinâmico da cidade, não 

esquecendo de garantir a mínima estabilidade para a forma urbana e suas partes, 

prolongar sua identidade que foi conseguida lenta e trabalhosamente, pois se 

sabe que a cidade é um patrimônio do passado que será transmitido para o 

futuro, e se possível melhorado no presente.(Marin, 2003,p.20) 

 

 

O centro urbano histórico de Olinda é regido por várias normas de natureza 

urbanística, não sendo, pois, sua falta a razão dos problemas de ocupações 

irregulares, obras clandestinas e outros de ordem ambiental, pelos quais vem 

passando. 

 

Como afirma PEDROSA (in cit. Maricato 2003), “O detalhismo da legislação 

ambiental no Brasil, freqüentemente referido como avanço, contrasta com a falta 

de fiscalização e punição dos transgressores. Isto confirma o que alguns 

estudiosos brasileiros apontam como distância tradicional entre o arcabouço 

jurídico e a realidade social”. 

 

A gestão de conservação do Patrimônio Cultural de Olinda é de competência da 

Secretaria de Patrimônio, Ciência e Cultura (SEPACC), órgão executor da 

fiscalização do controle urbano do centro urbano histórico e das decisões do 

conselho de preservação de Olinda. 
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O Conselho de Preservação, órgão colegiado, criado pela Lei municipal 4119/79, 

componente do sistema de preservação de Olinda, é responsável pela política de 

conservação do sítio histórico. Todos os projetos que estão omissos na lei, ou 

projetos que venham interferir na complexidade urbana, são apreciados pelo 

conselho e submetidos à aprovação ou não. 

 

As ações relacionadas com a conservação urbana do sítio histórico, no que diz 

respeito às áreas públicas, estão distribuídas entre a SEPACC, a Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAMA) e a Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos (SOSP), o que gera conflitos de atribuições e responsabilidades e, 

conseqüentemente, ineficiência dos serviços urbanos prestados aos cidadãos.  

 

De acordo com PEDROSA (2003), não há no Sítio Histórico, sistematização de 

rotinas, as ações são pontuais e sem coordenação. Não há controle e 

monitoramento eficientes do uso e ocupação do solo e nem tampouco também na 

manutenção dos espaços públicos.   

 

Além da falta de articulação institucional, a ineficiência da gestão é agravada no 

centro urbano histórico pela falta de recursos, o número reduzido de fiscais, 

ausência de programas para capacitação e a inexistência de planos de ação. As 

tarefas de rotina são dirigidas para a verificação de denúncias ou condução de 

processos administrativos. Sempre com caráter coibitivo ou punitivo.  

 

Identifica-se também a ineficiência dos mecanismos jurídicos e morosidade nas 

ações do poder judiciário que, pela incompreensão da importância do patrimônio 

histórico local, não conduzem com agilidade os processos relativos a danos 

contra o patrimônio cultural. Soma-se a estes fatos a ausência de uma política de 

incentivos fiscais para as ações de conservação do patrimônio cultural construído 

e preservação do meio ambiente. A ausência de programas de educação 

patrimonial e ambiental, focalizadas nos moradores e usuários também foi 

observada. 
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Dentro deste contexto indesejado, é importante mencionar que todo o 

aglomerado de problemas impossibilita a implantação de ações conjuntas para 

solucionar, ou mesmo mitigar, a problemática da conservação do patrimônio 

cultural.  

 

Este conjunto de problemas confirma que as questões referentes ao patrimônio 

ambiental e cultural devem ser compartilhadas por especialistas e profissionais 

da área técnica, econômica, política, administrativa, social, jurídica, etc, e com a 

população usuária e guardiã direta do patrimônio. Nesse sentido, a política de 

preservação e conservação do patrimônio cultural de Olinda deverá estar atrelada 

à definição de princípios que articulem as questões urbanísticas e sócio-

econômicas às questões técnicas e leve em conta as especificidades dos 

métodos de intervenções adotados.  

 

As ações e valorização dos conjuntos históricos devem estar pautadas em ações 

de caráter urbanístico que eminentemente melhorem as condições e a qualidade 

de vida da população nativa do sítio urbano histórico, das áreas de entorno e, de 

uma forma geral, do município.  

 

No momento, o centro urbano histórico de Olinda, não se enquadra nesta 

perspectiva, já que as ações de conservação são executadas de forma pontual, 

Não há articulação com as políticas municipais de desenvolvimento urbano, de 

proteção ao meio ambiente e educacional, nem tampouco se leva em conta a 

avaliação dos resultados das ações já implantadas através do seu controle e 

monitoramento. 

 

Em seminário realizado em julho de 2003, na cidade de Olinda, promovido pela 

Caixa Econômica Federal e a UNESCO, com o apoio do IPHAN, foi abordada a 

trajetória da proteção legal ao patrimônio cultural brasileiro. A síntese das 

apresentações foi elaborada pelo CECI/UFPE, que concluiu que o patrimônio 
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cultural olindense não é claramente reconhecido como elemento de 

desenvolvimento, pelos gestores municipais. Até o presente não foi  consolidada 

ainda uma articulação necessária a conservação do patrimônio cultural e o 

desenvolvimento sustentável do município, mesmo existindo da parte da 

população em algum grau, uma consciência da importância do patrimônio cultural 

local. 

 

Assim sendo, as medidas para viabilizar a salvaguarda do sítio histórico de 

Olinda, e ao mesmo tempo considerá-lo como indutor do desenvolvimento 

sustentável, passam fundamentalmente pela articulação institucional e 

implantação de um plano de gestão, que conduza as ações de desenvolvimento 

urbano integrado. Deverão ser consideradas as demandas de caráter municipal e 

metropolitano, para imprimir padrões qualitativos e gerar oportunidades, que 

permitam, trazer benefícios sociais e econômicos à população da cidade. 

Trazendo equidade social e melhoria da qualidade de vida a todo o município.  

 

O centro urbano histórico deve se articular com as novas dinâmicas urbanas e 

com as novas tecnologias, e inserir a camada social menos favorecida na vida da 

cidade, para que não haja deterioração social e abandono do centro urbano 

histórico pela população tradicional. Dessa forma, é de extrema importância a 

inclusão social, através da geração de empregos e outras políticas sociais, 

focalizadas sobre a população, sob pena da falência das ações desenvolvidas 

para o soerguimento da cidade.  

 

Segundo PEDROSA (2003), a participação social em Olinda deve ser ampliada, 

inclusive para que a sociedade assuma o protagonismo da gestão dos recursos 

públicos e decida sobre questões de interesse coletivo. Do mesmo modo, deve 

existir o censo de cidadania patrimonial, onde há direitos e deveres para com o 

patrimônio cultural. 
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Segundo PINA (2004), o governo municipal deve exercer o papel de articulador 

das diversas forças de interesses que atuam no sítio histórico, garantindo o 

respeito e cumprimento dos princípios estabelecidos em prol da sua conservação. 

A degradação e descaracterização, através da má conservação, ou dos novos 

projetos de inovação de áreas de valor histórico-cultural, produzem efeitos 

negativos sobre a identidade e cultura da sociedade, podendo ocorrer a perda 

das relações humanas com o meio ambiente urbano. 

 

Segundo LAPA e ZANCHETTI (2002), o ponto central da discussão da 

conservação integrada atualmente questionada como a ação pública planejada 

pode contrapor-se aos processos homogeneizantes do território, sem barrar o 

processo de inovação. A conservação deve ser tomada como ponto de partida da 

inovação e não a idéia, ainda muito corrente, de que o território é um campo livre, 

sem herança. 

 
As implicações dessa postura são muitas, pois existem vários fatores a ser 

considerados, desde as transformações naturais, como mudança de 

drenagem e de cobertura vegetal ate os materiais utilizados(...) A relação 

dialética conservação/inovação torna-se o princípio do processo de 

intervenção no território em qualquer das suas dimensões ambiental ( Lapa e 

Zanchetti, 2003, p.35) grifo meu. 

 

O Patrimônio ambiental, cultural e histórico, e as paisagens singulares estão 

repletos de significados, memórias e heranças e constituem-se em elementos 

urbanos potenciais ao desenvolvimento social e econômico, pois representam 

bens de consumo e atrativos turísticos.  

 

Áreas non aedificndi, tais como os sítios, praças parques e quintais do centro 

urbano histórico têm função de assegurar a conservação da cobertura vegetal, o 

emolduramento do setor histórico, a perenidade dos cursos d’água, a amenização 

do clima local e a vocação histórica de servir como reserva de abastecimento 

alimentar, além de ser possuidora de uma beleza ímpar.  
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Os bens materiais podem ser classificados em naturais, reunindo os sítios, 

jardins e suas paisagens, e os culturais, que incluem o traçado urbano, os 

conjuntos urbanos as edificações e os monumentos, além de suas paisagens. 

(Sá Carneiro, 2002, p.143).  

 

A cidade de Olinda clama pela conservação do seu sítio histórico e pela proteção 

das suas áreas verdes, indispensáveis ao seu reduzido e adensado território. A 

conservação integrada, incluindo aí a conservação da cobertura vegetal, é de 

suma importância para o equilíbrio ambiental do centro urbano histórico e de suas 

características específicas de patrimônio da humanidade.  

 

 
Figura, 26. Vista parcial da Cobertura Vegetal do SRR 

Fonte: Arquivo digital de André Pina 
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CAPÍTULO 3.0 
 

A QUANTIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL, NAS TRÊS ÚLTIMAS 

DÉCADAS NO CENTRO URBANO HISTÓRICO DE OLINDA. 

 
“Quem vai a Olinda com uma lente de aumento 
e procura com atenção pode encontrar em 

algum lugar um ponto não maior do que uma 
cabeça de alfinete que um pouco ampliado 

mostra em seu interior telhados, antenas, 
clarabóias, jardins, quiosques na praça. Aquele 

ponto não permanece imóvel, depois de um 
ano já está grande como um limão. (...) Olinda 

não é a única cidade a crescer em círculos 
concêntricos como os troncos das árvores que 

cada ano aumentam de tamanho (...) Em Olinda 
as velhas muralhas se dilatam levando consigo 

os bairros antigos.”. 
 

Ítalo Calvino 
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3.0 METODOLOGIA 
3.1 MÉTODO DE AVALIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA COBERTURA 
VEGETAL 
3.1.1 Considerações Gerais 
 
Os centros urbanos são lugares dinâmicos que diariamente apresentam 

modificações significativas no seu meio ambiente, alterando assim a paisagem 

urbana. Essas alterações se dão em todos os elementos sejam eles o solo, o ar, 

os recursos hídricos ou a cobertura vegetal que denominamos ambientes naturais 

urbanos. Também se dão na malha urbana, constituída de lotes, ruas, calçadas, 

largos, praças, átrios, becos e nas edificações que denominamos de ambiente 

construído. Todo esse emaranhado de elementos que estruturam a morfologia 

urbana, os quais chamamos de paisagem, se originaram de uma paisagem 

natural que, durante anos, transformou-se em paisagem cultural, pois, através dos 

tempos, foi recebendo alterações promovidas pela ação do homem. 

 

Para LAMAS (1995), a cidade é composta pelo conjunto dos elementos 

morfológicos e são através da sua organização que se estrutura os espaços 

urbanos e estabelece onze elementos mínimos na estrutura da composição da 

forma urbana: o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, o logradouro, o 

traçado urbano ou as ruas e avenidas, a praça, o monumento, o mobiliário urbano 

e a cobertura vegetal. 
 

Todos esses elementos, formadores da paisagem, acham-se estabelecidos em 

um sítio, que é o suporte geográfico, o lócus, de modo que a forma urbana não 

pode ser desligada da base geográfica. O sítio em muitos casos já contém 

características físicas como rios, canais, colinas, pedras, vales e maciços vegetais 

que vão gerar as novas formas construídas do espaço urbano. Nesse sítio, que a 

cidade se estabelece e ao longo dos anos sofre processos de transformação pela 

ação antrópica.  
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Nossa tarefa é aferir o grau de transformação pela qual vem passando um dos 

elementos morfológicos que estrutura o espaço urbano, ou seja, a cobertura 
vegetal. A seguir, analisaremos através de um índice de cobertura vegetal, como 

esta à qualidade ambiental do Setor Residencial Rigoroso (ANEXOS 04/05) e da 

Zona Especial de Proteção Cultural do centro histórico (ANEXOS 03/06). 

Com relação à qualidade e distribuição da cobertura vegetal no setor SRR,(Na 

figura 29, em vermelho) abordaremos a questão da conformação da massa de 

vegetação em diferentes morfologias e também a hierarquização dos espaços 

verdes e aspectos relacionados à manutenção, à conservação e ao planejamento. 

Toda essa pesquisa embasa-se na metodologia de Carlos Nucci e seguiu os 

preceitos da conservação urbana integrada. 

 

Figura 27, Mapa da ZEPC1 

Setor Rigoroso Residencial em Vermelho 

Arquivo Digital. SEPACC 



 

 155

 
O tema referente aos índices atualmente é cercado de controvérsias. Na 

realidade, pode-se falar em diferentes índices para expressar o verde nos centros 

urbanos: índice de cobertura vegetal por habitante, índice de áreas verdes por 

habitante, índice de áreas livres por habitante, dentre outros.   

 

Um dos índices utilizados, o índice de áreas verdes, é aquele que expressa a 

quantidade de espaços livres de uso público, em Km2 ou m2, pela quantidade de 

habitantes que vivem em uma determinada cidade. Neste cômputo, entram as 

praças, os parques e os cemitérios, ou seja, aqueles espaços cujo acesso é livre 

para a população. Outro índice muito utilizado nos países Europeus e Americanos 

apóia-se na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – 

FAO, que recomenda 12m2 de área verde por habitante. Utilizado também no 

Brasil. 

 

Um outro índice, que nos interessa diretamente e que pode ser gerado é o de 

cobertura vegetal em área urbana. Para obtenção desse índice é necessário o 

mapeamento de toda cobertura vegetal da região, bairro ou cidade e 

posteriormente quantificado em Km2 ou m2. Conhecendo-se a área total 

estudada, também em Km2 ou m2, chega-se posteriormente à porcentagem de 

cobertura vegetal que existe no bairro ou cidade. Se mapearmos somente as 

árvores, o índice expressará somente a cobertura vegetal de porte arbóreo. Nucci 

(1996), em sua tese de doutorado, fez esse levantamento para o Distrito de Santa 

Cecília, na cidade de São Paulo. O autor mapeou as "manchas de verde", obteve 

o valor em m2 e depois dividiu pela população residente do bairro, chegando ao 

índice que ele denominou índice de verde por habitante. Neste caso, ele 

considerou todo o verde existente no bairro, sendo,  área pública ou particular e 

não se preocupando com o acesso da população a essas áreas. Em seguida, o 

autor diferenciou as áreas verdes públicas das particulares e obteve também o 

índice de áreas verdes. 
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Em sua dissertação de mestrado, Oliveira fez um levantamento das áreas 

públicas de São Carlos e obteve dois índices diferentes. O primeiro denominado 

percentual de áreas verdes (PAV), foi estimado para grandes áreas da cidade que 

o autor chamou de unidades de gerenciamento. Na composição deste índice 

entraram todas as áreas verdes públicas da cidade, independentemente da sua 

acessibilidade à população. Diferentes valores foram obtidos para as distintas 

unidades de gerenciamento. Em seguida, o autor calculou o índice de áreas 

verdes (IAV), considerando somente aquelas áreas verdes públicas de acesso 

livre para a população. Neste caso os índices foram obtidos para setores da 

cidade. Também chegou ao índice de áreas verdes para a cidade como um todo. 

O valor obtido foi de 2,65 m2/hab que, segundo o autor, trata-se de um indicador 

de qualidade de vida da população, expressando a oferta de área verde "per 

capta".  

Ainda em relação aos índices é importante comentar que está difundida e 

arraigada no Brasil a assertiva de que a ONU, ou a OMS, ou a FAO, 

considerariam ideal que cada cidade dispusesse de 12m2 de área 

verde/habitante.  

Nas pesquisas, por carta, que fizemos junto a essas Organizações, foi 

constatado que esse índice não é conhecido, como não o é, entre as 

faculdades de paisagismo da República Federal da Alemanha.  

Somos levados a supor, depois de termos realizados muitos estudos, que 

esse índice se refira, tão somente às necessidades de parque de bairro e 

distritais/setoriais, já que são os que, dentro da malha urbana, devem ser 

sempre públicos e oferecem possibilidade de lazer ao ar livre. (Cavalheiro & 

Del Picchia, 1992). 

 

A falta de uma definição amplamente aceita sobre o termo "áreas verdes" e 

"cobertura vegetal", e as diferentes metodologias utilizadas para obtenção dos 

índices, dificulta a comparação dos dados obtidos para diferentes cidades.  
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Atualmente, no planejamento urbano, não existe consenso sobre a conceituação 

dos termos utilizados. Algumas prefeituras do país, por exemplo, consideram 

áreas verdes locais onde não existe sequer uma árvore. O que podemos observar 

nos vários estudos e diagnósticos estudados é que o índice desacompanhado da 

definição ou conceituação, da escala espacial e do método de coletas de dados 

não permite nenhum parâmetro de comparação.  

 

Com finalidade de colaborar com os estudos para a padronização dos conceitos e 

unificar a questão em torno de uma única proposta, adotaremos os estudos de 

CAVALHEIRO e NUCCI (1996), e sua abordagem relativa ao índice verde. Por 

outro lado, observaremos a legislação brasileira no que tange a conceituação 

utilizada pelos municípios: Zona Urbana, Zona de Expansão Urbana e Zona 

Rural. Dentre essas divisões propõe-se, embora não apareça explicitamente na 

legislação, que a Zona Urbana seja subdividida em três sistemas: 

 

• Sistema de espaços com construções, em outras palavras, áreas 

edificadas (habitações, indústrias, hospitais, comércios e serviços, etc.).   

• Sistemas de espaços livres de construções (Parques, praças, sítios, 

quintais, jardins, águas superficiais, etc.). 

• Sistemas de espaços de integração urbana (rede rodo-ferroviária) 

 

Considerando essa padronização, sistema de espaços livres de construção e 

espaço urbano ao ar livre, são aqueles espaços onde o seu uso seja socializado 

pela população e que se relacione com passeios, caminhadas, lugares de estar, 

descanso e práticas de esportes em geral.  Dentro do espaço livre de construção 

existem as áreas verdes onde o elemento fundamental de composição é a 

vegetação.  
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Os espaços livres vegetados devem responder a três objetivos fundamentais, de 

acordo com NUCCI et al (1996), o ecológico, o estético e o de lazer. Para ser 

considerada uma área verde, a vegetação e o solo permeável devem estar acima 

dos 70% da área. 

Dentro dos três sistemas, ocupando ou não uma área verde, está o elemento de 

morfologia urbana: a cobertura vegetal que é: a projeção do verde em cartas 

planimétricas e pode ser identificada por meio de fotografias aéreas, sem auxílio 

de esteroscopia. A escala da foto deve acompanhar os índices de cobertura 

vegetal; deve ser considerada a localização e a configuração das manchas (em 

mapas). Deve-se considerar toda a cobertura vegetal existente nos três sistemas 

(espaços livres de construção, espaços construídos e de integração). 

 

Essa conceituação e essa padronização do verde urbano e da cobertura 
vegetal, através do índice de verde por habitante já foi aplicada em algumas 

cidades do Estado de São Paulo e do Paraná, mostrando-se de fácil 

entendimento e de grande utilidade para as questões de planejamento e 

conservação. 

 

A quantificação e a configuração espacial da cobertura vegetal, através do índice 
verde, podem ser utilizadas como instrumentos e parâmetros de avaliação da 

qualidade ambiental em áreas urbanas (Nucci e Cavalheiro, 1999) e (Dias 2002) 

apontam para a importância de indicadores que ajudem a evidenciar aos 

habitantes o grau de salubridade de sua sociedade e os êxitos ou fracassos de 

políticas governamentais adotadas. Atualmente, a cobertura vegetal já é 

considerada como indicador pelo programa de indicadores ambientais da cidade 

de Blumenau/SC. Segundo DIAS (2002), já faz parte da composição de Índices 

de Sustentabilidade de Blumenau. 
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Sobre essa quantificação, (Lombardo, 1985, Nucci, 2002), estima-se que um 

índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seja o recomendável (Curitiba está 

na faixa de 60%), para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas 

urbanas, sendo que áreas com índice inferior a 5% determinam conforme NUCCI 

(apud Douglas, 1983),um deserto florístico. 

 

Estudos de WERNER (apud Nucci, 2003) salientam que a cidade ideal, para a 

conservação da natureza e da paisagem, poderia edificar ou pavimentar, 

aproximadamente, somente dois terços da superfície do centro, ou seja, 33% da 

área central dos centros urbanos deveriam ser permeáveis e não edificados e 

deveriam apresentar ampla conexão entre a vegetação da zona rural e a das 

zonas centrais, com uma redução dos gradientes entre esses dois tipos de uso. 

 

Dentre as cidades pesquisadas por NUCCI et all, e comparando os resultados de 

levantamentos, realizados com base em ortofotocartas de escala de 1:10.000, 

NUCCI concluiu que, áreas com altas taxas de urbanização têm quantidade 

insuficiente de cobertura vegetal (< 7%), caracterizadas como deserto florístico. 

 

Taxas de cobertura vegetal, abaixo dos 7%, geralmente mal distribuídas e 

desconexas, além de comprometerem o índice de permeabilidade dos solos, 

influenciam diretamente no micro-clima da região, na qualidade de vida e na 

paisagem. 

 

Estudos recentíssimos executados em São Paulo, capital, pelo departamento de 

geografia da USP, pelo professor José Bueno, concluíram que, se a população e 

o poder público respeitassem o mínimo de área verde recomendado pela ONU – 

12 m2 /h, doze metros quadrados por habitante - o impacto da chuva precipitada 
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no mês de janeiro de 2004, seria 30% menor do que o visto em regiões 

densamente povoadas e quase impermeabilizadas como na zona leste. Isso 

porque, segundo Bueno (2004), “grande parte da água poderia ser absorvida pela 

folhas das árvores”. Porém o quadro que se apresenta é muito diferente do ideal. 

Algumas áreas da zona oeste têm um índice verde (percentual de cobertura 

vegetal, em áreas livres públicas e privadas), abaixo dos 7% de cobertura vegetal. 

A secretaria de Meio Ambiente de São Paulo demonstra através de pesquisas 

que a cidade perdeu 30% do seu verde urbano entre os anos de 1986 e 1999.  

Atualmente, existem cerca de 4.7m2 de área verde por habitante na cidade de 

São Paulo. Porém, em algumas áreas, como a zona leste, essa cota chega a 

menos de 1,0 (um) m2, por habitante. A diminuição da cobertura vegetal na 

cidade de São Paulo tem causado enormes prejuízos, pois com a saída das 

árvores se pavimentam as áreas de solo natural. Segundo José Eduardo 

Cavalcanti, do Departamento de Engenharia Ambiental do Instituto de Engenharia 

Paulista, a cidade já possui mais de 60% de sua área impermeabilizada, donde 

entende-se porque a chuva causa enormes prejuízos na RMSP. Segundo Edson 

Borges do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a falta de cobertura vegetal 

aumenta a concentração de calor nas áreas pavimentadas, provocando o 

aquecimento que, conseqüentemente, faz com que aumente as precipitações 

pluviométricas. 

 

NUCCI e CAVALHEIRO (1996) propõem que, além da quantificação de 

superfícies recobertas por cobertura vegetal, não se tem uma indicação correta 

da distribuição desta cobertura vegetal no município. Dessa forma, é necessário 

que a quantificação da cobertura vegetal venha acompanhada de sua 

configuração espacial. Esse desdobramento do método, mais completo, do que a 

quantificação pelo índice verde, permite inclusive avaliar as formas e o grau de 

conectividade das manchas de vegetação. Permitindo assim, aprofundar-se na 

tipologia de classificação vegetal. 
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Com respeito à distribuição espacial da cobertura vegetal em centros urbanos, 

tem-se conhecimento que a mancha de vegetação não é homogênea e não é 

eqüitativamente distribuída pela cidade (ANEXO 01). Há bairros onde a 

concentração de cobertura vegetal é maior que em outros. Este isolamento de 

indivíduos vegetal causa o isolamento de espécies e transforma a cidade em ilhas 

de vegetação isoladas, causando uma diminuição também na riqueza de 

espécies. Para o planejamento, é interessante mapear essas áreas e tentar, 

através de corredores ecológicos, solucionar alguns problemas. 

 

Devido à questão de prazo esta dissertação não aborda a configuração espacial 

(tipologia de classificação). O objetivo da pesquisa é por um lado quantificar o 

grau de diminuição da cobertura vegetal, nas últimas três décadas, no Setor 

Residencial Rigoroso da Zona Especial de Proteção Cultural do centro urbano 

histórico de Olinda e, por outro lado comparar os dados através do mapeamento 

e de entrevistas dirigida à população. 

 

A classificação por tipologia requer muito tempo e pesquisa, pois é necessário 

além de mensurar a cobertura vegetal, analisar as espécies vegetais e separa-las 

em três categorias: isoladas, conectadas e em conjuntos. A partir daí agrupa-las 

por espécie ou extratos arbóreos. Dessa forma precisaríamos do triplo do tempo 

utilizado para concluir esta dissertação.  

 

Para mensurar o grau de perda da cobertura vegetal e estabelecer o índice verde 

por habitante, no setor residencial rigoroso nos últimos trinta anos, lançaremos 

mão do método geométrico de planificação de NUCCI E CAVALHEIRO (1996). 
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3.1.2 O estudo de caso e a área escolhida 

 

Delimitamos a área de pesquisa no Setor Rigoroso, núcleo central da cidade de 

Olinda, que está contido na ZEPC 1. Em seguida, subdividimos o referido setor 

em quadras e trabalhamos isoladamente, de forma a obter o índice verde (índice 

de cobertura vegetal), por quadras, ao fim do processo, procedemos ao somatório 

das massas vegetais das quadras, conseguindo um valor final de cobertura 

vegetal e, conseqüentemente, dos índices verdes para os anos de 1970 e 2002.  

 

A ZEPC1 corresponde ao sítio constituído pelo núcleo urbano primitivo do 

Município de Olinda, definido a partir da citação da carta foral de Olinda e 

cartografia do século XVI, correspondendo edifícios e áreas verdes de 

reconhecido valor arquitetônico, histórico, arquológico, estético e sócio-

cultural. (...) ( Lei 4849, uso e ocupação do sítio histórico de Olinda). 

                                                                                                                                                                       

 

O Setor Residencial Rigoroso apresenta uso predominantemente residencial de 

82% (oitenta e dois por cento). Segundo dados da SEPACC (Secretaria de 

Patrimônio Cultural e Ciência), é constituído pelo núcleo que mantém a morfologia 

urbana e tipologia das edificações de interesse histórico e arquitetônico, do século 

XVI, sujeitando-se por isso a rígido controle das intervenções. 

 

O Setor Residencial Rigoroso, núcleo original da cidade, está contido dentro da 

Zona Especial de Proteção Cultural 1, encontrando em melhor estado físico que 

os demais. Essa condição de conservação é devida ao rígido processo de 

fiscalização, exercido isoladamente pelo IPHAN no período compreendido entre 

1969 e 1982, e em conjunto com o órgão municipal de preservação, a Fundação 

Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, a partir da década de 

1980, ano de sua fundação.  
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A área em estudo compreende um perímetro localizado nos fundos de lotes das 

ruas 15 de novembro, rua de São Bento, rua 13 de maio, rua Henrique Dias até a 

confluência com a rua coronel Joaquim Cavalcanti; seguindo daí pela rua da Boa 

Hora até a confluência com a rua coronel Joaquim Cavalcanti; segue pela rua da 

Bica dos Quatro Cantos até a confluência com a rua Coronel Joaquim Cavalcanti, 

O perímetro continua pela travessa Coronel Joaquim Cavalcanti e travessa da rua 

do Guadalupe, Largo do Amparo, trecho da rua São João, fundos dos lotes da 

estrada de Bonsucesso até a travessa do Rosário, continuando pelos fundos dos 

lotes da rua Saldanha Marinho e largo da Conceição. Na seqüência, segue para o 

sul pela Misericórdia e seus lotes, à esquerda na rua das Bertiogas, travessa do 

Bonfim, rua do Bonfim, avenida da Liberdade, rua 27 de Janeiro, praça 

Monsenhor Fabrício, Largo de São Bento, travessa 15 de Novembro, fechando o 

perímetro na rua do mesmo nome. 

 

 
Figura, 28. Mapa da ZEPC1 - SRR 

Fonte: Arquivo digital de André Pina 
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A área descrita no perímetro acima guarda os principais exemplares da 

arquitetura colonial dos séculos XVI, XVII e XVIII. O casario colonial, os passos, 

as igrejas, capelas, mosteiros e conventos, os Palácios do Governo e Episcopal, a 

antiga Casa de Câmara e Cadeia, o Mercado da Ribeira. Guarda também 

algumas praças, átrios, largos, sítios, quintais e jardins que, de certa forma, ainda 

preservam um pouco da cobertura vegetal.  

 

3.1.3 Procedimento Metodológico 
 

De acordo com GEWANDSZNADJDER (1998), método pode ser definido como 

uma série de regras para tentar resolver um problema. Porém, estas regras são 

gerais e, para cada tipo de problema, surge uma maneira de tentar solucioná-lo. 

Uma das características básicas do método científico é a tentativa de resolver um 

determinado problema por suposições, isto é, com base na hipótese. 

 

Neste caso, a hipótese será verificada quando for estabelecido ao final, o grau de 

perda da vegetação do SRR, deixando de ser uma suposição para tornar-se uma 

verdade.   

 

Para verificar a importância da cobertura vegetal para a preservação do centro 

histórico de Olinda, procedemos a uma pesquisa social, utilizando como 

instrumento um questionário fechado. Além de obter o grau de perda da cobertura 

vegetal do SRR, a finalidade foi captar o sentimento da população quanto a essa 

perda e o que ela representa. 

 
O método geométrico de planificação e aferição de NUCCI e CAVALHEIRO 

(1996), é um estudo de mapeamento e quantificação da cobertura vegetal, e tem 

como base geral o ordenamento da paisagem, com ênfase nos aspectos 

ecológicos ou, mais especificamente na conservação da natureza no que tange a 

cobertura vegetal. 
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O referido método serve como instrumento auxiliar na regulamentação do uso do 

solo, na utilização dos recursos ambientais, no monitoramento e controle da 

qualidade ambiental, salvaguardando, a capacidade de sustentabilidade e de 

resiliência dos ecossistemas, além de assegurar os potenciais recreativos, 

econômicos e culturais da paisagem do centro urbano histórico de Olinda.  

 

No nosso estudo de caso, associamos os conceitos de Cobertura Vegetal, 

propostos por NUCCI e CAVALHEIRO (1996), ao uso do computador e do 

programa AUTOCAD, para aferir a área da cobertura vegetal no setor residencial 

rigoroso do centro urbano histórico de Olinda.   

 

Inicialmente, foram escaneadas as ortofotocartas da FIDEM do ano base de 1970 

de escala 1:10.000 (ANEXO 11/12), e guardamos em arquivos de imagem. 

Depois, através do programa AUTOCAD 2000, foi levantada toda a área provida 

de massa vegetal do setor SRR, pelo processo de contorno da cobertura vegetal 

com comando “line PE”. Em seguida, foram fechados individualmente os 

perímetros para não acumular erros, obtendo-se assim a área da projeção 

horizontal da cobertura vegetal, através do comando “área”. Finalizando o 

fechamento dos perímetros de massa vegetal, obtem-se o somatório da cobertura 

vegetal na SRR, no ano de 1970. (ANEXO 08).  

 

Da mesma forma, utilizando o programa AUTOCAD 2000, foram analisadas as 

imagens de satélite do ano de 2002 (ANEXOS 14/09). Inicialmente, foram, 

escaneadas as imagens de satélites e depois o contorno das áreas vegetadas. 

Em seguida, procedemos ao somatório final das áreas aferidas na fotografia de 

satélite, obtendo assim a situação da cobertura vegetal do ano 2002 (ANEXOS 

13/15). No final desta etapa foi comparada a cobertura vegetal de 1970, com a 

cobertura vegetal de 2002, obtendo-se a diferença entre a massa vegetal de 1970 

e a massa vegetal de 2002 (ANEXOS 07/10), encontrando-se o cociente final. 
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Este resultado corresponde ao grau de perda da cobertura vegetal nas três 
décadas. Além de permitir determinar o índice verde (índices de cobertura 

vegetal) do ano de 1970 e do ano de 2000. Obtendo-se este índice, obtem-se 

também o índice da qualidade ambiental na SRR. Em outras palavras pode-se 

verificar se, no período em questão, houve perda de qualidade ambiental, e perda 

de qualidade de vida. 

   

No método original de NUCCI e CAVALHEIRO (1996), o processo metodológico 

baseou-se em interpretação a olho nu, sem o auxílio de esteroscopia. As 

fotografias aéreas correspondem a escalas que variavam de 1:5000 a 1:10.000. O 

perímetro da área estudada, por NUCCI, ocupadas por cobertura vegetal, era 

desenhadas com caneta (marcador permanente para retro-projeção, traço fino 0,5 

mm, cor preta) em uma folha de acetato (transparência para retro-projeção). 

Depois de mapeadas, as áreas de estudo foram calculadas com o auxílio de 

papel vegetal milimetrado, o que acarretando uma pequena margem de erro. Em 

todo caso, as bases já apresentavam pequenas distorções.  

 

Em seguida, procedemos da mesma forma que no método de quantificação da 

cobertura vegetal original, proposto por NUCCI, com diferença de que ao invés da 

utilização do acetato sobre o papel milimetrado, para mensurar a cobertura 

vegetal na ortofotocarta, (utilizamos como ferramenta o computador e o programa 

AUTOCAD 2000). Este processo transforma a cobertura vegetal existente em 

porcentagem, cujo valor é comparado com o cálculo da área total da área da SRR 

da ZEPC1. Assim, obtem-se a quantificação da cobertura vegetal atual, podendo-

se compara-la com a cobertura vegetal da década de 1970. 

 

Em apoio à metodologia de NUCCI e CAVALHEIRO (1996), procedemos a uma 

entrevista com a população da área do setor residencial rigoroso, utilizando 

questionário (ANEXO16). Para formar uma provisão de base dos trabalhos da 

pesquisa. 
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Nesta entrevista, buscamos captar a opinião das pessoas do centro histórico de 

Olinda, circunscrita na SRR. Foram executados 100 entrevistas, com 

proprietários, das ruas 15 de Novembro, São Bento, 13 de Maio, Henrique Dias, 

Boa Hora, Rua da Bica, Joaquim Cavalcanti, Amparo, Saldanha Marinho, 

bertiogas, Bonfim, Largo de São João, Estrada de Bonsucesso, Ladeira da 

Misericórdia, dentre outras. 

  

No caso da pesquisa, optamos pela amostra aleatória simples, escolhendo 100 

usuários, entre os quais, trabalhadores, moradores, inquilinos, proprietários, 

jovens, adultos, com formação básica e formação superior. Na realidade,  este 

tipo de amostra é elementar, porém, como  todos fazem parte da população-alvo, 

contamos atingir a homogeneidade desejada. 

 

Uma vez determinada a fonte da pesquisa, procedemos às entrevistas 

propriamente ditas e à busca de informações necessárias para atingirmos a 

hipótese. De acordo com LAVILLE & DIONNE (1999), “a hipótese guiará essa 

busca de informações, ao termo da qual a análise permitirá se ela resiste a prova 

dos fatos”.  

 

Para saber a opinião da população do Centro Histórico Urbano de Olinda sobre a 

conservação da cobertura vegetal, utilizamos como instrumento um questionário. 

Esse instrumento consiste no preparo de uma série de perguntas, escolhidas em 

função da hipótese. Para cada uma dessas perguntas oferece-se ao entrevistado, 

opções de respostas.  

 

Como que nenhum instrumento fornece integralmente respostas às questões 

formuladas. Para atingir nosso objetivo utilizamos mais de um instrumento: a 

entrevista, o método de quantificação da cobertura vegetal e a observação in loco. 

Dessa forma, o quadro extraído, nos fornece uma visão geral dos vários 

elementos sobre os quais estão baseadas as conclusões da dissertação.  
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CAPÍTULO 4.0 

A VISÃO DO OBJETO.  

 
 
 
 
 

 
                                                                      
Bem na lapela do atlântico 
Olinda está incrustada 
Como estrela da manhã 
Na beira do mar encravada 
Nascendo para ser vivida 
Vivendo para ser amada. 

 
                                                                                                  Fernando Gondim (Teixeira 2004) 
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4.0 A VISÃO DO OBJETO 
 
 
O professor José Luiz da Mota Meneses comentando Raimundo Arrais, professor 

da UFRG, em artigo do livro “Olinda das colinas à planície” nos diz que: Uma 

cidade é algo mais que um arcabouço de tijolo, pedra, madeira e cal. È 

constituída de um conjunto de significados que sobre seus espaços, recantos, 

logradouros, seus indivíduos elaboram a faina diária. Esses indivíduos se 

apropriam dos espaços, dotando-os de significados, de experiências, criando 

lugares, plenos de carga subjetiva e marca do vivido. 

 

MENEZES (2003,p.203) relata que: os primeiros povoadores e moradores, eles 

distinguiam-se entre si, apropriaram-se do espaço da vila e deram a cada recanto 

um significado mais amplo e outro, apesar de contíguo, mais íntimo. E o autor se 

pergunta: Seria assim nos dias atuais? A cidade de Olinda seria apropriada da 

mesma maneira? Para o referido autor não: existem os que moram e os que 

somente olham, um olhar cotidiano e um transitório. De certa forma ele se 

preocupa com a população atual, os novos usos, o cotidiano e a conservação da 

cidade.  
 

Em Olinda as ruas e as casas tecem paisagens urbanas admiráveis. Recorta-

se um céu brilhante carregado de nuvens brancas a convidar um escritor, um 

fotografo ou pintor para fixar a cena. (Teixeira, 2004,203). 

 

A paisagem urbana é inspiradora de muitos artistas como Franz Post, Bento 

Teixeira, Debret, Gilberto Freire, Carlos Pena Filho, Capiba, Alceu Valença, 

Tereza Costa Rego, Guita Charifker, Luciano Pinheiro, Aloísio Magalhães, 

Cláudio Assis. No entanto, a cidade inspiradora do título de patrimônio natural e 

cultural da humanidade se consome numa velocidade assustadora. O verde 

denso que emoldura a paisagem “não é o oceano, mas fundo de quintal” (Freyre, 

apud Teixeira 2003), está se perdendo, desaparecendo, não é mais aquele verde 

esmeralda dos coqueirais citados na poesia do eterno Joaquim Cardoso. 
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Quase todo o centro urbano histórico de Olinda é circundado por uma densa 

massa verde, onde predomina a cobertura vegetal arbórea frutífera, composta em 

sua maioria por pés de fruta-pão, cajazeiras, mangueiras, bananeiras dentre 

outras, com um dossel na faixa dos 20 metros de altura. Toda essa cobertura 

vegetal contrasta, em determinados pontos, com a verticalidade das torres 

sineiras e os telhados do casario colonial. Os mirantes proporcionam uma visão 

parcial da cidade alta e sua maravilhosa Cobertura Vegetal, contornada pelo mar, 

pelo Parque Memorial Arcoverde, as favelas do V8 e V9, os assentamentos da 

década de 1940 e 1950, os bairros densamente povoados de Guadalupe, 

Bonsucesso e Amaro Branco. 

 

Procedendo a uma análise rápida, percebemos nas áreas adjacentes uma 

carência enorme de cobertura vegetal, devido à morfologia das quadras, à 

ocupação demasiada dos lotes urbanos, muitas vezes chegando a 100% de 

ocupação e a ausência de arborização nas vias. Contrapondo a este deserto 

florístico aparente, ainda é possível verificar que o centro urbano histórico de 

Olinda, apesar das perdas anuais, é recoberto por uma graciosa cobertura 

vegetal. Nos últimos anos, foi verificado o aumento de ocupações irregulares, 

áreas arroteadas e clareiras incrustadas dentro da área da ZEPC1. Há bem 

pouco tempo, algumas dessas áreas eram cobertas por vegetação arbórea, hoje 

dominam as construções clandestinas. A parte mais degradada encontra-se no 

setor residencial ambiental, que abrange, na sua maioria, os quintais das 

residências situadas no setor residencial rigoroso. Para comprovar está hipótese, 

debruçamo-nos sobre a área mais fiscalizada pela SEPACC.  

 

O universo escolhido foi o setor rigoroso da ZEPC1 (zona especial de proteção 

cultural), e o recorte temporal se restringiu aos últimos trinta anos (1970/2002), 

marcados pela urbanização acelerada da Região Metropolitana do Recife, pela 

implantação dos conjuntos habitacionais em Olinda e pela expansão das favelas 

no cinturão de contorno do Sítio Histórico. 
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4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AFERIÇÃO E DA MENSURAÇÃO DA 
COBERTURA VEGETAL DO SRR. 

 

Durante o último ano, debruçamo-nos sobre a pesquisa, mais propriamente na 

aferição da cobertura vegetal do centro urbano histórico de Olinda e nas 

entrevistas com seus moradores e usuários. Visitamos residências, lojas e órgãos 

públicos, recolhemos material e captamos algo do sentimento da população.  

 

Coletado o material nos vários órgãos (SEPACC, SEPLAMA, FIDEM e CECI) nos 

lançamos ao trabalho. Primeiramente, tratamos de escanear e montar todas as 

ortofotocartas de 1970. Em seguida, comparamos com a imagem de satélite de 

2002. Os setores da SRR encaixaram-se perfeitamente.  

 

De posse das imagens escaneadas e compatíveis com o programa AutoCAD 

2000, iniciamos o trabalho de marcação da cobertura vegetal nas ortofotocartas 

de 1971. O trabalho foi dificultado pela má qualidade das fotos e pelo horário em 

que foram registradas e em conseqüência dos ângulos de onde foram tiradas. O 

trabalho foi concluído em março de 2004, dentro do cronograma esperado.  

 

Logo no início do mês de abril de 2004, concluímos o mapeamento da cobertura 

vegetal da imagem de satélite do ano base de 2002. Haja vista a excelente 

qualidade das imagens, o trabalho tornou-se mais ágil. A partir da análise dos 

dois resultados a ortofotocarta de 1970 e imagem de satélite de 2002, foi possível 

comprovar a hipótese. Em outras palavras, existiu perda de patrimônio cultural, no 

que tange a cobertura vegetal, nas três últimas décadas. 

 

Atualmente, existe uma defasagem de 15% (quinze por cento) na cobertura 

vegetal do Setor Residencial Rigoroso do centro urbano histórico de Olinda, 

comparando à situação no início da década de 1970. 
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O SRR possui 242.563,42 m2, um pouco mais, de 24,5 Ha, Essa área 

corresponde ao núcleo original da cidade de Olinda. Neste pedaço de patrimônio 

cultural existem 646 imóveis, sendo 525 (quinhentos e vinte e cinco) edificações 

residências e 121 (cento e vinte e uma) edificações comerciais e de serviços.De 

acordo com dados do IBGE, a população deste setor é de 3230 habitantes. 

 

Em 1970, existia no SRR, 54.346,20 m2, ou 5.34 Ha, de cobertura vegetal. No 

ano base de 2002, pela imagem de satélite obtida junto ao CECI e a SEPLAMA, 

existia no mesmo setor 46.246,40 m2, ou 4.62 Ha de cobertura vegetal. 

Comparando as imagens da ortofotocarta de 1970 e as imagens de satélite de 

2002, concluímos que houve uma diminuição da cobertura vegetal nos últimos 30 

anos da ordem de 8.100 m2, o que corresponde a 15.09% de redução. 

 

Os resultados demonstram que apesar da intensa fiscalização do órgão municipal 

de preservação do patrimônio cultural e do SPHAN no perímetro do SRR a 

depredação da cobertura vegetal foi intensa ao longo dos últimos trinta anos. 

 

No ano de 1970, o IV, índice de verde do SRR (índice de cobertura vegetal por 

habitante) representava 16.82%. No ano de 2002, esse índice foi de 14.30%, 
representando uma queda de 15% (quinze por cento) na cobertura vegetal.  
 

Dessa forma, concluímos que apesar da criação do órgão de preservação a 

FCPSHO em 1980 e as fiscalizações em conjunto com o IPHAN, ainda não se 

mostram satisfatórios no que tange ao controle e monitoramento da Cobertura 

Vegetal e conseqüentemente a sua salvaguarda.  

 

Infelizmente a diminuição da cobertura vegetal não cessa, persistiu no setor, ao 

longo de 2003 e 2004. Sintomaticamente, registrou-se o corte de um fruta-pão, 

uma mangueira, e duas cajazeiras na rua de São Bento, coincidentemente na rua 

em que se situa a SEPACC, órgão municipal de preservação. 
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Figura 29 Mapa de comparativo da Cobertura Vegetal 

1970/2002 Fonte : Clodomir Barros 
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4.2 Resultado das Entrevistas 
 
As entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e março de 2004 e 

ouvidas 100 (cem) pessoas do Sítio Histórico, dentre eles: moradores antigos 

anteriores ao corte temporal da pesquisa, moradores advindos a partir da década 

de 70 do século passado, comerciantes nativos, comerciantes de outras áreas da 

RMR, artistas nativos, profissionais liberais e funcionários da municipalidade. 

 

A variedade de entrevistados teve como objetivo obter o mais variado tipo de 

respostas.O questionário compreendeu duas partes, onde a primeira era 

composta de informações sobre o entrevistado tais como: nome, sexo, profissão, 

endereço, telefone, etc. Na segunda parte, se abordou questões sobre o centro 

histórico de Olinda, enfatizando temas como: Patrimônio, Preservação, 

Legislação Urbanística, Tombamento, Cobertura Vegetal dentre outras. 

 

Os resultados encontrados (ANEXO 17), evidenciam fatos já mencionados, 

apresenta confirmações e algumas surpresas na medida em que trás à tona as 

incertezas e contestações da população que mora e trabalha no centro histórico 

de Olinda. A pesquisa limitou-se a registrar de forma sucinta as informações da 

população, constituindo-se, primeiramente um registro das percepções individuais 

de cada usuário e, posteriormente da coletividade, conforme descriminação 

abaixo. 

 

4.2.1 Gênero 
 
O número de entrevistas pretendeu alcançar uma amostragem em torno de 15% 

das residências, que totalizam aproximadamente 100. Essa proporção e o 

número fechado de entrevistas teve o intuito de facilitar o trabalho. Dos 

entrevistados 46% eram do sexo masculino, totalizando 46 homens, e os outros 

54% do sexo feminino, totalizando 54 mulheres.  
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4.2.2 Faixa Etária 

 

Dentre os entrevistados encontramos uma grande diversidade de faixas etárias 

que dividimos em quatro grupos, sendo o grupo I, dos indivíduos que estão entre 

0 e 18 anos. No grupo II enquadramos os indivíduos entre os 18 anos a 30 anos, 

pessoas que na sua maioria cresceram na cidade no período que ocorreu o 

processo de gentrificação e a expansão dos conjuntos habitacionais no município. 

No grupo III estabelecemos a faixa etária entre os 30 e 50 anos, pessoas que 

assistiram aos primeiros assentamentos espontâneos ao redor do centro histórico 

urbano. E o derradeiro, o grupo IV é o dos indivíduos que se encontravam na 

faixa etária acima dos 50 anos, que acompanharam o crescimento urbano de 

Olinda na década de 1960.    

 

Ao dividir os grupos dessa forma, a intenção no grupo III foi de ouvir os indivíduos 

que têm a idade do título de Patrimônio Cultural. No grupo II, buscamos ouvir os 

indivíduos que estão justamente na faixa do nosso corte temporal. No grupo III, 

ouvimos aqueles indivíduos que estão na faixa dos processos de urbanização. 

Finalmente o grupo IV é representado pelos indivíduos anteriores a este 

processo, onde muitos são nativos e têm uma impressão mais sedimentada do 

sítio ao longo de cinco décadas. 

 

Verificamos que apenas 03 % dos entrevistados estão na faixa etária do Grupo I, 

aparentemente, a grande maioria se esquivou da entrevista. 21% dos 

entrevistados estão na faixa etária do Grupo II. A maioria dos entrevistados na 

ordem de 61%, encontra-se na faixa etária do Grupo III, composto em sua maioria 

de nativos. Os 05% restantes estão na faixa etária do Grupo IV.  
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4.2.3 Escolaridade 
 
Na pesquisa realizada, encontramos uma população bastante heterogênea 

quanto ao grau de escolaridade. Não foram encontrados analfabetos, em 

contrapartida apenas 3% dos entrevistados possuíam pós-graduação, em nível de 

mestrado ou doutorado. Detinham o primeiro grau, 46% dos entrevistados, na  

maioria homens, e tendo concluído o curso superior apenas 44%, na  maioria 

constituída pelo sexo feminino.   

 
4.2.4 Nível de Renda 
 

A renda é um fator importante na mudança de uso dos quintais. Quanto mais 

abastados mais espaços são utilizados para convivência e lazer, aumentando a 

ocupação dos quintais com a instalação de equipamentos de lazer, garagens e 

outras dependências.  

 

Foi avaliado que 3% dos entrevistados, que chamamos de grupo I tinham renda 

familiar menor que 3.0 salários mínimos. No grupo II, onde se encontram os 

entrevistados que possuem uma renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, foi 

encontrado um percentual muito maior, da ordem de 40%. No grupo III de renda 

familiar entre 5 e 10 salários mínimos, foram encontrados percentuais da ordem 

de 34%. No Grupo IV, com renda acima dos dez salários mínimos por família 

encontramos a quinta parte dos entrevistados, da ordem de 21%.  

 

4.2.5 Estado civil 
 
Encontramos na cidade um alto número de usuários solteiros, um percentual de 

47%, o que nos leva a crer que a fama da cidade boêmia está tão viva quanto na 

década de 1970, quando os solteiros invadiram a cidade. Para reforçar a tese, 

17% dos entrevistados estão separados ou divorciados (conseqüentemente 



 

 177

 
solteiros também). Os casados representam 33% dos entrevistados, 1/3 (um 

terço) dos usuários entrevistados, quando no país, de acordo com o IBGE, esse 

índice chega a quase 50%. Os viúvos representam apenas 03 % dos 

pesquisados. 

 

 4.2.6 Tamanho da prole 

 
De acordo com a pesquisa, constatamos que as famílias de Olinda estão 

diminuindo. Talvez, pela grande quantidade de solteiros, podemos observar que 

poucas crianças transitam pelo sítio histórico. Dentre os entrevistados, constatou-

se que 40% não possuíam filhos. Outros 25% possuíam apenas 01 (um) filho. 

Com apenas dois filhos, aparece um percentual de 22%. Apenas 08%, possuem 

mais de três filhos, diferente da realidade da década de 1950, onde as famílias 

eram enormes possuíam mais de cinco filhos por residência.  

 
4.2.7 Tipologia de uso.  
 
 Quanto a tipologia de uso das edificações, as residências ocupam 85% das 

edificações do SRR, o que garantiu, de acordo com PINA (2003), uma maior 

conservação das residências e dos quintais, pois “o morar” faz com que o 

indivíduo crie uma relação mais afetiva com o lugar. Isso não implica 

obrigatoriamente dizer que os 15% restantes de ocupação de comércio e serviços 

não conservem suas edificações. Foram observados em outras cidades, como 

Tiradentes, Parati e São Cristóvão que o uso habitacional preserva mais as 

características tipológicas enquanto para adequar o imóvel com um programa 

habitacional para uma outra atividade geralmente se modifica as características 

da edificação, através de reformas e acréscimos. Foram encontrados também 

índices de 09% de tipologia de uso misto e 06% de ocupação comercial. 
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4.2.8 Tipologia da Edificação 

 

A cidade de Olinda, diferentemente do centro histórico do Recife, tem tipologia  

predominantemente térrea. Em Olinda, o sítio possuía mais área para edificar, ao 

contrário do Recife que era uma lingüeta de terra espremida entre o rio e o mar.  

Em Olinda identificado que 83% dos entrevistados residiam em casas térreas e os 

17% habitavam sobrados.  

 

4.2.9 Regime de Ocupação 

 

Em relação ao regime de ocupação das edificações, grande parte das residências 

passou de geração, onde 55% das residências são próprias, o que garante de 

acordo com PINA (2003), uma melhor conservação dos imóveis. Os outros 45% 

são inquilinos, que em sua maioria tem menos de 05 (cinco) anos de moradia no 

centro urbano histórico de Olinda.   

 

4.2.10 Tempo de Permanência 

 

A pesquisa, revelou que 46% das residências situadas no grupo I estão ocupadas 

pela mesma família, há menos de cinco anos, o que significa teoricamente que a 

rotatividade dentro da cidade é grande, dificultando a apropriação da cidade pelo 

morador inquilino. Isto se rebate na relação afetiva entre o usuário e o patrimônio 

cultural, tanto no que concerne ao casario colonial quanto à cobertura vegetal. No 

grupo II, que se caracteriza por um período de ocupação entre 5 e 10 anos 

,identificamos 20% . No grupo III, onde a ocupação se encontra entre os 10 e 20 

anos, identificamos 13%. Finalmente, no grupo IV, caracterizado por indivíduos 

que moram há mais de 20 anos, antes do tombamento da cidade pela UNESCO, 

encontramos apenas 21% dentro do setor rigoroso, o que demonstra um alto 

índice de gentrificação. 
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Na segunda parte da pesquisa trabalhamos com 30 (trinta) perguntas objetivas, 

tentando captar a verdade subjetiva dos entrevistados, de forma a compreender a 

noção de patrimônio e preservação que a população do centro histórico urbano 

tem. 

 
Não é suficiente que os nossos juízos sejam verdadeiros; necessitamos da 

certeza de que são.(...) Esta é a questão do critério da verdade. A verdade 

consiste na concordância do pensamento com o objeto (...) a verdade 

coincide com a correcção lógica (Hessen, 1980,p148) 

 
 

Segundo FERREIRA (1989), a pesquisa científica é entendida como um 

procedimento, reflexivo sistemático, controlado e critico, que permite descobrir 

novos fatos, dados, relações. Este conhecimento busca identificar as causas e/ou 

relações entre fatos e/ou fenômenos. Dessa forma esse caminho é percorrido 

para a construção das respostas a serem desvendadas ao final do trabalho. A 

entrevista foi à forma escolhida para trabalhar no campo. Através dela, buscou-se 

obter as informações contidas nas falas e respostas dos diversos atores sociais, 

enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam a realidade focalizada. 

 
4.2.11 O entendimento do Patrimônio Histórico 
 
Dentre os entrevistados no Centro Urbano Histórico de Olinda no SRR, 95%  

usuários tinham ciência do que era patrimônio histórico e 5% não sabiam do que 

se tratava. Em contrapartida 99% dos entrevistados sabiam que Olinda é 

Patrimônio Cultural da Humanidade, mesmo não sabendo ao certo o que o título 

representa. Perguntados sobre o aspecto do benefício do título 78% acreditam 

que o título trouxe benefícios para a cidade e 22% acreditam que não trouxe 

benefício algum. 
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4.2.12 O entendimento da Conservação do Patrimônio 
 
Quando abordamos as questões relacionadas à preservação do patrimônio 

cultural, no que tange ao casario colonial, identificamos que 28% vêem a cidade 

preservada e 72% acreditam que a cidade está degradada, mal cuidada e que 

não há preservação. Por outro lado 77% tem ciência que o município dispõe de 

uma lei urbanística específica de uso e ocupação de solo para o sítio histórico, e 

metade dos entrevistados acredita que ela ajuda a preservar a cidade, enquanto a 

outra metade acha que ela prejudica a preservação por ser muito rígida. Sobre o 

respeito dos moradores à legislação específica, revelou que 89% dos moradores 

acreditam que os moradores infligem a legislação, reformando suas edificações 

de forma clandestina e danificando o patrimônio cultural. Quanto à conservação 

do casario colonial, 74% dos entrevistados acreditam que os moradores não 

conservam suas casas e apenas 26% acham que os moradores conservam o 

casario. Quanto a benefícios concedidos para quem mantém ou conserva sua 

edificação, 81% responderam que não recebem qualquer benefício da prefeitura, 

seja em forma de diminuição no IPTU ou acompanhamento técnico. Perguntados 

sobre a conservação da cidade, 70% acreditam que a prefeitura não faz seu 

papel na conservação do patrimônio. 

 
4.2.13 O entendimento sobre o tombamento 
 
Perguntados sobre a questão do tombamento, 99% dos entrevistados sabem que 

a cidade de Olinda é tombada como Monumento Cultural da Humanidade. e 89% 

sabem que o casario colonial é tombado. Por outro lado, 61% sabem que a malha 

viária também foi tombada, enquanto 65% tem ciência que os jardins e quintais 

foram tombados e fazem parte do conjunto paisagístico da cidade. 
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4.2.14 O entendimento da Cobertura Vegetal 
 
Sendo este o foco da pesquisa, nos aprofundamos mais nas perguntas objetivas 

da segunda parte da entrevista realizada. 

 

Nesta parte da pesquisa tivemos gratas surpresas, pois, descobrimos defensores 

ferrenhos da natureza e do patrimônio cultural, ou seja, 93% dos entrevistados 

acham que a cobertura vegetal do centro histórico urbano é essencial para a 

preservação da paisagem e para garantir o título de patrimônio. Dentre os 

pesquisados, 73% sabem que a cobertura vegetal também é patrimônio cultural, 

da humanidade. Em torno de 85% dos entrevistados acham que conservar a 

cobertura vegetal é tão importante quanto a conservação do casario colonial, 

enquanto, 92% acham importante a preservação das árvores nos espaços 

públicos e privados. Em todo o caso, 51% dos entrevistados acham que a 

prefeitura não conserva nem faz a manutenção da vegetação dos espaços livres 

e públicos da cidade.   

 

Quanto aos espaços privados, no que tange aos sítios, jardins e quintais do setor 

rigoroso, 72% dos entrevistados possuem alguma cobertura vegetal no seu 

quintal, e 28% declararam não ter qualquer árvore ou vegetação.  Por outro lado, 

23% dos pesquisados possuem horta no quintal preservando uma característica 

cultural do século XVI. Quanto à problemática causada pela cobertura vegetal 

75% dos pesquisados alegaram que a vegetação não causa dano algum e sim 

muitos benefícios, apenas 25% se sentiram prejudicados.  Porém, diante da 

pergunta: Se toda a cobertura vegetal do centro urbano histórico fosse cortada  

essa ação modificaria a paisagem? Um índice de 98% revelou que à imagem da 

cobertura vegetal da cidade esta arraigada nas pessoas e no seu cotidiano. 

 

Indagamos também sobre qual o motivo que leva os moradores do centro urbano 

histórico a cortar suas árvores. São vários os motivos apresentados: 1) a questão 

da falta de informação, no que tange a ignorância e falta de educação ambiental 
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ficou em torno de 30%; 2) no que está relacionado às reformas ilegais, o 

percentual girou em torno de 15%; 3) quanto ao problema do cupim, alcançou 

também 15%; 4) outros animais, como cobras, formigas e timbus, ficaram apenas 

com 3%; 5) a constante manutenção com poda e limpeza de folhas ocupou 

também a parcela dos 15%. Quanto aos danos causados pela cobertura vegetal 

sobre as alvenarias das casas, telhados, cisternas, fossas e muros foram 

apontados por 17% dos entrevistados. Apesar destes números, 60% dos 

entrevistados não apontam problemas causados pela cobertura vegetal nos 

quintais. Ao contrário 44% apontam a cobertura vegetal como diretamente 

responsável pela sombra e 38% pelos frutos, 13% melhoria do clima e 12%  pelo 

embelezamento da paisagem. Dos entrevistados ouvidos, 30% utilizam seu 

quintal para cultivarem árvores frutíferas e jardins, enquanto 25% utilizam o 

quintal para serviços domésticos. Por outro lado, 25% utilizam como lazer, para 

as crianças brincarem, para churrascos com amigos e parentes nos finais de 

semana, 20% criam animais diversos e 7% utilizam o quintal como 

estacionamento. Quanto à utilização para o trabalho com oficinas e ateliês, este 

percentual foi baixo, de apenas 4%. 

 

A pesquisa identificou uma relação muito boa entre os entrevistados e a cobertura 

vegetal, preocupados com a preservação da vegetação, tanto nas áreas privadas 

quanto nas áreas públicas. A jovem estudante, de 21 anos, Estelita Moraes se 

preocupa com a conservação da cobertura vegetal tanto nos quintais quanto nas 

áreas públicas e cita: “As árvores não são conservadas pela prefeitura, muitas 

vezes causam acidentes”. Também se preocupa com a paisagem de uma forma 

geral: “As árvores são importantes para a preservação e tornam a paisagem mais 

agradável”. 

 
 È nossa obrigação não apenas do poder público tratar e conservar as 

árvores existentes, replantar. A prefeitura tem que punir quem destrua seus 

quintais, suas praças, principalmente alguns funcionários. (Eliane Ferreira, 

2004,entrevista nº 50) 
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Outra entrevistada, Kátia Fugeta, diz que seu quintal é uma pequena mata, com 

várias fruteiras e outras árvores que não identifica. Faz parte da Associação do 

Horto Del Rei, ONG cujo presidente é o arquiteto Antenor Vieira que luta pela 

preservação do Horto Botânico de Olinda. A associação dispõe de um site 

www.hortodelrey e propõe que todos devam visitá-lo não apenas o site mais 

também devam conhecer o horto. 

 

A pesquisa demonstrou que, além de cultivar sua cobertura vegetal, nos quintais 

a população conhece suas arvores, seus arbustos e suas flores uma forma de 

preservação do bem intangível, de um patrimônio cultural que é repassado de 

geração para geração. 

 
4.2.15 Considerações finais 

  

A metodologia criada por NUCCI e CAVALHEIRO (1996),  utilizada neste trabalho 

com algumas inovações tecnológicas, permitiu aferir que de 1970 a 2002, a 

cobertura vegetal do Setor Rigoroso (SRR) da ZEPC1, Zona Especial de 

Proteção Cultural de Olinda, diminuiu de 54,00 Ha para 46,00 Há. A perda de 

cobertura vegetal foi de 8,00 Ha, correspondendo a uma diminuição da ordem 

percentual de 15%, em 30 anos.  

 

Ao final da pesquisa, constatou-se que a população de centro urbano histórico de 

Olinda está informada dos acontecimentos que ocorrem no sítio histórico, da 

gestão municipal e de sua atuação. Além disso, a população tem consciência da 

importância do seu Patrimônio Cultural, tanto construído como ambiental. Não 

obstante, apesar de conhecer seu patrimônio cultural, a população não o preserva 

de forma correta. Ao tentar atender suas necessidades imediatas, degrada os 

sítios, jardins e quintais causando perda de patrimônio cultural e transformando a 

paisagem da cidade.  

 

 

http://www.hortodelrey/
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSÃO 

 

 
 
 
 

 
                                                                             Olinda é só para os olhos, 
                                                                                            Não se apalpa é só desejo. 

                                                                                               Ninguém diz: è lá que moro. 
                                                                                                 Diz somente é lá que eu vejo. 

 
                                                                                                Carlos Pena Filho  

                                                                                            (Teixeira 2004) 
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5.0 A GUISA DA CONCLUSÃO 
 
 
As conclusões aqui apresentadas são conseqüência de todo o trabalho 

desenvolvido durante os últimos dois anos que durou o processo de elaboração e 

concepção da pesquisa. Durante esta fase, esclarecemos aspectos importantes 

sobre a problemática da gestão da conservação do patrimônio cultural do centro 

histórico de Olinda, no que tange à preservação da cobertura vegetal. Ficou 

patente que a preservação da cobertura vegetal é essencial à preservação do 

conjunto urbanístico e paisagístico, formado pelo casario colonial e o ambiente 

não construído.  

 

No primeiro capítulo são abordados os conceitos básicos teóricos. No segundo 

capítulo, são apresentadas a evolução histórica do centro urbano histórico de 

Olinda e a problemática da conservação do patrimônio cultural. No terceiro 

capítulo, aborda-se a metodologia utilizada para mensurar a perda da cobertura 

vegetal, cujo corte temporal corresponde as três últimas décadas. No quarto 

capítulo, opera-se o método de aferição da cobertura vegetal de CARLOS NUCCI 

(1996). Apoiados em entrevistas com usuários do sítio histórico foi possível captar 

o sentimento da população no que tange à cobertura vegetal e à importância da  

preservação do sítio histórico, terminando com o rebatimento da pesquisa 

empírica sobre a teoria abordada. 

 

Desde o início da pesquisa esteve implícita a importância da cobertura vegetal, 

como fator componente da conservação do conjunto paisagístico de Olinda. 

Tínhamos ciência da complexidade do tema e da dificuldade da obtenção de 

informações. Contudo, a pesquisa confirma um olhar sobre a cobertura vegetal e 

a relação estreita entre preservação, arquitetura e todo o conjunto que forma a 

paisagem.   

 

O tema também relança o debate sobre a importância dos valores, mitos e da 

simbologia. O mito, tanto do patrimônio histórico intocado quanto da natureza 
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preservada, tem vida longa, enquanto a vida humana é transitória. O que o 

imortaliza são suas obras. A beleza do patrimônio cultural expressa, no casario 

colonial e na cobertura vegetal do centro urbano histórico de Olinda, transforma-

se em objeto de reverência do homem urbano. Essa necessidade se identifica 

com a imagem dos novos tempos, segundo a qual que tudo que se constrói tem 

um caráter efêmero se dissolve e passa, enquanto o patrimônio cultural 

permanece, através de gerações, consolidando o caráter de um povo e 

sedimentando sua nacionalidade.    

 

As áreas protegidas, que representam o patrimônio cultural da humanidade, 

refletem, de forma emblemática a relação entre o homem, a natureza e o 

patrimônio. Dessa forma, a estratégia de conservação vem ganhando força nas 

últimas décadas e sedimentando projetos de intervenções urbanas em cidades 

históricas.  

 

A Tríade Homem, Natureza e Patrimônio. Essa tríade está claramente 

representada no estudo de caso, o centro urbano histórico de Olinda. Não se 

pode imaginar a cidade de Olinda, mais precisamente seu sítio histórico 

desprovido da população tradicional, do casario colonial e da cobertura vegetal.   

 

Para esclarecer a problemática atual do sítio histórico de Olinda, procedemos a 

este trabalho, a fim de detectar o grau de perda da sua cobertura vegetal. Assim 

sendo, utilizamos a metodologia desenvolvida por NUCCI e CAVALHEIRO (1996), 

da quantificação da cobertura vegetal em centros urbanos, para mensurar o grau 

dessa perda. 

 

Concluída a aferição, com a interpretação das imagens de 1970 e 2002, foi 

possível verificar que a cobertura vegetal do SRR diminuiu de 54.346,24 m2 para 

46.245,40 m2, o que demonstra uma diminuição de cobertura vegetal de 15% .   
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Para apoiar a primeira parte da pesquisa sobre a aferição da cobertura vegetal 

propriamente dita, foram ouvidos (cem) usuários, do setor residencial rigoroso 

através de um questionário. As entrevistas tiveram o objetivo, de captar o 

sentimento da população no que tange ao patrimônio histórico, à cobertura 

vegetal, e a relação de todos os fatores que compõem a paisagem. 

 

Utilizando os parâmetros estabelecidos por LOMBARDO (1985) e NUCCI (2002),  

encontramos um índice de verde por habitante em torno de 14%, aquém dos 30% 

estabelecidos como ideal para o conforto ambiental das cidades pelos autores 

acima citados. 

 

O produto das entrevistas, rebatido sobre com os resultados do método de 

aferição da cobertura vegetal, permitiu compreender que a população, apesar de 

consciente das suas obrigações patrimoniais e do título de patrimônio cultural da 

humanidade, continua desmatando os sítios, jardins e quintais. A julgar pelo ritmo 

atual, se não for tomada nenhuma providência, em 200 anos não haverá mais 

nenhuma árvore nos espaços livres privados do SRR. Essas respostas mostram 

que não adianta apenas coibir, utilizar a força da legislação. O importante é 

sensibilizar os usuários sobre a importância do patrimônio Cultural e de sua 

conservação.  

 

Durante os dois anos de realização da pesquisa, foram identificados dentro de 

setor residenciais rigoroso vários cortes de cobertura vegetal, o que faz acreditar 

que essa prática perdurará por mais alguns anos, a menos que finalmente o 

ministério público exerça seu poder sobre o município, impedindo casos 

emblemáticos como o do corte da mangueira na casa 28 da rua de  Amparo.  

 

È fundamental para a conservação da paisagem da cidade encontrar o 

entendimento entre o legal e o possível e encontrar o caminho da 

sustentabilidade.  

 



 

 188

 
È essencial que o centro urbano histórico de Olinda se articule com as novas 

dinâmicas urbanas e com as novas tecnologias, incluindo na sua política de 

preservação a população tradicional, composta pelos moradores e usuários do 

sítio histórico assim como as populações circunvizinhas. Tomar partido da 

paisagem singular do sítio histórico e aproveitar sua vocação para o turismo 

cultural é o caminho mais objetivo para o desenvolvimento econômico. O 

entendimento da população sobre o valor econômico do patrimônio cultural é 

fundamental para melhorar a qualidade de vida do olindense, evitando a 

deterioração do patrimônio cultural e humano da cidade. 

 
A Paisagem bela é, sem dúvida, um bem público: pertence a todos e seu 

consumo (visual) por uns não diminui as possibilidades de consumos de 

outros. Entretanto ao se deformar um cenário natural, ao se modificar 

definitivamente o desenho de uma paisagem, muito embora possa justificar-

se o ato por este ou aquele argumento econômico(...) está-se diminuindo o 

poder aquisitivo da sociedade em termos da qualidade estética do panorama 

que lhe serve de referência. Nesse caso, diminui-se o consumo coletivo no 

que toca a paisagem, todos saem perdendo. (Cavalcanti,1986;123)   

 

Segundo CLOVIS CAVALCANTI (1986; 122), a prática tem sempre sido maltratar 

a paisagem e o meio ambiente, causando danos irreparáveis e a desculpa a essa 

prática criminosa é a obtenção de pretendidos resultados econômicos. 

 

 È necessário que a cidade de Olinda crie uma política ambiental e patrimonial 

orientadora, que permita o desfrute dos bens culturais sem danificá-los nem 

depredá-los. Ações de preservação e conservação do patrimônio Cultural 

existente colocam-se com necessidade urgente, assim como é de suma 

importância elaborar planos de contingências e planos de risco. Espera-se dessa 

forma, estruturar a cidade para melhorar a qualidade de vida da população, 

complementada pela implantação de infra-estrutura básica, e atendimento ao 

turismo cultural. 
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È fator determinante manter a característica residencial predominante no centro 

histórico urbano de Olinda. Através da pesquisa, observou-se que as áreas 

verdes mais conservadas estão nas edificações de uso residencial. Donde, é 

essencial uma política de incentivo à permanência dos antigos moradores, 

responsáveis diretos pelas boas condições de conservação do patrimônio. 

  

O ambiente natural e o ambiente construído formam a paisagem singular do 

centro urbano histórico de Olinda, representando em elementos urbanos 

potenciais ao desenvolvimento social e econômico do município. Sendo assim, é 

de responsabilidade de todos a adoção de posturas que consolidem a 

conservação do patrimônio cultural do centro urbano histórico de Olinda, dentre 

eles o seu casario colonial e sua cobertura vegetal. Para tal, através dos 

resultados dessa pesquisa e no sentido de contribuir para futuros trabalhos e 

também para a gestão desses núcleos urbanos históricos recomendamos: 

 

• A participação social deve ser ampliada, inclusive para que a sociedade 

assuma, junto com a prefeitura, a gestão, envolvendo-se nas discussões sobre a 

aplicação dos recursos públicos e decidindo sobre questões de interesse coletivo. 

• Deve-se implantar uma política de incentivos de isenção de impostos para 

moradores e comerciantes do centro histórico urbano, no sentido de reverter os 

recursos em melhoria na conservação do casario e dos quintais. 

• Levando-se em consideração a diminuição da cobertura vegetal observada 

na pesquisa, recomenda-se iniciar o plantio de 4.000 mudas de várias espécies 

vegetais. 

• Criar as condições necessárias para uma gestão institucional articulada, 

que leve em consideração a gestão urbana integrada. 

• Implantar um programa de Educação Ambiental e Educação Patrimonial no 

Centro Urbano Histórico de Olinda e suas adjacências. 
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Espera-se que a elaboração dessa dissertação possa contribuir de forma ampla 

para a preservação do Patrimônio Cultural de Olinda e da Humanidade, assim 

como contribuir para outros trabalhos sobre o tema. Por fim se espera que esse 

trabalho possa contribuir como elemento norteador de novas políticas de 

preservação, tanto no que tange à preservação do patrimônio de pedra e cal, 

quanto à conservação da cobertura vegetal elemento essencial na formação da 

paisagem.  

 

Como nos fala o estadista Joaquim Nabuco (1887), não basta contemplar a 

natureza ao longe e discutir sua preservação é preciso entende-la, ouvi-la, ama-la 

de forma que à conservação deixe de ser uma obrigação e passe a ser um gesto 

de amor.  

 
Para conhecer uma paisagem não basta vê-la é preciso muito mais, é preciso 

que as duas almas, a do contemplador e a do lugar, cheguem a entender-se, 

quantas vezes elas nem mesmo se falam! Não é a todos que a natureza conta 

os seus segredos e inspira o seu amor, mas mesmo com os poucos de quem ela 

tem prazer em fazer pulsar o coração é preciso que eles se aproximem dela sem 

pressa de a deixar, com tempo para ouvi-la. (Joaquim Nabuco,Jornal O País, 

nov. 1887,p2).  
 

 
Figura 30 Vista Parcial de Olinda 

Fonte: Arquivo Digital, André Pina. 



 

 191

 
6.0 Referências Bibliográficas. 

 

ALMEIDA, Danilo Sette. (2000) Recuperação Ambiental da Mata Atlântica 

Editus, 130p. 

ARANGO, Luis, Angel. Guia Temática de Ecologia y Médio Ambiente, 

biblioteca virtual, banco de la república. 2004. (www.labla.org) 

ARANTES, A. A. (1999). Repensando os espaços sociais da sustentabilidade: 
A conservação Integrada do Patrimônio Ambiental Urbano, Revista projeto 

história, PUC, EDUC, São Paulo. 

ARANTES, Otília.(1992) Urbanismo em fim de linha. São Paulo: Edusp, 

1989LAMAS, José Ressano. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa 

JNICT / Calouste Gulbekian.  

AZEVEDO, M.D. (1999) Áreas verdes públicas da cidade de João Pessoa. 

João Pessoa; UFPB. Centro de Ciências Exatas e da Natureza- PRODEMA.. 

BASSINE, M.A, (2001) Fatores psicológicos da preservação da qualidade 

ambiental, In Indicadores Ambientais: Conceitos Aplicados, Harry Alberto et 

all; org Nilson Bolina Maia, São Paulo, EDUC/COMPED/INEP,285p. 

BELTRÂO, Luiz. Memória de Olinda. FIAM, Centro de Estudos de História 

Municipal, Prefeitura Municipal de Olinda, 1996.  

BENÉVOLO,L, (1983) História da Cidade, Ed. Perspectiva, São Paulo. 

BRITO, Marcelo. (1996) Gestão de Áreas Urbanas degradadas: Paradigma 
para a Permanência e Recuperação Urbana de Sítios Históricos. Brasília.  

BLEY, Lineu Morretes: Um Estudo de Paisagem Valorizada. In Del Rio, Vicent ( 

org. ) Percepção Ambiental, A experiência Brasileira, São Paulo, Studio Nobel, 

1996. 

BUSTOS, Romero Marta Adriana. (2001) Arquitetura Bioclimática do Espaço 
Público, Ed UNB , 1Ed.  

CALVINO, Ítalo. (1990). A Cidade Invisível. São Paulo. Cia das Letras ed. 

CAMARGOH.L. (1984). Patrimônio Histórico e Cultural, São Paulo, Aleph Ed. ( 

Coleção ABC do Turismo), 103p.  



 

 192

 
CARLOS, Fani. Ana. A.   Espaço-tempo na matrópole; A fragmentação da 
vida cotidiana. São Paulo, Ed. Contexto. 2001. 

CAVALCANTI, Clovis. Uma Teoria Econômica para as Paisagens Belas. in: 

Estudos Nordestinos de Meio Ambiente. (org.) Jatobá Lucivânio, Recife, 

Massangana. 1986. 

CAVALHEIRO, F. NUCCI, J. C. GUZZO, P, ROCHA, Y. T. (198?). Proposição de 
Terminologia para o verde urbano. Boletim Informativo da SBAU (Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana). 

CAVALHEIRO, F. & DEL PICHIA C.D. Áreas Verdes: Conceitos e objetivos e 

diretrizes para o planejamento. In Encontro Nacional Sobre Arborização 
Urbana, 4. Vitória, ES. Anais (1992). 

CHOAY, F. (1986) A Alegoria do Patrimônio. São Paulo. Martins Fontes. 

CORRÊA Roberto Lobato e ROSENDAHL Zeny. (Orgs). (1998) Paisagem, 
Tempo e Cultura. Ed. uerj, Rio de Janeiro. 

CLAUDIA e SOYA Paula (Org.). (1996). Paisagens, Realidade e imaginário; A 
percepção do Cotidiano. Cadernos Paisagens, Uma visão Interdiciplinar 
sobre o estudo da paisagem. UNESP.  

COSTA.M.A.S. (1980) Silvicultura Geral, Lisboa, Livraria e Editora Popular.  

CULLEN, G. (1983). Paisagem Urbana. Lisboa . Ed. 70 

DELPHIN, C.F.M. (1998). Vegetação e Impacto Ambiental. IPHAN, Minc. 

DEL Rio V. et al...(Orgs.). Projeto do Lugar.  Coleção PROARQ. São Paulo, 

1998. 

DELSON, Roberta Marx. (1997). Novas Vilas para o Brasil-colônia. Brasília: 

Alva Ciord. 

DIAS,G.F. (2002). Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. São Paulo: 

Gaia. 

DIEGUES, A. C. S. (1998) O Mito Moderno da Natureza Intocada. 2 ed. Editora 

HUCITEC, São Paulo. 

DINIZ, W.S: CRUZ, A.L. (2002) Manual de Conservação Preventiva do 
Patrimônio Cultural. Escola de Belas Artes da UFMG; IEPHA, Belo Horizonte.   

ECO, Humberto (1988). Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. 



 

 193

 
FERRARI, Celso. (1982). Curso de Planejamento Municipal Integrado - 
Urbanismo. São Paulo; Ed. Pioneira. 

FERREIRA, Rosilda, Arruda. (1998) A Pesquisa Científica nas Ciências Sociais. 

Caracterização e Procedimentos. Recife, Ed. Universitária  

FENELON, D.R. São Paulo: Patrimônio Histórico-Cultural e Referências 
culturais. Revista projeto história, PUC, EDUC, São Paulo. 1999. 

FRANCO, M.A.R. (1997). Desenho Ambiental: Uma Introdução à Arquitetura 
da Paisagem como Paradigma Ecológico – São Paulo:Annablume:Fapesp.  

FREIRE, Cristina. (1997). Além dos Mapas; Os monumentos no Imaginário 
Urbano Contemporâneo. ED. FAPESP, São Paulo.  

FREYRE, G. (1968). Olinda 2º Guia Histórico e Sentimental de Cidades 
Brasileiras. Ed. Olympia. Rio de Janeiro. 

FREYRE, Gilberto. Em Defesa de Sítios e Quintais, in: Estudos Nordestinos de 
Meio Ambiente. (org.) Jatobá Lucivânio, Recife, Massangana. 1986.  

GEWANDSZNAJDER, Fernando. (1989). O que é Método Científico. São Paulo. 

Livraria ed. Pioneira. 

GOMES, E.T.A. Recortes de paisagens na cidade do Recife. Tese de 

Doutorado. 1979. 

GOMES, E.T.A. Agendando velhos reencontros ; relações entre os humanos e a 

natureza nos espaços socialmente produzidos. In; SPOSITO, M.E.B. (org) 

Urbanizações e cidades; perspectivas geográficas. UNESP, São Paulo. 1999. 

GOUVÊA,Irajá. Evolução da Cobertura Vegetal. Assentamentos Humanos. 

Revista da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UNIMAR, Marília,Volume. São 

Paulo,1982. 

GRISE, B.M. (2000) Glossário de Ecologia e Ciências Ambientais. 2ºed. Ed. 

Universitária / UFPB. 

GUIMARÃES, P. R. S. Qualidade de vida no meio urbano; Aspectos conceituais e 

metodologicos numa aproximação da problemática ambiental na gestão local; In 

TANIA FICHER (org), Gestão contemporânea, cidades estratégicas e 
organizações locais. 2ed-Rio de Janeiro: Ed. FGV,1997. 



 

 194

 
GUAMÃO, Jaime. (2001). A Cidade Histórica de Olinda: Problemas e 
Soluções de Engenharia. Ed. Universitária. UFPE. Recife. 

HARVEY, David. (1996). A Condição Pós-Moderna- Uma Pesquisa sobre as 
Origens da Mudança Cultural. São Paulo: Loyola ed. 

HESSEN, Johannes. (1980). Teoria do Conhecimento. Coimbra. Armênio 

Amado Editorl. 

HORTA M. de Lurdes Parreiras, GRUNBERG, Evelina, (1999).Guia Básico de 
Educação Patrimonial, IPHAN, Brasília, DF. 

JACOBI, Pedro. (1982). Exclusão Urbana e Luta pelo Direito a Moradia. 

Espaço & Debates. Revista de estudos regionais e Urbanos Cortez Ed. SP.  

JOKILHETO, Jukka...et al. (2002). Gestão do Patrimônio Cultural Integrado. 

(org) Silvio Mendes Zancheti.  CECI/UFPE Recife. Ed. Universitária.  

KUHLMANN. E, PEREIRA J.B.S. Representação gráfica da Estrutura da 
Vegetação – Seu Emprego em Cartografia. 1988. São Paulo. 

KUPPER, Agnaldo.(1981), A devastação da cobertura florestal natural do 
Estado de São Paulo. Revista projeto história, 1999, PUC, EDUC, São Paulo. 

LAMAS.José.M.Ressano.Garcia.(1998) Morfologia Urbana e Desenho da 
Cidade. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas. Fundação 

Calouste Gulbemkian. Junta Nacional de Investigação e Tecnologia, Lisboa. 

LAVILLE, Christian e DIONE, Jean (1999). A construção do Saber. Manual de 
Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas. Porto Alegre. Ed. UFMG. 

LE GOFF, J. (1996). Enciclopédia Memória e História. São Paulo. Martins 

Fontes ed. 

LEMOS, C (1982) O que é Patrimônio Histórico? São Paulo; Ed. Brasiliense. 

LEFEBVRE, Henry. (1991). O Direito a Cidade, Ed. Moraes 1 ed. 

LINCH, Kevin. (1972). A cidade como Meio Ambiente, in Cidades. A 
Urbanização da Humanidade. 2 Ed. Rio Grande do Sul: Zahar.  

LINCH, Kevin. (1997). A Imagem da Cidade. São Paulo. Martins Fontes.  

LIPIETZ, A. Alguns Problemas da Produção Monopolista do Espaço Urbano. 

Espaço & Debates. Revista de Estudos Regionais e Urbanos, Cortez Ed. São 

Paulo,1982. 



 

 195

 
LIMA, M. J. A. (1984). Ecologia Humana: Realidade e Pesquisa. Petrópolis - RJ 

Ed. Vozes.   

LIMA, A M. L. P;CAVALHEIRO, F;NUCCI,J.C;SOUZA,M.A DEL B;FIALHO,N de 

O; e DEL PICHIA, P.C.D. Problemas de utilização na conceituação de termos 

como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ARBORIZAÇÃO URBANA, São Luis,1994. 

LINCH, Kevin. (1999). Imagens da Cidade. Tradução Jeferson Luis Camargo. 

Ed. Martins Fontes, SP. 

LOMBARDO, M.A. Ilha de Calor nas Metrópoles.O exemplo de São Paulo.São 

Paulo. Hucitec,1985.p.244. 

MARINS, P.C.G, (2001), Através da rótula: sociedade e arquitetura no Brasil, 
séculos XVII a XX, São Paulo, Humanitas, FELCH,USP. 

MATTOS, Ludmilla (2003). Bairro do Recife, Arte, Cultura e Turismo. 

Faculdade ESUDA. Trabalho de Graduação. 

MASCARÓ,L.MASCARÓ,J. (2002). Vegetação Urbana. Ed. UFRGS. Porto 

Alegre. 242p.  

MESQUITA, Liane (1993). Memórias dos Verdes Urbanos do Recife, Caderno 

Meio Ambiente do Recife, vol.1. 

MENEZES, Upiano.T.B. (2002). A paisagem como fato cultural-In: EDUARDO 

YAZIGI. (org). Turismo e Paisagem -São Paulo, Ed. Contexto. 

MILLET, Vera, (1988). A Teimosia das Pedras; um estudo sobre a 
preservação do patrimônio ambiental no Brasil. Prefeitura de Olinda, p214. 

MONTEZUMA, Roberto (org.) Arquitetura Brasil 500 anos. Uma invenção 
Recíproca. Recife. UFPE. 2002.  

MOTTA, Flavio Lichtenfels, (1983). Roberto Burle Marx e a nova visão da 
paisagem . São Paulo: Nobel. 

MORAES, Robert Antônio, (1999).A valorização do Espaço. São Paulo, Editora 

Hucitec, 4 Ed.  

Nosso Futuro Comum (1991) - comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 



 

 196

 
NUCCI,J.C. (2001). Qualidade ambiental e adensamento urbano : um estudo 
de ecologia e paisagem aplicado ao distrito de Santa Cecília (MSP) São 
Paulo, Ed. Humanitas, FFLCH,  USP. 

NUCCI, J.C. e CAVALHEIRO, F. (1998). Cobertura Vegetal em áreas urbanas - 
Conceito e Método, Revista de Pós-Graduação de Geografia. FFLCH, USP, 

Copyrigth. 

NUCCI, J.C. (2003). Cobertura Vegetal no Bairro Centro de Curitiba-PR, 
Revista GEOUERJ, novembro, 2003, Rio de Janeiro,RJ. 

NUCCI, J. C: CAVALHEIRO, F. Espaços Livres e Qualidade de Vida Urbana. 

Revista Paisagem e Ambiente Ensaios. São Paulo:n.p.277-288,dez. 1998. 

OLINDA. Lei Orgânica do Município. Câmara dos Vereadores, Olinda, 1988.  

OLIVEIRA, V. F. (2003). Capacidade de Carga nas Cidades Histórica.  

Campinas, São Paulo. Papirus. (Coleção Turismo). 175p. 

OLIVEIRA.V.M.A. de Projeto Foral de Olinda. Relatório Final. Olinda. 

Prefeitura Municipal de Olinda,1996. 

OLIVEIRA, M.A. (1997). Os Valores Culturais da Paisagem Urbana em Ouro 
Preto. Um Estudo de Caso das áreas Verdes na Ladeira Santa Efigênia e 

entorno próximo. Universidade Federal da Bahia. Dissertação de Mestrado.  

PEDROSA, P.C. (2003). Conjunto Urbanístico da rua Duarte Coelho e 
Convento de Santa Tereza – Laboratório de Conservação do Sítio Histórico 
de Olinda. Trabalho de Monografia CECI/UFPE. Recife.  

PELLAZO,J.J.T. (1989). A natureza no Jardim: um guia prático de jardinagem 
ecológica e recuperação de áreas degradadas. Ed. Sagra - Porto Alegre. 

PELLEGRINE, F.A. (2001). Ecologia Cultura e Turismo. Campinas, SP: Papirus, 

Ed. (Coleção Turismo), 7 edição, 192p. 

PEREIRA. Clodomir, Barros, Jr. (2002). O Ambiente Construído de Olinda. 
Recife. MDU/UFPE. (trabalho de disciplina). 

PINA. A. M. (2004) Um Estudo Sobre as Transformações dos espaços de 
Habitação do Sítio Histórico de Olinda. Dissertação de Mestrado MDU/UFPE. 

Recife. 



 

 197

 
PONTUAL, Virgínia. MILLET, Vera. Olinda, Memória e Esquecimento. (2001). 

Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, ANPUR. UFBA. Salvador.   

PRATS, L. (1997). Antropologia e Patrimônio, Barcelona, Editora Ariel, S.A. 

REIS, Filho, Nestor. Goulart. (1970). Quadro da Arquitetura do Brasil. São 

Paulo.Perspectiva.  

REIS, Filho, Nestor. Goulart. (2000). Imagens de vilas e cidades do Brasil 
colonial. São Paulo.Ed. universitária de SP. Fapesp.  

RESENDE, Vera. (1982). Planejamento Urbano e Ideologia, Ed. Civilização 

Brasileira, São Paulo.  

RIEGL, A. (1999). El Culto moderno a Los monumentos: caracteres y origen. 

Madri: Ed. Visor. 

SÄ CAENEIRO, A. R. MENEZES. J. F. MESQUITA. L. (1998).  A Cidade 
Ecológica e Economicamente Sustentável. Anais do 2º Seminário Internacional 

de Conservação e Desenvolvimento Sustentável Urbano - Uma Estrutura Teórica. 

Recife.  

SÄ CARNEIRO, Ana Rita. (2001). A Descrição dos Bens Patrimoniais/ 
Tombamento de Piranhas CECI/UFPE; Centro de Conservação Urbana e 

Territorial. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - Recife. 

SÄ CARNEIRO, Ana Rita. (2002), in ZANCHETI,S.M. et al (Orgs). Gestão do 
Patrimônio Cultural Integrado. UFPE/ Centro de Conservação Urbana e 

Territorial. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 316p. 

SANTOS, Milton. (1996) A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e 
emoção. São Paulo . Hucitec ed. 

SCHMIDT, B.V. e  FARRET, R. L. (1982). A questão Urbana, Jorge Zahar 

Editora, Rio de Janeiro.  

SILVA, Eliane Azevedo, (1992). Manual do Morador de Olinda: Conservação 
das edificações particulares do sítio histórico de Olinda / Eliane Azevedo e 

Silva, Jorge Passos de Medeiros, Tânia Lemos Cruz de Góis. – Olinda  Fundação 

de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda,  81 p. 



 

 198

 
SOUTO, M. e DANTAS, L. (org), A Paisagem Pernambucana, FUNDAJ, Recife. 

1993. 

SOUZA, Gustavo de Oliveira Coelho de. Cidade, meio ambiente e modernidade. 
In: SPOSITO,M.E.B. (org) , Urbanização e cidades: perspectivas geográficas 

Ed. UNESP. São Paulo. 1999.  

SPIRN, Anne W, O Jardim de Granito. Ed. Universidade de São Paulo - São 

Paulo. SP 1998. 

TANDY, Cliff, (1976). Manual de Paisaje Urbano, Madri. 5 Ed.  

TROLL, Calr. (1997). A Paisagem Geográfica e sua Investigação. Revista 

espaço e cultura Nº 4. 01-07. 

TUAN, Yi-Fu (1974). Topofilia - um estudo da percepção, atitudes e valores 
do meio ambiente. Tradução Livia Oliveira. Ed. DIFEL-SP. 

TEIXEIRA, Manoel. Neto. (2004).Olinda das Colinas a Planície. Polys ed. 304p. 

WAGNER, L.P. MIKESELL, W.M. Temas da Geografia Cultural, in CORREA. L. R. 

ROSENDAHL. Z. (2000). Geografia Cultural: um Século (1), Ed. UERJ.168p.   

VALENTE PEREIRA, Luz. (1996). A Leitura da imagem de uma área urbana 
como preparação para o planejamento / acção da sua reabilitação. Lisboa 

LNEC.  

VIVEIROS, Francisco, Fuzzetti, F.(2002). Urbanidade do sobrado: Um Estudo 
Sobre a Condição Urbana do Sobrado de São Luis na Rua do Trapiche. 
Século XIX. Dissertação de Mestrado. MDU/UFPE.  

TOMMASI, L. R. (1976). A degradação do Meio Ambiente, São Paulo, Nobel. 

ZANCHETI,S.M.(Org). Conservation and urban sustainable development. 
Recife:CECI/UFPE,1999. 

----------------Estratégias de Intervenção em áreas históricas. Recife UFPE/MDU. 

1996 

----------------Manual de Intervenções em Jardins Históricos. IPHAN / Programa 

Monumenta-BID, Rio de Janeiro 1999. 

----------------Legislação urbanística dos Sítios históricos de Olinda. Olinda.  

FCPSHO. 1992 



 

 199

 
----------------.IPHAN , Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( Brasil) 

Cartas Patrimoniais , Brasília DF 1995 , 344p. 

----------------Revitalização do Bairro do Recife: Plano de regulação e avaliação  / 

organizadores  Silvio Mendes Zancheti, Norma Lacerda, Geraldo Marinho. – 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1998. 135p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 200

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Pereira Junior, Clodomir Barros 
    A conservação da cobertura vegetal como 
componente do Patrimônio Cultural em Centros 
Históricos Urbanos. Estudo de caso: a cidade de 
Olinda-PE / Clodomir Barros Pereira Junior.  Recife : 
O Autor, 2004 

     200 folhas : iI.,tab.,fotos,mapas,fig. 

 

 

 

 

 
     Dissertação ( mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CAC. Desenvolvimento Urbano, 2004. 

 

  
     Inclui bibliografia e anexos.  
 

      1. Desenvolvimento Urbano – Conservação 
Urbana. 2. Patrimônio Histórico – Olinda (PE) – 
Paisagem Patrimonial. 3. Conservação da cobertura 
vegetal – Método da quantificação da cobertura 
vegetal. I. Título. 

 

 

 
 

      719                         CDU ( 2.ed.)                       UFPE 
     712                         CDD ( 20. ed.)         BC2004-420     



 

 201

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 202

 
ANEXO 01 

 

 
 

 

 



 

 203

 
ANEXO 02 

 
 

 



 

 204

 
ANEXO 03 

 
 

 



 

 205

 
ANEXO 04 

 
 



 

 206

 
ANEXO 05 

 



 

 207

 
ANEXO 06 

 
 

 



 

 208

 
ANEXOS 07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 209

 
ANEXO 08 

 
 
 
 
 



 

 210

 
ANEXO 09 

 
 
 
 
 



 

 211

 
ANEXO 10 

 
 



 

 212

 
ANEXO 11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 213

 
ANEXO12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 214

 
ANEXO 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 215

 
 
 

ANEXO 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 216

 
 
 
 

ANEXO 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 217

 
 

ANEXO16 

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano 

 
 FICHA DE CADASTRO 

 

NOME:_______________________________________SEXO:_______________

_ 

 

IDENTIDADE:_________________________________IDADE:_______________ 

 

ENDEREÇO:__________________________________Nº______QUADRA:_____ 

 

PROFISSÃO:__________________________________ESCOLARIDADE:______ 

 

ESTADO CIVIL:_______________________________FILHOS:______________ 

 

REGIME DE OCUPAÇÃO:_____________________USO:__________________ 

 

TEMPO DE OCUPAÇÃO:______________________TIPOLOGIA:___________ 

 

RENDA FAMILIAR:  < 1.0 SM  < 3.0 SM  < 5.0 SM  < 10 SM  >10 SM 

 

 

VOCÊ  SABE O QUE É PATRIMONIO HISTÓRICO ?                                         

SIM  NÃO  

 

VOCE TEM CIÊNCIA QUE OLINDA É PATRIMONIO DA HUMANIDADE? 

 SIM  NÃO  
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O TÍTULO DE PATRIMONIO TRAZ  BENEFÍCIOS PARA A CIDADE?          

 SIM  NÃO  

 

VOCE ACREDITA QUE A CIDADE ESTA PRESERVADA?                              

  SIM  NÃO  

 

VOCE SABE QUE A CIDADE ALTA TEM UMA  LEI  ESPECIFICA P  SH.?   

SIM  NÃO  

 

VOCE ACREDITA QUE  A  LEGISLAÇÃO AJUDA NA PRESERVAÇÃO?      

SIM  NÃO  

 

VOCE ACREDITA  QUE OS MORADORES RESPEITAM A LEGISLAÇÃO? 

SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA QUE A PREFEITURA CONSERVA A CIDADE DE OLINDA?   

SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA QUE OS MORADORES PRESERVAM A CIDADE?                    

 SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA QUE OS MORADORES FAZEM REFORMAS ILEGAIS?          

 SIM  NÃO  

 

VOCE SABE QUE A ENTRADA DE VEÍCULOS PESADOS É PROIBIDA?    

 SIM  NÃO  

 

VOCE TEM ALGUM BENEFICIO PELA CONSERVAÇÃO DE SUA CASA? SIM  

 NÃO  
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VOCE SABE QUE A MALHA VIÁRIOA  DA CIDADE ALTA É TOMBADA?  

SIM  NÃO  

 

VOCE SABIA QUE AS CASAS TAMBÉM SÃO TOMBADAS?                         

  SIM   NÃO  

 

 

VOCE SABIA QUE OS  JARDINS E QUINTAIS  SÃO TOMBADAS?                  

SIM  NÃO  

 

VOCE TEM ÁRVORES NO SEU QUINTAL?                                                           

SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA  IMPORTANTE PRESERVAR AS ARVORES DO S QUINTAL?  

SIM  NÃO  

  

VOCE SABIA QUE AS ÁRVORES DA CIDADE SÃO TOMBADAS?                    

SIM  NÃO  

 

VOCE SABIA QUE A PRESERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DA CIDADE 

ALTA É TÃO IMPORTANTE QUANTO A PRESERVAÇÃO DO CASARIO?                   

SIM   NÃO  

 

VOCE SABIA QUE A COBERTURA VEGETAL DO SÍTIO HISTÓRICO DE 

OLINDA TAMBÉM É PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE?                          

SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA QUE A VEGETAÇÃO DOS SITIOS E QUINTAIS É IMPORTANTE 

PARA A PAISAGEM DA CIDADE DE OLINDA?                                                                   

SIM  NÃO  
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VOCE ACHA SE TODOS CORTAREM SUAS ÁRVORES A PAISAGEM DA 

CIDADE MUDARÁ?                                                                                                                      

SIM  NÃO  

 

VOCE ACHA QUE A PREFEITURA ESTA CONSERVANDO OS PARQUES E 

PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO DE OLINDA?                                                                       

SIM  NÃO  

 

COMO VOCÊ UTILIZA SEU 

QUINTAL?______________________________________________ 

 

QUE ARVORES VC TEM NO 

QUINTAL?_____________________________________________ 

 

VOCE TEM  HORTA OU POMAR NO SEU 

QUINTAL?_______________________________________________________ 

 

AS ÁRVORES LHE TRAZEM ALGUM 

PROBLEMA?_____________________________________________________ 

 

QUE TIPOS DE PROBLEMAS VOCE 

APONTARIA?____________________________________________________ 

 

QUE TIPO DE BENEFÍCIOS VC 

APONTARIA?_____________________________________________________ 

 

PORQUE VC ACHA QUE OS MORADORES CORTAM AS ÁRVORES DO 

QUINTAL SUASRESIDENCIAS?_______________________________________ 

 

VOCE PRESERVARIA SEU QUINTAL SE A PREFEITURA LHE CONCEDESSE 

ALGUM BENEFÍCIO?_______________________________________________ 
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VOCE FREQUENTA AS REUNIÕES DA 

SODECA?________________________________________________________ 

VOCE DISCUTE OS PROBLEMAS DE SEU BAIRRO, SUA 

CIDADE?__________________________________________________________ 

QUE RECADO VOCE MANDARIA PARA A PREFEITURA DE SUA 

CIDADE?__________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTADOR______________________________DATA_______________ 
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ANEXO 17 
RESUMO DA PESQUISA  
QUADRO 1 
 
Nº 
ORDEM 

ITEM PERCENTUAIS

masculino 46 01 SEXO 
feminino 54 
1/18 3 
18/30 21 
30/50 61 

02 IDADE 

+ 50 5 
1 GRAU 7 ESCOLARIDADE 
2 GRAU 45 
3 GRAU 45 

03 

 
PÓS GRADUADO 3 
SOLTEIRO 47 
CASADO 33 
SEPARADO/DIV. 17 

04 ESTADO CIVIL 

VIUVO 3 
NENHUM 45 
+1 25 
+2 22 

05 FILHOS 

+3 8 
INQUILINO 45 06 REGIME DE OCUPAÇÃO DO 

IMOVEL PROPRIO 55 
RESIDENCIAL 85 
MISTO 8 

07 USO 

COMERCIAL 5 
TERREA 83 08 TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO 
SOBRADO 17 
> OU = 3 SM 46 
DE 3SM A  5SM 20 
DE 5SM A 10SM 13 

09 RENDA FAMILIAR 

> 10SM 21 
< 5 ANOS 46 
ENTRE 5 E 10 ANOS  20 
ENTRE 10 E 20 ANOS 34 

10 TEMPO DE OCUPAÇÃO NO 
IMÓVEL 

> 20 ANOS 23 
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RESUMO DA PESQUISA  
QUADRO 2 / respostas mais declaradas 
 
 
Nº 
ORDEM 

ITEM Perguntas PERCENTUAIS

Criação de animais 7 
Serviços Domésticos 22 
Lazer 22 
Plantio de Arvores 28 

01 Como Você Utiliza seu 
quintal 

Estacionamento 7 
Nenhum 56 
formigas / aranhas 7 
cupins 6 
Rachaduras 7 

02 Quais os Problemas 
mais freqüentes 
causados pela 
vegetação 

Quebra das  telhas 20 
Sombra 44 
Frutas 33 
Melhoria do Clima 13 
Paisagem e Ambiencia 11 

03 Quais os Benefícios 
trazidos pela Cobertura 
Vegetal 

Tranquilidade 6 
Falta de Informações 28 
Reformas Ilegais 13 
Cupins 12 
Danificam a casa 16 
Manutenção cara 16 

04 Porque Voce acredita 
que os Moradores 
Cortam suas Arvores 

insegurança 5 
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QUADRO 3 
 
Nº 
ORDE
M 

ITEM RESPOSTAS PERCENTUAIS

Sim 95 01 Você sabe o que é Patrimônio 
Histórico Não 5 

Sim 99 02 Você sabe que Olinda é Patrimônio 
Histórico da Humanidade Não 1 

Sim 78 03 Você acha que o título de Patrimônio 
Histórico traz Benefício para   cidade Não 22 

Sim 28 04 Você acredita que a o Sítio Histórico 
esteja preservado Não 72 

Sim  77 05 Você sabe que a cidade alta dispõe 
de uma legislação específica Não 23 

Sim 50 06 Você acredita que a legislação auxilia 
na preservação dos S.H.O Não 50 

Sim 20 07 Você acredita que os moradores 
respeitam a legislação urbanistica Não 80 

Sim 30 08 Você acredita que a prefeitura 
conserva o Sítio Histórico de Olinda  Não 70 

Sim 26 09 Você acredita que os moradores 
preservam Sítio Histórico de Olinda   Não 74 

Sim 89 10 Você acha que os moradores do Sítio 
Histórico faz reformas ilegais Não 11 

Sim 94 11 Você sabe que a entrada de veículos 
acima de 4.0 T é proibida por lei Não 6 

Sim 19 12 Você tem algum beneficio da PMO 
para conservar sua casa Não 81 

Sim 61 13 Você sabia que a Malha Viária do 
S.H.O é também Tombada Não 29 

Sim 89 14 Você sabe que o casario colonial de 
Olinda é Tombado Não 11 

Sim 64 15 Você sabia que os Jardins, sítios e 
quintais do S.H.O são Tombados Não 33 
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QUADRO 3 
Continuação 
 
Nº 
ORDEM 

ITEM RESPOSTA PERCENTUAL

Sim 72 16 Você tem arvores no seu quintal 
Não 28 
Sim 92 17 Você acha importante preservar as 

arvores do seu quintal Não 8 
Sim 67 18 Você sabe que a cobertura vegetal do 

S.H.O é tombada Não 33 
Sim 85 19 Você sabe que a preservação da 

cobertura vegetal é importanta para... Não 15 
Sim  73 20 Você acha que a Cobertura Vegetal 

do S.H.O é patrimônio da humanidade Não 27 
Sim 93 21 Você acha que a Cobertura Vegetal é 

Importante para a paisagem do S.H.O Não 7 
Sim 93 22 Você acha se todos cortassem suas 

árvores a paisagem se modificaria Não 7 
Sim 45 23 Você acha que a P.M.O conserva a 

Cobertura Vegetal das praças do S.H Não 55 
Sim 23 24 Você tem horta ou pomar na sua casa
Não 77 
Sim 25 25 As Arvores dos quintais traz algum 

problema para você ou sua casa Não 75 
Sim 65 26 Você tem árvores no seu quintal 
Não 35 
Sim 81 27 Você preservaria seu quintal se a P.M 

lhe concedesse algum benefício Não 19 
Sim 88 28 Você possui quintal ou jardim na sua 

casa Não 12 
Sim 14 29 Você freqüenta as reuniões da 

SODECA Não 76 
Sim 88 30 Você discuti os problemas da sua 

cidade  Não 12 
 
 
 

 
 
 


	Nascendo para ser vivida
	CAPÍTULO 5

	Pereira Junior, Clodomir Barros
	ANEXOS
	ANEXO 01
	ANEXO 02
	ANEXO 03
	ANEXO 04
	ANEXO 05
	ANEXO 06
	ANEXOS 07
	ANEXO 08

	ANEXO 09
	ANEXO 10
	ANEXO 11
	ANEXO12
	ANEXO 14

	ANEXO 17

	PERCENTUAIS

