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Ao longo dos últimos anos tem sido notória a preocupação dos
planejadores com o processo de expansão dos centros urbanos. Através de intensos
processos demolitórios que se iniciaram no período das renovações urbanas, as
antigas zonas residenciais localizadas nas áreas centrais das cidades foram
transferidas para as periferias devido a vários fatores, dentre os quais a existência
de terrenos mais baratos, com menor agitação e poluição (VARGAS & CASTILHO,
2006). Esse processo é impulsionado pela forma inadequada como vem se
desenvolvendo a crescente terciarização de suas zonas centrais, onde o uso
residencial foi paulatinamente substituído. Estas transformações têm acarretado o
desaparecimento de muitos elementos arquitetônicos representativos de nossa
herança artístico-cultural, contribuindo para a perda do registro físico da memória do
lugar, a qual pode ser representada pelo traçado urbano, pelo parcelamento do solo
e pela própria paisagem natural e edificada. Na tentativa de reverter o processo de
perda de identidade e da qualidade urbana, vêm sendo desenvolvidas várias
pesquisas em todo o mundo com o intuito de revalorizar os centros históricos das
cidades. Desta forma, as áreas centrais das cidades vêm passando por uma série
de intervenções.
Criado no início do século XX a partir da preocupação em se ordenar o
crescimento de Natal, a área da Cidade Nova é um dos mais antigos núcleos
urbanos da cidade. Esta fração urbana, correspondente a parte dos atuais bairros de
Petrópolis e Tirol, foi durante muito tempo predominantemente uma área residencial.
Porém, a partir dos anos 80 e mais acentuadamente nos últimos dez anos, tem
havido uma acelerada mudança no uso de suas edificações, através do aumento no
número de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, fato que vem
gerando um processo de desmonte do patrimônio arquitetural da área.
Partindo da premissa de que o aumento do fluxo de veículos e
conseqüente incremento da acessibilidade do bairro em relação à cidade é um dos
principais fatores que influenciou na modificação de suas fachadas históricas, este
estudo parte da hipótese inicial de que a terciarização da área transformou seu
espaço urbano, acelerando o processo de degradação de seu patrimônio histórico e
contribuindo para a perda de memória (identidade) do lugar.
A partir dessa contextualização, o objetivo geral desta pesquisa é
justamente compreender o papel desempenhado pela mudança de uso do solo nas
transformações do patrimônio edificado do local. Para tanto, foi feita a análise da
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situação da área ao longo dos últimos dez anos, tomando como fonte de referência
uma série de trabalhos que tiveram como enfoque as edificações desta região.
Sempre que possível, foi feita a ligação entre os diversos períodos históricos,
observando o grau das mudanças, a existência ou não de padrões, além de uma
série de outras variáveis. A partir desse registro espera-se contribuir para o
monitoramento das transformações que vem ocorrendo na área, além de expandir o
conhecimento e oferecer recursos que possam ser utilizados em futuros planos de
ordenamento que tenham como objetivo ajudar a reconstruir a memória do lugar
através da preservação de seu acervo arquitetônico. Desta forma, buscou-se
entender o processo de terciarização pelo qual vem passando a área de estudo,
verificando sempre que possível a influência dessa mudança na intensificação do
processo de descaracterização de seu patrimônio edificado. Para demonstrar esse
fato, foram utilizados recursos gráficos que permitem a rápida visualização do
processo. A análise comparativa dos mapas temáticos retratando as diversas
variáveis (uso do solo, gabarito, filiação estilística, estado de preservação e de
conservação), os gráficos e a comparação entre fotografias de diferentes épocas,
permitiu que se tenha conhecimento do que se está perdendo e que tipo de
construção está se instalando em seu lugar. Além disso, tentou-se compreender a
influência do aumento do fluxo viário, já que esses bairros correspondem a uma das
áreas mais acessíveis da cidade, no intenso desmonte da arquitetura original do
local.
Uma das maiores preocupações, se não a maior, é poder contribuir para o
registro histórico do patrimônio edificado dos bairros de Petrópolis e Tirol, através do
monitoramento das mudanças pelas quais vem passando seu acervo arquitetônico.
Além disso, a análise destes resultados pelos planejadores urbanos que venham a
elaborar futuros planos de ordenamento para a área pode ser de grande
importância, já que pode fundamentar a tomada de decisão sobre o tipo mais
adequado de diretrizes preservacionistas a serem seguidas.
O trabalho foi realizado tendo como ponto de partida o seguinte
questionamento: Como o rápido desenvolvimento das atividades de comércio e
prestação de serviços de Petrópolis e Tirol tem influenciado na mudança das
fachadas e no uso dos edifícios históricos desses bairros? É justamente na tentativa
de responder ao mesmo que se desenvolveu esta pesquisa, procurando
compreender os fatores que contribuíram para o processo de desmonte verificado
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atualmente no local e, a partir disso, propor diretrizes que possam ajudar a preservar
algumas das edificações que fazem parte da história da cidade de Natal. Desta
forma, tem-se como objeto de estudo a alteração do patrimônio edificado dos bairros
de Petrópolis e Tirol e a terciarização desta fração urbana.
De uma forma geral, esta pesquisa pretende contribuir para facilitar a
compreensão dessa forma de organização que, arbitrada pela especulação
imobiliária, agride o patrimônio edificado de nossa cidade. Um outro determinante
essencial que direcionou a escolha deste tema está ligado a uma sensação de perda
de um passado relevante para a compreensão da evolução urbana da cidade de
Natal.
A coleta das informações foi feita através do estudo de publicações e
trabalhos acadêmicos que tratam dos assuntos abordados (terciarização, patrimônio
histórico, preservação, memória, etc.) e do levantamento da legislação federal,
estadual e municipal. Devido à variedade nas fontes, o estudo proposto neste
trabalho para os bairros de Petrópolis e Tirol será feito a partir de fragmentos
resultantes de estudos desenvolvidos segundo procedimentos diversos de coleta de
dados e enfocando variáveis diversas. Desta forma, o resultado apresentado nesta
pesquisa será uma análise diacrônica que visa estabelecer uma série de visões
parciais entre conjuntos de variáveis semelhantes – localização, época de
construção, características estilísticas, estado de preservação e conservação, usos
– compondo um panorama evolutivo para a fração urbana analisada.
A análise do patrimônio edificado contida neste trabalho teve como
principal referência o acervo existente das bases de pesquisa Morfologia e Usos do
Ambiente Construído (MUsA) e Estudos do Habitat. Também foi feita uma pesquisa
nos trabalhos existentes no Laboratório e Atelier de Projetos de Interiores (Lapis) e
na biblioteca setorial do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN (CEPAU), além
de várias idas a campo para verificação e complementação dos dados.
O recorte temporal da análise corresponde aos últimos dez anos, de 1997
a 2007. O resultado gráfico da montagem do banco de dados corresponde a uma
série de gráficos, tabelas e mapas temáticos abordando as variáveis analisadas (uso
do solo, gabarito, filiação estilística, estado de conservação e estado de
preservação). Para o bairro de Petrópolis, foram elaborados mapas temáticos para
os anos de 1997, 1999, 2000/2001 e 2007. Já para o bairro de Tirol, foram
construídos os mapas dos anos de 1999, 2001 e 2007.
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Além do panorama geral dos bairros, também foram feitas apreciações de
alguns trechos onde havia a disponibilidade de informações extensivas sobre todas
as edificações presentes no perímetro analisado. Dentro desse enfoque foram
estudadas duas frações urbanas do universo de estudo: o entorno da Praça Cívica e
a Avenida Afonso Pena, já que as mesmas são exemplos emblemáticos do processo
de transformação do bairro e, principalmente, pelo fato de existirem trabalhos
anteriores que já haviam abordado todas as edificações desses trechos.
Todo o procedimento realizado na coleta das informações, elaboração do
banco de dados, construção e análise dos mapas temáticos está detalhado no tópico
3.1 deste trabalho. Como forma de se analisar a situação atual e comparar com os
dados anteriores e também para registrar pelo menos o que ainda resta dos edifícios
mais antigos históricos da fração analisada, será feito um registro fotográfico das
edificações que ainda encontram-se preservadas (Apêndice 02).
Os resultados desta pesquisa serão apresentados em cinco capítulos, de
acordo com a seguinte ordem:
Os dois primeiros capítulos tratam, respectivamente, dos aspectos teóricoconceituais e metodológicos que serão utilizados no desenvolvimento do tema.
Inicialmente serão abordados conceitos relativos ao patrimônio cultural, preservação
e o processo de terciarização de áreas das cidades, buscando identificar possíveis
relações entre este fenômeno e a descaracterização do patrimônio edificado das
mesmas. Em seguida, será feita uma abordagem geral sobre a aplicabilidade do
georreferenciamento e da análise sintática do espaço nos estudos urbanos, além da
descrição dos procedimentos de montagem do banco de dados utilizados na
pesquisa.
No capítulo intitulado A nova Cidade Nova: os bairros de Petrópolis e Tirol,
estes serão apresentados através da abordagem do seu processo de formação e
das suas principais características urbanísticas. É no quinto capítulo onde são feitas
as análises referentes às transformações pelas quais passou o patrimônio
arquitetural da área nos mais diferentes recortes (bairro de Petrópolis, Tirol, entorno
da Praça Pedro Velho e Avenida Afonso Pena).
Por fim, o último capítulo trata das considerações finais, apresentando os
resultados da pesquisa e possíveis subsídios que possam fundamentar futuros
planos reguladores que visem à preservação do patrimônio edificado dos bairros
estudados.
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2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL E PRESERVAÇÃO
Nos últimos anos, com a transformação e/ou desvalorização dos centros
históricos das cidades, muitos têm sido os trabalhos desenvolvidos no sentido de
revitalizar estas áreas e provê-las de uma legislação que seja capaz de garantir a
preservação de seu patrimônio. Rolnik (1995) aborda essa necessidade de
preservação do patrimônio edificado quando considera a cidade como uma escrita,
que guarda registrada em si mesma (em seus edifícios) sua própria história.
A arquitetura da cidade como continente e registro da vida social dos
moradores [...] o próprio espaço da cidade se encarrega de contar sua
história. A consciência desta dimensão na arquitetura levou a que hoje se
fale muito em preservação da memória coletiva através da conservação de
bens arquitetônicos, isto é, da não demolição de construções antigas.
Trata-se de impedir que esses textos sejam apagados, mesmo que, muitas
vezes, acabem por servir apenas à contemplação (ROLNIK, 1995, p.18).

Vários autores têm abordado essa relação entre preservação e memória.
Lemos (1982), afirma que é através da preservação que alcançamos à compreensão
da memória social. De fato, é possível resgatar muitos aspectos da memória de uma
sociedade através da preservação de seus bens culturais mais duráveis. A
importância de se preservar o patrimônio histórico é que, entre outros fatores, ele
contribui para a formação de uma memória nacional.
Segundo, Michael Pollak (1992):
A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.

Para Carlos (1996), a memória “é também a possibilidade de resgate do
lugar, revelando-o e dando uma outra dimensão para o tempo”. Ela também
considera o fenômeno da ausência de memória, descrita como sendo “a não
identificação das pessoas com relação ao lugar, como conseqüência direta do
processo de reprodução espacial que tende a eliminar/destruir o que existe”. Nesse
contexto algumas propostas de intervenção sobre o espaço urbano que vêm sendo
postas em prática, justificam seus estudos e norteiam suas diretrizes baseadas na
tríade composta pela noção de identidade, memória e sentido do lugar.
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Nesse contexto, parte da importância atribuída aos centros das cidades se
dá pelo fato deles atuarem como lugares mais dinâmicos da vida urbana, onde se
desenvolvem um grande número de atividades. Porém, outra parte fundamental, é
justamente o fato de eles serem um referencial simbólico das cidades, um lugar com
o qual a população se identifica, já que estes guardam em suas atividades e
edificações significativas, parte da história e da memória do lugar. Porém, “com a
expansão das cidades, começam a surgir de uma rede de subcentros, que passam a
concorrer com o centro principal, contribuindo para a aceleração da deterioração e
degradação dos centros urbanos” (VARGAS & CASTILHO, 2006). Se tomarmos esta
reflexão para analisar o exemplo da cidade de Natal, veremos que é justamente
neste contexto que se encaixam os bairros de Petrópolis e Tirol, já que os mesmo
são o resultado de um primeiro processo de expansão da cidade, através do
deslocamento da centralidade da Cidade Alta e Ribeira para a Cidade Nova.
Intervir nos centros urbanos pressupõe avaliar sua herança histórica e
patrimonial, seu caráter funcional e sua posição relativa na estrutura urbana,
mas, principalmente, precisar o porquê de se fazer necessária a intervenção.
Esta idéia de intervenção sustenta-se na identificação de um claro processo
de deterioração urbana (recuperação/manutenção, reparação ou estética)
(VARGAS & CASTILHO, 2006, p.3).

Vargas & Castilho (2006) definem uma trajetória para as intervenções nos
centros das cidades que engloba três períodos principais: Renovação Urbana (195060), Preservação Urbana (1970-80) e a Reinvenção Urbana (1990 aos dias atuais).
Na primeira fase – Renovação Urbana - que coincidiu com o final da II Guerra
Mundial, havia uma identificação com o novo, “demolir e construir para renovar
viriam a ser o propósito daquela geração”. Na Europa foi dada ênfase à recuperação
dos espaços públicos e o centro urbano foi visto como um lugar que “promovesse e
facilitasse contatos interpessoais”. Esta preocupação foi fundamental para a
conservação do que restara do patrimônio urbano de suas cidades. Em direção
oposta, nas cidades americanas não havia a preocupação em preservar o que já
existia, ao contrário, grandes áreas foram desapropriadas e demolidas, para dar
lugar a novos empreendimentos (VARGAS & CASTILHO, 2006, p.7-14).
A fase da Preservação Urbana foi marcada pela negação do modernismo
e pelos projetos que supervalorizavam o passado através da imitação e criação de
cenários. Disseminaram-se os projetos de reuso (shoppings, centros culturais, etc.)
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que, “[...] não raramente, resultaram em intervenções isoladas, dirigidas à
restauração de edifícios históricos, sem a devida consideração do entorno urbano”.
Desta forma, o objetivo destas intervenções era tornar os centros atraentes [e
lucrativos]; ao se mudar sua imagem - através da valorização da memória e da
organização da sociedade em defesa do patrimônio – poderiam ser implementados
“projetos viáveis para a economia urbana e para os negócios empresariais”
(VARGAS & CASTILHO, 2006, p.15-30).
No caso da atual fase de Reinvenção Urbana, buscando um retorno ao
centro, este passa a ser visto como um local de consumo. Visando melhorar a
imagem dos centros das cidades, tem sido desenvolvida uma série de projetos
através de iniciativas público-privadas com o objetivo de “criar ou recuperar a base
econômica das cidades para gerar emprego e renda” (VARGAS & CASTILHO, 2006,
p.30-45).
Intervir no espaço urbano torna-se uma ação mais ampla. Outras áreas
urbanas deprimidas passar a ser focalizadas, além das regiões centrais [...].
Por outro lado, enquanto nas áreas centrais a questão da preservação
histórica se mantém; nas demais, a busca pelo novo, pelo inusitado, passa a
ser o campo fértil para as experiências arquitetônicas, restringindo-se ao
antigo centro a história da cidade (VARGAS & CASTILHO, 2006, p.32-33).

A partir desta contextualização geral e para facilitar a compreensão das
variáveis que serão trabalhadas nos capítulos de análise, é de fundamental
importância a descrição de alguns conceitos fundamentais:
• Patrimônio Cultural ou Acervo Cultural: O Patrimônio Cultural de uma
nação é o resultado direto da inter-relação desses três elementos – meio ambiente,
saber e artefatos – bem como da própria relação destes com o homem. Segundo
Lemos (1994), ao contrário do que muitos pensam, o Patrimônio Histórico e Artístico
corresponde apenas a uma parcela do Patrimônio Cultural de um povo, pois este
não se restringe aos objetos que testemunharam diferentes épocas. Este último
também engloba o conhecimento necessário para se fabricar estes bens culturais,
bem como as técnicas que foram utilizadas e o meio ambiente em que a população
que o produziu está inserida.
• Preservação: a consciência da importância de se preservar o Patrimônio
Cultural de um povo é bastante recente, começou a partir da segunda metade do
século XIX. A principal preocupação para que esta preservação realmente aconteça
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é para poder se garantir que as gerações futuras possam compreender o cotidiano
de outras épocas e possam saber como este evoluiu até chegar à situação atual.
Porém, como já foi dito no início deste texto, preservar o Patrimônio Cultural de um
povo é muito mais do que se preservar artefatos isolados, é garantir que todo o
contexto em que tal artefato estava inserido também seja preservado. Como bem
disse Carlos Lemos (1994, p.29):
Preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, um
miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar é também gravar
depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter
vivos, mesmo que alterados, os usos e costumes populares. É fazer
também levantamentos de qualquer natureza, de sítios variados, de
cidades, de bairros, de quarteirões significativos dentro do contexto urbano.
É fazer levantamento de construções, especialmente aquelas sabidamente
condenadas ao desaparecimento decorrente da especulação imobiliária.

• Conservação: a conservação dos edifícios históricos deve ter como
principal objetivo a preservação do seu valor cultural enquanto herança comum,
possuindo um caráter essencialmente preventivo. Os níveis de conservação refletem
o estado de conservação de um prédio urbano e a existência de infra-estruturas
básicas no mesmo, identificando aquelas edificações que necessitam ou não de
reparos. Alguns fatores afetam diretamente o estado de conservação dos edifícios,
tais como a idade da construção, a qualidade e a correta utilização da mesma por
parte daqueles que a utilizam. “A conservação pode ser tomada como o termo geral
para a salvaguarda e proteção do patrimônio histórico, e como a ação de prevenção
da sua decadência. Ela engloba todos os atos para prolongar a vida de nosso
patrimônio cultural e natural” (FEILDEN, 1982, p.3). Neste sentido, a conservação
integrada é alcançada pela aplicação de técnicas de restauração sensíveis e pela
escolha correta de funções apropriadas no contexto de áreas históricas, levando em
conta a pluralidade de valores, tanto econômicos como culturais, e visando
julgamentos equilibrados (JOKILEHTO, 1999). Este último conceito tem estado
intimamente relacionado aos projetos de intervenção da atual época de Reinvenção
Urbana, nos quais a preocupação com a sustentabilidade e a identidade dos lugares
são pontos fundamentais.
• Tombamento: “as expressões Livro de Tombo e tombamento provém do
Direito Português, onde a palavra tombar significa inventariar, arrolar ou inscrever
nos arquivos do Reino, guardados na Torre do Tombo” (MEIRELLES apud
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FONSECA, 2005, p.179). No Brasil, desde a criação do Sphan, em 1937, o
tombamento tem sido considerado o principal instrumento de preservação de forma
que, muitas vezes, esses dois conceitos chegam até mesmo a se confundir. Ele atua
como um instrumento jurídico com implicações econômicas e sociais que é utilizado
para consagrar o valor cultural de um bem (FONSECA, 2005, p.180).
Convêm ainda - para uma melhor compreensão do momento histórico da
fração urbana estudada - que se faça uma identificação dos estilos arquitetônicos
presentes na mesma. Porém, é importante ressaltar que estes dados analisados
individualmente não são suficientes para a definição precisa do período de
construção de uma edificação, pois muitas delas provavelmente foram construídas
em uma determinada época (meados do século XX), seguindo parâmetros e
apresentando elementos característicos de estilos de outros períodos.
Na identificação dos estilos, leva-se em consideração uma gama de
elementos: a implantação da edificação no lote, a linguagem estilística das fachadas,
o arremate da cobertura, a modenatura, superfície, vãos e cercaduras, esquadrias,
etc. Eis algumas curtas considerações sobre os estilos arquitetônicos encontrados
na área de estudo:
• Arquitetura Eclética: segundo Ramos (1999, p.58), as residências
vinculadas ao ecletismo se disseminaram na área, principalmente, do início do
século XX até a década de 1940. Esta tipologia se apresentava para as elites
natalenses, o estilo “moderno” que viria substituir as antigas [e “ultrapassadas”]
edificações coloniais. Devido ao fato da ocupação da Cidade Nova ter se iniciado na
fração correspondente à área do atual o bairro de Petrópolis, é justamente lá onde a
presença de exemplares ecléticos é mais marcante.
Formalmente, os exemplares que possuem este estilo apresentam um
conjunto de características de diversas épocas combinadas, inclusive influências
“revivalistas” (como o neoclássico e o neocolonial – no Brasil) e das manifestações
de vanguarda do século XX (art nouveau, por exemplo) (TRIGUEIRO, 1989). As
principais características encontradas na arquitetura eclética da área em estudo (ver
figuras 22, 42, 44, 53 e 54) são: edificações recuadas no lote; fachadas bastante
ornamentadas; predominância da assimetria (quando a principal influência não for
neoclássica); vãos completamente emoldurados ou com adornos no topo e laterais;
cobertura em duas ou quatro águas com "telhas francesas" ou de "capa e canal",
podendo apresentar também platibandas decoradas.
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• Arquitetura Protomoderna/Artdéco: esta tendência surgiu em Petrópolis,
do final dos anos de 1930 até meados da década de 1940 (RAMOS, 1999, p.58),
correspondendo a um período de transição entre os movimentos do ecletismo e o
racionalismo/funcionalismo

modernista

(KOCH,

1998).

Os

exemplares

protomodernos presentes nos bairros de Petrópolis e Tirol (ver figuras 23, 55 e 111)
têm em suas características morfológicas uma austeridade decorativa com motivos
geométricos (planos e linhas retas); formas escalonadas; superfícies lisas ou
apresentando certo jogo de volumes que confere às fachadas variedade e ritmo;
marquises emoldurando janelas; além do uso de cores contrastantes.
• Arquitetura Moderna: esta tendência, difundida no Brasil a partir da
década de 40, é caracterizada por edificações vinculadas à estética racionalista,
“favorecendo a simplificação e geometrização dos volumes, descartando a
ornamentação fachadista” (REIS FILHO apud RAMOS, 1999, p.71). No caso do
bairro de Petrópolis, desde o final da década de 1940 esta tendência tem uma
presença expressiva, chegando a apresentar um exemplar bastante precoce,
construído em 1938 (RAMOS, 1999, p.58). Já para o bairro do Tirol, como a
ocupação urbana da área foi um pouco mais tardia, as residências modernas
começaram a se disseminar em meados da década de 1950.
As principais características das edificações da área que estão vinculadas
a este estilo (ver figuras 24, 41, 57, 58) são: abertura visual das edificações para a
rua (muros baixos ou com gradeado); fachadas assimétricas com grandes aberturas
(janelas em faixa); esquadrias de vidro; presença de elementos vazados (cobogós,
venezianas e brises); utilização de diversos tipos de revestimentos (reboco pintado,
cerâmica, azulejo e pedra); pilotis; coberturas em laje inclinada com platibanda ou
telhas aparentes (capa e canal ou fibrocimento); etc.
• Arquitetura Recente/Contemporânea: termo genérico para designar uma
série de novas propostas arquitetônicas que, na prática, aplicadas à realidade de
Natal, não passam de uma série de modismos que vão se sucedendo à medida que
surgem novas tendências ditadas pelo mercado (ver figuras 95, 97, 127 e 129).
Segundo Santos (2002), este tipo de produção muitas vezes:
Privilegia a procura pelos efeitos cenográficos e pela obtenção de imagens
com valor publicitário e vendável. Além disso, adota como princípio, o livre
uso de formas e elementos arquitetônicos variados, independente de sua
origem histórica e estilística. Dissemina-se, desse modo, a realização de
obras dentro de uma espécie de novo ecletismo, agora de caráter planetário.
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2.1.1 Aspectos Legais

Em todo o mundo, vêm sendo desenvolvidas ações no sentido de
resguardar o patrimônio ambiental das cidades, onde a preservação dos bens
arquitetônicos ocorre, principalmente, através do tombamento e de legislações a
nível federal, estadual e municipal. Visto que não existe nenhum instrumento de
preservação que incida sobre o patrimônio construído da fração urbana estudada
neste trabalho (Petrópolis e Tirol), é de fundamental importância a observação mais
abrangente da legislação em todas as instâncias, a fim de que se possa saber qual a
mais adequada para ser aplicada na área.

a) Legislação Federal
Somente em 30 de novembro de 1937, a problemática da preservação de
bens culturais no Brasil tornou-se lei, através do Decreto de Lei nº. 25, durante o
governo de Getúlio Vargas. Através desta lei, foi criado o SPHAN (Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), considerada a entidade responsável pela
proteção do Patrimônio Cultural brasileiro a nível nacional. Posteriormente passou a
se chamar IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Com relação aos aspectos legais que envolvem os temas relacionados à
preservação do patrimônio, a atual Constituição de 1988 amplia o conjunto de bens
culturais preserváveis. Nela, a seleção do patrimônio cultural não se vincula mais a
pontos de vista restritos ou de “interesse público”, e sim à condição de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira (SOUZA FILHO, 1998, p.18). Em seu artigo 216, assim define o patrimônio
cultural: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referencia à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira”.
Com este decreto, instituiu-se o tombamento como sendo o instrumento
básico de proteção dos bens culturais do país. Porém, devido à insuficiência, atraso
e precariedade dessas leis, além da ausência de critérios para a restauração, o que
vem se constatando ao longo do tempo é a degradação e até mesmo a destruição
de alguns monumentos importantíssimos para a formação da memória nacional.
(SOUZA, 1994, f.19).
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Apesar do mesmo ser o principal instrumento adotado nas intervenções
preservacionistas brasileiras, ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Souza
(1994) levanta um questionamento em seu trabalho a respeito da confusão que
algumas pessoas fazem entre o ato de tombar com congelar. Apesar de o
tombamento assegurar a manutenção dos traços originais do imóvel, isso não quer
dizer que não se possa mudar seu uso original, ao contrário, este pode ser
substituído por outro mais adequado às atuais necessidades da sociedade,
proporcionando uma maior vitalidade à edificação tombada.

b) Legislação Estadual
A legislação estadual aborda exclusivamente a proteção institucional a
objetos isolados (e não a conjuntos urbanos) através do tombamento dos mesmos.
Desta forma, o tombamento de bens estaduais e municipais tem o mesmo
significado, força e responsabilidade do tombamento federal, mas é regulamentado
por legislação específica de âmbito de cada administração.
No Rio Grande do Norte, a proteção do Patrimônio Artístico e Histórico é
regulada através do Decreto de Lei nº. 8.111, de 21 de março de 1981, que
regulamentou a Lei nº. 4.775, de 03 de outubro de 1978, que dispõe sobre a
proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e dá outras providências.
Neste decreto, “consideram-se bens do Patrimônio Artístico Nacional do Estado, os
bens móveis e imóveis situados no seu território que, por seu valor histórico,
arqueológico, cientifico, cultural ou artístico, mereçam a proteção especial do poder
público”.
Dentre os órgãos competentes no processo de tombamento, destacam-se
a Secretaria da Educação e Cultura (mantém a guarda dos Livros de Tombo),
Fundação José Augusto (instaura os processos de tombamento e promove a
fiscalização dos bens tombados) e o Conselho Estadual de Cultura (analisa e emite
os pareceres de tombamento).
Os exemplares protegidos por esta legislação – bens tombados ou
qualquer dos seus elementos componentes – “não poderão ser demolidos,
ressalvando o caso de ruína iminente, nem modificados, restaurados, pintados ou
removidos, sem a prévia autorização, da Fundação José Augusto, e nos termos em
que a mesma for concedida”.
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c) Legislação Municipal
A Lei Complementar nº. 07, de 05 de agosto de 1994, do Plano Diretor de
Natal, no seu Capítulo II, define áreas especiais no município que, de acordo com o
Artigo 22, têm “destinação especifica ou normas próprias de uso e ocupação do
solo”. Dentre essas áreas especiais, duas atendem especificamente aos objetivos de
proteger os bens culturais (artigos 23 e 24). São eles:
- Área de Controle de Gabarito, que abrange “aqueles que,
mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênicopaisagístico de trechos da cidade”. Parte do bairro de Tirol é regulada por
esta legislação (ver tópico 4.2);
- Área de Operação Urbana, “que, embora, passível de
adensamento, apresenta valores histórico-culturais, significativos para o
patrimônio da cidade e que carecem de formas de recuperação e
revitalização”.
Apesar de existir uma legislação sobre o assunto, os esforços municipais,
tendo em vista a proteção de seus bens culturais, não vão muito além de suas
diretrizes legais. Além disso, a área de Operação Urbana contempla apenas uma
área restrita da cidade (Ribeira), na qual os bairros de Petrópolis e Tirol não estão
inseridos, apesar da comprovada importância e da urgência em preservar seus
exemplares arquitetônicos.
Os aspectos legais municipais relativos à preservação e ao tombamento
do Patrimônio Histórico, são discutidos na Lei nº. 5.191, de 16 de maio de 2000 que
dispõe sobre a preservação e tombamento do patrimônio histórico, cultural e natural
do Município do Natal e dá outras providências. De acordo com esta Lei, o
Patrimônio Histórico e Cultural Municipal é constituído pelas obras, objetos,
documentos, móveis e imóveis de valor histórico, cultural, paisagístico, ecológico e
arquitetônico, paleontológico, social e científico de Natal.
No artigo 4º são identificados os órgãos e instâncias responsáveis pela
preservação histórica do município, são eles: Fundação Cultural Capitania das Artes
(FUNCART), Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e o
Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (CONPLAM).
Da mesma forma que o previsto pela legislação federal e estadual, “a
proteção e conservação dos bens tombados caberá aos seus proprietários e aos
cidadãos em geral, cabendo aos primeiros, o ônus financeiro da conservação nos
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termos da lei” (art. 20). O bem tombado não poderá ser descaracterizado (art. 21),
sendo que qualquer serviço de restauração, reparação, alteração ou qualquer
intervenção no mesmo somente poderá ser feita em cumprimento aos parâmetros
estabelecidos na conveniente orientação e acompanhamento de sua execução.
Além disso, o artigo 23 determina que as construções, demolições, projetos
paisagísticos e colocação de anúncios, cartazes ou qualquer meio publicitário no
entorno ou ambiência do bem tombado, deverão seguir as restrições impostas por
ocasião do tombamento, sendo ouvido o Conselho Municipal de Cultura no caso de
dúvida ou omissão.
O artigo 28 afirma que os bens tombados deverão ser mantidos sempre
em bom estado de conservação e ao abrigo de possíveis danos, por seus
proprietários e possuidores, os quais deverão proceder, sem demora, as reparações
que se fizerem necessárias após autorização prévia do órgão competente. Além
disso, o Poder Público Municipal pode limitar o uso do bem tombado, de sua
vizinhança e ambiência, quando houver risco de dano, ainda que isto importe em
suspensão ou cassação de alvará (art. 31). Como vantagens para os proprietários, a
legislação prevê uma possível isenção ou diminuição do IPTU ou outros impostos
municipais dos bens tombados, vantagens que estarão sempre condicionadas à
conservação do bem tombado (art. 32).
Além das leis referentes à preservação e ao tombamento, a legislação
municipal também conta com uma Área de Operação Urbana e uma Zona Especial
de Preservação Histórica. A Operação Urbana Ribeira, estabelecida pela Lei nº.
4.932, de 30 de dezembro de 1997, compreende um conjunto integrado de
intervenções coordenadas pela Prefeitura, visando à recuperação e revitalização do
bairro da Ribeira. Seus objetivos são a promoção do desenvolvimento urbano, a
melhoria da qualidade de vida dos seus moradores e usuários, o incentivo ao uso
residencial, às atividades turísticas, culturais e artísticas, a valorização do patrimônio
histórico, artístico, cultural, arquitetônico e urbanístico, mediante a melhoria da infraestrutura local e da qualidade ambiental da área.
Já a Zona Especial de Preservação Histórica (ZEPH), instituída pela Lei
nº. 3.942, de 09 de julho de 1990, visando à preservação de prédios e sítios notáveis
pelos valores históricos, arquitetônicos, culturais e paisagísticos. O artigo 5º diz que
na ZEPH não será permitida demolição ou parcelamento sem prévia autorização do
Órgão de Preservação Histórica do Município.
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2.2 PROCESSO DE TERCIARIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE CENÁRIOS
No contexto mundial atual, onde a terciarização, a globalização e as
políticas neoliberais balizam toda a produção do espaço, a cidade é entendida como
“um espaço de circulação de mercadorias [...] Daí demolir casas, sobrados e até
implodir edifícios para dar lugar a grandes projetos já tenha se tornado
absolutamente corriqueiro em nossa cidade” (ROLNIK, 1995).
Nessa relação capitalista de exploração do espaço, a especulação
imobiliária controla as ações que ocorrem nas cidades, com a valorização de
determinadas áreas providas de todo o aparato de infra-estrutura urbana, atraindo
atividades do setor terciário e expulsando a população local para as periferias.
Rolnik (1995, p.63) diz que “o próprio espaço urbano é uma mercadoria cujo preço é
estabelecido em função de seus atributos físicos e locacionais”.
Visto o papel fundamental que a expansão do setor terciário ocupa no
processo destruição das edificações de valor histórico, é importante se saber o
conceito de terciarização:
Assim, a terciarização caracteriza-se pelo crescimento do peso econômico do
setor terciário (chamado também de serviços, entre os quais se incluem os
bancos, o comércio e as comunicações) em uma determinada região, em
relação aos setores secundário (industrial) e primário (agro-indústria). A
„terciarização‟ geralmente acontece à medida que esta região se desenvolve,
em função dos crescentes e complexos serviços demandados pelo crescimento
interno (MARTINS, 2001, p. 19-20 apud CONCEIÇÃO, 2002, p.14).

Neste ponto, é importante se esclarecer melhor o conceito de lugar.
Segundo Carlos (1996), este pode ser entendido como o local onde se “desenvolve
a vida em todas as suas dimensões, incluindo a própria história, pois é nele que
ocorrem as práticas cotidianas”. Neste sentido, ela considera o bairro e não a
metrópole, como o local aonde estas práticas se desenvolvem, já que o significado
dado a cada lugar se deve ao uso que aqueles que o habitam fazem do mesmo. Ela
diz que com a globalização, os lugares passam a perder suas particularidades,
tornando-se fragmentados e criando uma nova identidade que aponta o mundial
como tendência. Desta forma, a segregação espacial da paisagem urbana gera, por
um lado, “a redistribuição do uso das áreas já ocupadas, levando a um
deslocamento das atividades e dos habitantes”, bem como também conduz a
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“incorporação de novas áreas que criam novas formas de valorização do espaço”
(CARLOS, 1996, p.59-60).
Essa fragmentação produz um constante movimento de atração-repulsão da
população do centro para a periferia e vice-versa, gerando uma multiplicidade
de centros que tende a dissipar a consciência humana e apagando antigos
modos de vida e relações entre as pessoas. Bairros inteiros foram
descaracterizados ou mesmo destruídos pela necessidade de expansão
desenfreada proveniente da acumulação de capital que reproduz o espaço
metropolitano, mudando referenciais e comportamentos (CARLOS, 1996, p.58).

Este processo de fragmentação dos lugares é decorrente da rápida
transformação pela qual as cidades vêm passando e pode ser facilmente percebido
nas transformações existentes nas paisagens dos bairros, já que estes
correspondem ao palco onde ocorrem as ações cotidianas. Um trecho do filme
Avalon citado no livro „Cidades no/do mundo‟ (CARLOS, 1996) retrata perfeitamente
essa situação: “Há alguns anos fui ver a casa em Avalon. Não estava mais lá. Não
só a casa, mas toda a vizinhança. [...] Tudo desapareceu. [...] Nem a rua existe
mais, nem mesmo a rua”. Esse processo produz o estranhamento dos moradores
diante de uma cidade que se transforma com incrível rapidez, eliminado as
referências que os fazem se reconhecer enquanto habitantes de um lugar
determinado.
Carlos (1994), fala que na ocupação das cidades, cada ser humano busca
uma relação com o lugar que proporcione e se adeque a um modo de vida
determinado, provendo suas condições materiais. No caso da sociedade atual, ela
diz que a cidade é vista como um modo de consumo coletivo de bens e serviços,
tendo como necessidade a implementação de infra-estrutura, permitindo o
desenvolvimento das atividades comerciais e de serviços.
Desta forma, os estabelecimentos comerciais vão se localizar justamente
nas áreas das cidades que possuem infra-estrutura instalada e um sistema de
circulação eficiente. No caso mais específico do comércio voltado para camadas
sociais mais abastadas, é recorrente o uso das grandes fachadas, como uma forma
de chamar atenção para suas mercadorias e assim atrair novos consumidores. A
forma de organização destas novas edificações utiliza uma arquitetura que funciona
como um cenário de exposição de suas mercadorias atendendo a um elevado
padrão de consumo geralmente voltado para o supérfluo.
Euclides Oliveira (2006) descreve o que tem ocorrido:
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Como conseqüência da política urbana que veio na esteira da política
neoliberal de mercado (o espaço é uma mercadoria a ser vendida [sic] e como
tal deve ser desenhado), podemos observar [...] quarteirões e quarteirões junto
às vias públicas, que mais se assemelham as prateleiras de supermercados,
com sua sucessão de prédios extravagantes, como que procurando atrair a
atenção dos passantes sobre si.

Espallargas Gimenez (2005) evidencia ainda mais esta situação:
Vejo, naquela que é publicada (a produção arquitetônica brasileira
contemporânea), certa predominância da arquitetura de marketing, uma
arquitetura de impacto feita para pessoas de limitado refinamento formal, que
só podem ser despertadas para o projeto se ele for provocativo, pirotécnico. O
que predomina é o culto à aparência, à monumentalidade.

Alguns autores já vêm estudando o fenômeno da arquitetura como forma
de consumo através da superexposição dos produtos em vitrinas que representam
(ou mesmo refletem) as pessoas que passam pelo local. Ao mesmo tempo, devido
ao modismo característico da “pós-modernidade”, independentemente da cidade, as
peculiaridades das fachadas-vitrines dos estabelecimentos comerciais seguem um
mesmo padrão, seja aqui em Natal ou em Paris, o consumidor será sempre o foco
principal.
O espaço urbano conjuga-se com os habitantes, resultando os estilos de cada
cidade. O corpo-habitante interage com o corpo-cidade e criam uma identidade
(...) Vitrina como um recorte na fachada, fachada como moda urbana que toma
conta da arquitetura... a caixa de vidro... a caixa branca... a caixa iluminada...
recortada em cada fachada... a fachada que faz a cidade parecer uma maquete
que desfila pelo carro a correr (DEMETRESCO, 2005).

A ação de comprar se tornou um método de divertimento familiar - as
famílias saem de suas casas para consumir produtos – e o comércio aproveita essa
tendência mundial do consumo para investir em diferenciais que possam atrair um
público ainda maior. Sylvia Demetresco (2005, p.73) fala que “a Idade Pós-moderna
é o teatro da democratização dos desejos e das compras de luxo. E é a cultura de
massa materialista e psicológica o grande vetor da democratização da relação entre
consumidor e luxo”.
O status está presente na vida da atual sociedade, da qual Natal também
faz parte, sua população se preocupa em manter esse símbolo. Dá status morar em
um lugar específico, freqüentar esse ou aquele restaurante, possuir um carro de
uma marca específica, vestir-se por um determinado estilista, ter uma loja em
determinado local da cidade.
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Segundo Demetresco (2005, p.75),
[...] Status pode ser tudo aquilo que uma pessoa representa de positivo na
estimativa de um grupo de pessoas: representação para os atributos que
contribuem como os valores compartilhados pelo grupo. Isto não só inclui as
qualidades pessoais, como também as atividades, as posses, a própria posição
no grupo e outros valores que dão prestígio social, honras, proezas e
realizações, sempre postas em evidência. Status não está necessariamente
relacionado à posse e sim a um determinado grau de riqueza, mas pode ser
também a beleza da mulher, o carisma de uma pessoa, algo que lhe confere
certo poder. Para um objeto ter status, seu valor simbólico deve ser sempre
maior do que seu valor funcional.

Diretamente associada ao status está a moda, a qual por ser bastante
visível na sociedade, representa seu modo de vida e sua posição social.
[...] a moda, ao ganhar os espaços das ruas nos momentos de glamour, cria
uma espetacularização em que se registra como ela transita do vestuário para
se transformar em estilo de vida, no gosto e no comportamento de certo público
que quer consumir, desde o momento que acorda até o momento em que
descansa (DEMETRESCO, 2005, p. 31).

Natal também passa por esse processo de valorização do consumo, o
comércio está sempre em mudança, hoje todas as informações surgem em ritmo
acelerado, a moda também acompanha essa rapidez. Um dos fatores que
contribuem para a construção desses cenários cada vez mais chamativos é o
próprio ritmo de vida acelerado da sociedade atual, não mais se anda a pé, grande
parte do deslocamento é feito utilizando veículos motorizados, sobretudo em cidades
que estão longe de ser uma metrópole, como no caso de Natal. Este fato pode ser
evidenciado no trecho abaixo:
[...] a velocidade provoca, para aquele que avança no veículo, um achatamento
da paisagem. Quanto mais rápido o movimento, menos profundidade as coisas
tem, mais chapadas ficam, como se estivessem contra um muro, contra uma
tela. A cidade contemporânea corresponderia a este novo olhar. Os seus
prédios e habitantes passariam pelo mesmo processo de superficialização, a
paisagem urbana se confundindo com outdoors. O mundo se converte num
cenário, os indivíduos em personagens. Cidade-cinema. Tudo é imagem.
(BRISSAC, 1998, p.28 apud DEMETRESCO, 2005).

Com isso, pode-se concluir que é possível interpretar a cidade através das
suas vitrinas, pois mesmo parecendo estáticas, elas são capazes de refletir os
modos de vida de determinado local, caracterizando um bairro em particular ou a
própria cidade como um todo.
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3.1 GEOPROCESSAMENTO E MONTAGEM DO BANCO DE DADOS
De uma forma geral pode-se definir Geoprocessamento como um conjunto
de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de informações espaciais para um
objetivo específico. Essas atividades são executadas por sistemas chamados de
Sistemas de Informação Geográfica (SIG ou em inglês GIS – Geographic
Information Systems).
As técnicas de geoprocessamento são de grande interesse para o estudo
morfológico da arquitetura por permitir visualização clara e fácil de inúmeras
variáveis essenciais para a compreensão de estados e processos urbanos. Desta
forma, o uso de ferramentas e procedimentos de geoprocessamento, contribui para
a ampliação do conhecimento sobre o patrimônio construído, no que diz respeito às
relações entre usos do solo e estrutura viária, preservação e conservação de
edifícios, entre outras variáveis.
Nos

últimos

anos,

as

técnicas

de

geoprocessamento,

mais

especificamente os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), têm sido utilizados
com bastante freqüência no monitoramento do patrimônio arquitetônico das cidades
em todo o mundo, sendo considerados importantes instrumentos de planejamento
por órgãos que tratam da conservação patrimonial como a UNESCO e o IPHAN. A
crescente utilização das ferramentas de SIG deve-se ao fato das mesmas
oferecerem a possibilidade de construção de bancos de dados interativos que
contêm informações de diversos campos do conhecimento, permitindo sua rápida
visualização. Além disso, a facilidade de se produzir informações derivadas da
combinação de determinadas variáveis e de simular processos urbanos, fazem do
SIG uma ferramenta que incrementa grandemente o processo de tomada de
decisões sobre a cidade e seus edifícios (TRIGUEIRO et al, 2006).
A utilização do geoprocessamento nos estudos de morfologia e usos da
arquitetura tem simplificado a realização das diversas análises espaciais, pois o
mesmo permite, por exemplo, a visualização simultânea de múltiplas categorias de
análise envolvendo o estudo de cada edifício de interesse histórico tais como o uso
do solo, filiação estilística, estado de conservação e preservação, etc. O resultado
dessas consultas e simulações é materializado numa série de recursos gráficos mapas temáticos, por exemplo – os quais auxiliam grandemente na visualização,
análise e exposição dos resultados (TRIGUEIRO et al, 2006).
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No Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, desde o final da década
de 1990, vêm sendo desenvolvidos trabalhos que utilizam o georreferenciamento
como ferramenta de análise do ambiente construído e de agregação/articulação em
um único banco de dados, de todo um conjunto de informações geradas pelos
estudos histórico-morfológicos desenvolvidos, principalmente, na base de pesquisa
MUsA (Morfologia e Usos em Arquitetura) desde a época em que a mesma foi
implementada (RUFINO & TRIGUEIRO, 2000; TRIGUEIRO et al, 2006; CARVALHO
& TRIGUEIRO, 2007, entre outros).
Na presente pesquisa, as ferramentas de geoprocessamento foram
utilizadas para reunir num banco de dados georreferenciado uma série de
informações referentes ao ambiente construído dos bairros de Tirol e Petrópolis,
utilizando para tanto o SPRING (Sistema de Processamento de Informações
Georreferenciadas), um banco de dados geográfico desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Este software realiza a integração de
dados de Sensoriamento Remoto em um SIG de domínio público que pode ser
adquirido pela Internet, fato que tem tornado o mesmo uma opção altamente atrativa
na área de geoprocessamento (Figura 01).

Figura 01: Printscreen das telas do Spring, mostrando a aparência do ambiente computacional no
qual foram manipulados os dados.
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O processo de reunião dessas informações em um banco de dados
permite tanto a centralização de informações espalhadas em fontes diversas como
também favorece um melhor controle e coerência dos dados, favorecendo a
integridade dos mesmos e facilitando sua consulta e manutenção pelos diversos
alunos, professores e pesquisadores. Além disso, a montagem de um banco de
dados e a divulgação dos instrumentos de representação e análise advindos do
mesmo auxilia grandemente na avaliação de intervenções no ambiente construído e
na tomada de decisões projetuais.
Como diz Davis (2000):
O processo de geração, recuperação e sistematização de uma base de
dados georreferenciada de qualidade permite que se dê ao planejamento
urbano uma ferramenta ágil, capaz evitar duplicidade e conflitos na gestão
do território urbano. Além disso, o geoprocessamento é uma ferramenta de
modelagem e análise que permite expressar os agentes que interferem na
formação do espaço e suas implicações na configuração urbana.

No processo de inserção das informações no banco de dados foram
adotados os seguintes procedimentos metodológicos:
- Levantamento dos diferentes tipos de informações a serem reunidas no
banco de dados integrado (mapas, fotos, planilhas, websites, textos, etc.), em
diversos trabalhos de pesquisa relacionados ao ambiente construído dos bairros de
Petrópolis e Tirol;
- Verificação e correção de possíveis falhas na base cartográfica dos
bairros que foram trabalhados, através da observação de imagens de satélite
disponibilizadas pelo INPE, visitas in loco e plantas digitalizadas mais atuais cedidas
por órgãos da prefeitura;
- Inserção das informações através do constante gerenciamento,
manutenção e atualização da base de dados georreferenciados de forma a gerar
diversos mapas temáticos, os quais possibilitam inter-relacionar diferentes tipos de
informações, projetar cenários para efeito de planejamento, bem como modelar
dados inter-relacionados para efeito de controle, supervisão e obtenção de
diagnósticos.
- Produção de mapas temáticos derivados da articulação de dados
diversos visando permitir a visualização de aspectos nem sempre perceptíveis na
realidade.
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Desta forma, após a finalização do banco de dados georreferenciado,
foram estruturadas as informações sobre o ambiente construído dos bairros
estudados, compreendendo dados sobre a localização, filiação estilística, uso do
solo, estado de preservação e conservação dos prédios de interesse históricocultural, existência ou não de proteção institucional, e outras informações relevantes
pertinentes a cada caso específico.
A

partir

das

informações

inseridas

nos

bancos

de

dados

georreferenciados, puderam ser elaborados Planos Temáticos de Informação
(mapas contendo as informações acerca das variáveis modeladas) e apresentando
possíveis maneiras de articulá-las para gerar outros planos de informação que
podem responder a questões específicas e subsidiar distintos enfoques analíticos
para auxiliar nas tomadas de decisão sobre intervenções urbanas e edilícias. A título
de exemplo, seguem-se algumas das articulações que poderiam gerar planos de
informação a partir das variáveis estudadas: (1) estilos que se apresentam mais
preservados; (2) predominância maior ou menor de determinado estilo ou grau de
preservação segundo a hierarquia viária; (3) agrupamentos de exemplares com
maior apelo histórico-cultural (segundo critérios de monumentalidade ou pelo fato de
atuarem como marcos de identificação da população com os bairros); (4) que tipo de
uso apresenta maior porcentagem de edificações preservadas, sendo mais
condizente com a idéia de conservação urbana; etc. A exploração de questões como
estas, costuma revelar aspectos que levam à formulação de novas hipóteses sobre
possíveis relações entre forma da cidade e forma dos edifícios.

3.1.1 Fontes dos Dados: os Inventários

A exemplo do que ocorre em diversas cidades brasileiras, é notório o
rápido processo de transformação do ambiente urbano de Natal. Esse fato,
explicado em grande parte pela busca constante pelo novo, acarreta numa
sucessiva formação de cenários que dificulta o processo de identificação da
população com o ambiente construído que a cerca.
O valor de novidade corresponde a uma necessidade de se apreciar as
obras humanas como algo recém-criado, ou seja, atende à atitude de atribuir ao
novo uma incontestável superioridade sobre o antigo. Esse fato faz com que nas
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sociedades aonde ainda não se têm uma educação patrimonial bem desenvolvida –
o Brasil, por exemplo - atribua-se importância unicamente ao valor de novidade
(RIEGL apud LAPA, 2007).
Como já foi visto no tópico que trata dos aspectos legais que envolvem as
questões preservacionistas, o inventário é um dos instrumentos legais utilizados
para se garantir, senão a preservação da memória das cidades, ao menos o registro
do nosso patrimônio cultural (RIBEIRO, 2002). Essa mesma definição foi adotada
por Castriota (1998); segundo ele, o inventário tem como função original “produzir
um registro de bens culturais a serem protegidos”. Em relação a este ponto,
Halbwachs fala ainda que as “memórias coletivas se eternizam muito mais em
registros, em documentos, do que em formas materiais inscritas na paisagem. São
estes documentos que, ao transformar a memória coletiva em memória histórica,
preservam a memória das cidades” (apud RAMOS, 1999: p.45).
A utilização do inventário foi apregoada em diversas cartas patrimoniais
como, por exemplo, a Carta de Veneza (1964) e a Carta de Washington (1987), as
quais expressam em seus textos a necessidade de uma documentação adequada
de todas as fases que envolvem intervenções em áreas históricas (RAMOS, 1999:
p.46-47). Desta forma, qualquer projeto de intervenção em centros históricos deve
ser iniciado com o conhecimento do sítio, através do registro, identificação e
categorização dos exemplares arquitetônicos e urbanísticos que estejam presentes
na área.
Acredita-se que o primeiro inventário do patrimônio cultural brasileiro data
do período colonial, realizado na cidade de Recife após a expulsão dos holandeses,
contendo a catalogação de 290 edificações, com suas respectivas origens e técnicas
construtivas (AZEVEDO, 1987: p.82 apud RAMOS, 1999: p.48).
É no anteprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), em 1936, que são dadas as diretrizes dos bens que deveriam
ser inventariados (materiais e imateriais) e como isto deveria ser feito. Neste
anteprojeto, Mário de Andrade
[...] propõe uma metodologia de inventariação bastante complexa, em que
recomenda o uso de fotografias, relatório explicativo dos caracteres gerais
da obra, registro do nome do autor e de datas (quando possível),
justificativa do valor cultural, além de transcrições em linguagem escrita ou
em partituras e filmagens das manifestações folclóricas (AZEVEDO, 1987:
p.83 apud RAMOS, 1989: p. 48)
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Após 1937, com a efetiva criação do SPHAN, apesar de ser considerado
junto com a conservação como uma das principais ações de salvaguarda, “o
inventário passou a se confundir com o processo de tombamento e a dele depender,
limitando-se a oferecer informações sobre artefatos excepcionais a serem
tombados” (AZEVEDO, 1987: p.82 apud RAMOS, 1999: p.49).
Apenas em 1973 é que, baseado na experiência do Inventário do
Patrimônio Cultural Europeu, o Estado da Bahia, utilizou pela primeira vez o
inventário como um instrumento preservacionista independente do tombamento.
Neste trabalho, intitulado Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, foi
feita a catalogação sistemática de mais de mil edifícios de interesse cultural.Ao
longo das décadas de 1970 e 1980, tomando como referência a experiência baiana,
uma série de trabalhos dessa natureza foi desenvolvida em outros estados
brasileiros (AZEVEDO, 1987: p.83-84 apud RAMOS, 1999: p.49).
Além do registro em si, o inventário também pode ser utilizado para se
conhecer melhor os valores culturais dos objetos que serão alvo de determinada
intervenção urbana. É justamente nessa vertente que vêm sendo realizados os
trabalhos mais recentes, os quais através de uma abordagem multidisciplinar
coletam uma série de informações que podem ser utilizadas pelos planejadores
urbanos e órgãos do governo em futuros projetos de intervenção (RAMOS, 1999:
p.50). Seguindo esse princípio, foi realizado no ano de 2006 o Plano de Reabilitação
de Áreas Urbanas Centrais para o bairro da Ribeira, numa ação conjunta entre o
Ministério das Cidades, a Prefeitura Municipal de Natal e a UFRN.
Além das vertentes expostas acima, o último e não menos importante
objetivo do inventário é atuar como um instrumento legal de preservação. Tomando
o exemplo europeu, a adoção dessas medidas legais no Brasil poderia contribuir
para ampliar a quantidade de edifícios protegidos sem que se tivesse de fazer uso
necessariamente do tombamento. Países como França e Inglaterra têm nesse
procedimento uma série de regulamentações que limitam as modificações em
imóveis de interesse histórico, contribuindo para a conservação dos mesmos
(AZEVEDO, 1987: p.84 apud RAMOS, 1999: p.51). Na França, os proprietários de
bens inventariados
[...] se obrigam a comunicar, com quatro meses de antecedência, a
intenção de realizar qualquer intervenção no imóvel. Neste período, as
autoridades negociam com os proprietários condições que satisfaçam as
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duas partes, incluindo a aplicação de incentivos fiscais e subsídios para a
manutenção das características originais das obras (AZEVEDO, 1987: p.84
apud RAMOS, 1999: p.51).

Devido ao comprovado valor do acervo arquitetônico e urbanístico dos
bairros de Petrópolis e Tirol, os mesmos já foram alvo de vários trabalhos
acadêmicos que tinham como objetivo inventariar, seja de forma localizada ou
extensiva, as edificações de interesse histórico da área (BRITO et al, 1997; RAMOS,
1999; MELO et al, 1999; CARVALHO & SOUZA, 2006; LIMA et al, 2007; BARBOZA
et al, 2007; SOARES et al, 2007; entre outros).
Após todas essas constatações, em vista da velocidade em que vem
ocorrendo o desmonte das edificações históricas dos bairros estudados nessa
pesquisa, considerou-se como de fundamental importância complementar as
informações

coletadas

nos

trabalhos

acadêmicos

consultados

(produzidos,

principalmente, para as disciplinas de Teoria e História da Arquitetura), através de
um inventário extensivo a situação atual de algumas frações da área de estudo –
Avenida Afonso Pena e entorno da Praça Pedro Velho. O objetivo desse trabalho de
campo é permitir uma análise comparativa mais precisa, já que todas as edificações
desses trechos já haviam sido inventariadas em anos anteriores. Além disso, ao se
fazer esse tipo de trabalho, espera-se deixar guardado para as futuras gerações ao
menos o registro iconográfico do que ainda resta.
As fichas que serviram de base para a catalogação das edificações
tomaram como referência o modelo utilizado por Trigueiro na base de pesquisa
Morfologia e Usos do Ambiente Construído (MUsA). Estas fichas contêm questões
referentes à data e localização das construções, ao tipo de uso, ao estado de
conservação e de preservação das características originais das fachadas, bem como
à filiação estilística das mesmas (Apêndice 01).
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3.2 ANÁLISE SINTÁTICA DO ESPAÇO
Ao longo dos últimos anos vem sendo desenvolvida uma série de
trabalhos de modelagem da malha viária de Natal, visando detectar tendências de
alterações em padrões de uso do solo e transformação do ambiente construído ao
longo de vias mais ou menos integradas.
Hillier & Hanson (1984) propõem a forma de representação linear ou axial,
uma das ferramentas analíticas da analise sintática para avaliar os efeitos da
configuração espacial sobre a acessibilidade e os padrões de movimento. As formas
de representação linear auxiliam bastante no estudo de vários aspectos urbanos
relacionados ao movimento (uso e valor do solo, por exemplo).
A Análise Sintática do Espaço compreende, em geral, quatro estágios
analíticos: representação, quantificação, observação e correlação. A figura 02
mostra o processo de construção de um mapa axial a partir do exemplo das
representações lineares da malha viária de Natal para o ano de 1924 (TRIGUEIRO,
MEDEIROS & RUFINO, 2006).
Na fase de inicial de representação é traçada sobre a base cartográfica da
área analisada uma série de linha retas no centro de cada via, (rua ou segmento de
rua, no caso de vias sinuosas), de modo que a trama urbana seja representada pelo
menor número possível de linhas retas ou eixos (TRIGUEIRO et al, 2006). O
segundo estágio da análise – a quantificação – é executado em softwares como o
Dephtmap

1

, que trabalham em cima de matrizes que representam todas as

conexões entre a totalidade dos eixos do mapa axial. Além disso, estes programas
calculam uma série de parâmetros, dentre os quais a conectividade e o valor de
integração de cada eixo em relação à trama urbana geral. Este valor de integração
corresponde ao potencial de acesso de cada via, consideradas todos os trajetos
possíveis. Ele indica quão acessível, potencialmente, é determinado eixo, em
relação a todos os demais eixos do complexo que se está analisando “como se
fossem medidos e hierarquizados os trajetos desenvolvidos por alguém que
percorresse todas as vias da cidade, a partir de cada uma delas, sem jamais voltar
sobre seus passos” (Figura 02) (Hillier & Hanson, 1984).

1. Software concebido por Alasdair Turner, cujos direitos autorais são de propriedade da University College
London (UCL). O download do mesmo pode ser feito através do site www.spacesyntax.org/software.
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Figura 02: Ilustração das etapas de representação e quantificação do processo de construção de um
mapa axial. (FONTE: TRIGUEIRO, MEDEIROS & RUFINO, 2006).
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A etapa de observação e correlação tem como finalidade melhorar a
visibilidade dos resultados encontrados na fase de análise. Desta forma, os valores
numéricos de integração podem ser traduzidos em escalas gráficas (cromáticas,
níveis de cinza, etc.), permitindo assim se saber o valor de integração de cada eixo
do mapa axial, detectando trechos mais integrados e mais segregados da cidade.
Neste estudo, os mapas axiais terão seus níveis de integração apresentados por
uma escala cromática que vai do vermelho para o azul, representando da maior para
a menor integração (Figura 03). Hillier & Hanson afirmam que as vias mais
integradoras de determinado complexo tendem a atrair fluxos intensos de
movimento de pedestres e veículos e, conseqüentemente, a presença de usos que
se beneficiam desse fluxo, como estabelecimentos de comércio e serviços.
Os valores de integração traduzem a acessibilidade potencial de cada via em
relação a todas as outras em um complexo viário. Vias mais integradas
tendem a atrair fluxos mais intensos de movimento de pedestres e/ou
veículos. Conseqüentemente, o conjunto das vias mais integradas, ou núcleo
de integração do complexo sugere a presença intensificada de usos que se
beneficiam desse fluxo, como estabelecimentos de comércio e serviços [...]
(TRIGUEIRO et al, 2006).

Figura 03: Ilustração das etapas de observação e correlação do processo de construção de um mapa
axial. (FONTE: TRIGUEIRO, MEDEIROS & RUFINO, 2006).
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3.2.1 Aplicações da Análise Sintática no Monitoramente da Área de Estudo

Os estudos que tratam dos efeitos que a mudança na integração espacial
exerce sobre o uso do solo e a conservação do patrimônio arquitetural em cidades
brasileiras têm mostrado uma tendência recorrente. Ruas que, inicialmente se
tornam parte do núcleo de integração global da cidade, tedem a atrair a construção
de edifícios institucionais e residências de alto padrão e, em um segundo estágio, no
qual o núcleo cresce em tamanho e densidade, de atrair edificações de uso
comercial e de prestação de serviços de escalas e importância variadas
(TRIGUEIRO & MEDEIROS, 2003; TRIGUEIRO, et al. 2005; CARVALHO &
TRIGUEIRO, 2007). Como conseqüência desse processo, edificações residenciais
de valor histórico são descaracterizadas para se transformar em lojas ou até mesmo
demolidas para dar lugar a edifícios de apartamentos e galerias comerciais.
Os resultados dos trabalhos de Trigueiro et al, 2006 para a área dos
bairros de Tirol e Petrópolis apontaram para mudanças configuracionais relevantes,
estreitamente associadas ao processo de terciarização da área e o conseqüente
desmonte do acervo pré-modernista e modernista dos bairros. Para os autores, tais
fatores são decorrentes do processo de expansão da estrutura viária, cuja
compreensão parece crucial para que se possa entendê-los à luz do contexto
urbano maior. Com base na premissa de que a malha viária é capaz de induzir
padrões diferenciados de movimento e este de fomentar determinados usos
(HILLIER & HANSON, 1984), os estudos tiveram como objetivo demonstrar que o
intenso ritmo de transformação que vem atingindo os bairros, associa-se,
primordialmente, ao processo de transformação da configuração espacial viária que
vem seguindo a dinâmica de expansão da cidade de Natal.
No caso de Petrópolis e Tirol, as mudanças configuracionais que seguiram
à expansão urbana da cidade de Natal depois da II Guerra Mundial, especialmente
na década de 1970 atuaram como uma poderosa variável independente no processo
de transformação dos bairros. Ao se comparar as representações axiais da cidade
de Natal na década de 1940 com a da década de 1970, é possível perceber que a
expansão urbana da cidade gerou uma mudança no núcleo de integração do antigo
centro da cidade (Cidade Alta e Ribeira) em direção ao grid regular da Cidade Nova
e de lá para o sudeste da cidade, definindo grandes vias com altos valores de
integração (avenidas Hermes da Fonseca, Prudente de Morais e Afonso Pena) que
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são cortados por outros eixos mais ou menos extensos (Figuras 04 e 05). Dentre
esses eixos, a Avenida Hermes da Fonseca ocupa uma posição de destaque,
atuando como um poderoso eixo de integração da cidade. Esta avenida, construída
na década de 1940 para ligar Natal à base aérea americana localizada em
Parnamirim, tem contribuído para redirecionar a ocupação urbana da cidade no
sentido sudoeste e ainda funciona como uma das mais importantes vias arteriais da
área metropolitana. A definição da configuração do mapa axial para 1970 coincide
com a primeira onda de reconstrução, quando as residências antigas foram
convertidas em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços
(CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007).
O mapa axial para o ano de 2006 mostra que, atualmente, este núcleo de
integração permaneceu numa posição estável, mas se expandiu em todas as
direções, gerando um arranjo de ruas altamente integradas nos bairros estudados
(Figuras 04 e 05). Agora, o núcleo de integração está ligado ao grid ortogonal dos
bairros de Petrópolis e Tirol por dois principais eixos de integração – a já
mencionada Avenida Hermes da Fonseca e a Avenida Prudente de Morais. O
resultado final esperado para este processo é a rápida transformação da área em
um movimentado sub-centro ocupado por estabelecimentos de comércio e serviço
voltados para as classes mais abastadas (CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007).

1940

1970

2006

Figura 04: Mapas axiais da malha viária de Natal em sucessivos estágios de desenvolvimento urbano
- 1940, 1970 e 2006 (Fonte: CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007).
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1940

1970

2006

Figura 05: Mapas axiais representando a malha viária da parte dos bairros de Petrópolis e Tirol que
corresponde à Cidade Nova, em sucessivos estágios de desenvolvimento urbano - 1940, 1970 e
2006 (Fonte: CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007).

Um dos resultados mais importantes destes estudos é a constatação de
que, a cada deslocamento do núcleo de integração global, alteram-se o uso dos
edifícios e o status da área que abrigou o núcleo de integração anterior. A cada
formação de um novo núcleo de integração ocorre uma onda de construção e reconstrução: 1) decresce o status da área que o abrigou previamente (Cidade Alta e
Ribeira, por exemplo) e 2) ocorre um intenso processo de reconstrução na área
onde está se formando (ou expandindo) um novo núcleo de integração (Petrópolis e
Tirol, por exemplo) (TRIGUEIRO et al, 2006).
Modelagens contemplando as transformações em curso e projetadas após
a conclusão da nova ponte sobre o Rio Potengi demonstram uma tendência à
intensificação do potencial de reconstrução da área objeto de estudo. Percebe-se
nos mapas axiais dos bairros, a presença de uma tessitura de linhas vermelhas ou
alaranjadas (valores mais altos de integração na escala cromática), mais intensos do
que aqueles encontrados na configuração representativa anterior (TRIGUEIRO et al,
2006).
Caso não surja um fator novo, de ordem configuracional ou instrumental,
têm-se fortes evidências para supor que a tendência à reconstrução intensiva
do conjunto construído irá recrudescer na próxima década e com ela, a
extinção da arquitetura pré-modernista e modernista ali existente. Caso se
confirme essa tendência, os vestígios que carregavam até o alvorecer do
século XXI, uns ares de feição original da Cidade Nova do alvorecer do
século XX, serão, em breve, e tão somente, “história” (TRIGUEIRO et al,
2006).
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4.1 A HISTÓRIA
Até o final do século XIX, a cidade do Natal, ainda se resumia aos atuais
bairros de Cidade Alta e Ribeira, os quais concentravam praticamente todos os
serviços disponíveis no município. A expansão de fato dos bairros da cidade se deu
no início do século XX, após sua reestruturação espacial, com a abertura de
avenidas de grande circulação, novas construções e criação do bairro de Cidade
Nova (Figura 06), idealizado por Pedro Velho.
A demarcação e o alinhamento das avenidas projetadas foram realizados
por Jeremias Pinheiro da Câmara. Esta proposta, que promoveria a
expansão inicial da cidade, começou a ser esboçada durante o governo de
Pedro Velho, mas não foi concretizada por falta de recursos técnicos e
materiais (CASCUDO, 1999 apud FERREIRA, no prelo).

Figura 06: Vista aérea de parte da Cidade Nova nos anos 50 a partir da Praia do Meio (Fonte: Cd
Natal 400 Anos, 1999).

A criação deste terceiro bairro foi realizada a partir da resolução número
55, de 30 de dezembro de 1901. Em seu artigo 2º, a resolução diz que
A Cidade Nova compreenderá, desde já de acordo com a respectiva planta
archivada na secretaria, quatro avenidas paralelas, com as denominações
Deodoro, Floriano, Prudente de Morais e Campos Sales, cortadas por seis
ruas com os nomes de Seridó, Potengy, Trahiry, Mipibu, Mossoró e Assu e
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duas praças, denominadas Pedro Velho e Municipal. A Avenida que
partindo da Praça Pedro Velho, se dirige no rumo do norte, para as dunas,
terá o nome de Alberto Maranhão (apud FERREIRA & DANTAS, 1999).

A demarcação deste traçado, cuja autoria é atribuída a Antonio Polidrelli,
foi concluída em 1904, porém o primeiro registro gráfico do mesmo que se tem
conhecimento é do ano de 1924, correspondendo à planta organizada para os
serviços de saneamento da cidade de Natal no ano de 1924, sob a direção do
engenheiro Henrique de Novaes (Figura 07).
[...] ampliando as medidas de Joaquim Manuel em fins de 1901 [...] Oito
avenidas paralelas, com 30 metros de largura, comprimento entre 650
metros (avenida Alberto Maranhão) a 5.261 metros (a avenida Oitava) e
quatorze ruas enxadrezando a Cidade Nova. A superfície aproximada ia a
1.648,510 metros quadrados, com sessenta quarteirões (FERREIRA &
DANTAS, 1999).

Figura 07: Detalhe da planta organizada para os serviços de saneamento da cidade de Natal no ano
de 1924, sob a direção do engenheiro Henrique de Novaes. O retângulo em vermelho destaca a área
da Cidade Nova (Fonte: FERREIRA, no prelo).
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A partir da análise das descrições contidas na Resolução nº55 de
30/12/1901 e no relatório do secretário de governo Henrique Castriciano (1904), um
grupo de pesquisas coordenado pela professora Angela de Araújo Ferreira,
chegaram a uma proposta gráfica para a malha viária da Cidade Nova, tanto para
sua proposta original de 1901, quanto para a ampliação de 1904. a qual foi
representada sob a base cartográfica organizada pela equipe de Henrique de
Novaes (Figura 08).

Figura 08: Malha viária da Cidade Nova mostrando em vermelho a proposta original (1901) e em
laranja a proposta definitiva (1904), elaborada com base nas informações da Resolução nº55
(30/12/1901) e no relatório do secretário de governo Henrique Castriciano (1904), sobre base
cartográfica organizada por Henrique de Novaes em 1924. (Fonte: FERREIRA, no prelo).

Segundo Miranda (1981, p.115), este ordenamento constitui-se na
“primeira preocupação no sentido de ordenar o crescimento futuro do platô até as
dunas, pois já havia indícios nestas áreas que induziam sua expansão e ocupação”.
Esperava-se, com isso, retirar da cidade o aspecto colonial e induzir o seu
crescimento futuro. Acerca disto, Ferreira (no prelo) ainda diz que a criação do bairro
de Cidade Nova representou “[...] os primórdios da segregação e elitização espacial
em Natal [...] foi, de fato, um espaço criado e planejado para atender aos anseios da
elite potiguar”.
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Na verdade, este traçado, que praticamente definiu os limites dos atuais
bairros de Petrópolis e Tirol, não apresentava nenhuma proposta de distribuição
funcional de atividades ou usos em seus quarteirões (SANTOS, 1989, p.40). Sua
forma de grelha ortogonal marcou a evolução urbana de Natal e, sobre a mesma, foi
acrescentada uma série de melhorias em sua infra-estrutura como iluminação
pública, fornecimento de água, coleta de esgotos, e criação de largas vias
pavimentadas.
Em seu artigo 2º a resolução nº. 55 determinava um prazo de 12 meses
para que os terrenos aforados fossem "fechados por muros ou cercas" e
edificados em 13 anos. Acrescentava que as esquinas das praças,
avenidas e ruas deveriam ter curvas de 2m de raio, a largura do terreno
aforado em um máximo de 30m de frente e uma distancia de 5m entre as
edificações (apud FERREIRA & DANTAS, 1999).

Ferreira & Dantas (1999) afirmam que, a partir da década de 20, uma série
de ações foram implementadas na cidade de Natal com o objetivo de enquadrá-la
nos preceitos do "urbanismo moderno”. Este ideal modernizador representado nos
planos correspondia à visão de futuro e aos interesses das elites locais, pois neste
período, a cidade ainda não estava passando por um processo de urbanização que
exigisse planos urbanísticos. “Não se poderia esperar pelos problemas, mas, sim,
antecipar-se a eles – problemas estes definidos pela elite dirigente”.
Finalmente, de acordo com a Resolução nº. 304, elaborada em 6 de abril
de 1929, durante o mandato do então prefeito Omar O‟Grady, o arquiteto italiano
Giacomo Palumbo responsabiliza-se pela execução de um Plano Geral de
Sistematização ou “Master Plan”, que ficou conhecido como Plano Palumbo, o qual
ampliou a malha inicial de Polidrelli e definiu um zoneamento para a cidade de Natal
(Figura 09).
Sob a administração do engenheiro Omar O‟Grady (de junho de 1924 a
outubro de 1930) foram realizadas diversas obras que, em conjunto com o
Plano Geral de Sistematização – desenvolvido pelo arquiteto italiano
Giacomo Palumbo entre 1929 e 1930 -, pretendiam superar o seu passado
colonial, símbolo de atraso para as suas elites (...) O período em que
O‟Grady esteve à frente da Intendência Municipal marcou uma mudança na
forma de gestão da Cidade com a ênfase na eficiência da estrutura viária,
na tentativa do uso do zoning como instrumento principal de planejamento
urbano (...) (FERREIRA & DANTAS, 1999).
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Figura 09: Planta do Plano Geral de Sistematização, ou Master Plan. O polígono em vermelho
destaca o bairro de Cidade Nova (Fonte: MIRANDA, 1981).

Ainda segundo Ferreira & Dantas (1999), este plano, previa em linhas
gerais a configuração de quarteirões que preservassem o alinhamento das
construções e que concentrassem para cada uma delas uma única função.
Seguindo esses preceitos, a Cidade foi dividida tanto em relação aos usos (bairro
comercial, bairro residencial, bairro jardim, bairro operário e zona administrativa)
como também em relação às classes sociais. “Três aspectos sintetizaram a proposta
de intervenção urbanística: a correção e reforma (pavimentação, drenagem,
alargamento e alinhamento), a expansão (projeto de novos setores) e o zoneamento
(definição de zonas por atividades e grupos sociais)”.
Independente do fato de este plano não ter sido implantado e que só em
poucos aspectos (Avenida do Contorno, por exemplo) ele tenha servido de
orientação para o crescimento da cidade, é inegável o seu valor histórico,
se nos detivermos nos seus aspectos físicos, espaciais e ambientais. O
prefeito Omar O‟Grady não só pretende conhecer as necessidades
urbanísticas da cidade que administra, como se mostra informado quanto
às novas técnicas de urbanismo (SANTOS, 1989, p. 86).

A parte do plano referente à Petrópolis e Tirol, mantinha e expandia a
malha definida pelo "Plano Cidade Nova" no início do século. Além disso, foi
acrescentada a preocupação com o embelezamento das ruas, delimitando seus
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canteiros, propondo calçadas ajardinadas para o passeio e amplas avenidas para a
circulação dos veículos, fatores que contribuiriam para a construção de uma imagem
de cidade moderna, com um traçado urbano inspirado no modelo europeu
(FERREIRA & DANTAS, 1999).
A ocupação do espaço urbano na fração estudada e, de modo geral, em
toda a cidade só começa a ganhar importância na década de 1940, durante a
Segunda Guerra Mundial, período no qual houve um incremento na construção de
moradias que preencheram os vazios urbanos e consolidaram bairros que, até
então, estavam em processo de formação (Tirol, Petrópolis e Alecrim) (Figura 10).
Data desta mesma época a construção a estrada que ligava Parnamirim à
Petrópolis, a atual Avenida Hemes da Fonseca, via que até hoje se constitui numa
dos mais importantes acessos da cidade (Figura 11).

Figura 10: Vista aérea do bairro de Petrópolis –
década de 1950. Da esquerda para a direita,
vemos o Atheneu e a antiga sede do ABC F.C.
(Fonte: www.natal.rn.gov.br/semurb, acessado
em 20/09/2007).

Figura 11: Av. Hermes da Fonseca - década
de 1950. (Fonte: www.natal.rn.gov.br/semurb,
acessado em 20/09/2007).

Segundo fonte do Perfil dos Bairros, tanto Petrópolis como Tirol foram
determinados como bairro durante o mandato do prefeito Sylvio Piza Pedroza,
através da Lei nº. 251, de 30 de setembro de 1947, tendo seus limites redefinidos na
Lei nº. 4.330, de 05 de abril de 1993, oficializada quando da sua publicação no
Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. Atualmente, os bairros
continuam sendo considerados como áreas nobres da cidade. Seu valor é dado,
entre outras coisas, pela presença marcante de exemplares arquitetônicos de valor
significativo que contam através dos diferentes estilos uma expressiva parcela da
história da cidade.
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4.2 CARACTERIZAÇÃO
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo - SEMURB, os bairros de Petrópolis e Tirol localizam-se na Região
Administrativa Leste do Município de Natal, sendo parte integrante da Área
Adensável I da cidade (Figura 12).

Figura 12: Localização dos bairros de Petrópolis e Tirol em relação aos demais bairros do município
de Natal (Fonte: elaboração própria sobre base cartográfica da SEMURB para o ano de 1999).

As prescrições estabelecidas pela Lei Complementar nº. 07, de 05 de
agosto de 1994, que dispõe sobre o Plano Diretor de Natal (PDN/94), dizem que tais
áreas são passíveis de adensamento básico equivalente a 225 hab/ha e máximo de
550 hab/ha, com 5,5 de coeficiente de aproveitamento máximo. Porém, após a
revisão do PDN/94, o novo Plano Diretor da cidade - o PDN/2007 - reviu alguns
desses coeficientes. No caso do coeficiente de aproveitamento máximo, o valor de
5,5 diminuiu para 3,5. Entretanto, como esses bairros fazem parte de uma Zona
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Adensável, o Poder Executivo outorgará de forma onerosa ou através de
transferência de potencial construtivo, autorização para construir área superior
àquela permitida pelo coeficiente de aproveitamento básico.
Além das prescrições citadas acima, no caso do bairro do Tirol, o
PDN/2007 prevê ainda uma área de controle de gabarito que tem como principal
objetivo proteger o valor cênico-paisagístico e ambiental do Parque das Dunas
(Figura 13). Esta área subdivide-se em A3, limitada pela Avenida Bernardo Vieira,
Rua Zacarias Monteiro, Avenida Almirante Alexandrino de Alencar até o Parque das
Dunas, onde o gabarito máximo é de 30m; A4-a, que compreende o polígono
formado pela Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, Avenida Hermes da
Fonseca, Travessa General Sampaio, até 150m do eixo da Avenida Hermes da
Fonseca, lado direito, no sentido BR–101, na qual o gabarito é nulo (zero); A4-b, a
partir dos 150m do mesmo polígono, onde o gabarito não poderá ultrapassar 6m.

Figura 13: Área de Controle de Gabarito englobando parte do bairro do Tirol
(Fonte: www.natal.rn.gov.br/semurb, acessado em 20/09/2007).
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Segundo os dados do Censo do IBGE para o ano de 2000, a população
residente no bairro de Petrópolis era de 5.105 pessoas. Se for feita uma comparação
com a população estimada pelo mesmo órgão para o ano de 2005, que é igual a
4.877 pessoas, percebe-se uma gradativa diminuição na sua população residente do
bairro (Tabela 01).
TABELA 01 – ÁREA, DOMICÍLIOS OCUPADOS, POPULAÇÃO RESIDENTE E DENSIDADE
DEMOGRÁFICA PARA O BAIRRO DE PETRÓPOLIS

Fonte: Tabela elaborada pela SEMURB com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE para o
ano de 2000.

Ao se analisar essas mesmas variáveis para o bairro do Tirol podem ser
encontradas algumas diferenças fundamentais (Tabela 02). A primeira delas é a
própria área, que é quase cinco vezes maior que a de Petrópolis. Além disso,
observando a população residente, vemos que há um incremento no número de
habitantes do bairro de Tirol entre os anos de 2000 e 2005, aumentando de 14.799
para 16.531 pessoas, ao contrário do processo previsto para o bairro anterior. Outro
dado interessante é que, apesar de ter uma população residente menor, a
densidade demográfica do bairro de Petrópolis é superior a do Tirol; segundo dados
do censo de 2000 correspondem, respectivamente, a 65,76 hab/ha e 40,35 hab/ha.
TABELA 02 – ÁREA, DOMICÍLIOS OCUPADOS, POPULAÇÃO RESIDENTE E DENSIDADE
DEMOGRÁFICA PARA O BAIRRO DE TIROL

Fonte: Tabela elaborada pela SEMURB com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE para o
ano de 2000.

Com relação aos aspectos econômicos, os bairros concentram as maiores
rendas médias da cidade, chegando a índices maiores que 350% em relação à
renda média do município e mais de 240% em relação à renda da Região
Administrativa em que se insere, concentrando um dos mais altos preços imobiliários
da capital (BASTOS & SILVA, 2003).
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Atualmente, os bairros de Petrópolis e Tirol são uma das áreas da cidade
de Natal melhor servidas pelo sistema de infra-estrutura, possuindo um solo
altamente

valorizado,

condições

estas,

ideais

para

a

implantação

dos

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços voltados para camadas
sociais mais abastadas. Quase todas suas vias possuem pavimentação,
esgotamento sanitário e drenagem; além disso, o bairro oferece uma ampla gama de
equipamentos urbanos, como escolas, hospitais, abrigando ainda uma quantidade
cada vez maior de estabelecimentos de comércio e serviços. Segundo dados da
SEMURB, estes bairros possuem um sistema de circulação eficiente, no qual a
interligação com os outros bairros da cidade é feita através de 22 linhas de ônibus.

4.2.1 Traçado e

Parcelamento do Solo / Surgimento dos Primeiros

Loteamentos

Na fração urbana estudada tanto o traçado quanto o parcelamento do solo
guardam até hoje a regularidade prevista desde o início do século XX. No decorrer
dos seus 106 anos de existência – desde a criação do bairro de Cidade Nova em
30/12/1901 - houve uma cristalização de seu desenho urbano. A disposição das
quadras é em formato de grelha, com regularidade nas formas e dimensões dos
quarteirões (Figura 14).

Figura 14: Vista aérea do bairro de Petrópolis - década de 1950 (Fonte:
www.natal.rn.gov.br/semurb, acessado em 20/09/2007).
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Segundo Ferreira (1996), o parcelamento privado do solo da cidade de
Natal, caracterizado pela produção do solo urbano objetivando a obtenção de renda,
começou na década de 40, justamente no bairro de Petrópolis. Este fato ocorreu
num contexto de importante expansão urbana de Natal, proporcionada, pela criação
de vias, aumento no número de moradias, transferência de capital para o setor
imobiliário, elevação da renda familiar, entre outros fatores. Nesse período, ocorreu
um desenvolvimento do mercado imobiliário, o que fez surgir, no ano de 1946, o
primeiro loteamento da cidade registrado em cartório. A partir de então, ao contrário
do que ocorria antes, o mercado imobiliário passou a impulsionar a expansão da
cidade. Devido a este fato, a maioria dos loteamentos registrados em Natal até hoje,
datam dos anos cinqüenta. No período de 1946-49, foram registrados seis
loteamentos nos bairros de Petrópolis e Tirol; entre 1950-59, foram registrados mais
quinze e entre 1960-69, outros dois (Figuras 15 e 16). Esse total – 23 loteamentos corresponde à totalidade dos loteamentos do bairro até hoje, concentrando 1.325
lotes (FERREIRA, 1996).
TABELA 03 – DISTRIBUIÇÃO DOS LOTEAMENTOS NOS BAIRROS SEGUNDO O
PERÍODO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
1946-49
1950-59
1960-69
Petrópolis
3
2
Tirol
3
13
2
Fonte: FERREIRA, 1996.

TABELA 04 – QUANTIDADE DE LOTES CRIADOS NOS LOTEAMENTOS DOS BAIRROS
SEGUNDO O PERÍODO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
1946-49
1950-59
1960-69
1980-89
Petrópolis
109
44
Tirol
298
770
78
26
Fonte: FERREIRA, 1996.

O primeiro loteamento da cidade, registrado no dia 1º de outubro de 1946,
era de propriedade de Vicente José Tertuliano Fernandes e localizava-se no bairro
de Petrópolis, tendo os seguintes limites, norte, Rua Mipibu; sul, Rua Mossoró; leste,
Avenida Campos Sales; e oeste, Avenida Prudente de Morais. Esse primeiro
loteamento registrado no 3º cartório “se deu a partir da fragmentação de uma quadra
do setor planejado por Polidrelli, aonde anteriormente se localizava uma residência
(Vila Seabra), no então bairro de Cidade Nova (hoje bairro de Petrópolis)”. O
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segundo loteamento do bairro era limitado pela Rua Trairi, a norte; Rua Mipibu, a
sul; Avenida Afonso Pena, a leste; e Avenida Rodrigues Alves, a oeste. O mesmo foi
registrado em 01/02/1949, e tinha como proprietário Juvenal Lamartine de Faria. Em
seguida, no mesmo ano, a 27/08/1949, foi registrado o terceiro loteamento, o qual
tinha como limites a Rua Mipibu, a norte; Rua Mossoró, a sul; Avenida Afonso Pena,
a leste; e Avenida Rodrigues Alves, a oeste. Seus proprietários eram Jacob Palatinik
e José Palatinik, comerciantes residentes no Rio de Janeiro (FERREIRA, 1996).
O restante da ocupação dos bairros foi feita através de desmembramento
de terrenos foreiros do município. Segundo Ferreira (1996, 2006), grande parte da
superfície da cidade de Natal, pertence ao patrimônio foreiro do Município, o qual
transfere o uso para os moradores através do aforamento. Através deste dispositivo,
o usuário arca com um ônus inicial de concessão, através do pagamento do
laudêmio, que corresponde a 2.5% do valor do imóvel.

MAPA COM OS LOTEAMENTOS DO BAIRRO DE PETRÓPOLIS

Figura 15: Mapa contendo os loteamentos do bairro de Petrópolis segundo o período de inscrição no
Registro de Imóveis (Fonte: FERREIRA, 2006).
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MAPA COM OS LOTEAMENTOS DO BAIRRO DE TIROL

Figura 16: Mapa contendo os loteamentos do bairro de Tirol segundo o período de inscrição no
Registro de Imóveis (Fonte: FERREIRA, 2006).
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Antes de iniciar as análises, cabe uma reflexão acerca da necessidade de
estabelecer limites para a convivência entre o novo e o antigo. Neste processo,
invariavelmente ocorre um conflito entre a valoração do novo, que pretende eliminar
todos os vestígios de ancianidade, como algo desagradável e de mau gosto, e a
valoração do antigo, que condena toda renovação do velho. Nas cidades brasileiras,
a renovação urbana tem assumido importância em detrimento da preservação do
antigo. Quando os interesses da indústria da construção civil não são
contrabalançados pela consciência, acerca da importância do patrimônio, prevalece
o culto ao Valor de Novidade (RIEGL apud LAPA, 2007).
O pensamento de “modernidade” vigente na mente da elite natalense não
foge desta regra, desde a época do prefeito O‟Grady, Natal já apresentava sua
característica de “Cidade sempre nova”, na qual o caráter modernizador
correspondia sempre à destruição “das marcas do seu passado em nome do
progresso, da substituição de símbolos de uma época pelos do futuro; em nome de
uma renovação, destruíam-se anos, décadas de história acumulada” para com isso
conseguir “um espaço moderno e arrojado construído pela elite para o seu próprio
usufruto” (FERREIRA & DANTAS, 1999).
Nosso ideal de modernidade já a essa época era caracterizado pela
“destruição das condições históricas precedentes”. Ao falar a respeito do
Plano Palumbo, o jornal A República faz os seguintes comentários: “[...]
ainda nos resta muito pormenor typico a destruir, também é exacto que
Natal, [...], está sendo mutilada, por força de sua renovação, hygiene e
alindamento urbano. Não será possível, [...], num orçamento de
850:000$000 [oitocentos e cinqüenta contos de réis], operar-se, na
vertigem do tempo, substituições de prédios, modernizações de fachadas,
alinhamento de ruas, enfim, o desaparecimento completo, [...], dos nossos
velhos aspectos pittorêscos [...]” (A República, 27/03/1930: 01 apud
FERREIRA & DANTAS, 1999).

Esse mesmo pensamento em relação à cidade de Natal foi compartilhado
por Câmara Cascudo que, apesar de ser considerado o maior folclorista do país e
altamente ligado às questões culturais da cidade, não tinha a preocupação em
preservar os imóveis históricos. Ao contrário, em sua visão elitista, ele defendia a
destruição e substituição dos antigos imóveis por outros totalmente novos como uma
forma de “modernizar” a cidade.
Do próprio séc XIX apenas os edifícios públicos reformados e consertados
vão durando. As casas particulares são raras. [...] No ponto de vista
estritamente moderno esse desgastamento rápido foi um benefício. Natal é
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uma cidade sempre nova, sem casario triste e sujo, sem os sobradões
lúgubres que ainda o Recife é obrigado a manter. Cidade pequena e pobre
teve a recompensa da sua pequenês e humildade, não dando problemas
maiores aos seus futuros administradores. (CASCUDO, 1948).

Desde o início do século XX, Natal já apresentava a particularidade de
sempre querer parecer mais “moderna” e mais “avançada” do que a sua realidade
de cidade pequena e provinciana permitia; desta forma, entre os anos de 1890 e
1940, as elites natalenses implementaram uma série de ações que tinham como
objetivo dar à cidade ares de modernidade (OLIVEIRA apud FERREIRA, 2006).
Segundo a autora, ao tentar imitar a experiência européia - cuja realidade era
totalmente diferente da nossa – a elite natalense propunha sempre o “novo” como a
melhor solução, independente disto estar ou não adequado à nossa realidade, já
que era justamente isso que proclamava o ideal de modernidade para as elites.
Porém, “o intento de tornar a cidade moderna muitas vezes não correspondia às
suas condições materiais, revelando que os desejos da elite que elegia a cada
“novo” que surgia, um caminho mais curto para buscar sua identificação com essa
modernidade”.
Ainda sobre o desapego com a memória da cidade, onde as novas
edificações sempre representam o “progresso” e o “desenvolvimento”, Ferreira &
Oliveira (2001) apontam que “[...] dessa forma, a memória da cidade de Natal vem
ao longo da sua história sendo paulatinamente destruída”. Assim, o objetivo deste
capítulo é justamente descortinar a maneira como, nos bairros estudados, vem
ocorrendo esse processo de transformação de uma série de edificações que
guardam em si mesmas o registro da memória de uma época importantíssima - de
1920 a 1970 - para melhor entender a história de Natal.
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5.1 O BAIRRO DE PETRÓPOLIS
Como já foi dito, o traçado urbano do bairro de Petrópolis foi determinado
desde o início do século XX, pela criação do bairro de Cidade Nova em 1901. Desde
a década de 20 existem registros de edificações construídas na região, porém essa
ocupação se dava de forma bastante escassa. Na década de 1930, após os
melhoramentos urbanísticos promovidos pelo governo do prefeito Omar O‟Grady,
houve um aumento no número de construções. A partir daí o bairro começa a se
desenvolver realmente em termos urbanos, passando a ser ocupado de forma
significativa. Porém, a ocupação efetiva do bairro só foi estabelecida com mais
ênfase a partir da década de 1940, com o advento da II Guerra Mundial.
Do início do século XX até a década de 70, a elite burguesa que residia (e
ainda reside) no bairro, construiu suas residências nos diferentes estilos vigentes em
cada período, mostrando uma preocupação de imprimir em seus imóveis os estilos
da moda (“modernos”), fato que caracteriza a preocupação dos mesmos em refletir
em suas casas o seu status social (RAMOS, 1999, p.27-28).
Para se fazer o monitoramento das mudanças pelas quais tem passado o
patrimônio arquitetônico do bairro, e assim mensurar a velocidade com que vem se
perdendo este acervo, foi realizada inicialmente uma pesquisa para selecionar todos
os trabalhos que tivessem abordado edificações presentes no bairro. As informações
contidas

nestes

trabalhos

foram

transferidas

para

um

banco

de

dados

georreferenciado e, após a finalização dos trabalhos, foi produzida uma série de
mapas temáticos retratando dados sobre a produção arquitetônica do bairro de
Petrópolis para os anos de 1997, 1999, 2001/2002 e 2007. A seguir, serão
mostrados os mapas temáticos e as respectivas análises para cada um desses
anos, além de algumas abordagens comparativas.
Os trabalhos de registro do patrimônio arquitetural do bairro de Petrópolis
começaram no ano de 1997, através de um inventário realizado para a disciplina
Projeto de Arquitetura VI, cujo tema era “Preservação do Patrimônio Histórico”.
Neste trabalho, intitulado “Inventário de Petrópolis”, foi feito o levantamento
extensivo de todas as edificações presentes nas quadras que ficam no entorno da
Praça Pedro Velho (Praça Cívica). O levantamento consistiu no inventário e análise
da arquitetura produzida nesta fração do bairro de Petrópolis, através de
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levantamentos fotográficos e descritivos das quadras escolhidas – uma das
primeiras frações do bairro a serem urbanizadas e que conservam, ainda que cada
vez menos, edificações representativas da arquitetura produzida desde a década de
20 até os dias atuais. Entre os componentes morfológicos analisados estava o
estado de preservação e conservação das edificações, além da volumetria,
características da fachada e tipo cobertura da edificação.
A análise dos mapas temáticos produzidos a partir dos resultados deste
trabalho mostra que já em 1997, o uso residencial, se analisado em contraposição
aos demais usos, não era predominante na área. A somatória de todos os usos nãoresidenciais era de 61%, contra 39% do uso residencial (Figura 17). Já naquela
época constatou-se a tendência de que, com o tempo, haveria o aumento da
presença de estabelecimentos de uso não-residencial ao longo das vias de maior
fluxo de veículos (TRIGUEIRO & MEDEIROS, 2003; TRIGUEIRO et al, 2005;
CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007). Em relação ao gabarito das edificações,
observa-se uma tendência que foi recorrente em todos os anos analisados, a
predominância maciça de edificações com 1 ou 2 pavimentos (Figura 18).
Do total das 180 edificações analisadas, 31% possuíam características
estilísticas vinculadas ao ecletismo, sendo este o estilo predominante na área. As
edificações protomodernas e modernas correspondem a respectivamente 13% e
18% do total (Figura 19). A análise desses dados permite afirmar que em 1997, na
maior parte das edificações analisadas (62%) ainda era possível se reconhecer suas
feições originais, porém 38% das mesmas já correspondiam a edifícios recentes ou
descaracterizados. Em relação ao estado de preservação, apesar da maioria das
edificações ter suas características estilísticas preservadas (57%), a quantidade de
edificações modificadas (21%) e descaracterizadas (21%), já era bastante
significativa (Figura 20).
Quanto ao estado de conservação das construções, 85% das unidades
amostrais estavam bem conservadas, enquanto que em 10%, o estado de
conservação era regular e em 3% precário (Figura 21).
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Figura 17: Mapa temático de uso do solo para o ano de 1997 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em BRITO et al, 1997).

Figura 18: Mapa temático de gabarito para o ano de 1997 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em BRITO et al, 1997).
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Figura 19: Mapa temático de filiação estilística para o ano de 1997 (Fonte: Elaboração própria a partir
dos dados contidos em BRITO et al, 1997).

Figura 20: Mapa temático do estado de preservação para o ano de 1997 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em BRITO et al, 1997).
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Figura 21: Mapa temático do estado de conservação para o ano de 1997 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em BRITO et al, 1997).

Para o ano de 1999, as informações inseridas no banco de dados já
vieram de diversas fontes, não houve mais um levantamento extensivo como no
caso de 1997. Foram pesquisados alguns trabalhos da disciplina de Teoria e História
da Arquitetura 03, que abordavam edificações isoladas espalhadas na área do
bairro. Além destes, também foram inseridas as informações contidas na monografia
de conclusão de curso de Henrique Ramos (1999), a qual consiste num inventário
que registrou os exemplares remanescentes da arquitetura doméstica produzida no
bairro de Petrópolis até o final da década de 1970, contendo apenas dados de
filiação estilística.
A análise do mapa de uso do solo mostra que, se os usos forem
analisados separadamente, o residencial (42%) é superior aos demais, seguido
pelos usos comercial (14%) e serviço privado (11%). Porém, ao se observar os usos
de forma absoluta, os uso não-residenciais somam 58% (Figura 25).
De uma forma geral, a análise dos gráficos e dos mapas temáticos para
todas as variáveis comprova a tendência mostrada para o ano de 1997, seguindo o
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mesmo padrão. Desta forma, 96% das edificações têm um ou dois pavimentos e
87% apresentam-se bem conservadas (Figuras 26 e 29).
As informações a respeito da filiação estilística das edificações foram
retiradas do trabalho de Ramos (1999), no qual se encontra um inventário geral da
arquitetura residencial do bairro de Petrópolis, com uma amostra de 403
exemplares. Em relação ao ano de 1997, observa-se que a proporção entre a
predominância dos diferentes estilos é a mesma, ainda são os exemplares ecléticos
que predominam na área, com 41% do total, seguido pelos exemplares modernistas
e protomodernos. Porém, em 1999, a quantidade de edificações modernas
levantadas é bem superior, contando com 35% do total, em contraste com os 18%
do inventário de 1997 (Figuras 22 a 24 e 27).

Figura
22:
Edificação
eclética localizada na Rua
Trairi,
nº.795
(Fonte:
RAMOS, 1999).

Figura
23:
Edificação
protomoderna localizada na
Rua Ana Neri, nº.432 (Fonte:
RAMOS, 1999).

Figura 24: Edificação moderna
localizada Na Avenida Hermes da
Fonseca, nº.533 (Fonte: RAMOS,
1999).

Uma informação importante em relação ao estado de preservação é que,
como os dados de 1999 apresentavam em sua maioria o levantamento apenas de
edificações de interesse histórico, e não o inventário integral de uma determinada
área, o percentual de edificações preservadas foi superior ao encontrado em 1997.
Assim, 58% das edificações apresentavam-se preservadas, 23% modificadas e 18%
descaracterizadas, ou seja, em 81% do total de edificações levantadas, as
características estilísticas originais ainda eram reconhecidas (Figura 28).
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Figura 25: Mapa temático do uso do solo para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em RAMOS, 1999; BULHÕES et al, 1999; SOUZA, 1999).

Figura 26: Mapa temático de gabarito para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em RAMOS, 1999; BULHÕES et al, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 27: Mapa temático de filiação estilística para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir
dos dados contidos em RAMOS, 1999; BULHÕES et al, 1999; SOUZA, 1999).

Figura 28: Mapa temático do estado de preservação para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em RAMOS, 1999; BULHÕES et al, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 29: Mapa temático do estado de conservação para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em RAMOS, 1999; BULHÕES et al, 1999; SOUZA, 1999).

Como a quantidade de edificações levantadas entre os anos de 2001 e
2002 era muito pequena, apenas 94 exemplares, as informações foram agrupadas
em um único mapa temático. Nesse caso, a fonte dos dados para o ano de 2001
foram alguns trabalhos acadêmicos (CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001) e a
dissertação de mestrado de Melo (2004); para o ano de 2002, a fonte dos dados foi
a monografia de Ribeiro (2002).
Uma característica importante a ser frisada é que o objeto de estudo da
maioria maciça dos trabalhos realizados nesse período eram residências
modernistas, ou seja, tanto o uso residencial quanto a filiação estilística e o estado
de preservação vão apresentar valores que não refletem a realidade do bairro como
um todo, mas sim uma visão parcial do tipo de amostra selecionado. Desta forma, a
porcentagem de edificações com o uso residencial foi de 66%, contra 34% dos
demais usos (Figura 30). As edificações modernistas correspondem a 88% do total e
80% tinham suas características estilísticas preservadas e/ou modificadas (Figuras
32 e 33). Para o gabarito e estado de conservação, repetiram-se as tendências dos
demais anos (Figuras 31 e 34).
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Figura 30: Mapa temático de uso do solo para os anos de 2001/2002 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001; RIBEIRO, 2002).

Figura 31: Mapa temático de gabarito para os anos de 2001/2002 (Fonte: Elaboração própria a partir
dos dados contidos em CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001; RIBEIRO, 2002).
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Figura 32: Mapa temático de filiação estilística para os anos de 2001/2002 (Fonte: Elaboração própria
a partir dos dados contidos em CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001; RIBEIRO, 2002).

Figura 33: Mapa temático do estado de preservação para os anos de 2001/2002 (Fonte: Elaboração
própria a partir dos dados contidos em CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001; RIBEIRO, 2002).
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Figura 34: Mapa temático do estado de conservação para os anos de 2001/2002 (Fonte: Elaboração
própria a partir dos dados contidos em CAVALCANTI, 2001; DANTAS, 2001; RIBEIRO, 2002).

No ano de 2007, mais uma vez o bairro de Petrópolis foi alvo de um dos
trabalhos das disciplinas que tratam dos temas voltados à preservação do
patrimônio edificado, no caso específico, Planejamento Urbano 04 e Projeto de
Arquitetura 05. A área de estudo foi a fração dos bairros de Petrópolis e Tirol que
corresponde ao traçado da Cidade Nova. Ao contrário do inventário de 1997, que foi
extensivo em todas as categorias, este último foi extensivo apenas para o uso do
solo e gabarito. As demais variáveis (filiação estilística, estado de preservação e de
conservação) foram analisadas apenas para as edificações nas quais as
características estilísticas originais ainda podiam ser reconhecidas.
Para complementar as informações coletadas no inventário da Cidade
Nova realizado pela turma do 7º período e permitir uma análise comparativa mais
fundamentada, foram selecionadas duas áreas dos bairros onde foi feito um
levantamento de campo extensivo em todas as edificações do perímetro. A escolha
das áreas – Avenida Afonso Pena em toda sua extensão e quadras do entorno da
Praça Pedro Velho – foi feita devido ao fato delas atuarem como exemplos
emblemáticos do processo de transformação do bairro e, principalmente, pelo fato
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de existirem trabalhos anteriores que já haviam abordado todas as edificações
desses trechos. As análises detalhadas dos dados coletados para essas frações
serão mostradas, respectivamente, nos tópicos 5.3 e 5.4 deste capítulo.
Se analisado relativamente, o uso residencial (39%) é o dominante na
área, seguido pelo uso comercial (18%) e serviço privado (12%). Porém, mais uma
vez, a análise absoluta do uso residencial (39%) contra os demais não-residenciais
(61%), demonstra que os segundos são de longe os dominantes na área (Figura 35).
As edificações com 1 ou 2 pavimentos ainda são dominantes na área,
porém a quantidade de edifícios com mais de 10 pavimentos já é bem mais
significativa (Figura 36). Quanto ao estado de conservação, continua havendo um
predomínio de edificações bem conservadas, com 83% do total (Figura 39).
Em relação à filiação estilística, apesar de ser mantida a mesma relação
de predominância entre os estilos dos anos anteriores - ecletismo (24%),
modernismo (20%) e protomodernismo (13%) - a quantidade de edificações recentes
e descaracterizadas aumentou substancialmente, passando de 27% em 1997 para
40% em 2007 (Figura 37). Este parâmetro se reflete diretamente no estado de
preservação das construções, pela primeira vez desde o início dos estudos, a
quantidade de edificações descaracterizadas (36%) superou a de preservadas
(35%), sendo que as modificadas ficaram com os 28% restantes (Figura 38).
Esse processo de substituição de estilos antigos por outros “da moda” só
vem a reforçar a continuidade da idéia de modernidade vigente na mente das elites
da cidade. Um século após as grandes reformas de embelezamento da cidade que
promoveram a criação de um bairro inteiramente novo (Cidade Nova) para abrigar
as residências da classe alta natalense, o mesmo processo de substituição do antigo
pela novidade continua, no lugar das antigas residências ecléticas, protomodernas e
modernas, temos as caixas de vidro e os grandes edifícios de apartamento. Assim
que continua havendo uma supervalorização do novo, o que dita as regras é o Valor
da Novidade (RIEGL apud LAPA, 2007).
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Figura 35: Mapa temático de uso do solo para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a partir de
levantamentos in loco e dos dados contidos em LIMA et al, 2007; ALCÂNTARA et al, 2007).

Figura 36: Mapa temático de gabarito para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a partir de
levantamentos in loco e dos dados contidos em LIMA et al, 2007; ALCÂNTARA et al, 2007).
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Figura 37: Mapa temático de filiação estilística para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a partir
de levantamentos in loco e dos dados contidos em LIMA et al, 2007; ALCÂNTARA et al, 2007).

Figura 38: Mapa temático do estado de preservação para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a
partir de levantamentos in loco e dos dados contidos em LIMA et al, 2007; ALCÂNTARA et al, 2007).
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Figura 39: Mapa temático do estado de conservação para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a
partir de levantamentos in loco e dos dados contidos em LIMA et al, 2007; ALCÂNTARA et al, 2007).

A análise geral dos mapas temáticos ao longo da linha de tempo (1997,
1999, 2001/2002 e 2007) revelou algumas tendências, mesmo a amostra não
coincidindo para cada período do estudo comparativo do patrimônio construído no
bairro de Petrópolis e que o próprio processo de coleta de dados tenha sido feito
segundo critérios diferentes.
Em relação ao uso do solo, o diagnóstico pode ser feito de duas formas: 1)
através da observação de cada uso separadamente um em relação aos outros ou 2)
analisando o uso residencial versus a somatória de todos os usos não-residenciais.
No primeiro caso, para todos os anos analisados, o uso residencial sempre
predominou, conforme pode ser observado no gráfico 01. Já de acordo com a
segunda análise, fica clara a constatação de que o processo de terciarização já vem
se instalando no bairro há um bom tempo. Desde 1997, a quantidade de
estabelecimentos não-residenciais é superior a de residências.
Ao longo desses anos, tem havido um incremento na quantidade de
estabelecimentos comerciais e de serviços na área, principalmente aqueles voltados
aos cuidados com a saúde (clínicas, laboratórios e hospitais) e com o consumo de
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bens para as classes mais abastadas (lojas de grife, artigos de decoração,
restaurantes, bares, bistrôs, entre outros). A maior concentração desses
estabelecimentos é identificada justamente ao longo das vias mais integradas e com
maior fluxo de veículos.
ANÁLISE COMPARATIVA DO USO DO SOLO
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Gráfico 01: Análise comparativa do uso Anos
do solo para os quatro anos analisados (Fonte: elaboração
própria com base nos dados dos mapas temáticos apresentados no trabalho).

Um fato importantíssimo, e que deve ser devidamente levado em
consideração pelos órgãos públicos e planejadores urbanos é que, paralelo ao
aumento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, tem havido
um aumento bem mais significativo na quantidade de edificações fechadas ou até
mesmo demolidas. Estacionamentos, terrenos baldios e edificações em processo de
desocupação com placas de vende-se ou aluga-se são uma constante em
praticamente todas as quadras analisadas, evidenciando, assim, a transformação
social/arquitetônica pela qual o bairro de Petrópolis vem passando (Figuras 40 e 41).
Este fenômeno é um indício do começo de um processo de desvalorização dos
imóveis, ameaçando a preservação do sítio histórico devido à inexistência de
legislação preservacionista e à forte ameaça da especulação imobiliária.

Figura 40: Imóvel exposto à venda situado na
Avenida Afonso Pena (Fonte: acervo pessoal).

Figura 41: Imóvel exposto à locação situado na
Avenida Rodrigues Alves (Fonte: BARBOSA,
2007).
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Como foi visto no tópico 3.3, estudos anteriores que analisaram o mesmo
fenômeno (TRIGUEIRO & MEDEIROS, 2003; TRIGUEIRO et al, 2005; CARVALHO
& TRIGUEIRO, 2007) já demonstraram que há uma tendência recorrente para os
locais que - como o bairro de Petrópolis - inicialmente se tornam parte do conjunto
das vias mais integradas da cidade (núcleo de integração global) de, num primeiro
momento, atrair a construção de edifícios institucionais e residências de alto padrão
e, em um segundo estágio, edificações de uso comercial e de prestação de serviços
de escalas e importância variadas. Esse processo de terciarização tem como
conseqüência

direta

a

descaracterização

ou

até

mesmo

a

demolição,

principalmente, de edificações residenciais de valor histórico para dar lugar a lojas,
edifícios de apartamentos e galerias comerciais (Figuras 42 a 49). Além destas, em
algumas edificações de uso residencial nas quais ainda se mantém o uso original,
também foram modificadas as fachadas (Figuras 50 e 51).



Figura 42: Edificação eclética localizada na Rua
Trairi,
nº420,
em
1997,
antes
da
descaracterização (Fonte: BRITO et al, 1997).

Figura 43: Fotografia atual mostrando a mesma
edificação após a descaracterização para
abrigar o uso comercial (Fonte: acervo pessoal).



Figura 44: Residência eclética localizada na
Rua Seridó, nº450, em 1997 (Fonte: BRITO et
al, 1997).

Figura 45: Fotografia atual, o lote vazio após a
demolição da edificação (Fonte: acervo
pessoal).
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Figura 46: Residência eclética localizada na
Avenida Deodoro da Fonseca, nº421, em 1997
(Fonte: BRITO et al, 1997).

Figura 47: Fotografia atual, apenas a fachada
resiste, por trás dela apenas o lote vazio após a
demolição da edificação (Fonte: acervo
pessoal).



Figura 48: Residência eclética, localizada na Av.
Floriano Peixoto, nº366, em 1997 (Fonte: BRITO
et al, 1997).
Figura 49: Fotografia atual, um
grande edifício de apartamentos está
sendo construído no local (Fonte:
acervo pessoal).



Figura 50: Residência protomoderna localizada
na Rua Seridó, nº432, em 1997 (Fonte: BRITO
et al, 1997).

Figura 51: Fotografia atual do mesmo exemplar.
Apesar de ter mantido o uso residencial, a
fachada sofreu modificações significativas
(Fonte: acervo pessoal).

O gráfico 02 confirma exatamente o que foi dito acima, se em 1997 já
havia um elevado percentual de edificações descaracterizadas (20%), ao menos a

94

porcentagem de edificações preservadas era de quase 60%. O quadro dramático
para o ano de 2007 mostra que, enquanto a porcentagem de edificações
descaracterizadas praticamente dobrou (36%), a de preservadas diminuiu quase
pela metade, passando de 57% para 35% do total.

ESTADO DE PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
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Gráfico 02: Análise comparativa do estado de preservação (Fonte:
Informações dos mapas temáticos apresentados no trabalho).

Em relação ao estado de preservação, o panorama é menos preocupante.
A tendência da maioria maciça das edificações estarem bem conservadas se repetiu
para todos os anos analisados demonstrando que, ao contrário do que aconteceu
com a Ribeira e Cidade Alta, Petrópolis ainda continua sendo um dos bairros mais
valorizados da cidade, não tendo perdido seu status de bairro de elite e nem sua
importância comercial (Gráfico 03).
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Gráfico 03: Análise
estado de conservação (Fonte:
Informações dos mapas temáticos apresentados no trabalho).
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5.2 O BAIRRO DE TIROL
Abrigando juntamente com Petrópolis o mais importante acervo da
arquitetura moderna de Natal, o exame das edificações do bairro do Tirol evidencia a
grande mudança na configuração dos tipos edilícios da cidade com o advento da
Arquitetura Moderna. Desta forma, a análise da produção arquitetônica do bairro
constitui um bom exemplo para se compreender a evolução da arquitetura da cidade
de meados do século XX até hoje.
A partir da pesquisa nos trabalhos de inventário das edificações do Tirol,
constatou-se que os exemplares abordados se concentravam no trecho que vai até
a Rua Joaquim Manoel. Por este motivo, os mapas temáticos retratando a análise
comparativa e que permitem o monitoramento das mudanças na produção
arquitetônica do bairro correspondem justamente a este perímetro (Figura 52). De
acordo com os dados disponíveis, foram produzidos mapas para os anos de 1999,
2000/2001 e 2007.

Figura 52: Localização do perímetro do bairro do Tirol no qual
foram realizadas as análises (Fonte: Mapa elaborado a partir
da base cartográfica da cidade de Natal da SEMURB/1999).
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Com a finalidade de evidenciar melhor o desenvolvimento da produção
modernista no bairro, as análises presentes neste item englobam desde edificações
ecléticas e protomodernas, produzidas entre as décadas de 1920 e o início dos anos
1950, passando pela fase inicial de adoção (meados da década de 1950) e
disseminação/consolidação (décadas de 1960 e 1970) da Arquitetura Moderna da
cidade de Natal. Para finalizar e se ter uma idéia do tipo de edificação que está
sendo construída atualmente, também foram incluídas alguns exemplares do
período em que começaram a surgir novas tendências estilísticas (início dos anos
1980) até os dias atuais. Espera-se que através desse monitoramento seja possível
ressaltar a importância da preservação desse acervo, cujos artefatos balizam a
ocupação urbana dos bairros, conferem identidade ao lugar e contribuem para a
inteligibilidade urbana.
Segundo Ramos (1999), existem duas tendências principais para os
exemplares pré-modernistas presentes na área: o ecletismo, com algumas de suas
variações, representado pela utilização de elementos decorativos e de platibandas
encobrindo as coberturas; e o protomodernismo/artdéco, caracterizado pelo uso de
formas e linhas geométricas (Figuras 53, 54 e 55).

Figura 53: Residência eclética,
localizada na Av. Hermes da
Fonseca, nº.836 (Fonte: MELO
et al, 1999).

Figura 54: Edificação eclética
(Escola Viva), localizada na Av.
Hermes da Fonseca (Fonte:
MELO et al, 1999).

Figura
55:
Residência
artdéco, localizada na Av.
Hermes da Fonseca, nº.961
(Fonte: MELO et al, 1999).

De acordo com Melo et al (1999), algumas características morfológicas
são recorrentes para os exemplares modernos, de acordo com o período em que as
edificações foram construídas. Nas residências modernistas produzidas na década
de 1950, observa-se utilização de cobogós e aplicação de revestimentos em alguns
trechos da alvenaria das fachadas, as quais são marcadas com faixas horizontais de
estucaria, em baixo-relevo, a utilização de colunas em “V” (influência da arquitetura
de Oscar Niemeyer). É no período de consolidação da arquitetura moderna na
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cidade de Natal (década de 1960) que foram construídas as edificações mais
significativas deste estilo. As principais características desses exemplares são a
grande quantidade de aberturas com amplos panos de vidro e venezianas,
platibandas retas e lisas como elemento de acabamento da cobertura, cobogós e
painéis de azulejos, etc. Uma das principais características das edificações
construídas na década de 1970 é a eliminação da platibanda, substituindo-a por
coberturas com telhas aparentes de fibrocimento, na maioria dos casos (Figuras 56,
57 e 58).

Figura
56:
Edificação
modernista (≈ 1950) localizada
na Rua Miguel Barra, 760
(Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura
57:
Edificação
modernista (≈ 1960) localizada
na Rua Ângelo Varela, 1362
(Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura
58:
Edificação
modernista (≈ 1970) localizada
na Rua Vereador João Alves,
734 (Fonte: MELO, et al, 1999).

O primeiro inventário da arquitetura produzida no bairro do Tirol foi
realizado no ano de 1999. Denominado “A evolução da Arquitetura Moderna em
Natal: Tirol, retratos de uma vivência” (MELO et al, 1999), este trabalho teve como
principal objetivo fazer um reconhecimento geral das edificações modernistas
presentes

na

área,

abordando

também

algumas

edificações

ecléticas

e

protomodernas. Grande parte das informações presentes nos mapas temáticos
construídos para este ano provém justamente deste trabalho; somam-se a eles as
informações contidas em outros trabalhos disciplinares que abordavam trechos mais
restritos do bairro (CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES, 1999;
SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
Como em todos esses trabalhos o intuito era registrar as características
daquelas edificações que ainda tivessem suas feições originais reconhecíveis – e
como o uso residencial é o que mais contribui para a preservação - grande parte dos
exemplares levantados eram justamente residências. É nesse panorama que pode
ser apreciado no mapa de uso do solo (Figura 61), no qual 80% do total de
edificações têm uso residencial, seguido pelos de serviços privados e de saúde.
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Pelo mesmo motivo, a quantidade de exemplares preservados chega a 88%,
número bem superior ao real (se tivessem sido inventariadas todas as edificações
da área este seria bem menor) (Figura 64).
Em relação ao gabarito, há uma maioria de edificações com 1 ou 2
pavimentos, sendo esta uma tendência que se repetiu para todos os anos
analisados. Existem, porém, ao longo do trecho analisado, alguns edifícios
multifamiliares modernistas com 3 ou 4 pavimentos (Figuras 59, 60 e 62).

Figura 59: Edifício multifamiliar modernista
construído na década de 1960, localizado na
Rua Francisco Honório, 26 (Fonte: MELO et
al, 1999).

Figura 60: Edifício multifamiliar modernista
construído na década de 1960, localizado na
Avenida Hermes da Fonseca, 1276 (Fonte:
MELO et al, 1999).

Ao analisar a filiação estilística das edificações inventariadas em 1999,
percebe-se que, ao contrário dos dados encontrados para o bairro de Petrópolis
(onde havia uma porcentagem expressiva do ecletismo), no Tirol há uma
concentração extremamente significativa de exemplares com características
estilísticas que remetem ao Movimento Moderno (79% das edificações). No caso dos
estilos pré-modernistas (ecletismo+protomodernismo), esse valor cai para 21% do
total (Figuras 63). Este fato é importante para demonstrar como o acervo arquitetural
pode atuar como um conjunto balizador da formação urbana de uma área. Já que a
ocupação do bairro do Tirol é um pouco mais tardia do que a de Petrópolis,
predomina na área edificações de um estilo mais recente, no caso o modernismo.
De uma forma geral, tanto para Petrópolis como para o Tirol, grande parte
das edificações encontra-se em ótimo estado de conservação; isto ocorre em grande
parte devido ao fato destes bairros abrigarem uma população de alto poder
aquisitivo. O mapa temático do estado de conservação das edificações do bairro do
Tirol para o ano de 1999 comprova o que foi dito acima. Nele, verifica-se que 88%
das edificações inventariadas estavam bem conservadas (Figura 65).
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Figura 61: Mapa temático de uso do solo para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em MELO et al, 1999; CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES, 1999;
SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 62: Mapa temático de gabarito para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir dos
dados contidos em MELO et al, 1999; CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES, 1999;
SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 63: Mapa temático de filiação estilística para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a partir
dos dados contidos em MELO et al, 1999; CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES,
1999; SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 64: Mapa temático do estado de preservação para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em MELO et al, 1999; CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES,
1999; SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
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Figura 65: Mapa temático do estado de conservação para o ano de 1999 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em MELO et al, 1999; CORREIA et al, 1999; DANTAS, 1999; FERNANDES,
1999; SILVA, 1999; RODRIGUES, 1999; SOUZA, 1999).
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Da mesma forma que ocorreu para o bairro de Petrópolis, na análise dos
dados do Tirol as informações referentes a dois anos também foram agrupadas em
um único mapa temático (2000 e 2001). A justificativa para este fato é a mesma,
pequena quantidade de edificações levantadas para cada um desses anos
isoladamente. No ano de 2000, não houve um inventário para áreas mais
abrangentes do bairro, os trabalhos consultados referem-se a exemplares isolados
ou pequenos grupos de edificações (CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000;
RODRIGUES, 2000; SILVA, 2000). Já para o ano de 2001, a principal fonte dos
dados foi a dissertação de mestrado de Consulin (2004), além de alguns trabalhos
acadêmicos da disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 03
(BORGES, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
Os mapas temáticos elaborados para os anos de 2000/2001 contam com
informações referentes a um total de 249 edificações, sendo que no caso do
trabalho de Consulin (2004), foram abordadas apenas residências modernistas
produzidas entre a década de 1950 e 1960.
Devido ao fato do objeto de estudo da grande maioria dos trabalhos
corresponderem a residências modernas, o mapa de uso do solo mostra um
predomínio absoluto deste tipo de uso (mais de 93%) (Figura 70). Apesar de grande
parte do uso residencial corresponder a residências unifamiliares, também foram
registrados edifícios multifamiliares com até 4 pavimentos, construídos na década de
1960 (Figuras 66 e 67).

Figura 66: Edifício residencial multifamiliar
localizado na Avenida Afonso Pena (Fonte:
SILVA, 2000).

Figura 67: Edifício residencial multifamiliar
localizado na Rua Ceará-Mirim (Fonte:
SILVA, 2000).

Para as demais variáveis, seguem-se as mesmas observações feitas para
o ano de 1999. Predominam as edificações com 1 ou 2 pavimentos (57% e 39% do
total, respectivamente), sendo que quase a totalidade das mesmas está bem
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conservada (97%) (Figura 71 e 74). No que diz respeito à filiação estilística, a
análise para os anos de 2000/2001 mostra que o percentual de edificações
modernistas chega a 96,8% do total de edificações analisadas (Figura 72). Porém,
num intervalo de apenas um ano algumas das residências modernas registradas nos
trabalhos anteriores já estavam num processo de descaracterização devido,
principalmente, à mudança de uso, de residencial para comércio/serviços (Figuras
68, 69 e 73).



Figura 68: Edificação modernista construída
na década de 1960, em 1999, com seu uso e
características
estilísticas
originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 69: Mesma edificação um ano após,
já bastante modificada para abrigar o uso
comercial (Fonte: CERQUEIRA, 2000).

106

Figura 70: Mapa temático do uso do solo para os anos de 2000/2001 (Fonte: Elaboração própria a
partir dos dados contidos em CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000; RODRIGUES, 2000;
SILVA, 2000; BORGES, 2001; CONSULIN, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
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Figura 71: Mapa temático de gabarito para os anos de 2000/2001 (Fonte: Elaboração própria a partir
dos dados contidos em CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000; RODRIGUES, 2000; SILVA,
2000; BORGES, 2001; CONSULIN, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
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Figura 72: Mapa temático de filiação estilística para os anos de 2000/2001 (Fonte: Elaboração própria
a partir dos dados contidos em CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000; RODRIGUES, 2000;
SILVA, 2000; BORGES, 2001; CONSULIN, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
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Figura 73: Mapa temático do estado de preservação para os anos de 2000/2001 (Fonte: Elaboração
própria a partir dos dados contidos em CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000; RODRIGUES,
2000; SILVA, 2000; BORGES, 2001; CONSULIN, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
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Figura 74: Mapa temático do estado de conservação para os anos de 2000/2001 (Fonte: Elaboração
própria a partir dos dados contidos em CERQUEIRA, 2000; FARIA, 2000; LIMA, 2000; RODRIGUES,
2000; SILVA, 2000; BORGES, 2001; CONSULIN, 2001; DANTAS, 2001; MAIA, 2001; SOUZA, 2001).
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Como já foi dito no tópico 5.1, no ano de 2007 foi realizado um novo
inventário na parte dos bairros de Tirol e Petrópolis que corresponde a antiga
delimitação do bairro de Cidade Nova. Neste inventário, as variáveis (uso do solo,
gabarito, filiação estilística, estado de preservação e de conservação) foram
analisadas apenas para as edificações que ainda tinham suas características
estilísticas originais reconhecíveis.
Seguindo o mesmo princípio utilizado para o bairro de Petrópolis complementar as informações e fazer um estudo comparativo mais minucioso também foi escolhido um trecho do bairro do Tirol (Avenida Afonso Pena) no qual foi
realizado um levantamento extensivo de todas as edificações do perímetro. O
resultado destas análises será visto no tópico 5.4 deste trabalho.
O fato do objeto de estudo dos trabalhos de inventário realizados em 2007
não enfocarem exclusivamente residências modernistas gerou uma série de
diferenças nos mapas temáticos produzidos para este ano.
Nos dados de uso do solo, houve uma maior distribuição dos usos para
2007 em relação aos valores encontrados para os anos de 1999 e 2000/2001.
Agora, ao se analisar os usos isoladamente, mesmo ainda havendo uma
predominância das residências (64%), o uso institucional (10%) e aqueles voltados à
prestação de serviços (12%) também tiveram valores expressivos (Figura 83).
Outro fato novo surgiu para este ano: a constatação - nos mapas
temáticos de gabarito - de uma das principais tendências do bairro, a verticalização.
Ao longo de todo o perímetro levantado são observadas várias edificações com
gabarito de quatro pavimentos e também uma quantidade significativa de
edificações com mais de dez pavimentos (Figuras 75, 76 e 84).

Figura 75: Vista panorâmica de um trecho do
bairro com tendência à verticalização (Fonte:
www.natal.rn.gov.br/semurb, acessado em
20/09/2007).

Figura 76: Outra vista panorâmica de um
trecho do bairro com tendência à verticalização
(Fonte: www.natal.rn.gov.br/semurb, acessado
em 20/09/2007).

112

Os dados de filiação estilística também refletem algumas diferenças em
relação aos anos anteriores; em 2007, apesar das edificações modernistas ainda
serem maioria (48%), o percentual de edificações ecléticas e protomodernas
também é bastante significativo, correspondendo, respectivamente, a 33% e 17% do
total (Figura 85).
Ao se analisar o estado de preservação das construções, temos a
confirmação do que foi dito no parágrafo anterior, na análise para o ano de 2007
pela primeira vez a quantidade de edificações modificadas + descaracterizadas
(51%) superou a de preservadas (51%) (Figuras 77 a 82 e 86). Por predominar nos
bairros uma população de alto poder aquisitivo, apesar desse processo de
desmonte, ainda prevalecem no bairro as edificações em bom estado de
conservação, correspondendo a 85% do total (Figura 87)


Figura 77: Edificação protomoderna (Av.
Afonso Pena, 907) em 2004, com seu
uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: COSTA, 2004).

Figura 78: Mesma edificação em
2007, ainda preservada (Fonte:
acervo pessoal).


Figura 79: Edificação protomoderna (Av.
Afonso Pena, 905) em 2004, já
modificada para abrigar o uso comercial
(Fonte: COSTA, 2004).

Figura 80: Mesma edificação em
2007, totalmente descaracterizada
(Fonte: acervo pessoal).


Figura 81: Edificação protomoderna (Av.
Afonso Pena, 905) em 2004, já
modificada pelo acréscimo de uma
garagem (Fonte: COSTA, 2004).

Figura 82: Mesma edificação em
2007, mantendo o mesmo nível de
modificação de 2004 (Fonte: acervo
pessoal).
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Figura 83: Mapa temático do uso do solo para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a partir de
visitas in loco e dos dados contidos em BARBOZA et al, 2007 e SOARES et al, 2007).
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Figura 84: Mapa temático de gabarito para o ano de 2007. (Fonte: Elaboração própria a partir de
visitas in loco e dos dados contidos em BARBOZA et al, 2007 e SOARES et al, 2007).
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Figura 85: Mapa temático de filiação estilística para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a partir
de visitas in loco e dos dados contidos em BARBOZA et al, 2007 e SOARES et al, 2007).
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Figura 86: Mapa temático do estado de preservação para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a
partir de visitas in loco e dos dados contidos em BARBOZA et al, 2007 e SOARES et al, 2007).
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Figura 87: Mapa temático do estado de conservação para o ano de 2007 (Fonte: Elaboração própria a
partir de visitas in loco e dos dados contidos em BARBOZA et al, 2007 e SOARES et al, 2007).
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A partir da análise das transformações pelas quais vem passando o
acervo arquitetônico do Tirol ao longo do período analisado – de 1999 a 2007 –
constata-se que realmente vem sendo implementada uma série de transformações
no bairro ao longo desse tempo. O principal fator que impulsionou essa mudança é o
processo de terciarização da área, o qual tem promovido uma série de
descaracterizações nas antigas residências para adaptá-las ao uso comercial e de
prestação de serviços (com ênfase para a área da saúde). Para ilustrar esse
processo, as figuras 88 a 97 mostram algumas das edificações do bairro que foram
descaracterizadas, muitas vezes sem a menor necessidade, devido à falta de
critérios nos projetos de re-uso (já que a relação da edificação com o lote e a rua, o
número de pavimentos, a área do imóvel, etc., permanece os mesmos).



Figura 88: Edificação modernista localizada na
Avenida Afonso Pena nº805, em 1999, com
seu uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 89: Mesma edificação em 2007,
totalmente
descaracterizada
para
abrigar o uso comercial (Fonte: acervo
pessoal).



Figura 90: Edificação modernista localizada na
Avenida Afonso Pena nº844, em 1999, com
seu uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 91: Mesma edificação em 2007,
totalmente
descaracterizada
para
abrigar o uso de prestação de serviços
(Fonte: acervo pessoal).
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Figura 92: Edificação modernista localizada na
Avenida Afonso Pena nº1038, em 1999, com
seu uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 93: Mesma edificação em 2007
(fechada / sem uso), bastante
modificada (Fonte: acervo pessoal).



Figura 94: Edificação modernista localizada na
Avenida Afonso Pena nº1042, em 1999, com
seu uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 95: Mesma edificação em 2007,
totalmente
descaracterizada
para
abrigar, “e que ironia”, um escritório de
arquitetura (Fonte: acervo pessoal).



Figura 96: Edificação modernista localizada na
Avenida Afonso Pena nº1080, em 1999, com
seu uso e características estilísticas originais
preservadas (Fonte: MELO, et al, 1999).

Figura 97: Mesma edificação em 2007,
totalmente
descaracterizada
para
abrigar uma loja de decoração (Fonte:
acervo pessoal).

Um outro ponto importante a ser enfatizado é o processo de verticalização
do bairro, já que a construção de grandes empreendimentos residenciais no Tirol
tem sido uma constante, dada à facilidade de adensamento prevista no Plano Diretor
em vigor. Os altos coeficientes de aproveitamento previstos para o bairro, apenas
fixando o gabarito máximo a 90 metros de altura e características como localização,
a proximidade dos serviços e comércio e o status de “bairro das elites” – atraem e
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muito a classe média e alta, prováveis compradores de um imóvel da região.
Andando pelo bairro, além dos empreendimentos já construídos (Figuras 98 e 99),
também são facilmente encontrados lotes vazios – muitas vezes anteriormente
ocupados por exemplares modernos (Figuras 100 e 101) - prontos para a construção
de novos edifícios.

Figura 98: Edifício residencial
localizado em uma das esquinas
da Avenida Prudente de Morais
com a Rua Mossoró (Fonte:
BARBOSA, et al, 2007).

Figura 99: Edifício empresarial
localizado na outra esquina da
Avenida Prudente de Morais com
a
Rua
Mossoró
(Fonte:
BARBOSA, et al, 2007).



Figura 100: Edificação modernista localizada
na Avenida Rodrigues Alves, 726, em 1999,
com seu uso e características estilísticas
originais preservadas (Fonte: MELO, et al,
1999).

Figura 101: Lote vazio em 2007, após a
demolição da edificação para dar lugar
a um edifício residencial (Fonte: acervo
pessoal).
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5.3 ONDE TUDO COMEÇOU: ENTORNO DA PRAÇA PEDRO VELHO
A existência da Praça Pedro Velho já era prevista desde o início do século
XX, no ato de criação do bairro de Cidade Nova. A Resolução nº. 55 de 30/12/1901
diz que “a Cidade Nova compreenderá, desde já de acordo com a respectiva planta
archivada na secretaria [...] duas praças, denominadas Pedro Velho e Municipal [...]”.
Segundo Barbosa (1995), a conclusão dos trabalhos de urbanização e a efetiva
inauguração da praça, só ocorreram em 1937, no mandado do prefeito Gentil
Ferreira de Souza. Até essa época, a mesma é descrita como uma “vasta área de
vegetação irregular e terreno acidentado”.
Tanto na planta organizada para os serviços de saneamento da cidade de
Natal no ano de 1924 como na planta do Plano Geral de Sistematização de 1929,
que representam o traçado da Cidade Nova, inicialmente era previsto que a Praça
Pedro Velho ocupasse quatro quadras do novo bairro, porém, ao término dos
trabalhos, esta foi reduzida à metade. As outras duas quadras foram loteadas e
ocupadas por residências ecléticas e protomodernas, das quais algumas ainda se
encontram com suas características originais preservadas (Figuras 102 a 107).
Sobre esse fato, o exemplar de 2 de setembro de 1937 do jornal A República relata
que: “A antiga praça foi dividida: uma parte jardim, outra parte um bloco de prédios
modernos. Não rigorosamente modernos, por que há alguns contrastes lamentáveis”
(A República, apud BARBOSA, 1995).

Figura 102: Detalhe da planta dos serviços de
saneamento da cidade de Natal em 1924. O
retângulo vermelho delimita a área da Praça
Pedro Velho (Fonte: FERREIRA et al, no prelo).

Figura 103: Detalhe da planta do Plano Geral de
Sistematização, ou Master Plan, de 1929. O
retângulo vermelho delimita a área da Praça Pedro
Velho (Fonte: MIRANDA, 1981).
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Figura 104: Desenho
esquemático do traçado da
Praça Pedro Velho após
sua divisão. O retângulo
vermelho delimita as
quadras que foram
desmembradas e loteadas
em 1937 (Fonte: BARBOSA,
1995).

Figura 105: Fotografia da
Praça Pedro Velho em
1937. Em segundo plano,
vêem-se as residências
construídas nas quadras
que foram loteadas (Fonte:
BARBOSA, 1995).

Figura 106: Praça Pedro
Velho na década de 1940
(Fonte: Arquivo do Diário de
Natal apud Ramos, 1999).
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Figura 107: Fotografias recentes de algumas residências construídas nas quadras loteadas que
originalmente faziam parte da área original da praça e que ainda mantém suas características
estilísticas originais preservadas (Fonte: acervo pessoal; ALCÂNTARA et al, 2007).

Tendo em vista o papel desta praça como um marco de referência na
ocupação do bairro de Cidade Nova, foi justamente no entorno da mesma que foi
realizado o primeiro inventário extensivo para o bairro de Petrópolis, no ano de 1997.
Já naquela época havia a preocupação com a velocidade e a forma indiscriminada
com que estavam ocorrendo as transformações do bairro. Entre as justificativas para
o trabalho, foi destacado o crescente processo de verticalização, a expansão
comercial e a inexistência de um inventário registrando os tipos arquitetônicos
presentes nesta fração urbana. Outro fator essencial é justamente o fato desta área
apresentar em suas quadras edificações construídas desde as primeiras décadas do
século XX até os exemplares contemporâneos, formando um panorama geral da
evolução das tendências estilísticas da arquitetura residencial da cidade de Natal
que

predominaram

em

períodos

de

tempo

sucessivos

(ecletismo



protomodernismo  modernismo  recente/contemporâneo).
A área analisada naquele estudo ficou delimitada pelo polígono formado
pelas ruas Seridó, Campos Sales, Otávio Lamartine, Prudente de Morais, Mipibu e
Deodoro da Fonseca, abrangendo um total de 9 quadras e 176 edificações (Figura
108). Como forma de comparar mais acuradamente as transformações, esta mesma
área foi re-inventariada no mês de outubro do presente ano, e os resultados das
modificações ocorridas no decorrer desses dez anos será mostrado ao longo deste
tópico através de mapas, gráficos, fotografias comparativas e análises.
As categorias analisadas neste estudo de caso são as mesmas utilizadas
nos itens 5.1 e 5.2 (uso do solo, gabarito, filiação estilística, estado de preservação e
estado e conservação), sendo que neste caso, por se tratar de uma fração menor,
os mapas dos dois anos serão apresentados lado a lado, facilitando as
comparações.
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Figura 108: Localização da fração urbana levantada nos inventários de 1997/2007 (Fonte: Mapa
elaborado a partir da base cartográfica da cidade de Natal do ano de 1999, cedida pela CAERN).

No decorrer desses dez anos (1997-2007), paralelamente à terciarização
da área (e, em parte, advoga-se decorrente da mesma), ocorreu um intenso
processo de desmonte de uma parcela significativa da arquitetura residencial
produzida na cidade de Natal entre as décadas de 1930 a 1960. Ao se olhar
atentamente os mapas de uso do solo, é possível perceber que em todas as
quadras temos exemplos de antigas residências que tiveram seu uso original
substituído ou que foram até mesmo demolidas, para dar lugar a edifícios de
apartamentos ou mesmo para colocar à venda o lote vazio (Figura 109).
A análise do gráfico 04 por um lado confirma o que foi constatado para o
bairro como um todo e por outro lado traz algumas surpresas. Se analisado de forma
absoluta (uso residencial X não-residencial), a somatória dos usos não-residenciais
ainda continua superando o número de residências. Por outro lado, contrariando o
que seria esperado, assim como ocorreu para o uso residencial, a quantidade de
edificações com uso comercial também diminuiu. Em outra direção, os usos
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relacionados à prestação de serviço privado e de saúde aumentaram, assim como a
quantidade de edificações fechadas, nesse último caso, o aumento foi substancial
(10 exemplares, em 1997  17 exemplares, em 2007). Sobre esse aumento de
imóveis fechados/sem uso, algumas hipóteses podem ser levantadas: Será que
estes pertenciam a uma população de renda mais baixa que já não tem mais
condições de morar na área, de pagar os altos impostos cobrados no bairro? Seria o
caso de estar começando em Petrópolis um processo de abandono semelhante ao
que ocorreu na Ribeira? Cabe a futuros estudos responder estas e outras perguntas.

Figura 109: Análise comparativa dos mapas de uso do solo para os dois anos. O retângulo em azul
mostra as quadras onde houve uma maior perda do uso residencial (Fonte: Mapa de 1997 - BRITO et
al; Mapa de 2007 - visitas in loco).
USO DO SOLO - 1997/2007
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Gráfico 04: Análise comparativa do uso do solo (Fonte: Dados de 1997 - BRITO et al; Dados de 2007
- visitas in loco).
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Ao se analisar os mapas temáticos de gabarito observa-se que em 2007
houve uma diminuição na quantidade de edificações com um pavimento e um
incremento nas que tem dois pavimentos, podendo-se inferir que muitas dessas
últimas correspondem justamente a antigas residências térreas que passaram por
reformas (Figura 110).

Figura 110: Análise comparativa dos mapas de gabarito para os dois anos. O retângulo em azul
mostra a localização do edifício Maison Petrópolis, que está em de construção (Fonte: Mapa de 1997
- BRITO et al; Mapa de 2007 - visitas in loco).

Sabe-se que o processo de verticalização em Petrópolis nos últimos anos
tem sido bastante intenso; uma série de edifícios residenciais, empresariais e flats
vendo construídos no bairro devido a uma série de fatores. Além da valorização
imobiliária - o bairro possui um dos metros quadrados mais caros da cidade –
também se destacam o conforto ambiental e o potencial paisagístico do entorno - o
qual auxiliado pela topografia abre uma série de visuais para orla e o Rio Potengi.
Na área analisada neste estudo de caso, atualmente encontra-se em
construção o Maison Petrópolis (Figura 114), um prédio residencial de alto luxo com
21 pavimentos, num terreno aonde anteriormente existiam três residências, sendo
duas ecléticas e uma protomodernista/artdéco (Figuras 111 a 113). Os cartazes de
marketing desses empreendimentos fazem sempre questão de ressaltar as
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qualidades elitistas do bairro e o nome dos edifícios ou se refere à personalidades
importantes ou utiliza quase sempre expressões em outras línguas - em francês na
maioria dos casos (Figura 115).

Figura
111:
Residência
protomoderna, localizada na
Av. Floriano Peixoto, nº374,
em 1997 (Fonte: BRITO et al,
1997).

Figura 114: Fotografia do edifício
Maison Petrópolis, que está
sendo construído na Avenida
Floriano Peixoto (Fonte: acervo
pessoal).

Figura 112: Residência eclética,
localizada na Av. Floriano
Peixoto, nº366, em 1997
(Fonte: BRITO et al, 1997).

Figura 113: Residência eclética,
localizada na Av. Floriano
Peixoto, nº360, já modificada em
1997 (Fonte: BRITO et al, 1997).

Figura 115: Cartaz de propaganda do edifício Maison Petrópolis,
que está sendo construído na Avenida Floriano Peixoto (Fonte:
acervo pessoal).

A ocupação das quadras do entorno da Praça Pedro Velho foi mais
concentrada no segundo quartel do século XX, principalmente a partir da década de
1930. Desta forma, há na área uma quantidade considerável de edificações ecléticas
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ligadas aos estilos historicistas (o neocolonial, por exemplo) e protomodernas, além
de exemplares modernos construídos nas décadas de 1940 a 1960. A análise dos
mapas temáticos (Figura 116) e do gráfico 05, mostra que de 1997 a 2007 houve
uma diminuição na quantidade de residências em todos os estilos históricos
presentes na área. Das 104 residências com elementos identificadores de sua
filiação estilística preservados em 1997, atualmente existem apenas 85, ou seja,
houve uma perda de 19 edificações (18% em dez anos).

FILIAÇÃO ESTILÍSTICA - 1997/2007
(%)
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Gráfico 05: Análise comparativa da filiação estilística (Fonte: Dados de 1997 - BRITO et al; Dados de
2007 - visitas in loco).

Figura 116: Análise comparativa da filiação estilística para os dois anos (Fonte: Mapa de 1997 BRITO et al; Mapa de 2007 - visitas in loco).
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No caso dos estados de preservação e conservação, repete-se a mesma
tendência verificada na análise do bairro como um todo. No caso da preservação de
1997 a 2007 houve uma diminuição significativa na quantidade de exemplares
preservados

(1997=57%



2007=35%)

e

um

aumento

considerável

da

descaracterização (1997=21%  2007=36%) das edificações históricas. Atualmente,
a quantidade de edificações preservadas é equivalente a de descaracterizadas; em
dez anos houve uma perda de 18% no patrimônio arquitetônico preservado da área.
Mantendo-se as condições atuais um triste quadro se descortina, se nada for feito
para impedir o avanço deste processo infere-se que nas próximas décadas esse
acervo pode estar totalmente desaparecido (Gráfico 05 e figura 117). Já para a
conservação, ao longo dos anos mantiveram-se praticamente os mesmos valores,
havendo apenas uma ligeira queda no número de edificações em bom estado de
conservação (1997=84%  2007=83%) e um aumento insignificante nas que
possuem estado de conservação regular (1997=11%  2007=12%). Porém, ao se
analisar os dados de uma forma geral, vemos que as edificações da área estão
muito bem conservadas (Figura 118).

Figura 117: Análise comparativa do estado de preservação para os dois anos (Fonte: Mapa de 1997 BRITO et al; Mapa de 2007 - visitas in loco).
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Figura 118: Análise comparativa do estado de conservação para os dois anos (Fonte: Mapa de 1997 BRITO et al; Mapa de 2007 - visitas in loco).
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5.4 AVENIDA AFONSO PENA, UM CASO PARADIGMÁTICO
Segundo a classificação adotada pelo Plano Diretor de Natal, a Avenida
Afonso Pena (Figura 119) é considerada uma Via Coletora II, a qual, segundo o
Artigo 43, no seu parágrafo II, é “uma via de importância intermediária na articulação
da malha urbana, apoiando a circulação da via estrutural”. Como foi visto no tópico
4.3, atualmente esta avenida é considerada um dos trechos mais importantes dos
bairros estudados (Petrópolis e Tirol), sendo caracterizada por uma alta integração
em relação à malha viária da cidade e concentrando diversificados tipos de
comércios e serviços. Conforme apresentado em estudos anteriores (HILLIER &
HANSON, 1984), vias com esta característica atraem um maior fluxo de pedestres e
veículos, impulsionando um processo de terciarização da área, através da
substituição das antigas residências por novos estabelecimentos comerciais e de
serviços para os quais esse fluxo é interessante.

Figura 119: Localização da Avenida Afonso Pena em relação aos
bairros de Petrópolis e Tirol (Fonte: Mapa elaborado a partir da base
cartográfica da cidade de Natal da SEMURB para o ano de 1999).
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Com o aumento acelerado do número de edificações comerciais e de
prestação de serviços na área, a partir da década de 90, ocorreram mudanças
significativas no trânsito da Avenida Afonso Pena. Com a intensificação do tráfego, a
falta de estacionamento para veículos particulares foi aumentando e os motoristas
passaram a utilizar os canteiros centrais como alternativa de estacionamento,
mesmo sabendo que estavam infringindo o Código de Trânsito Brasileiro. A
presença de alguns estabelecimentos comerciais e de serviços de grande porte
(bancos e hospitais) acelerou a condição de precariedade do trânsito nesse local e,
para agravar ainda mais a situação, esta via também passou a admitir o transporte
coletivo, com os alternativos municipais e intermunicipais trafegando pela mesma.
Diante dos problemas do aumento de fluxo de veículos e a falta de estacionamento
para os mesmos, o caos se instalou no local, e a população começou a exigir uma
solução para abertura de vagas de estacionamento legalizadas; essa pressão foi
ainda maior por parte dos comerciantes, preocupados com a perda de clientes. Para
solucionar o impasse, a prefeitura propôs um projeto pelo Departamento de
Engenharia de Trânsito de Natal (DET), que previa a utilização do canteiro central
como estacionamento, projeto este aprovado em 2004.
Apesar de esta avenida ser um ponto de concentração de vários pontos
comerciais, de certa forma ainda possui uma característica de passeio. Graças à sua
arborização, uma grande quantidade de moradores que residem no local e em suas
proximidades utilizam a mesma para fazer cooper e caminhadas, principalmente, no
início da manhã e no finalzinho da tarde, entrando em contraste com o movimento
de veículos que dominam o local durante todo o resto do dia. Além disso, há um
importante fluxo de pedestres próximo aos hospitais e clínicas que estão localizados
no local.
A Avenida Afonso Pena reúne várias lojas de grife, de vestuários e
decoração, que servem a classe social mais abastada da cidade, sendo este um
ponto bastante explorado pelos empreendimentos instalados no local. Como bem diz
Demetresco (2005, p.72): “Os produtos de luxo, encontrados nos ”templos” das
compras, isto é, nas lojas de marcas, inserem em nossa sociedade a oferta
democrática do luxo”.
No caso da fração urbana estudada, foi constatado que essa preocupação
em expor a moda atual nas vitrinas das lojas se estendeu também à arquitetura. A
exposição dos produtos está cercada por uma moldura, que os oferece à sociedade
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consumidora. Esse crescimento urbano do bairro, através da verticalização e
terciarização das suas atividades, impôs mais uma vez a “modernização” da área,
através da substituição de suas construções originais, grande parte delas,
residências ecléticas, protomodernas e modernas que guardam em seus diferentes
estilos o registro das sucessivas fases de ocupação do bairro.
São vários os aspectos que tornam esta via um caso exemplar do
processo de transformação que vem ocorrendo nos bairros de Petrópolis e Tirol.
Além do fato de cruzar os dois bairros, a avenida ainda reúne um dos mais
completos acervos da arquitetura residencial potiguar construída entre as décadas
de 20 e 70, apesar de ser justamente nela que estão concentrados grande parte dos
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (com ênfase para a área de
saúde) que vêm se instalando na área nos últimos anos e onde o processo de
transformação tem ocorrido com maior intensidade.
Desta forma, o objetivo deste estudo de caso é demonstrar como e em
que intensidade vem acontecendo a destruição continuada de exemplares
residenciais pré-modernistas e modernistas da Avenida Afonso Pena. Ao retratar a
atual situação da via, espera-se que, além de identificar as transformações
ocorridas, também se apresente o tipo de edificação que está desaparecendo e qual
tipologia edilícia a está substituindo.
A escolha desta avenida para o estudo de caso fundamentou-se tanto nas
particularidades descritas acima como também no fato de já existirem dados
anteriores com os quais pudesse ser feito o estudo comparativo. Desde o ano de
1999 vem sendo elaborada uma série de pesquisas enfocando o processo de
transformação pelo qual vem passando a Avenida Afonso Pena (COSTA, 2004;
CARVALHO & SOUZA, 2006; CARVALHO & TRIGUEIRO, 2007).
Para se registrar a situação atual da via, foi realizado no mês de outubro
do presente ano um levantamento in loco de todas as edificações ali presentes. A
etapa de coleta de dados em campo consistiu no preenchimento de fichas do
inventário (Apêndice 01) e no registro fotográfico das edificações que ainda têm
suas características estilísticas originais identificáveis (Apêndice 02). Após a fase de
coleta, os dados foram tabulados e elaborados os gráficos e mapas temáticos que
representam a situação geral da área.
No caso especifico da Avenida Afonso Pena, devido à maneira como
estavam estruturados os dados dos trabalhos anteriores, a análise dos dados foi
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feita de uma forma um pouco diferente do que foi visto no trabalho até agora (bairros
de Petrópolis, Tirol e o entorno da Praça Pedro Velho). Os dados referentes ao ano
de 1999 vieram de três fontes: Ramos (1999), Costa (2000) e Melo (1999). Já no
caso das informações de 2004 e 2007, todos os dados foram provenientes de uma
única fonte, Costa (2004) e levantamentos de campo, respectivamente.
Mais uma vez, devido à variedade de fontes e diferentes procedimentos
de coleta, alguns ajustes tiveram de ser feitos. Para que as comparações fossem
feitas de forma mais adequada, foi tomando como modelo as categorias adotadas
por Costa (2004) – as mais restritivas – já que agrupavam diversas variáveis em
uma única categoria. A tabela 05 mostra as diferenças:
TABELA 05 - DIFERENÇAS ENTRE AS VARIÁVEIS ANALISADAS PARA EM CADA
CATEGORIA DE ANÁLISE NOS TRABALHOS DE COSTA (2004) E CARVALHO (2007)
CATEGORIAS
COSTA (2004)
CARVALHO (2007)
Residencial;
Comercial;
Serviço privado;
Serviço saúde;
Residencial;
Institucional;
Uso do Solo
X
Educação;
Não-residencial.
Alimentação;
Lazer;
Industrial;
Construção;
Fechado/Sem uso.
Ecletismo;
Protomodernismo;
Ecletismo+Protomodernismo+Modernismo;
Filiação
Modernismo;
X
Estilística
Híbrido;
Recente/Contemporâneo.
Recente/Contemporâneo;
Outro.
Preservado;
Preservado;
Estado de
Modificado;
X
Preservação
Descaracterizado;
Modificado+Descaracterizado+Demolidos
Ruína.
Fonte: Elaboração própria a partir da análise do trabalho de COSTA (2004) e dos dados da presente
pesquisa.

Antes de se começar a análise dos mapas é importante frisar que no
primeiro mapa de uso do solo (1999/2000) (Figura 134), as informações de dois
anos foram agrupadas devido à inexistência para esta categoria de um inventário
extensivo ao longo de toda a Avenida Afonso Pena naquele período (o que não
ocorre com a filiação estilística). Desta forma, os dados de uso do solo de Petrópolis
foram retirados do trabalho de Costa (2000), o qual tem todas as edificações
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levantadas; já no caso do Tirol, a fonte dos dados é Melo (1999). Devido à
particularidade deste segundo trabalho ter como objeto de estudo apenas
edificações que ainda tinham suas características estilísticas originais preservadas,
nem todos os exemplares foram inventariados e ocorreu uma excentricidade para o
bairro de Tirol, com uma quantidade de residências bem superior à realidade (sabese que o uso residencial é o mais favorável para a preservação).
Após a classificação acima referida e as observações cabíveis;
analisando-se o mapa temático de uso do solo, pode-se perceber que há uma
diferença em relação à distribuição do uso ao longo da Avenida Afonso Pena, com
alguns trechos onde o comercial é mais concentrado e outros (poucos) aonde
predomina o residencial (Figura 134/135 e gráfico 06). Um fato importante que deve
ser ressaltado ao se analisar essas manchas de concentração é que houve ao longo
do tempo um aumento significativo da área onde há concentração dos usos não
residenciais e uma diminuição das áreas onde se agrupam as residências.
No trecho correspondente ao bairro de Petrópolis, que fica entre as ruas
Seridó e Mossoró, o uso residencial é bastante reduzido; dos 76 exemplares,
apenas 18 tem esse uso. Este trecho comporta a concentração de usos nãoresidenciais

01,

formada,

principalmente,

por

estabelecimentos

comerciais,

abrigando dois centros comerciais, restaurantes, salões de beleza, lojas de grife,
além de uma série de outros serviços direcionados a um público de alto poder
aquisitivo (Figura 135). É importante frisar que muitos desses estabelecimentos que
abrigam atualmente usos não-residenciais eram, até bem pouco tempo atrás,
residências vinculadas aos mais variados estilos (ecletismo, protomodernismo,
modernismo) (Figuras 120 a 129).



Figura 120: Edificação eclética localizada
na Avenida Afonso Pena, nº530, em 1998,
antes da descaracterização (Fonte:
RAMOS, 1999).

Figura 121: Fotografia mostrando a
mesma edificação, atualmente fechada, já
bastante modificada (Fonte: acervo
pessoal).
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Figura 122: Edificação protomoderna
localizada na Avenida Afonso Pena, nº531,
em 1998, antes da descaracterização
(Fonte: RAMOS, 1999).

Figura 123: Fotografia mostrando a
mesma edificação, atualmente uma loja
de decoração, após a descaracterização
(Fonte: acervo pessoal).



Figura 124: Edificação modernista localizada
na Avenida Afonso Pena, nº383, em 1998,
antes da descaracterização (Fonte: RAMOS,
1999).

Figura 125: Fotografia mostrando a mesma
edificação, atualmente um centro comercial,
após a descaracterização (Fonte: acervo
pessoal).



Figura 126: Edificação modernista localizada
na Avenida Afonso Pena, nº510, em 1998,
antes da descaracterização (Fonte: RAMOS,
1999).

Figura 127: Fotografia mostrando a mesma
edificação, atualmente uma loja de grife,
após a descaracterização (Fonte: acervo
pessoal).



Figura 128: Edificação modernista localizada
na Avenida Afonso Pena, nº550, em 1998,
antes da descaracterização (Fonte: RAMOS,
1999).

Figura 129: Fotografia mostrando a mesma
edificação, atualmente uma loja de grife,
após a descaracterização (Fonte: acervo
pessoal).
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A maior parte da Avenida Afonso Pena está localizada no bairro do Tirol.
Ao longo deste trecho observam-se alguns núcleos residenciais, além de uma
grande mancha de concentração de usos não-residenciais ligados, principalmente,
aos serviços de saúde – denominada neste trabalho de concentração de usos
residenciais 02 (Figura 135). Estão instalados nesse local três hospitais, uma série
de clínicas e laboratórios, além de diversos serviços de apoio, como farmácias,
restaurantes, banco, entre outros.
É justamente nesta área, mais precisamente na quadra delimitada pelas
ruas Açu, Jundiaí, Rodrigues Alves e Afonso Pena que, no período de 2004 a 2007,
foram derrubados dois dos mais significativos exemplares da arquitetura residencial
modernista produzida na cidade de Natal (Figuras 129 a 133). Cabe aqui um
questionamento a ser explorado em estudos futuros, o que se ganhou? Qual a
qualidade dessa arquitetura que vem sendo construída em substituição às antigas
residências?



Figura 130: Edificação modernista localizada na Avenida
Afonso Pena, nº665, em 1999, antes da descaracterização
(Fonte: MELO et al, 1999).

Figura 131: Fotografia mostrando
a mesma edificação, atualmente
um centro comercial, após a
descaracterização (Fonte: acervo
pessoal).



Figura 132: Edificação modernista localizada na Avenida
Afonso Pena, nº682, em 1999, antes da descaracterização
(Fonte: MELO et al, 1999).

Figura 133: Fotografia mostrando
a mesma edificação, atualmente
um centro de estética, após a
descaracterização (Fonte: acervo
pessoal).
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Figura 134: Mapas temáticos do uso do solo da Avenida Afonso Pena (Fonte: MELO et al, 1999;
COSTA, 2000; COSTA, 2004; visitas in loco).
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Gráfico 05: Análise comparativa do uso do solo para cada bairro ao longo dos três anos
estudados (Fonte: Melo et al, 1999; COSTA, 2000; COSTA, 2004; visitas in loco).
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Figura 136: Mapas temáticos mostrando as áreas de concentração dos usos residencial e nãoresidencial ao longo da Avenida Afonso Pena (Fonte: MELO et al, 1999; COSTA, 1999; COSTA,
2004; visitas in loco).

A figura 136 apresenta um panorama geral da velocidade com que vem
ocorrendo

a

destruição

das

edificações

pré-modernistas

(ecletismo

e

protomodernismo) e modernistas existentes na área. Para se fazer as análises
comparativas, foram gerados os mapas para 1999 (Petrópolis: RAMOS, 1999 / Tirol:
MELO, 1999), 2004 (COSTA, 2004) e 2007 (visitas in loco).
Antes de tudo, é necessário reiterar que nestas análises, considerou-se a
preservação como a manutenção de parte reconhecível das características
estilísticas originais da edificação. Foi possível encontrar uma correlação direta entre
o tipo de uso e o grau de preservação das edificações, já que tanto as edificações
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de uso comercial quanto as de uso residencial apresentam-se modificadas e/ou
descaracterizadas. No entanto, os exemplares residenciais que se encontram
preservados estão em maior número que os comerciais, fato que reforça o resultado
de estudos anteriores que indicaram o uso residencial como sendo o mais
condizente com a idéia de preservação urbana, devendo, portanto, ser incentivado.
A análise do gráfico 06 mostra que ambos os bairros apresentam uma
tendência geral de diminuição de suas edificações históricas ao longo dos anos. No
trecho correspondente ao bairro de Petrópolis, há um total de 76 edificações, das
quais 18 (24% do total) têm as características estilísticas originais preservadas. Já
em relação ao trecho da avenida que corta o bairro de Tirol, a situação é ainda mais
dramática, das 167 edificações existentes, apenas 37 encontram-se preservadas
(22% do total).
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Gráfico 06: Análise comparativa do uso do solo para cada bairro ao longo dos três anos estudados
(Fonte: Melo et al, 1999; COSTA, 2000; COSTA, 2004; visitas in loco).

A observação mais detalhada desse gráfico mostra que em oito anos, a
quantidade de edifícios históricos caiu praticamente pela metade (47%  24%, em
Petrópolis e 40%  22%, no Tirol. A análise dos valores absolutos revela que nesse
período foi descaracterizado um total de 47 edificações apenas no trecho da
Avenida Afonso Pena (102 edificações em 1999 / 55 edificações em 2007),
oferecendo

um

prognóstico

alarmante

sobre

o

futuro

das

edificações

remanescentes, uma vez que esse processo tende a se intensificar cada vez mais
após a finalização da nova ponte sobre o Rio Potengi, já que a mesma aumentará
ainda mais a acessibilidade e o fluxo de veículos no local (TRIGUEIRO et al, 1999).
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Figura 136: Mapas temáticos da filiação estilística da Avenida Afonso Pena (Fonte: MELO et al,
1999; RAMOS, 1999; COSTA, 2004; visitas in loco).

142

143

Como já foi dito ao longo de todo o trabalho, atualmente os temas ligados
à preservação e revitalização de áreas urbanas de considerável valor histórico têm
sido objeto de diversos estudos em todo o mundo, seja por abrigarem edificações de
relevante

importância

arquitetônica

ou

por

compreenderem

elementos

identificadores do passado e da cultura local. É justamente nesse contexto que se
encaixa a fração urbana estudada – bairros de Petrópolis e Tirol - a qual, devido ao
processo de intensificação da especulação imobiliária, tem sofrido uma série de
modificações no espaço urbano que a engloba, principalmente, no que diz respeito
ao uso das edificações. No caso da área estudada, as residências foram, aos
poucos, sendo substituídas por estabelecimentos comerciais e, por sua vez, esses
equipamentos atraíram uma série de outros serviços que contribuíram para
descaracterizar ainda mais o local.
Essa mudança de uso acabou por gerar problemas urbanos como a
sobrecarga no sistema viário, problemas de estacionamento, poluição sonora e
atmosférica, entre outros, resultando na diminuição da qualidade de vida dos
moradores. Porém, apesar de todos os problemas gerados pela terciarização do
espaço, ainda existem alguns moradores que, devido aos vínculos afetivos firmados
com a área e pelas próprias vantagens de se morar num lugar provido de toda a
infra-estrutura, não tem intenção de sair dos bairros. Apesar disto, o que se observa
mais comumente é uma tendência de que as vantagens financeiras envolvidas nas
propostas de compra de imóveis aliada ao aumento da insegurança e perda da
tranqüilidade, tenha feito com que muitos moradores pensem em vender seus
imóveis e deixar o local.
A inexistência de iniciativas eficazes do poder público para frear a pressão
que a especulação imobiliária vem imprimindo na área - uma das mais valorizadas
da cidade - tem colaborado para a paulatina substituição das residências mais
antigas

(e

ainda

preservadas)

por

prédios

de

apartamentos

e

outros

empreendimentos voltados ao comércio e prestação de serviços. Ao longo dos
últimos anos, foram derrubados vários dos exemplares mais significativos da
arquitetura residencial produzida na cidade de Natal, do início da década de 1920
até dos anos de 1970 (desde edificações ecléticas e protomodernas até a produção
modernista). São perdas irreparáveis como estas que nos fazem refletir sobre a
urgência de se adotarem medidas para controlar a forma como vem sendo feita esta
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transformação. E mais uma vez cabe aqui a pergunta: o que está se perdendo? Qual
a qualidade da arquitetura que está sendo produzida em seu lugar?
Diante de tudo isso, considera-se inadiável a elaboração de uma
legislação preservacionista específica para a área, a exemplo do Plano de Operação
Urbana da Ribeira que vem sendo implementado ao longo dos últimos anos. É
nesse ponto que se encaixa a abordagem de alguns instrumentos preservacionistas
realizada de forma introdutória nesta pesquisa. O principal objetivo de se falar sobre
este assunto foi estimular futuros trabalhos na área, já que na grande maioria dos
casos, apenas com a pressão da lei, através da existência de uma legislação
específica, é possível manter “viva” uma parte da história contada através do acervo
arquitetônico de diferentes épocas.
Quanto aos aspectos metodológicos do trabalho, vale ressaltar que a
oportunidade de ter tido contato com uma ferramenta de geoprocessamento abriu
um grande leque de possibilidades na forma de se trabalhar com o patrimônio
edificado da cidade. A estruturação do banco de dados mostrado ao longo desta
monografia proporcionou um maior conhecimento sobre a relação entre forma e uso
das edificações e espaços públicos e de como essa relação pode afetar
diferentemente a preservação e a conservação do patrimônio arquitetônico das
áreas estudadas. Além disso, a pesquisa também ampliou o conhecimento a
respeito do patrimônio histórico dos bairros, a relação dos usos das edificações com
a conectividade da malha viária urbana, com a preservação e a conservação dos
exemplares históricos da área, bem como reforçou a idéia de importância da
conservação do patrimônio histórico para assegurar o registro da memória da
cidade.
Um dos principais questionamentos que surgiram no decorrer desta
pesquisa diz respeito ao papel dos arquitetos nesse processo de destruição das
edificações históricas dos bairros, ou porque não dizer, da cidade como um todo.
Como foi confirmado através de trabalhos anteriores (CARVALHO & SOUZA, 2006),
em entrevistas com os empresários da área, a maior parte das reformas foi realizada
por arquitetos e, dentre estas, não houve em praticamente nenhum projeto a
preocupação de preservar as características estilísticas originais do imóvel,
adaptando-as aos novos usos. Ao contrário, nessas reformas os arquitetos
modificaram radicalmente a edificação para dar espaço a “novos” e “modernos”
empreendimentos, chegando ao ponto de derrubar totalmente alguns desses
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exemplares. Qual será o motivo desta atitude? Será que até hoje ainda está
impresso no pensamento de nossas elites (enquadrando aqui os profissionais
liberais dos quais os arquitetos fazem parte) que “ser moderno” é substituir tudo o
que for antigo - “atrasado” – pelos estilos da moda vigente?
É inaceitável que numa cidade que tem um curso de arquitetura
renomado, com disciplinas curriculares voltadas exclusivamente para a questão do
patrimônio e a importância de sua preservação, os arquitetos tenham atitudes tão
contraditórias como estas ao entrarem no mercado de trabalho. Será que é uma
questão de falta de consciência ou é simplesmente o “gosto” dos mesmos que se
sobressai de sua responsabilidade enquanto profissional cidadão?
Para intensificar a reflexão e como forma de dar o pontapé inicial para o
debate mais abrangente do tema, será lançado aqui mais um questionamento: Seria
realmente impossível conciliar essas duas necessidades; a do mercado, de criar
espaços mais densos na zona urbana, e a preservação de edifícios antigos? O que
se há, então, de preservar?
Espera-se enfim, ao término deste trabalho, que esta pesquisa tenha
contribuído não só para o registro desse conflito em especial; mas que os pontos
levantados aqui despertem interesse para a importância da preservação, da
continuidade da memória viva da cidade, da formação de seu ambiente construído,
da salvaguarda de seus belos casarões históricos para as próximas gerações, entre
vários outros aspectos.

A memória de uma cidade é a essência de sua alma. A maneira
de ser do seu povo, seus sonhos e devaneios. Sua história e seus
alumbramentos. Sua configuração física, sua arquitetura, a
diversidade de suas paisagens. Até o nascer e o pôr-do-sol. O
cantar dos seus poetas, delineando feições da sentimentalidade
de geração a geração. A cultura popular, expressão atávica e
atemporal do espírito coletivo. Entretanto, em qualquer
“cidadela”, nesse cenário tão original de laços humanos, há
pessoas, circunstâncias e acontecimentos ocultos por muito
tempo. Jamais por todo o tempo. Seu resgate é a redescoberta
de parte da sua individualidade histórica. Senão humana e
sentimental. (Cláudio Emerenciano).
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APÊNDICE 01 –
MODELO DA FICHA DE INVENTÁRIO
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CADASTRO
N°:

CADASTRO DE IMÓVEIS
Pesquisadora: Heliana Lima de Carvalho
Pesquisadores de campo: ..............................................................................

Data:

/

/2007

Implant. do edf. no lote e do lote na quadra (esquema)

1. LOCALIZAÇÃO

Logradouro: ...................................................................
complem.end:....................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
2. CARÁTER DO IMÓVEL
Filiação estilística (Período):
1
Colonial
2 Eclético
3
Protomod./artdéco
4 Modernista
5
Recente/contemporâneo
Outro
6 Híbrido (i.e.1/2; 4/5,etc) ..............................................................

Estado de conservação:
1 Bom
2 Regular

3

Precário 4

Ruína

Estado de Preservação (Fachada):
1 Preservado 2 Modificado 3 Descaracteriz.
Preservação (Interior):

1

Natureza construtiva do imóvel
1 Alvenaria / alv.+concreto
2

Improvisado 3 Outros
Misto de ...................................................................................................

Preservado 2

Modificado 3

Descaracteriz.

Projeto Conservação/Restauro 1 SIM 2 NÃO
Arquiteto/Técnico: ......................................................................................

Número de pavimentos: .......................
Outros: 1

Mezanino 2

Sótão 3

Porão 4

Sobre-loja

3. USOS
Térreo
uso
nome estabelec. horar. funct.
1 Comercial (escr.) ...................... ........................... ..............................
2 Institucional
...................... ........................... ..............................
3 Loja
...................... ........................... ..............................
4 Serviço privado ...................... ........................... ..............................
5 Serviço comunit. ...................... ........................... ..............................
6 Serviços saúde ...................... ........................... ..............................
7 Educação
...................... ........................... ..............................
8 Alimentação
...................... ........................... ..............................
9 Hotelaria
...................... ........................... ..............................
10 Lazer/entreten. ...................... ........................... ..............................
11 Transporte
...................... ........................... ..............................
12 Ind / Artesan. ...................... ........................... ..............................
13 Residencial ........................................................................................
14 Construção 15 Fechado-s/uso 16 Vazio(lote) 17 Armazen.
18 Estac./Garag. 19 Outros ..................................................................

1º Pavimento
uso
nome estabelec. horar. funct.
1 Comercial (escr.) ...................... ........................... ..............................
2 Institucional
...................... ........................... ..............................
3 Loja
...................... ........................... ..............................
4 Serviço privado ...................... ........................... ..............................
5 Serviço comunit. ...................... ........................... ..............................
6 Serviços saúde ...................... ........................... ..............................
7 Educação
...................... ........................... ..............................
8 Alimentação
...................... ........................... ..............................
9 Hotelaria
...................... ........................... ..............................
10 Lazer/entreten. ...................... ........................... ..............................
11 Transporte
...................... ........................... ..............................
12 Ind / Artesan. ...................... ........................... ..............................
13 Residencial ........................................................................................
14 Construção 15 Fechado-s/uso 16 Vazio 17 Armazena
18 Estac./Garag. 19 Outros ..................................................................
Acima do 1º Pavimento (média)

Obs. ...........................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

1 Comercial (escr.)
4 Serv.privados
8 Alimentação
12 Ind / Artesan.
16 Vazio (lote)

2 Institucional
5 Serv.comunit.
9 Hotelaria
13 Residencial
17 Armaz.

3 Loja
6 Serv.saúde
7 Educação
10 Lazer/entret.
11 Transporte
14 Construção
15 Fechado
18 Estac./Garag. 19 Outros
....................................................................
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APÊNDICE 02
ÁLBUM COM AS EDIFICAÇÕES DA ÁREA
DE CIDADE NOVA QUE AINDA TÊM SUAS
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS
RECONHECÍVEIS
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Para traçar um panorama geral do acervo arquitetural dos bairros de
Petrópolis e Tirol, e com o objetivo de ilustrar o cenário atual do que ainda resta
deste patrimônio cuja ameaça de extinção é iminente, será apresentado nas
próximas páginas um registro fotográfico das edificações da área de Cidade Nova
que ainda possuem suas características originais preservadas ou nas quais as
modificações foram mínimas.
Àqueles que tiveram o privilégio de percorrer as largas ruas desses bairros
e se deleitar com as edificações que, através de seus diversos estilos, tem
impressas em si mesmas as marcas de mais de um século de história, retratando
parte relevante da evolução urbana da cidade de Natal (início do século XX aos dias
atuais), este é um bom momento para reavivar a memória. Por outro lado, dada à
velocidade do processo de desmonte, espera-se que seja assegurado para as
futuras gerações, ao menos, o registro fotográfico deste tão importante acervo.
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MAPA DO AUTOCAD COM A LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
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1 -Rua Deodoro da Fonseca, 355
(Fonte: acervo pessoal)

2 - Rua Seridó, 334
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

3 - Rua Potengi, 345
(Fonte: acervo pessoal)

4 - Rua Potengi, 347
(Fonte: acervo pessoal)

5 - Avenida Floriano Peixoto, 386
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

6 - Rua Potengi, 390
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

7 - Rua Seridó, 396
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

8 - Rua Seridó, 422
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

9 - Rua Seridó, 430
(Fonte: acervo pessoal)

10 - Rua Seridó, 432
(Fonte: acervo pessoal)

11 - Avenida Floriano Peixoto, 371
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

12 – Rua Ana Néri, 364
(Fonte: acervo pessoal)
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13 - Rua Ana Néri, 368
(Fonte: acervo pessoal)

14 - Rua Ana Néri, 372
(Fonte: acervo pessoal)

15 - Rua Potengi, 383
(Fonte: acervo pessoal)

16 - Rua Potengi, 393
(Fonte: acervo pessoal)

17 - Rua Potengi, 397
(Fonte: acervo pessoal)

18 - Rua Potengi, 409
(Fonte: acervo pessoal)

19 - Rua Potengi, 411
(Fonte: acervo pessoal)

20 - Rua Seridó, 454
(Fonte: acervo pessoal)

21 - Rua Seridó, 454
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

22 – Av. Prudente de Morais, 16
(Fonte: acervo pessoal)

23 – Rua Ana Néri, 371
(Fonte: acervo pessoal)

24 – Av. Prudente de Morais, 46
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)
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25 - Rua Potengi, 437

27 – Rua Seridó, 494

(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

26 - Rua Potengi, 449
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

(Fonte: acervo pessoal)

28 - Avenida Campos Sales, 384
(Fonte: acervo pessoal)

29 - Avenida Campos Sales, 392
(Fonte: acervo pessoal)

30 - Avenida Campos Sales, 394
(Fonte: acervo pessoal)

31 – Rua Potengi, 525
(Fonte: acervo pessoal)

32 – Rua Potengi, 529
(Fonte: acervo pessoal)

33 – Rua Potengi, 543
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

34 - Av. Campos Sales , 395
(Fonte: LIMA et al, 2007)

35 - Rua Seridó, 742
(Fonte: LIMA et al, 2007)

36 - Rua Seridó, 744
(Fonte: LIMA et al, 2007)
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37 - Rua Potengi, 535
(Fonte: LIMA et al, 2007)

38 - Rua Seridó, 720
(Fonte: LIMA et al, 2007)

39 – Av. Hermes da Fonseca, 400
(Fonte: LIMA et al, 2007)

40 - Avenida.Potengi, 737
(Fonte: LIMA et al, 2007)

41 – Rua Potengi, 350
(Fonte: acervo pessoal)

42 - Avenida Floriano Peixoto, 412
(Fonte: acervo pessoal)

43 – Av. Deodoro da Fonseca, 421
(Fonte: acervo pessoal)

44 - Avenida Floriano Peixoto, 434
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

45 - Avenida Floriano Peixoto, 440
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

46 - Rua Potengi, 524
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

47 - Rua Potengi, 528
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

48 - Rua Potengi, 530
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)
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49 – Av. Prudente de Morais, 143
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

50 – Av. Prudente de Morais, 161
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

51 - Rua Trairi, 515
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

52 - Rua Trairi, 519
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

53 - Rua Trairi, 420A
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

54 – Rua Campos Sales, 420
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

55 - Rua Potengi, 584
(Fonte: LIMA et al, 2007)

56 - Rua Potengi,,590
(Fonte: LIMA et al, 2007)

57 – Rua Potengi, s/nº
(Fonte: LIMA et al, 2007)

58 - Av. Campos Sales , 409
(Fonte: LIMA et al, 2007)

59 - Av. Campos Sales , 411

60 - Rua Potengi, 628

(Fonte: LIMA et al, 2007)

(Fonte: LIMA et al, 2007)
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61 - Rua Potengi, 632
(Fonte: LIMA et al, 2007)

62 – Avenida Afonso Pena, 434
(Fonte: acervo pessoal)

63 - Av. Afonso Pena, 439/441
(Fonte: acervo pessoal)

64 - Av. Hemes da Fonseca, 448
(Fonte: LIMA et al, 2007)

65 - Av. Deodoro da Fonseca, 479
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

66 - Rua Mipibu, 353
(Fonte: acervo pessoal)

67 – Rua Trairi, 406
(Fonte: acervo pessoal)

68 - Rua Trairi, 480
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

69 – Avenida Floriano Peixoto, 469
(Fonte: acervo pessoal)

70 - Av. Floriano Peixoto, 485
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

71 - Rua Mipibu, 419
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

72 - Rua Mipibu, 441
(Fonte: acervo pessoal)
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73 - Rua Mipibu, 443
(Fonte: acervo pessoal)

74 - Rua Mipibu, 449
(Fonte: acervo pessoal)

75 - Rua Trairi, 508/514
(Fonte: acervo pessoal)

76 - Rua Trairi, 516
(Fonte: acervo pessoal)

77 - Rua Trairi, 522
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

78 - Rua Trairi, 526
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

79 - Av. Prudente de Morais, 461
(Fonte: acervo pessoal)

80 – Rua Otávio Lamartine, 511
(Fonte: acervo pessoal)

81 - Rua Otávio Lamartine, 513
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

82 - Rua Otávio Lamartine, 515
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

83 - Rua Otavio Lamartine, 523

84 - Rua Campos Sales, 450

(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)
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85 - Rua Otavio Lamartine, 516
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

86 - Rua Otavio Lamartine, 518
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

87 - Rua Otavio Lamartine, 522
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

88 - Rua Mipibu, 517
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

89 - Rua Mipibu, 523
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

90 - Av.Trairi , s/nº
(Fonte: LIMA et al, 2007)

91 - Av.Trairi , 580
(Fonte: LIMA et al, 2007)

92 - Rua Otavio Lamartine,556
(Fonte: LIMA et al, 2007)

93 - Rua Mipibu, 639
(Fonte: LIMA et al, 2007)

94 - Rua Mipibu, 641
(Fonte: LIMA et al, 2007)

95 - Av.Trairi ,664
(Fonte: LIMA et al, 2007)

96
(Fonte: LIMA et al, 2007)
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97 - Av. Afonso Pena, 502
(Fonte: acervo pessoal)

98 - Av. Afonso Pena,506
(Fonte: acervo pessoal)

99 - Avenida Afonso Pena, 508
(Fonte: acervo pessoal)

100 - Rua Otavio Lamartine, 653
(Fonte: LIMA et al, 2007)

101 - Av. Afonso Pena,520
(Fonte: acervo pessoal)

102 – Avenida Afonso Pena, 526
(Fonte: LIMA et al, 2007)

103 - Av. Afonso Pena,528
(Fonte: acervo pessoal)

104 - Av. Afonso Pena, 477
(Fonte: acervo pessoal)

105 - Av. Afonso Pena, 479
(Fonte: acervo pessoal)

106 - Av. Hermes Fonseca, 504
(Fonte: LIMA et al, 2007)

107 - Av. Afonso Pena,505
(Fonte: acervo pessoal)

108 - Av. Afonso Pena,505
(Fonte: acervo pessoal)
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109 - Rua Mipibu, 725
(Fonte: LIMA et al, 2007)

110 - Rua Mipibu, 727
(Fonte: LIMA et al, 2007)

111 – Rua Mipibu, s/nº
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

112 - Rua Mipibu, 336
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

113 – Av. Floriano Peixoto, 534
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

114 – Av. Deodoro Fonseca, s/nº
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

115 – Av. Deodoro Fonseca, 567
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

116 - Rua Mossoró 359
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

117 - Mipibu, 392
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

118 - Rua Mipibu, 396
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

119 - Rua Mipibu, 404
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

120 – Rua Mipibu, s/nº
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)
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121 - Rua Mipibu, 420
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

122 - Av. Floriano Peixoto, 555
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

123 - Av. Floriano Peixoto, 563
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

124 - Rua Mossoró, s/ nº
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

125 - Rua Mossoró, 413
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

126 - Rua Mossoró, 423
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

127 - Rua Mipibu, 357
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

128 – Rua Mipibu, s/nº
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

129 - Rua Mipibu, 514
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

130 - Rua Mipibu, 516
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

131 - Rua Mons. Severiano, 443
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

132 - Rua Mons. Severiano, 543
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)
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133 - Avenida Campos Sales, 468

134 – Av. Prudente de Morais, 577

(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

135 - Rua Mons. Severiano, 532
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

136 - Rua Mons. Severiano, 540
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

137 - Rua Mons. Severiano, 542
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

138 - Rua Mons. Severiano, 544
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

139 - Rua Mossoró, 499
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

140 - Rua Mossoró, 443
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

141 - Rua Mossoró, 521
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

142 - Rua Mossoró, 523
(Fonte: ALCÂNTARA et al, 2007)

143 - Rua Mipibu, 640
(Fonte: LIMA et al, 2007)

144 - Av. Campos Sales, 521
(Fonte: LIMA et al, 2007)
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145 - Rua Mossoró, 825
(Fonte: LIMA et al, 2007)

146 - Rua Mipibu, 553
(Fonte: LIMA et al, 2007)

147 - Rua Mipibu, s/nº
(Fonte: LIMA et al, 2007)

148 - Rua Mipibu, 674
(Fonte: LIMA et al, 2007)

149 - Rua Leão Fernandes, 524
(Fonte: LIMA et al, 2007)

150 - Av.Rodrigues Alves, 557
(Fonte: LIMA et al, 2007)

151 - Rua Leão Fernandes, 554
(Fonte: LIMA et al, 2007)

152 - Rua Leão Fernandes, s/nº
(Fonte: LIMA et al, 2007)

153 - Rua Mipibu, 692
(Fonte: acervo pessoal)

154 – Avenida Afonso Pena, 530
(Fonte: acervo pessoal)

155 - Rua Leão Fernandes, 555
(Fonte: LIMA et al, 2007)

156 - Rua Leão Fernandes, 527
(Fonte: LIMA et al, 2007)
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157 - Av. Hermes Fonseca, s/nº
(Fonte: LIMA et al, 2007)

158 - Av. Afonso Pena, 593
(Fonte: acervo pessoal)

159 - Av. Afonso Pena, 595
(Fonte: acervo pessoal)

160 - Av. Afonso Pena, 597

161 - Av. Deodoro Fonseca, s/nº

(Fonte: acervo pessoal)

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

162 - Av. Floriano Peixoto, 602
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

163 - Av. Floriano Peixoto, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

164 – Av. Deodoro Fonseca, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

165 - Rua Mossoró, 386
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

166 - Rua Mossoró, 404
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

167 - Rua Mossoró, 440
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

168 - Rua Açu, 419
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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169 - Rua Açu, 425
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

170 – Rua Mossoró, 498
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

171 - Rua Mossoró, 500
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

172 - Rua Campos Sales, 638
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

173 - Rua Açu, 507
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

174 - Rua Mossoró, 578
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

175 - Rua Mossoró, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

176 – Av. Rodrigues Alves, 616
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

177 - Rua Campos Sales, 651
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

178 – Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

179 – Avenida Afonso Pena, 632
(Fonte: acervo pessoal)

180 – Avenida Afonso Pena, 636
(Fonte: acervo pessoal)

174

181 – Avenida Afonso Pena, 650
(Fonte: acervo pessoal)

182 - Rua Açu, 671
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

183 – Av. Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

184 - Rua Mossoró ,s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

185 – Av. Afonso Pena, 637
(Fonte: acervo pessoal)

186 – Av. Afonso Pena, 655
(Fonte: acervo pessoal)

187 – Av. Afonso Pena, 657
(Fonte: acervo pessoal)

188 - Rua Açu, 707
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

189 – Av. Deodoro Fonseca, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

190 - Rua Açu, 430
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

191 - Av. Prudente de Morais, 625
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

192 - Av. Prudente de Morais, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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193 - Av. Campos Sales, 638
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

194 - Av. Campos Sales, 679
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

195 - Rua Açu, 560
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

196 – Av. Rodrigues Alves, 700
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

197 - Rua Jundiaí, 549
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

198 - Rua Jundiaí, 565
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

199 - Rua Açu, 666
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

200 – Av. Rodrigues Alves, 519
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

201 - Rua Jundiaí, 650
(Fonte: acervo pessoal)

202 - Rua Açu, 661
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

203 - Rua Jundiaí, 705
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

204 - Rua Jundiaí, 709
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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205 - Rua Jundiaí, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

206 – R. Prof. Fontes Galvão, 728
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

207 - R. Prof. Fontes Galvão, 731
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

208 - R. Prof. Fontes Galvão, 736

210 - R. Prof. Fontes Galvão, s/nº

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

209 – Rua Jundiaí, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

211 - Rua Jundiaí, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

212 - Av. Prudente de Morais, s/n
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

213 - Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

214 - Av. Prudente de Morais, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

215 - Av. Prudente de Morais s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

216 - Rua Jundiaí, 516
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

177

217 - Av. Prudente de Morais s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

218 - Av. Prudente de Morais s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

219 – Rua Apodi, 479
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

220 – Rua Jundiaí, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

221– Rua Jundiaí, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

222 – Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

223 - Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

224 – Rua Jundiaí,642
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

225 - Av. Rodrigues Alves,869
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

226 - Av. Rodrigues Alves,779
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

227 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

228 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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229 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

230 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

231 – Rua Jundiaí, 690
(Fonte: acervo pessoal)

232 – Rua Jundiaí, 692
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

233 - Av. Hermes da Fonseca, 764
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

234 - Av. Hermes da Fonseca, 744
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

235 - Av. Hermes da Fonseca, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

236 - Av. Afonso Pena, 759
(Fonte: acervo pessoal)

237 - Av. Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

238 – Rua Apodi, s/nº

239 - Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

240 – Av. Prudente de Morais, s/nº

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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241 - Av. Prudente de Morais, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

242 – Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

243 – Av. Campos Sales, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

244 - Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

245 - Rua Apodi, s/nº

246 - Av. Campos Sales, s/nº

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

247 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

248 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

249 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

250 - Av. Rodrigues Alves,879
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

251 – Rua Maxaranguape, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

252 - Rua Maxaranguape, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
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253 - Rua Apodi, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

254 – Rua Apodi, 680
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

255 - Av. Hermes da Fonseca, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

256 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

257 - Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

258 - Av. Hermes da Fonseca, 831
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

259 - Av. Hermes da Fonseca, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

260 - Av. Hermes da Fonseca, 948
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

261 - Avenida Afonso Pena, 391
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

262 - Avenida Afonso Pena, 393
(Fonte: acervo pessoal)

263 - Avenida Afonso Pena, 395
(Fonte: acervo pessoal)

264 - Avenida Afonso Pena, 397
(Fonte: acervo pessoal)
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265 - Avenida Afonso Pena, 399
(Fonte: acervo pessoal)

268 - Rua Maxaranguape, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

266 - Avenida Afonso Pena, 907
(Fonte: acervo pessoal)

267 – Rua Maxaranguape, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

269 - Av. Prudente de Moraes, s/nº 270 - Av. Prudente de Moraes, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

271 – Av. Campos Sales, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

272 - Rua Ceará-Mirim, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

273 - Rua Ceará-Mirim, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

274 - Av. Rodrigues Alves, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

275 - Av. Rodrigues Alves, 951

276 - Rua Francisco Teófilo, s/nº

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

182

277 – Rua Ceará-Mirim, 663
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

278 - Rua Ceará-Mirim, 667
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

279 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

280 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

281 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

282 - Av. Maxaranguape, 764
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

283 - Av. Hermes da Fonseca, 979
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

284 – Avenida Afonso Pena, s/nº
(Fonte: acervo pessoal)

285 – Rua Ceará-Mirim, s/nº
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

286 – Rua Ceará Mirim, 687
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

287 – Rua Ceará Mirim, 705
(Fonte: BARBOSA et al, 2007)

