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RESUMO 
 
                                                                     
 
O Sítio Histórico do Porto se localiza na cidade de São Mateus, norte do Espírito 

Santo. É um patrimônio tombado pelo Estado possuindo valor inestimável, sendo ele 

cultural, histórico, urbanístico, arquitetônico e paisagístico, sendo o primeiro e maior 

sítio a ser tombado no estado todo em 1976. É o ponto mais antigo do município, foi 

ali que a cidade teve sua origem, a partir do porto. Com o passar dos anos, apesar 

dele já ter passado por processos de revitalização e recuperação de algumas 

edificações históricas, atualmente se encontra abandonado fisicamente e 

socialmente, portanto, a cidade deu as costas para sua origem. Sendo assim, a 

proposta deste trabalho consiste em requalificar, revitalizar e reabilitar o sítio histórico, 

incentivando a cultura, a relação sociedade-patrimônio e novos usos voltados para a 

vivência, cultura, economia, turismo e entretenimento para os moradores e visitante. 

Tudo isso feito de maneira de integrar o porto com a cidade e manter toda a 

características arquitetônicas que o porto possuí. A concretização do trabalho ocorrerá 

através de pesquisas bibliográficas de autores que discorram sobre o assunto 

proposto, entrevistas com moradores, estudos de caso e diagnostico e visitas in loco 

para assim elaborar diretrizes projetuais preliminares para a dinamização do sítio. 

 
 
Palavras-chave: Revitalização. Requalificação. Reabilitação. Dinamização. 
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ABSTRACT 
 

 

The Historic Site of Porto is located in the city of São Mateus, north of Espírito Santo. 

It is a heritage listed by the State and has an inestimable value, being cultural, 

historical, urban, architectural and landscape, being the first and largest site to be 

registered in the state in 1976. It is an older point of the municipality, from the port. 

Aside from the years, he has already undergone revitalization processes and has 

withdrawn from some national editions, currently he is physically and socially 

abandoned, thus, the city has turned its back on its origin. Thus, from a new edition, 

the revitalization and rehabilitation of the historic site, encouraging culture, a society-

heritage relationship and new uses aimed at living, culture, economy, tourism and 

entertainment for residents and visitors. Everything done in a way to integrate the port 

with the city and maintain all the architectural features that the port has. The work is 

carried out through bibliographical researches of authors that discuss the proposed 

theme, interviews with residents, case studies and diagnoses and on-site visits, in 

order to elaborate preliminary projects for a dynamization of the site. 

 

Key words: Revitalization. Requalification. Rehabilitation. Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A relação porto-cidade é de suma importância para a compreensão da 

evolução das cidades portuárias desde a era medieval até os dias atuais. O comando 

exercido sobre sistemas de trocas de médio e longo alcance espacial, a concentração 

de funções manufatureiras, financeiras e de negócio e o desenvolvimento de 

atividades relacionadas à economia marítima e portuária produziram uma urbanidade 

própria às cidades-porto (BRAUDEL, 1979; PAVÓN, 2004).  

Segundo geógrafos como James Bird (1963), André Vigarié (1979) e Brian 

Hoyle (1989), a expansão das atividades portuárias participava intensamente dos 

desenvolvimentos urbanos e vice-versa. Bird (1963) diz que a escolha da localização 

original do porto depende de considerações geográficas e dos fins aos quais atenderá 

o novo equipamento. Os primeiros portos brasileiros funcionaram, assim, como portas 

de entrada dos colonizadores, de milhões de escravos e de bens manufaturados 

europeus e como pontos de saída das riquezas do país (COCCO; SILVA, 1999; 

MONIÉ, 2011).  

Assim, as atividades que circundavam o porto, fazia com que a economia local 

girasse em torno dele e que houvesse o crescimento da cidade. As atividades mais 

diretamente relacionadas ao porto geravam um grande volume de empregos e 

representavam uma fonte maior de arrecadação para a cidade. As famílias que 

dominavam o comércio ergueram fortunas e consolidaram seu poder político local. No 

entanto, se nos países centrais os portos eram associados à prosperidade econômica 

e ao progresso, na periferia do sistema mundial a cidade portuária simbolizou também 

uma inserção na divisão internacional do trabalho e num sistema de dominação 

colonial que alimenta até hoje uma relação complexa da sociedade com a atividade 

portuária (RIBEIRO, 1995).  

O porto de São Mateus é um grande exemplo de lugar que a cidade teve sua 

origem e desenvolvimento vinculado a este, as margens do rio Cricaré. Segundo 

Hermanny (2009), os primeiros portugueses chegaram ao local em 1544, onde foi 

originalmente chamado de Povoado do Cricaré, seu nome foi alterado em função da 

visita do Padre José de Anchieta, que ocorreu no dia de São Mateus, no ano de 1596. 

Em 1751, o antigo povoado passou a distrito e, em 1764 foi transformado em vila, 

pertencendo à comarca de Porto Seguro, capitania da Bahia. Foi por intermédio de 

Antônio Rodrigues da Cunha, barão de Aimorés, que São Mateus voltou a pertencer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_Jos%C3%A9_de_Anchieta


18 
  

a província do Espírito Santo, mesmo assim, as relações comerciais entre São Mateus 

e Bahia mantiveram um comprometimento mútuo entre as duas sedes 

administrativas.  No ano de 1848, São Mateus, passa para a categoria de cidade. 

Segundo Nardoto e Lima (2001), com sua inauguração em 1680, o porto vinha 

contribuindo para aumentar a importância de São Mateus no contexto da capitania do 

Espírito Santo. Por ele, eram feitas todas as exportações e as comunicações das 

mercadorias produzidas na região, já que o transporte marítimo e fluvial eram os 

únicos existentes no local. Assim, em 1870, o Porto de São Mateus era tido como um 

dos mais importantes do Espírito Santo.  

Ainda segundo Nardoto e Lima (2001), o desenvolvimento de São Mateus foi 

notável, a área situada próxima ao rio e ao porto tornou-se um centro aristocrático e o 

principal ponto de atividades da população. Essa aristocracia local trouxe, no auge da 

sua economia, arquitetos portugueses que edificaram a maioria dos casarões do 

porto. Além disso, as ruas foram calçadas com pedras trazidas pelos navios e o cais 

do porto pode ser protegido, facilitando a atracação segura dos navios. A cidade, 

edificada sem simetria e a pequena distância do rio, seguia os padrões urbanos das 

cidades portuguesas.  

Em 1848 quando a então vila passa para a categoria de cidade, é o período 

que o porto vive o momento mais expressivo, com um comércio marítimo-fluvial 

acentuado, porém no período de 1920 a 1950 o porto começa a demonstrar sinais de 

decadência, em 1938 com a construção da primeira estrada de rodagem que ligaria a 

cidade de Linhares a São Mateus é que esta decadência se acentua, fazendo com 

que o comércio saísse do porto e fosse para a cidade alta, onde os casarios 

abandonados começaram a ser apropriados por prostitutas que mantinham seus 

cabarés com dificuldades. A decadência do porto nas atividades comerciais e de 

exportação afeta a economia do município, que voltaria a ser incrementada com a 

instalação de indústrias de grande porte, como a Petrobrás e a Aracruz Florestal, a 

partir da década de 1960 (LORDELLO, 2018).  

A importância do Porto de São Mateus, não passou em branco para a 

comunidade local e tampouco para o Estado. Este, em reconhecimento da relevância 

histórica, arquitetônica, urbanística e paisagística do Porto, promoveu o seu 

tombamento em nível estadual. Vale dizer que dos sítios históricos tombados pelo 

Conselho Estadual de Cultura – CEC, São Mateus é o único ligado ao ciclo 

da mandioca. Os demais sítios vinculam-se ao ciclo do café. (LORDELLO, 2018). 
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O antigo porto de São Mateus onde abriga o sitio histórico da cidade já foi alvo 

de várias restaurações com vários órgãos envolvidos. Segundo a SECULT (Secretaria 

de Estado da Cultura) a primeira obra foi feita em 1979 com o objetivo de consolidação 

dos 32 imóveis tombados, porém só uma parte da obra foi realizada. No período de 

1982 a 1990, houve também processos de restauração e revitalização no Porto. Mais 

tardar entre os anos de 1997 e meados de 1998, o Sitio passou novamente por mais 

um processo de restauração de dez imóveis, desta vez, os responsáveis foram o 

Ministério da Cultura e Governo Estadual com um total estimado de custo de 

quinhentos e vinte oito mil setecentos e cinquenta reais.   

Nesse sentido, o interesse pelo patrimônio cultural, por possuir um valor único 

dentro de uma sociedade, garantindo que as futuras gerações conheçam o seu 

passado, suas tradições, história, costumes, cultura e a identidade de seu povo, foi o 

primeiro ponto a ser levado em consideração ao escolher o tema proposto. O porto 

circundado pelos casarios em estilo colonial civil português do final do século XVlll, às 

margens do Rio Cricaré, foi o ponto determinante para a escolha do tema, não só pela 

beleza que o Sítio Histórico nos oferece e familiaridade com o local, mas sim pela 

questão do descaso com este bem, tanto pelo poder público quanto pela população, 

que em sua maioria mostra um desinteresse pelo local.  

O que mais intriga é que além do bem ser o primeiro do Estado a ser tombado 

em 1976 em nível estadual, é a questão da revitalização, o sítio já sofreu várias delas 

e nunca conseguiu com que a cidade de São Mateus o ‘’abrasasse’’ (nada mais justo, 

já que ali foi o começo de tudo, onde a então vila se tornou a cidade de São Mateus), 

onde pudessem usufruir de todos as suas potencialidades (paisagísticas, culturais, 

arquitetônicas e histórica), fazendo o devido uso deste lugar. Ou seja, é preciso 

dinamizar esse espaço e resgatar o interesse da população pela identidade e memória 

local, dando vida a este lugar. 

Pretende-se por meio desta pesquisa, portanto, saber o porquê que o porto 

tem sido pouco utilizado observando um certo desinteresse da população com o local, 

onde os imóveis estão quase sempre fechados. Segundo a SECULT, apesar de quase 

todos terem um comodatário, as instituições não abrem ou utilizam pouco os imóveis, 

os únicos dois imóveis que abrem regularmente são a Secretaria de Cultura e a 

Biblioteca Municipal.  

A problemática é direcionada para a incógnita de como um patrimônio cultural 

tombado, onde já se foi gasto milhões de reais com revitalizações e restaurações 
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ainda é alvo de um desinteresse da população e de órgãos competentes com este 

bem. Neste sentido, a questão que se coloca é: Quais as diretrizes para que a 

ocupação do Porto de São Mateus possa dinamizar o Sítio Histórico e garantir que a 

apropriação do referido espaço seja realizado por todos?  

O objetivo principal para o desenvolvimento da pesquisa que esclarece essas 

questões, é elaborar as diretrizes para que o sítio histórico do porto de São Mateus 

seja dinamizado e apropriado por toda a comunidade mateense.  

Já os objetivos específicos deste estudo visam revisar a literatura à cerca da 

revitalização, reabilitação e requalificação de sítios históricos, analisar experiências 

de projetos similares já implantados utilizando estes conceitos, diagnosticar a 

poligonal definida como área de intervenção do projeto, elaborar as diretrizes para a 

dinamização e apropriação do sítio pela população residente e visitantes para que, 

posteriormente, produzir uma proposta de um novo modelo de uso e ocupação para 

o sítio histórico do porto de São Mateus.  

A metodologia aplicada ao trabalho presente consiste na revisão bibliográfica 

em fontes primárias como artigos, dissertações, teses de mestrado onde os autores 

dissertam sobre o tema proposto. Foi feito uma pesquisa documental através de 

contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no qual 

foi disponibilizado recortes de jornal, revista, imagens, livros, fotografias e relatórios. 

Como objeto de estudo de caso, foram selecionados dois sítios históricos diferentes 

para serem analisados, um na cidade de Quito – Equador e outro no Brasil. Ambos 

foram escolhidos por apresentarem-se como sítios históricos em degradação físico-

social e que através de diferentes métodos puderam ser dinamizados. Como parte do 

processo para compreender o problema exposto para estudo, foi necessário fazer o 

levantamento do local através de visitas in loco em horários e dias diferentes, 

visualizando assim, o perfil dos moradores, visitantes e horários de maior e menor 

movimento, foram feitas conversas informais com a comunidade e visitantes, 

levantamento de dados, fotográfico e também pesquisas no Plano Diretor Municipal 

da cidade (PDM). Sendo assim, o estudo terá caráter essencialmente qualitativo, com 

ênfase na observação e estudo documental, ao mesmo tempo que será necessário o 

cruzamento dos levantamentos com toda a pesquisa bibliográfica já realizada. 

Neste sentido, a pesquisa foi estruturada da seguinte forma:  
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Capítulo I: Revisão literária acerca dos conceitos centrais que envolvem o 

tema da pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica em fontes como artigos, teses, 

dissertações de mestrado e livros.  

Capítulo II: Análise experiências de projetos similares já implantados de 

revitalização e requalificação de sítios históricos, através de estudo de caso de 

projetos similares já implantados neste contexto. 

Capítulo III: Diagnóstico da poligonal definida como área de intervenção do 

projeto através da elaboração de um diagnóstico do local por meio de instrumentos 

de fontes primárias como: visita de campo para reconhecimento do sítio e 

levantamento de dados in loco, pesquisa de opinião com os moradores residentes e 

também não residentes, levantamento fotográfico, criação de mapas para a 

identificação das construções históricas, literatura e iconografia do sítio e pesquisa 

relacionada à legislação vigente em relação ao sítio tombado. 

Capítulo IV: Elaboração das diretrizes para a dinamização e apropriação do 

sítio pela população residente e visitantes mediante a construção de um modelo de 

ocupação do referido local histórico. 

Capítulo V: Produção de proposta de um novo modelo de uso e ocupação 

para o sítio histórico do porto de São Mateus, afim de garantir sua funcionalização por 

meio da elaboração gráfica projetual.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DA CIDADE 
 

Dentre inúmeros aspectos da identidade contemporânea, a memória é o 

principal aliado para a edificação da identidade local e social. Sendo assim, de suma 

importância dentro de uma sociedade e aliada na preservação da história das cidades. 

Segundo Giseli e Neli (2010) a identidade se constrói em um indivíduo a partir 

de visões de mundo, ideologias políticas e experiências históricas em comum com o 

grupo social em que vive, aliado a representações simbólicas. A memória constitui um 

fator de identificação humana; é a marca ou o sinal de sua cultura. É ela que nos 

distancia ou que nos aproxima. Identificamos a história e os seus acontecimentos mais 

marcantes, desde os conflitos às iniciativas comuns. E a identidade cultural define o 

que cada grupo é e o que nos diferencia uns dos outros. 

Conforme Pollak (1992), existem lugares da memória, lugares particularmente 

ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode 

não ter apoio no tempo cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na 

infância, que permaneceu muito forte na memória da pessoa, muito marcante, 

independentemente da data real em que a vivência se deu. Mas, infelizmente há a 

questão do esquecimento. Sobre este apagamento da história, Hobsbawm (2002, p. 

13) diz:  

[…] a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que 
vinculam nossa experiência pessoal a das gerações passadas é um dos 
fenômenos mais lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de 
hoje crescem numa espécie de presente contínuo sem qualquer relação 
orgânica com o passado público em que vivem. 
 

Devido ao crescimento rápido das cidades, é possível notar que a diversidade 

cultural que forma a memória e a identidade local que constrói o patrimônio vem sendo 

esquecido por muitos e, assim, há uma grande preocupação com esta situação. Para 

que a história não desapareça, é preciso preservar esta memória. Garantindo acesso 

ao passado por todos os cidadãos, Paoli (1992, p. 2), diz que a cidadania está ligada 

ao direito ao passado: 

O reconhecimento do direito ao passado está, portanto, ligado 
intrinsecamente ao significado presente da generalização da cidadania por 
uma sociedade que evitou até agora fazer emergir o conflito e a criatividade, 
como critérios para a consciência de um passado comum. Reconhecimento 
que aceita os riscos da diversidade, da ambiguidade das lembranças e 
esquecimentos, e mesmo das deformações variadas das demandas 



23 
  

unilaterais. Arrisca-se a encontrar as solicitações por uma memória social que 
venham baseadas em seu valor simbólico, mesmo que sejam locais, 
pequenas, quase familiares. Não teme restaurar e preservar o patrimônio 
edificado sem pretender conservar o antigo ou fixar o moderno. Orienta-se 
pela produção de uma cultura que não repudie sua própria historicidade, mas 
que possa dar-se conta dela pela participação nos valores simbólicos da 
cidade, como sentimento de ‘fazer parte’ de sua feitura múltipla. 
 

Ainda conforme o autor, a emergência de se haver uma valorização do 

passado, ou mesmo do que sobrou dele na paisagem, faz com que a preservação 

destes, dê uma resposta para a origem de identidades sociais tanto para o surgimento 

de cidades, identidades culturais e entre outros. Daí a atual preocupação com a 

valorização atual da memória das cidades.  

Duvignaud (1990) mostrou que é nos momentos de ruptura da continuidade 

histórica que as atenções tendem a se direcionar mais para a memória. Embora suas 

reflexões estivessem voltadas para o entendimento da Primeira Guerra Mundial, elas 

se aplicam também ao período que estamos vivendo hoje, denominado de 

globalização, que é sem dúvida um momento de ruptura. 

A situação de hoje é de que as cidades estão sendo revalorizadas e a 

preservação/recuperação/restauração do que sobrou das paisagens urbanas 

anteriores é um objetivo que vem sendo perseguido por inúmeros agentes. Mesmo 

cidades consideradas novas já adotam a prática de preservar os vestígios de sua 

história. E naquelas em que a destruição da herança urbana foi devastadora, grandes 

têm sido os esforços para salvar e valorizar o que restou. Essas tentativas nem 

sempre têm sido bem-sucedidas. O desejo de tombar toda edificação que possa ser 

identificada como "memória urbana" raramente tem sido acompanhado da adoção de 

medidas que incentivem proprietários e inquilinos a preservar os imóveis tombados, 

fato que tem levado, muitas vezes, ao tombamento ípsis /itteris da edificação que se 

queria proteger (SANTOS, 1986). 

 

2.2 REVITALIZAÇÃO X REQUALIFICAÇÃO X REABILITAÇÃO URBANA 

O conceito de revitalização está diretamente ligado a uma prática projetual ou 

a um processo socioespacial liderado estrategicamente por determinados grupos 

associados ao planejamento urbano contemporâneo.  

De acordo com Meyer (2000), a estrutura da cidade depende de grandes 

projetos urbanos estratégicos. O valor estratégico de tais projetos está subordinado, 

segundo a autora, à sua capacidade de provocar transformações significativas no 
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espaço metropolitano, aumentando seu poder de atratividade e influência. Mais do 

que simplesmente melhorias urbanas pontuais e específicas, o planejamento urbano 

contemporâneo se revela, na intencionalidade de seus defensores, como um 

instrumento capaz de promover a agregação do território metropolitano e de organizar 

os fluxos que evitam a dispersão funcional e espacial. 

O planejamento estratégico, liderado pelos urbanistas catalães, pode ser 

considerado como um dos exemplos mais emblemáticos do planejamento urbano 

contemporâneo. Baseados nas premissas neoliberais do planejamento econômico-

administrativo de empresas, esses urbanistas, que defendem o planejamento 

estratégico, consideram a cidade como um sistema organizacional complexo que deve 

atuar de forma coerente e racional segundo seus próprios interesses e, ainda, deve 

se relacionar de forma competitiva com uma rede de cidades para atrair investimentos 

e oportunidades de desenvolvimento (BARQUERO, 1993). 

 A revitalização consiste na refuncionalização estratégica de áreas dotadas de 

patrimônio, ou seja, de objetos antigos que permaneceram inalterados no processo 

de transformação do espaço urbano, de forma a promover uma nova dinâmica urbana 

baseada na diversidade econômica e social (MOURA et al., 2006). Essa estratégia, 

amparada de forma pioneira pela cidade de Barcelona, na Espanha, disseminou-se 

por diversas cidades do mundo assumindo diferentes denominações 

idiomáticas: gentrification, no Reino Unido; rehabilitation/ refurbishment e renovation, 

nos EUA; réhabilitacion, na França; rehabilitación, na Espanha, são algumas 

denominações empregadas em programas que adotam tal estratégia. 

No Brasil, o termo inicialmente e amplamente empregado foi revitalização 

urbana. No entanto, a precisão e a riqueza da língua portuguesa fizeram surgir uma 

séria discussão entre os profissionais envolvidos com tal prática, uma vez que o termo 

revitalização claramente sugere uma conotação de exclusão dos usos e de grupos 

sociais que ocupavam tais áreas antes da implantação dessa estratégia (OLIVEIRA, 

2002; ARANTES, 2000). Esse debate fez surgir outros termos equivalentes, como 

recuperação, reabilitação, renovação, requalificação e gentrificação. As discussões 

acerca das especificidades de cada termo empregado nesses projetos de 

refuncionalização ainda permanecem, não havendo consenso entre os profissionais 

envolvidos com o planejamento e o estudo dos espaços urbanos (VARGAS, 2006; 

MOURA et al., 2006). 
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Segundo (Sotratti) 2015, o patrimônio é o elemento central do modelo: através 

de sua refuncionalização, acompanhada pela manutenção e modernização de suas 

formas originais, o patrimônio cultural refuncionalizado possibilita a inserção de 

atividades de amplo interesse da sociedade contemporânea. Dentre estas atividades, 

o turismo representa – conforme o discurso da requalificação/revitalização urbana – a 

forma de ressaltar a identidade local e, ao mesmo tempo, conduzir as áreas dotadas 

de patrimônio cultural a novas dimensões de desenvolvimento. O mesmo autor ainda 

diz que, a substituição sistemática do termo revitalização por requalificação urbana é 

evidente nos projetos e ações observadas recentemente em centros históricos 

degradados ou edifícios isolados. Comumente presente em planos estratégicos de 

cidades atuais, a requalificação apresenta propostas alicerçadas na recuperação e na 

valorização das origens e das verdadeiras representações sociais, humanizando e 

controlando o sistema de exclusão das cidades contemporâneas (se opondo ao 

sentido excludente do termo revitalização), e, ao mesmo tempo, reinventando 

identidades baseadas em produções socioculturais locais. 

A requalificação traz o objetivo da tentativa de inclusão social de um 

determinado grupo em novos espaços, sendo assim as relações sociais seriam 

definidas por funções urbanas. Para Almeida (2001, p. 9), 

A requalificação das áreas centrais inclui-se hoje nos projetos de 
desenvolvimento das nações e muitas cidades já vêm recuperando e 
modernizando os seus centros como instrumento de inserção na ordem 
mundial. Os princípios, conceitos, avaliações estratégicas e perspectivas que 
então se percebiam, estão hoje confirmados. Daí a importância de divulgar 
cada vez mais essas ideias, de retomar os fundamentos do debate, 
reexaminá-los à luz dos desenvolvimentos mais recentes e submetê-los à 
prova de observação empírica e do confronto de ideias. 

Solá-Morales (2001) salienta que o processo de requalificação urbana deve, 

primeiramente, partir da análise da importância simbólica e arquitetônica do 

patrimônio cultural, antes de se definir a política urbana ideal das intervenções. 

Apreciação da história, valor da memória e qualidade estético-arquitetônica são 

alguns elementos de análise ressaltados pelo autor. Da mesma forma, a 

potencialidade econômica e a infraestrutura de tais áreas devem também ser 

consideradas nas estratégias a serem empregadas na requalificação. 
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Na reabilitação urbana, de maneira geral, os estudiosos do tema apresentam 

um consenso quanto ao fato do desenvolvimento urbano de áreas históricas está 

relacionado com políticas habitacionais, gestão de programas e planos estratégicos 

voltados para a conservação do patrimônio histórico e garantia de diversidade social. 

Quanto a este último quesito, para alguns autores, se processou um processo de 

gentrificação, já que a análise de experiências, principalmente da realidade europeia 

e norte americana, demonstrou que se produziram espaços homogêneos apropriados 

pelas camadas mais abastadas da população das cidades que vivenciaram este tipo 

de processo (SMITH, 2006). 

A explicação para a reapropriação ter se dado em detrimento de camadas 

populares se encontra no fato de que as intervenções urbanas nos centros históricos 

produziram paisagens urbanas passíveis de serem “consumidas” por classes médias, 

médias altas e altas. De acordo com Smith (2006, p. 83). 

A partir de outros estudos, podemos perceber que nem todas as experiências 

de políticas de requalificação urbana de centros históricos se processaram ao largo 

deste silêncio, apontado por Smith (2006).  É o caso das experiências que contaram 

com políticas de habitação social, as quais tiverem efetividade na garantia da 

diversidade de segmentos sociais nos processos de revalorização e preservação de 

sítios históricos (CRIEKINGEN, 2006). 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

As medidas de "proteção", "preservação", "restauração", "revalorização", 

"recuperação" ou "reabilitação" de espaços urbanos, são muito recentes na história 

da humanidade. Por muito tempo, os homens simplesmente abandonaram ou 

destruíram o que havia sido edificado no passado. A ideia de que a cidade constitui 

parte do patrimônio cultural e a busca de meios legais de proteção a esse bem, 

ocorreram no período imediatamente posterior à Revolução Francesa. As primeiras 

políticas efetivas de preservação ocorreram no contexto das grandes reformas 

urbanas da Europa, em meados do século XIX, e tiveram razões econômica e 

estratégica, de modo a evitar pilhagens generalizadas e proteger a propriedade 

pública (Choay, 2001:145-173).    

Neste contexto, não demorou para que em quase todo o mundo passasse a 

preservar seus bens, orientados, em grande medida, pelas Cartas e Recomendações 
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sobre patrimônio, uma espécie de legislação internacional que estabelece regras para 

a salvaguarda dos bens pertencentes à coletividade e que são emitidas por 

organizações como o Conselho da Europa, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); o Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS); o Conselho Internacional de Museus (ICON) e a 

Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Em se tratando de um conjunto arquitetônico situado nos centros históricos 

antigos, essa legislação orienta que a restauração ocorra de forma integrada com a 

vida contemporânea, de modo a não se ter um tratamento museal, ou seja, não privar 

esse espaço de seu uso e de seus habitantes. É com esse sentido que a 

Recomendação de Nairobi, de 1976, dispôs a importância de se evitar que as medidas 

de salvaguarda venham a acarretar a ruptura da trama social. Nesse sentido, orienta 

que não haja o traslado dos habitantes e que, para fazer frente ao aumento dos 

encargos provocados pelas obras realizadas, sejam concedidas indenizações que 

compensem a alta do aluguel, de modo que os ocupantes possam conservar suas 

habitações, seus pontos de comércio e produção, assim como seus modos de vida e 

suas ocupações tradicionais (UNESCO, 1976). 

No Brasil a discussão sobre as práticas de preservação do patrimônio cultural 

pelo Estado ganha fôlego no início do século XX. Em 1916 Alceu Amoroso apresenta 

seu artigo “Pelo Passado Nacional ” na Revista do Brasil, denunciando o descaso que 

se encontrava o acervo artístico e sacro no Estado de Minas Gerais, principalmente 

as obras que se encontravam em Ouro Preto e Diamantina. Já em 1919 Mário de 

Andrade faz uma visita a Ouro Preto com o objetivo de levantar dados sobre a 

arquitetura religiosa da cidade e depois de um ano, lança a obra “A arte religiosa no 

Brasil7 ” que, posteriormente, seria apontada como o “pontapé” inicial para a 

preservação do acervo artístico e religioso mineiro (NATAL, 2007). 

Em 1928 são realizadas as primeiras intervenções de restauração no acervo 

de Ouro Preto no tocante a igrejas e pontes sob o comando de Gustavo Barroso e 

financiadas pelo governo mineiro. Essa preocupação do poder público local passa a 

influenciar o governo federal que leva à promulgação do Decreto nº 22.928 em julho 

de 1933, tornando a cidade de Ouro Preto monumento nacional (PEREIRA, 2014). 

Observa-se que o que aconteceu em Minas Gerais, contribuiu significa mente 

para a preservação do patrimônio e mais tarde o reconhecimento deste no âmbito 
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jurídico, para garantir a preservação dos diferentes patrimônios culturais por todo o 

Brasil. 

Diante dessas pressões dos intelectuais, a partir da década de 1930 surgiram 

várias propostas com intuito de resguardar bens históricos e artísticos que mereciam 

proteção do Estado. Em 1930, o deputado baiano José Wanderley de Araújo Pinho 

desenvolveu um projeto cujo objetivo era o de criar mecanismos de proteção legal dos 

bens culturais, que foi apresentado ao Congresso Nacional, mas não obteve 

aprovação (FONSECA, 2009). 

Em 1934 o Brasil declarou sua preocupação jurídica com o patrimônio cultural 

por meio da Constituição Federal, que estabeleceu sua proteção obrigatória pelo 

poder público, sendo que cabia à União e aos estados proteger as belezas naturais e 

os objetos de valor histórico ou artístico. Posteriormente, foi promulgado o Decreto-lei 

nº 25 que criou o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Sphan) — órgão federal orientado para a defesa e proteção do patrimônio — e 

estabeleceu o instituto de tombamento, pelo qual os bens eleitos como patrimônio 

histórico e artístico são inscritos em livros do tombo, categorizados como 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Histórico; das Belas Artes; das Artes 

Aplicadas. (PEREIRA, 2014). 

Rabelo (2009) descreve que a Constituição de 1937 manteve as prerrogativas 

de proteção do patrimônio cultural mencionados na Constituição de 1934, porém, 

“alterou a palavra objetos para monumentos, incluindo ao lado dos monumentos 

históricos e artísticos, os denominados monumentos naturais” (RABELO, 2009, p.31). 

Os instrumentos de proteção dos bens culturais fundamentados pela ideia de 

nacionalidade, e a conservação de memórias da história nacional convergiram para a 

preservação do patrimônio material, especialmente os arquitetônicos, privilegiando o 

acervo vinculado ao período colonial e se aproximando das concepções do projeto do 

deputado José Wanderley de Araújo Pinho referentes à seleção de um bem pelo seu 

valor artístico e histórico, como se observa no primeiro artigo do Decreto-lei nº 25: 

 

Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937). 
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O conceito de patrimônio adotado pelo Sphan, depois Dphan, e que 

permaneceu hegemônico até o início da década de 1970, estava relacionado às 

concepções de arte, tradição e Estado-Nação de um grupo de intelectuais 

modernistas que elegeram o barroco brasileiro como arte genuinamente brasileira11. 

Apesar de parecer contraditório, os modernistas brasileiros queriam buscar a arte 

genuinamente brasileira e uma identidade nacional (TRAJANO FILHO, 2010, p.20), 

rompendo a influência europeizada do Brasil e valorizando os traços primitivos da sua 

cultura, que até então eram vistos como arcaicos e um empecilho para inserção do 

país no conjunto das civilizações modernas que preservam seus monumentos 

históricos e artísticos. 

É importante ressaltar a eficácia simbólica dessa política de proteção, pois 

quem se arriscaria a dizer que o barroco brasileiro não deveria ser protegido desde os 

anos 1930 e 1940? Isso demonstra que o “trabalho feito pelo Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional teria sido muito bem sucedido, pelo reconhecimento que 

alcançou no país e no exterior” (FONSECA, 2009, p. 19). Cabe salientar que muitos 

autores afirmam que esse poder simbólico é limitado e relativo, na medida em que 

exige uma amplitude para simbolizar a nação, e que é determinado por valores 

artísticos, históricos, arquitetônicos, arqueológicos, etnográficos e antropológicos. 

Assim, RUBINO (1996) afirma que entre 1938 e 1967, apesar da generosidade 

etnográfica do anteprojeto, que faz parte da história da fundação do SPHAN, 

populações indígenas e seringueiras que habitavam o Amazonas poderiam ter lugar 

como objeto de investigação antropológica, mas eram pouco dignas de serem fixadas 

em uma história documental e evocativa. No registro da instituição, bens móveis e 

imóveis representavam, sobretudo, o bem edificado (RUBINO, 1996, p. 101) 

Nas décadas de 1950 e 1960 ocorreram significativas mudanças nas 

temáticas sobre o desenvolvimento nacional, frente às quais o Sphan encontrou 

grandes desafios. A ideia de desenvolvimento do país que marcara a época levou à 

mobilização da instituição e de outros setores da administração pública a recorrer a 

novas alternativas de atuação (ARAÚJO; CASTRIOTA, 2012).  

Nesse ambiente, a atuação do Sphan estava incoerente com a realidade 

brasileira, pois “na medida em que se apresentava como uma atividade 

eminentemente técnica, portanto à margem dessas questões, era vista como elitista, 

pouco representativa da pluralidade cultural brasileira, e alienada em relação aos 

problemas fundamentais do desenvolvimento nacional” (FONSECA, 2009, p. 155). 
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A situação do Dphan estava muito complicada em relação ao governo federal, 

pois não havia mais o prestígio vivenciado durante o Estado Novo, o que resultava em 

dificuldades para manter preservados os bens tombados. Para Paulo Ormindo 

Azevedo (2013),  

 

Entre 1953 e 1967, o número de tombamentos havia se multiplicado por 
cinco, enquanto as verbas para a manutenção e restauração, devidamente 
deflacionadas, haviam sido reduzidas para um terço da dotação do ano- base. 
As perdas nas verbas para a divulgação cultural foram ainda maiores 
(AZEVEDO, 2013, p.21) 

Hoje o IPAHN procura promover o debate e a reflexão sobre memória e 

patrimônio cultural. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura 

que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan 

proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua permanência e 

usufruto para as gerações presentes e futuras. 

2.4 DINAMIZAÇÃO EM SÍTIOS HISTÓRICOS 

 

Um processo de gestão de sítios históricos articulado a concepção de 

conservação urbana caracteriza-se pela condução de políticas que buscam a 

conservação do patrimônio construído ao mesmo tempo em que priorizam a função 

social das áreas sob intervenção, o que pode se dá em função do estabelecimento de 

condições para que não se altere substancialmente a composição social dos 

residentes destas áreas, ou de investimentos em espaços coletivos que comportem a 

pluralidade de valores e usos que compõem os centros antigos da cidade (SOUZA; 

VIEIRA,2012). 

As autoras ainda falam que, em relação a ações voltadas a promoção da 

exploração econômica de áreas históricas, sob o ponto de vista da conservação 

urbana, o conjunto de atividades deve estimular a sociedade local e permitir que esta 

crie, gerencie e mantenha a partir da sua cultura e meio ambiente, formas sustentáveis 

de vida.  

Atualmente, o êxito de intervenções urbanas em centros históricos encontra-

se fortemente associado à articulação da noção de conservação urbana integrada. 

Desta forma, promover a conexão da gestão dos centros históricos com a gestão 

urbana das cidades corresponde em articular a preocupação com o patrimônio 
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histórico à coesão social, dinamicidade econômica e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas (SOUZA; VIEIRA,2012). 

A dinamização das cidades, bem como a sua competitividade, requer um 

desenvolvimento coeso, harmonioso e total do seu território. Os centros históricos 

apresentam-se em diversas cidades como um núcleo com limitações ao pleno 

desenvolvimento. Essas limitações transcendem os aspectos urbanísticos, sendo por 

vezes o reflexo de um quadro evolutivo de várias gerações de políticas, programas e 

visões sobre o papel dos centros históricos e o modo de convivência com o seu 

patrimônio (CARVALHO, 2011). 

O conceito de dinamizar também vem empregado segundo o mesmo autor, 

na assimilação do papel público do centro histórico onde passa pela reconstrução da 

sua dupla dimensão: como um espaço público que permite a renovação não apenas 

no âmbito do seu conteúdo individual, mas da cidade como um todo, já que é a este 

tipo de espaços, de natureza pública e coletiva, que cabe o papel de integrar e de 

organizar. 

Dentro dessa estratégia torna-se importante desenvolver programas para 

treinar membros da comunidade local na preservação do patrimônio, ambiente e 

cultura e em atividades relacionadas com turismo de modo a fazê-los receber 

benefícios do turismo. Esse benefício econômico pode ser proporcionado com a 

orientação às comunidades dos sítios históricos e em seu entorno na venda de seus 

produtos e em utilizar o patrimônio mundial para dinamizar o desenvolvimento social, 

cultural e econômico local. (LACERDA, Norma; MENDES, Silvio, 2012). 

Entende-se que ao dinamizar um sítio histórico integramente junto com a 

comunidade através de inserção de atividades de amplo interesse da sociedade local, 

de turistas e de interesse público acarreta para um envolvimento de todos e assim 

sendo possível a dinamização de um lugar histórico. 

As investigações e as publicações científicas sobre o património cultural 

refletem duas tendências evolutivas principais e configuram duas perspectivas de 

análise complementares: por um lado, a integração do património no contexto da 

regulação do uso do solo, ou seja, o património como condicionante dos instrumentos 

de planeamento territorial; por outro lado, a utilização do património cultural como 

recurso territorial para o desenvolvimento territorial, em áreas de intervenção muito 

diversas mas em geral vinculadas a processos de requalificação, revitalização e 

dinamização (TOMÁS, 2008). 
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De acordo com Brito (2002), o fato dessas áreas coincidirem, em grande parte, 

com as chamadas "áreas históricas" das cidades, imprime uma atenção especial para 

o tratamento desses setores urbanos. Nestes casos, este "diferencial" dever se 

constituir como elemento propulsor para a sua dinamização urbana, atraindo 

atividades e investimentos do setor público, privado e cooperativo, associados aos 

valores urbanos adquiridos historicamente, agregando-lhe novos valores. 

Sendo assim, é possível dinamizar áreas históricas esquecidas tanto pela 

sociedade quanto pelo poder público, economicamente e socialmente, trazendo de 

volta a questão patrimônio – cidade - sociedade, que a partir de novos usos tal 

dinamização pode ser alcançada com êxito.  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo, será apresentado dois estudos de casos de sítios históricos 

afim de compreender que através da revitalização, requalificação e reabilitação é 

possível dinamizar sítios históricos que passam por problemas de degradação física, 

problemas sociais e econômicos. 

 

3.1 A CIDADE DE QUITO – EQUADOR 

 

A cidade de Quito, capital do Equador, foi a primeira cidade no mundo a ser 

declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO no ano de 1978. O seu 

centro histórico possui uma área de 376 hectares, o maior das Américas, comportando 

uma população flutuante de 320.000 pessoas, e de aproximadamente 58.000 

habitantes, além de 5.000 edificações, sendo 100 delas monumentais. Essa área 

abriga igrejas, capelas, monastérios e conventos dos períodos de colonização 

hispânica; praças, pátios e edificações republicanas, além de uma notável arquitetura 

do início do século XX. Dentre esses conjuntos, merece especial menção a conhecida 

“escola barroca de Quito”, considerada como uma fusão da arte espanhola, mourisca, 

italiana, flamenca e indígena, que se destaca na cidade (LACERDA; ZANCHETTI, 

2012). 

O centro histórico de Quito, atualmente é considerado como um dos mais bem 

preservados de toda a América Latina, ou seja, apresenta poucas alterações físicas 

no seu conjunto monumental edificado. Tal inferência desperta o interesse para a 

gestão que esteve subjacente a essa notável preservação. A gestão da conservação 

do patrimônio desse centro foi pautada em distintos tipos de articulações, que 

espelham a diversidade das ações de planejamento e de esferas e naturezas dos 

atores envolvidos, em que se somam iniciativas municipais, estatais, nacionais, 

internacionais, privadas, públicas e cidadãs (LACERDA; ZANCHETTI, 2012). 
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Os mesmos autores narram que, o fim da década de 1960 pode ser tomado 

como marco para a reflexão sobre as experiências de gestão desse local. Em 1967, a 

municipalidade de Quito delimitou fisicamente o seu centro histórico em relação ao 

restante do seu centro urbano, por meio da Ordenanza del Centro Histórico. A partir 

dessa separação territorial, foi estabelecido o ponto inicial dos estudos de 

planejamento específico para a conservação do centro histórico de Quito, o que 

resultou na elaboração das Normas de Quito (1967). 

Pode-se considerar que as Normas de Quito (1967) relacionaram fortemente 

a proteção do patrimônio cultural à existência de planos sistemáticos de revalorização 

Figura 1: Vista para o centro histórico de Quito. 

 

Fonte: De mochila e caneca. Disponível em: 
http://www.demochilaecaneca.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/Centro-Hist%C3%B3rico-de-
Quito-4.jpg 

 

Figura 2: Vista para as ruas do centro histórico de Quito. 

 

Fonte: De mochila e caneca. Disponível em: 
http://www.demochilaecaneca.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/Centro-Hist%C3%B3rico-de-
Quito-13.jpg 
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desses bens em função do desenvolvimento econômico-social, entretanto, as ações 

de gestão do centro histórico de Quito apenas se intensificaram no fim da década de 

1970, com a chegada do título de Patrimônio da Humanidade (LACERDA; 

ZANCHETTI, 2012). 

Naquele momento, os principais problemas do centro histórico de Quito 

giravam em torno da sua desarticulação com o restante da cidade, da ocupação dos 

espaços públicos, da deterioração das infraestruturas, da degradação do meio 

ambiente, da falta de manutenção das edificações, da substituição desenfreada do 

uso habitacional pelo comercial, da desvalorização do solo e do valor imobiliário, da 

ausência de incentivos de melhoria dos problemas urbanos e da falta de consciência 

da população sobre a importância patrimonial da área (ARIZAGA, 2002 e 2006). 

Em 1984, o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, responsável pela 

proteção dos bens salvaguardados institucionalmente no Equador, delegou à 

municipalidade de Quito a custódia das áreas tidas como de valor histórico e 

patrimonial localizadas dentro da sua área de jurisdição. Essa modificação das esferas 

na proteção de bens foi possível graças à criação da Comisión del Centro Histórico 

como uma instância específica do governo municipal. Essa ação foi responsável pelo 

incremento na criação e implementação de políticas locais voltadas para a 

preservação patrimonial (LACERDA; ZANCHETTI, 2012). 

Lacerda e Zanchetti salientam que é importante situar que, com o 

acontecimento de um significativo abalo sísmico em 1987, as ações e a gestão da 

conservação do centro de Quito se intensificaram bastante. Esse evento possibilitou 

a reflexão sobre as possibilidades da perda do notável patrimônio edificado, 

motivando o diálogo e o intercâmbio institucional e cidadão. A partir de então, foi criado 

o Fondo de Salvamento del Património Cultural (FONSAL), por meio de lei aprovada 

no Congresso Nacional. O FONSAL, instrumento regulado pela municipalidade, tinha 

como premissa levantar fundos e direcioná-los para a conservação patrimonial. Da 

sua época de implementação até 1990, foram estabelecidas três fontes de 

arrecadação, o Fondo Nacional de Emergências (10%), as contribuições do imposto 

de renda arrecadado no Distrito Metropolitano (6%) e os impostos de espetáculos 

públicos de Quito (2%). Devido aos recursos arrecadados pelo FONSAL para obras 

de conservação, grande parte das edificações monumentais e dos espaços públicos 

do centro histórico de Quito encontram-se atualmente em sua autenticidade e 

integridade preservadas. 
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Paralelamente aos primeiros momentos da atuação do FONSAL, foi iniciado 

pela municipalidade o Plan Maestro de las Áreas Históricas de Quito, no ano de 1989. 

Essa proposta se direcionou à reabilitação integral do centro histórico de Quito e 

contou com a colaboração institucional do governo espanhol, intermediada pela 

Agencia Española de Cooperación Internacional. Nos objetivos gerais desse plano 

estavam prescritos: o aprofundamento da democracia, a continuidade da promoção 

da descentralização administrativa e a garantia da participação. O plano teve a 

duração de dois anos e, apesar de não ter tido um caráter de operacionalização, 

contribuiu em grande medida ao buscar coordenar os esforços de instituições e 

organismos envolvidos na reabilitação de áreas históricas, servindo de modelo para 

muitos dos seus sucessores (LACERDA; ZANCHETTI, 2012). 

O êxito do FONSAL e do Plan Maestro reafirmou a necessidade da 

continuação da descentralização administrativa nos quesitos tocantes à preservação 

do centro histórico, de modo que o passo seguinte foi dado por meio da criação da 

Ley de Régimen para El Distrito Metropolitano de Quito, que entrou em vigência no 

fim do ano de 1993. Essa lei previu uma nova modalidade da descentralização do 

governo, dividindo toda a região metropolitana da capital equatoriana em 

administrações zonais. Entretanto, apesar da separação do território em diversas 

áreas de atuação, as diferentes zonas atuavam de forma integrada entre si, rompendo 

um possível isolamento administrativo em função dessa separação. Desse modo, já 

no ano de 1994, encontrava-se estabelecida a administração da zona central, que 

compreendia o centro histórico de Quito. Essa experiência, que formalizou a 

aproximação entre o poder público local e a população, possibilitou um grande 

intercâmbio entre esses dois grandes atores no processo de reabilitação do centro, 

além de um processo participativo mais intenso e direto de ambos (LACERDA; 

ZANCHETTI, 2012).  

Ortega (2001) destaca como avanço, neste zoneamento administrativo, o 

trabalho em co-gestão na preservação patrimonial realizado pelos bairros e pelo 

município. Essa capitalização das atividades de gestão da preservação patrimonial 

possibilitou a discussão e ação sobre as principais questões presentes no centro 

histórico, como o reordenamento do seu comércio informal. 

Com a consolidação da administração específica da zona central foi 

estabelecido o programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito. Esse 

programa, por sua vez, foi executado pela Empresa del Centro Histórico (ECH), 
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organismo criado a partir da parceria do município do Distrito Metropolitano de Quito, 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Fundación Caspicara, ou 

seja, uma companhia mista de gestão urbana. Essa proposta, que mobilizou um 

organismo multilateral de crédito, também viabilizou economicamente o programa por 

meio do levantamento de um empréstimo com o BID. Este programa de reabilitação 

se voltou para quatro frentes de ação distintas, mas interligadas entre si: a adequação 

e melhoramento de equipamentos urbanos, o melhoramento ambiental, a 

sustentabilidade social e a reativação econômica, este último concebido para 

incorporar o setor privado à reabilitação em projetos que exploram e aproveitam o 

potencial econômico, turístico e cultural da área. Cabe destacar a existência de 

projetos municipais inseridos dentro do programa de reabilitação que foram Vivienda 

Solidária, que foi o mais exitoso da empresa (LACERDA; ZANCHETTI, 2012).  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dessa forma, o programa de reabilitação foi especialmente direcionado para 

a realização de obras de reabilitação de edificações no centro histórico, melhoria do 

espaço público e da infraestrutura urbana. Os recursos captados pelo FONSAL, além 

de incentivos e subsídios locais, também se somaram aos dispositivos para a 

recuperação de imóveis da iniciativa privada (LACERDA; ZANCHETTI, 2012). 

Lacerda e Zanchetti (2012) concluem que através dessas políticas públicas 

de conservação do patrimônio, de desenvolvimento econômico e de tratamento dos 

conflitos urbanos e sociais empreendidas pela articulação de diversos atores, mas 

Figura 3: Vista para as ruas do centro histórico de Quito. 

 

Fonte: De mochila e caneca. Disponível em: 
http://www.demochilaecaneca.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/Centro-Hist%C3%B3rico-de-
Quito-11.jpg 
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encabeçados pelo poder local, observa-se que a municipalidade foi convertida em um 

canalizador das iniciativas nacionais e internacionais, sejam elas de origem pública 

ou privada em prol do centro histórico de Quito. Esse novo papel do município como 

promotor, facilitador, autor de normas e mediador para a promoção do 

desenvolvimento local assegurou uma posição destacada até os dias atuais da gestão 

do patrimônio cultural integrado no Equador. 

As diretrizes seguidas na cidade de Quito para que ele se tornasse um centro 

histórico consolidado e em um dos mais bem preservados da América Latina como já 

foi citado, baseia-se na delimitação do centro histórico em relação ao centro urbano, 

criação da normas de Quito, criação da Comisión del centro histórico (políticas locais 

voltadas para a preservação patrimonial), criação do FONSAL, onde levantou fundos 

e direcionou para a conservação do patrimônio, criação do Plan Maestro de las áreas 

históricas de quito (reabilitação integral do centro histórico), criação da ley de régimen 

para el districto metropolitano de Quito que consistiu na descentralização do governo, 

dividindo em zonas administrativas a região metropolitana, porém apesar de 

separadas elas atuavam de forma integrada entre si, a aproximação do poder público 

local e a população e por último o estabelecimento do programa de Rheabilitación del 

Centro Histórico de Quito que consistiu na adequação e melhoramento de 

equipamentos urbanos, melhoramento ambiental, a sustentabilidade social e a 

reativação econômica (projetos que explorem e aproveitam o potencial econômico, 

turístico e cultural da área). Ou seja, as diretrizes bem pensadas e elaboradas, é 

possível transformar um patrimônio em degradação e sem vida, em uma área 

consolidada. 

 

3.2 O CASO RECENTE DA RIBEIRA, NATAL/RN 

A história do bairro da Ribeira se confunde com a história de Natal, que, por 

sua vez, já nasceu cidade, em 1599, sem nunca ter sido vila ou povoado. No entanto, 

ao longo dos três primeiros séculos pouco se desenvolveu; somente nas últimas 

décadas do século XVIII começa a consolidação de dois núcleos urbanos, um na 

porção elevada da cidade (Cidade Alta) e outro na parte baixa (Ribeira), onde se 

localizava o porto de ancoragem de embarcações, às margens do Rio Potengi (SILVA, 

2002). 

As construções foram sendo erguidas ao longo dos anos. No ano 1850, foram 

construídos os primeiros prédios da Rua Chile, antiga Rua do Comércio (figura 01). 
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Em 1869, a Ribeira passou a abrigar a sede administrativa da Província, que se 

transferiu para um sobrado na Rua Chile, local no qual permaneceu até o ano de 1912. 

No início do século XX, são construídas edificações imponentes, como o Teatro 

Alberto Maranhão e o prédio da Junta Comercial do Estado (VELOSO, 2011). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar do caráter comercial da Ribeira, desde seu povoamento, o uso 

residência também constituía parte significativa das edificações da área. Até meados 

dos anos 1930, os bairros da Ribeira e Cidade Alta eram interligados apenas por uma 

via (atual Junqueira Aires), que cruzava um braço do Rio Potengi, responsável pelos 

constantes alagamentos na área. Assim sendo, esses dois bairros tinham vidas quase 

que independentes (VELOSO, 2011). 

Ainda de acordo com Veloso (2011) com a implantação do Plano “Cidade 

Nova” no início século XX, surgem dois novos bairros residenciais (Petrópolis e Tirol) 

e o comércio tende a se concentrar na Cidade Alta. A Ribeira passa por sua primeira 

crise. 

É durante a II Grande Guerra Mundial que o bairro conhece o seu apogeu. Em 

função da posição geográfica privilegiada, foi instalada na cidade de Natal uma base 

aérea norte americana, sendo intenso o fluxo de soldados e de dólares. O porto e a 

base hidroviária do Potengi também vivenciaram grande movimentação. Na esteira 

deste processo, surgiram hotéis, cinemas, clubes de lazer noturno e novos pontos de 

Figura 4: Antiga Rua do Comércio – atual Rua Chile. 

 

Fonte: SEMURB/PMN. Disponível em: 
https://docente.ifrn.edu.br/isabeldantas/producao-

cultural/memoria-e-patrimonio-cultural/iniciativas-culturais-
e-revitalizacao-de-centros-historicos-o-caso-recente-da-

ribeira-natal-rn.-veloso-maisa 
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comércio. A Ribeira transformou-se em palco de importantes eventos políticos, 

administrativos, econômicos e culturais, assim como local de divertimento (COSTA, 

2006). 

Com término da Guerra, que levou consigo pessoas e dinheiro, o bairro entra 

em um longo e contínuo processo de decadência, o que se intensificou, ainda mais, 

com o deslocamento do comércio atacadista para o bairro do Alecrim e do varejo para 

a Cidade Alta, e nos fins dos anos 70, com a transferência do terminal rodoviário para 

a Cidade da Esperança. Soma-se a isso o próprio crescimento urbano da cidade, com 

o surgimento de novos bairros e conjuntos habitacionais e novos centros comerciais, 

que passaram a fazer concorrência com o tradicional comércio da Ribeira e Cidade 

Alta (VELOSO, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos anos 80 e 90, a área resiste através de um comércio cada vez mais 

enfraquecido, e de estabelecimentos de prestação de serviços, principalmente 

oficinas de serviços náuticos, consertos em geral e depósitos, e também, por meio do 

uso institucional de bancos, correios, sindicatos, entre outros (SILVA, 2002). 

A revitalização da Ribeira tem início nos anos 90 por meio de um conjunto de 

propostas de intervenção no bairro, visando a preservação do patrimônio histórico 

edificado e a recuperação dos espaços públicos. Dentre outras iniciativas por parte do 

poder público, destacam-se: o Projeto Viva Ribeira, o Projeto Fachadas da Rua Chile, 

Figura 5: Vista para a rua do Chile atualmente. 

 

Fonte: Bandeira et al, 2011. Disponível em: 
https://docente.ifrn.edu.br/isabeldantas/producao-

cultural/memoria-e-patrimonio-cultural/iniciativas-culturais-
e-revitalizacao-de-centros-historicos-o-caso-recente-da-

ribeira-natal-rn.-veloso-maisa 
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a reformulação da Praça Augusto Severo com o Largo do Teatro Alberto Maranhão e 

o Projeto do Canto do Mangue. Mais recentemente, já nos anos 2000, como resposta 

às diretrizes nacionais, assistiu-se à implantação de programas voltados ao estímulo 

do uso habitacional, com destaque para o Programa REHABITAR que data de 2002. 

Em 2005, foi elaborado o Plano de Reabilitação de Áreas Centrais – PRAC-RIBEIRA 

(TINOCO; TRIGUEIRO; FERRAZ, 2005, p.05). 

O PRAC-RIBEIRA tem como objetivos a elevação da autoestima dos 

moradores do bairro através da reabilitação, recuperação ou melhoria dos espaços 

públicos existentes; a ocupação e o uso de edificações subutilizadas, com ênfase aos 

usos habitacionais e mistos, no sentido de recuperar as características arquitetônicas 

da edificação; a melhoria das condições de moradia da população de baixa renda, em 

especial àquelas da comunidade do Maruim; ter subsídios (informações, magnitude 

de impactos e custos associados) para negociar com agentes interessados em 

desenvolver propostas e projetos na área de intervenção. São também previstos 

incentivos para a requalificação de bares, boates e restaurantes, associados ao 

tratamento urbanístico de becos, travessas e espaços públicos em geral. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2005). 

No final de 2010, foi feito o tombamento pelo IPHAN do sítio histórico de Natal, 

delimitado por fração dos bairros da Cidade Alta e da Ribeira, e uma série de 

programas e ações foi prevista no âmbito do PAC - Cidades Históricas. No entanto, 

foram conquistados recursos apenas para uma pequena parte dos projetos previstos, 

como a restauração do Forte dos Reis Magos (VELOSO, 2011). 

A elaboração destes programas indica que ações conjuntas têm sido 

discutidas e pensadas no âmbito local e alguns dos projetos a elas vinculados foram 

de fato implementados (como a recuperação de algumas das fachadas do casario da 

Rua Chile, a reforma da Praça Augusto Severo e do Canto do Mangue), mas, na 

prática, observa-se que foram ações pontuais, realizadas em tempos distintos. O 

Programa REHABITAR não atingiu seus objetivos no que diz respeito à reutilização 

de edificações históricas. Mas logrou êxito o estímulo ao uso residencial na fração 

adensável do bairro com a construção de torres de condomínios verticais para as 

classes média e média alta. Cerca de mil unidades habitacionais devem, em breve, 

receber algo em torno de quatro mil novos moradores. Certamente, uma nova 
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vitalidade está por vir. Enquanto planos e projetos públicos tramitam nas instâncias 

burocráticas, é sobretudo no âmbito da iniciativa privada que se pode vislumbrar ações 

mais eficazes para reconstrução da identidade cultural da Ribeira, foco de nossa 

discussão neste texto (VELOSO, 2011). 

Atraídos pela memória de um lugar outrora boêmio e charmoso que decerto 

jamais viveram, mas também pelos baixos custos dos imóveis e dos incentivos de leis 

federal e estadual de promoção da cultura (respectivamente Leis Rouanet, Djalma 

Maranhão e Câmara Cascudo), em 2000, o grupo de teatro Clowns de Shakespeare, 

fundou o Espaço Cultural Casa da Ribeira (VELOSO, 2011). 

De acordo com Veloso (2011) o grupo sonhava há anos com um lugar onde 

pudesse não só montar e apresentar seus espetáculos, mas também oferecer aos 

artistas e ao público potiguar um espaço para temporadas e festivais. “Uma casa, no 

sentido mais acolhedor da palavra, que tivesse qualidade técnica acima das já 

encontradas em Natal. Ao encontrar um prédio que, há 10 anos fechado encontrava-

se praticamente em ruínas, o sonho do grupo virou um projeto”. Para atrair o interesse 

do público e recursos para o projeto, o grupo empreendeu a atividade denominada 

“Na Rua da Casa”: 

“Um verdadeiro festival multi-artístico que passou a ser realizado 
mensalmente aos domingos”. Foram, sem dúvida, as 19 edições do evento, 
realizado em frente ao casarão ainda em ruínas, com a participação 
voluntária de artistas, que o sonho da Casa começou a ser compartilhado 
com a população de toda a cidade”. 

O projeto Casa da Ribeira conseguiu então com o apoio financeiro de várias 

empresas privadas e públicas (principalmente dos ramos da telefonia, petróleo, 

energia elétrica, construção civil e, posteriormente, de um banco). Os antigos casarão 

à rua Frei Miguelinho, o qual já havia abrigado diversos usos (hospedaria, padaria e 

armazém de construção), foi adquirido e reformado. O projeto de reuso do arquiteto 

Haroldo Maranhão restaurou a antiga fachada e previu espaços internos modernos 

que abrigam uma sala de espetáculos com 170 lugares, um hall de exposições, 

café/bar e espaços de apoio (Veloso, 2011). 

Atualmente, a Casa da Ribeira mantém em operação simultânea 03 projetos 

socioculturais que beneficiam aproximadamente 30.000 pessoas, entre artistas, 

público usuário e produção. É também um dos grupos idealizadores e coordenadores 
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do recém-implantado “Circuito Cultural Ribeira”, apresentado adiante. Enfim, trata-se 

de um projeto vitorioso, fruto do empreendedorismo de jovens incansáveis na defesa 

do patrimônio cultural potiguar (Veloso, 2011). 

Outro projeto de iniciativa privada espontânea, e que tem trazido uma nova 

vitalidade à Ribeira, foi idealizado e implementado por um grupo musical denominado 

Catita, Choro e Gafieira. Surgiu de uma roda de choro tocado informalmente nas 

calçadas da Cidade Alta (Beco da Lama) e que, diante do aumento expressivo de 

frequentadores e também pela ausência de segurança e infraestrutura adequadas, 

desceu à Ribeira para se instalar num antigo imóvel semi-degradado (VELOSO, 

2011). 

Foi assim que surgiu o "Buraco da Catita" em abril de 2008, localizado na 

esquina da Rua Câmara Cascudo com a Travessa José Alexandre Garcia. "O Espaço 

surgiu espontaneamente por iniciativa de artistas músicos e arquitetos, como parte 

integrante de um movimento cultural maior pela revitalização do nosso centro 

histórico", explica Marcelo Tinoco, arquiteto, professor e um dos músicos fundadores 

do Grupo (VELOSO, 2011). 

Desde então, o prédio onde se instalou tem passado por uma série de 

adaptações, culminando com a construção do calçadão em julho de 2010. O “Buraco 

da Catita” tem atraído cada vez mais público de diferentes idades e gerado um efeito 

multiplicador no seu entorno, com a chegada de novos estabelecimentos comerciais 

(VELOSO, 2011). 

Ambos os projetos influenciaram positivamente uma série de outras iniciativas 

culturais e comerciais no bairro, com a instalação de novos grupos artísticos, bares e 

restaurantes e pequenos comércios de apoio. Mais uma vez, percebendo o grande 

potencial gerado, as Casas da Ribeira, juntamente com o Espaço Cultural Dosol, 

propuseram um evento para reunir todas estas iniciativas, criando, com apoio do setor 

privado, o Circuito Cultural Ribeira, uma espécie de retomada da antiga atividade “Na 

Rua da Casa”, que agora se expandiu para todas as ruas do bairro (VELOSO, 2011).  
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Com apenas duas edições, o evento já se transformou numa das maiores 

atrações culturais da cidade. Na tarde e noite do primeiro domingo de cada mês, várias 

atividades são simultaneamente desenvolvidas em vários pontos da Ribeira, 

congregando teatro, música, dança, recitais de poesia, exposição de artes, e ainda 

um passeio ciclístico pelo bairro. Além da Casa da Ribeira e do Espaço Cultural Do 

Sol, participaram do evento o Espaço Cultural Buraco da Catita, o Espaço Gira Dança, 

o Poesia Esporte Clube, o Atelier Flávio Freitas, dentre outros. “O Circuito Cultural 

Ribeira mostrou que foi um sucesso. Muita gente de todas as idades, em família, com 

os tios, avós, filhos, amigos, vindo de bicicleta, ônibus, carro, ou de táxi. Tinha 

atrações para os mais variados gostos e com toda a programação gratuita” (VELOSO, 

2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de ter tido algumas diretrizes traçadas para a consolidação do 

patrimônio histórico do bairro da Ribeira, como a revitalização, recuperação dos 

espaços públicos, criação políticas públicas inclusive do tombamento pelo Iphan e 

programas de reabilitação e requalificação de alguns edifícios por exemplo e ações 

Figura 6: Casa da ribeira antes e depois da reforma. 

 

Fonte: Casa da Ribeira. Disponível em: www.casadaribeira.com.br 

 

 

 

Figura 7: Espaço Cultural Buraco da Catita. Ribeira, Natal. 

 

Fonte: Blog buraco da Catita. Disponível em: http://buracodacatita.blogspot.com/ 
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conjuntas no âmbito social, não obtiveram êxito, isso porque apenas alguns projetos 

foram colocados em prática e em épocas distintas, vindo prolongando desde os anos 

90.  

Porém é na iniciativa privada que ações foram mais eficazes para a 

reconstrução da identidade do bairro da Ribeira, foram essas a fundação do espaço 

cultural casa da Ribeira e a fundação do ‘’Buraco da Catita’’, onde a partir desses 

espaços que surgiram outras iniciativas culturais e comerciais no bairro com a 

instalação de grupos artísticos, bares, restaurantes e comércios de apoio e além de 

uma festa que acontece no bairro cultural que atrai toda a cidade para participar do 

evento.  

 

3.3 CONSIDERAÇÕES  

 

Os estudos de caso mostram que estudar e seguir as diretrizes traçadas para 

obter sucesso no produto final é essencial, é um trabalho que requer bastante estudo 

e atenção, não levando em conta somente o aspecto físico, mas também a relação 

comunidade e patrimônio, pois não tem como só pensar na intervenção sem incluir a 

população, ela é que vai fazer o ‘’produto’’ funcionar e dar certo. Revitalizar, 

requalificar e reabilitar usando políticas públicas, incluindo novos usos e incluir/pensar 

na comunidade são diretrizes essenciais para o sucesso de um bem em degradação 

física e social obter êxito em seu produto final. 

Um exemplo a ser dado onde fez com que a diretriz traçada não desse certo 

foi o caso do Pelourinho, na Bahia. Segundo Zanirato (2007) a principal diretriz traçada 

era revitalizar/requalificar o sítio histórico direcionando-o a atividade turística através 

do processo de gentrificação, este que excluía a comunidade local empobrecida pelas 

classes sociais mais elevadas, o que ocasionou o não sucesso desse projeto, ou seja, 

com o passar do tempo esta diretriz mal pensada resultou-se no abandono do local, 

onde novos projetos tiveram que ser pensados para a recuperação física, sentimental 

e cultural da área para com a comunidade.  
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4 DIAGNÓSTICO DO LOCAL 

 
Neste capítulo será apresentado o diagnóstico do sítio estudado feito in loco, 

em dias e horários diferentes, onde foi possível identificar o cotidiano do porto e 

também haver proximidade com moradores locais mais antigos, moradores do bairro 

vizinho, onde assim fosse possível observar e detectar com mais precisão qual é a 

atual realidade do Sítio Histórico do Porto de São Mateus. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO 
 

O sítio histórico a ser estudado está localizado na cidade de São Mateus, norte 

do Estado do Espírito Santo. (mapa 1) 

 

 

 

 

 

 

São Mateus é o segundo município mais antigo do Brasil com mais de 460 

anos e sétimo mais populoso do estado do Espírito Santo, sendo considerado um 

marco no solo espírito-santense. (Governo do Estado do Espírito Santo, 2015). 

Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 109.028 habitantes, sendo que em 2017 a 

população estimada ficou em torno 128.449 habitantes segundo o mesmo instituto. 

Mapa 1: Localização da cidade de São 
Mateus – ES. 

 

Fonte: WIKIPÉDIA. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_

Mateus_(Esp%C3%ADrito_Santo) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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O sítio situa-se na parte conhecida como Cidade Baixa, no bairro Porto (mapa 

2), seu nome deriva do cais encontrado as margens do rio Cricaré, que teve grande 

importância no desenvolvimento econômico da região, sendo o principal porto 

negreiro do Brasil Colônia, fazendo fronteira com o Centro da cidade conhecido 

também como cidade Alta. Neste contexto, pode-se ressaltar que as pessoas que 

moravam e tinham comercio na parte baixa, por conta da decadência do porto, 

decidiram sair de lá e irem para a parte alta, onde moradores antigos contam que era 

uma estratégia defensiva, pois do alto poderiam avistar os invasores, em especial os 

indígenas, também ficariam livres do incômodo provocado pelos mosquitos existentes 

na beira do rio e por conta do predomínio do vento nordeste mais no alto para 

minimizar o calor dos trópicos era outra vantagem encontrada para esta mudança de 

espaço. 

 

Portanto, esses fatores foram decisivos para a ocupação inicial na parte mais 

alta do rio Cricaré, dando condições para o início da implantação das primeiras formas 

espaciais, originando, assim, o núcleo de São Mateus. Atualmente o bairro Porto é 

considerado um dos mais pobres e marginalizados da cidade, fato esse um dos 

Mapa 2: Localização Sítio histórico do porto de São Mateus. 

 

Fonte: Google Earth (modificado pelo autor). 

 

CENTRO 

PORTO 

N 
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inibidores de que a população e visitantes frequentem o lugar, ou seja, faltando um 

olhar da sociedade para com o porto. 

Como pode ser observado no mapa 2 acima, foi traçada uma poligonal para 

estudo da área ao redor do sítio histórico para um melhor entendimento do problema 

estudado em relação ao sítio. Dentro desta poligonal está incluso o Rio Cricaré, sendo 

ele um dos pontos mais importantes já que por conta dele que o Porto surgiu iniciando 

sua atividade econômica da então vila, a área de Interesse ambiental às margens do 

Rio, também está incluso nesta poligonal uma área correspondente ao bairro Porto 

(cidade baixa) onde está situado o Sítio Histórico e uma parte do centro (cidade alta), 

bem como de seus acessos principais, edificações que interferem na paisagem do 

Sítio (onde é nítida a verificação de diferenças sociais através das próprias 

construções) e também de outras edificações que são consideradas patrimônios 

culturais para a cidade situados no centro, que foram construídos assim que o núcleo 

da cidade começou a ser erguido na parte alta onde possui relação com o Sítio, como 

a igreja Matriz, Igrejinha velha, casa de câmara e cadeia e Igreja de São Benedito 

bem como de sua praça, edificações estas que estão em bom estado até os dias de 

hoje, como pode ser observado no mapa 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

Sítio histórico 
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4.2 HISTÓRIA 
 

A história do Sítio Histórico do Porto de São Mateus está fortemente vinculada 

ao surgimento da cidade e de seu desenvolvimento econômico, político e social. Foi 

a partir do Porto que a cidade de São Mateus teve sua origem.  

A SECULT (2008) narra a história do porto de São Mateus e da cidade quando 

os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região de São Mateus por volta 

do ano 1544. Por este motivo, o local é considerado um marco na colonização do solo 

do Espírito Santo.  

Atraídos pelo boato de que havia minerais preciosos na cabeceira do rio, 

aventureiros de toda parte não tardaram a chegar à região. Com a intensificação da 

exploração, os mineradores começaram a movimentar o comércio local. Eles 

trocavam seus achados por alimentos, como a farinha de mandioca, o peixe, o sal e 

outros produtos.  

A SECULT (2008) ainda diz que apesar da existência do ouro, o futuro do fértil 

vale estaria fundamentado, principalmente, na agricultura. Desde 1621 chegavam, ao 

Espírito Santo, negros cativos para o trabalho da lavoura e junto com estes, chegavam 

também novas técnicas de produção agrícola e novas culturas, gerando um rápido 

desenvolvimento para a região.  

O governo português, percebendo o perigo de perder o controle sobre as 

minas de ouro resolveu tomar providencias enérgicas para se evitar a subida de 

colonos para o sertão.  

O marques de Pombal nomeou Thomé Couceiro de Abreu com amplos 

poderes inclusive de criar vilas para a implantação da ordem pública e garantia da 

soberania portuguesa na região. Ele toma as medidas necessárias para a elevação 

da povoação a categoria de Vila Nova do rio de Sam Matheus. 

Em 1751, o antigo povoado passou a distrito e, em 1764, foi transformado em 

vila, pertencendo à Comarca de Porto Seguro, Província da Bahia. Dentre as 

providencias tomadas no ato de fundação da vila é destaque a medição das ruas e do 

largo da praça próximo a igreja matriz de São Mateus, o início da construção de Casa 

de Câmara e Cadeia e a implantação do Pelourinho.  

Nessa época, com a economia mais desenvolvida, iniciou-se em São Mateus 

a produção de farinha de mandioca, cana-de-açúcar e cereais, e a exploração de 

madeira.  
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Até o final do século XIX, a produção de farinha de mandioca era a base da 

economia mateense e a cidade era a maior produtora da costa brasileira. Mesmo após 

a implantação da cultura do café, a cultura da mandioca manteve-se como principal 

fonte de riqueza e foi graças à movimentação gerada pela comercialização da 

mandioca, que o porto se estruturou permitindo posteriormente a exportação do café.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade, edificada sem simetria e à pequena distância do rio, seguia os 

padrões urbanos das cidades portuguesas. A área situada próxima ao rio e ao porto 

tornou-se um centro aristocrático e o principal núcleo de atividades da população. 

Essa aristocracia local trouxe arquitetos portugueses que edificaram a maioria dos 

casarões do porto. Além disso, as ruas foram calçadas com pedras trazidas pelos 

navios e o cais do porto pôde ser protegido, facilitando a atracação dos navios.  

As transações eram feitas na praça em frente ao cais, onde os escravos 

ficavam presos para serem marcados e depois seguiam para o pátio onde eram 

expostos aos senhores. No Porto de São Mateus desembarcou um grande número 

dos negros que vieram para o Brasil. 

Este crescente desenvolvimento da região portuária durou até a década de 

1920, e depois de superada a fase áurea da economia cafeeira no Estado, entre 1920 

e 1950, o Porto de São Mateus começou a demonstrar sinais de decadência. 

  

 

Figura 9: Vista para os casarios. 

 

Fonte: Estação capixaba (Imagem cedida por Altair Malacarne). 
Disponível em: 

http://www.estacaocapixaba.com.br/2016/01/reminiscencias-de-sao-
mateus.html 

 



52 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até o final da década de 1930, os meios de transporte de passageiros ou de 

mercadorias para toda a região norte do ES eram os animais e os pequenos navios 

que aportavam em São Mateus. O movimento no Porto era intenso, com os trapiches 

cheios de mercadorias para exportar e as vendas ou armazéns com mercadoria para 

vender aos moradores locais e aos das vilas do interior como Barra de São Francisco, 

Nova Venécia, Boa Esperança e outras, todas ainda pertencentes ao território de São 

Mateus. A maior parte das mercadorias produzidas nas fazendas era trazida em 

canoas e vogas para o Porto, onde eram vendidas para consumo local ou exportação 

Figura 10: A espera pela chegada de um navio ao porto. 

 

Fonte: Projeto Cricaré. Disponível em: 
https://projetocricare.blogspot.com/2012/09/a-capital-nacional-

da-farinha.html 

 

Figura 11: Vista do porto da cidade de São Mateus em 1916. 

 

Fonte: Projeto Pip Nuk (Acervo Rogério Frigerio Piva). 
Disponível em: http://projetopipnuk.blogspot.com/2012/10/ 
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para outras cidades. O trem de ferro também chegava ao Porto lotado de madeira e 

de mercadorias que eram trazidas de Nova Venécia e das outras localidades daquela 

região. O comércio de São Mateus estava todo localizado na cidade baixa, com 

poucos estabelecimentos na cidade alta. Por causa da profundidade e largura do rio 

em alguns lugares, os navios só podiam entrar ou sair de 15 em 15 dias com as marés 

mais altas. 

Com a abertura das primeiras estradas de rodagem, a partir de 1938, ano em 

que se inaugurou a estrada ligando São Mateus a Linhares, o declínio das atividades 

econômicas que se desenvolviam no porto se acentuou. O transporte por navio 

entrava em decadência e o velho Porto foi perdendo as grandes casas comerciais que 

se mudaram para a cidade alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os casarões abandonados passaram a ser ocupados por prostitutas que 

mantinham com dificuldade seus cabarés. As edificações existentes passaram a ser 

modificadas para atender aos cabarés que passaram a ser importantes para a vida da 

cidade, pois as famílias tradicionais viviam do aluguel de suas antigas residências no 

Porto e moravam na cidade alta. Pouco a pouco os cabarés foram se transformando 

em prostíbulos de baixa reputação transformando a cidade baixa numa zona de baixo 

meretrício.  

 

Em 1968, depois da ocorrência de muitos crimes de prostituição, foi 

determinada a retirada das prostitutas que foram obrigadas a se mudarem para o 

Figura 12: Porto de São Mateus ainda com o mercado municipal na 
praça. 

 

Fonte: Disponibilizado pelo Iphan-Vitória, ES. 
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Encruzo (BR-101 com estrada para Boa Esperança e Conceição da Barra) onde elas 

construíram pequenos casebres e continuaram suas atividades. Com o fechamento 

dos cabarés, toda a área entrou em um grande processo de deterioração física e 

social.  

O autor finaliza afirmando que a decadência do porto nas atividades 

comerciais e de exportação afeta a economia do município, que voltaria a ser 

incrementada com a instalação de indústrias de grande porte, como a Petrobrás e a 

Aracruz Florestal, a partir da década de 1960. 

 

4.3 PROCESSO DE TOMBAMENTO DO SÍTIO HISTÓRICO 
 

A importância e o valor histórico cultural que o porto possui fez com que ele 

tivesse reconhecimento pelo Estado pela sua relevância histórica, urbanística, 

arquitetônica e paisagística, onde foi eleito para o seu tombamento em nível estadual, 

pelo CEC (Conselho Estadual de Cultura), sendo que foi o primeiro sítio a ser tombado 

e o único vinculado ao ciclo da mandioca, sendo os posteriores todos vinculados ao 

ciclo do café.  

Lordello (2018) diz que o tombamento do Porto de São Mateus foi instituído 

por meio da Resolução nº01/76, datada de 18 de outubro de 1976, quando presidia o 

Conselho Estadual de Cultura o professor Arabelo do Rosário. Esse tombamento 

abarcou 33 edifícios, térreos e sobrados, tendo sido a primeira iniciativa de 

tombamento de nível estadual no Espírito Santo. Releva informar ainda que os 

estudos precedentes ao tombamento de São Mateus foram feitos em 1975, por um 

grupo de trabalho guiado pela professora Maria Cecília Jahel Nascif. 

Sugeria-se na época a demolição do mercado para que ali fosse recolocado 

o Chafariz, que na ocasião estava na cidade alta, feito o replantio das palmeiras e a 

melhoria nos acessos, respeitando o antigo calçamento (SECULT, 2008). 

No Livro de Tombo Histórico foram registradas 21 inscrições correspondentes 

a 32 imóveis mais o tombamento do chafariz, inscrito no Livro de Tombo como obra 

de arte (SECULT, 2008).  

A Resolução nº 01/76 aprova o tombamento apenas dos imóveis, não citando 

a preservação que deveria ser garantida para o calçamento, nem estabelecendo o 
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tombamento rígido e o de vizinhança e nem os índices de uso e ocupação (SECULT, 

2008). 

Ou seja, o sítio histórico do porto de São Mateus foi tombado pela Resolução 

nº 01 / 1976 – Conselho Estadual de Cultura / Inscrição no Livro do Tombo Histórico 

sob o nº 01 a 21, às Folhas 02, 03 e 04, sendo este o primeiro Sítio Histórico a ser 

tombado em todo o Estado. 

No caso do Porto de São Mateus, o tombamento atingiu um conjunto de 

imóveis, que passam a ser chamados, tecnicamente, de bens. Bens tombados são 

entendidos como bens da coletividade, pois a cultura diz respeito à coletividade que a 

constrói, sendo dela o direito à memória (LORDELLO, 2018). 

 

4.4 PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO JÁ OCORRIDOS NO SÍTIO 
 

Depois de tombado pelo CEC, o porto já se encontrava em péssimo estado 

de conservação, sendo assim, precisou haver processos de restauração para com os 

imóveis. Dentre esses processos, ocorreu vários em diferentes momentos de 1976 

quando foi tombado até 2016, quando foi revitalizada a atual casa de cultura da 

cidade.  

Lordello (2018) retrata que o mandato de Pedro dos Santos Alves (01/01/1989 a 

31/12/1992) foram restaurados, por exemplo, a Câmara Municipal, o Arquivo, a 

Biblioteca e Secretaria de Cultura, Posto Médico e o Mercado Municipal. Ademais, 

foram desapropriados e indenizados três sobrados, que foram restaurados pela 

empresa Aracruz Celulose S/A. Tais sobrados vieram a ser ocupados nos anos 

1990/1991, informam Nardoto e Lima (2001) que acrescentam que essa ocupação 

contribuiu para a reintegração do Porto à urbe e para engrandecer a autoestima dos 

seus moradores. 

No decurso das obras dos anos 1997/1998, o Mercado Municipal (figura 13), 

que ficava na praça portuária, foi demolido em meio a uma polêmica envolvendo a 

então chamada Secretaria Estadual de Cultura, que defendia a demolição por se tratar 

de uma construção de uma época posterior ao restante do casario; e o Conselho 

Estadual de Cultura, que era favorável ao restauro do imóvel. 
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Cumpre notar que no parecer da Comissão de Trabalho, que remonta ao ano de 1975, 

e que propôs o tombamento dos imóveis do Porto de São Mateus, encontra-se a 

indicação da demolição do mercado. Mais ainda, no Livro de Tombo Histórico em que 

foi feita a inscrição dos imóveis tombados, encontra-se observação de que o mercado 

deveria ser demolido (LORDELLO, 2108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aparência que o porto possui hoje (foto 6) foi decorrente a obras que provém 

de uma intervenção de âmbito local efetivada entre 1997 e 1998, por meio de um 

convênio (de número 136/97) do Estado com o Ministério da Cultura, firmado em 

dezembro de 1997, com valor de R$ 528.750,00. Essas obras de restauração e 

reconstrução foram concluídas no final de 1998. Depois disso, algumas intervenções 

foram feitas, mas afim de manutenção do sítio. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13: Mercado municipal antigo. 

 

Fonte: Secult. Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6834 

 

Figura 14: Sítio em obra de Revitalização em 97/98. 

 

Fonte: Secult. Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6834 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO E ESTADO DAS EDIFICAÇÕES TOMBADAS 
 

Em visita in loco ao porto e através de pesquisas bibliográficas, foi possível 

elaborar um mapa identificando quais são os casarões tombados pelo CEC que fazem 

parte do sítio histórico do porto bem como de seu estado atual de conservação, esses 

podem ser identificados a partir do mapa e das fotos a seguir:   

Mapa 4: Identificação dos imóveis tombadas e estado de conservação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foto 6: Sítio atualmente. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  
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Através do mapa, é possível identificar que boa parte do sítio histórico ainda 

está em bom estado, sendo a maioria dos casarios mais conservados que estão 

próximos ao antigo porto (5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 

22, 23) e também os casarios 27, 28, 29 que estão em bom estado, estes que 

aparentemente passaram por processo de manutenção recente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Foto 7: Vista para as casas 5A, 5B, 6A, 6B, 6C. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 8: Vista para a casa 7. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 9: Vista para as casas 8,9,10,11,12,13,14. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Foto 10: Vista para as casas 19,20,21,22,23. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 11: Vista para a casa 27 e 28. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 12: Vista para a fachada da casa 29. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 13: Vista para o chafariz na praça. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Constata-se que as casas 15, 24, 30, 31, 32 e 33 estão em ruínas, e em 

péssimo estado de conservação como se pode observar nas fotos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As edificações 1,2,3,4,16,17,18,25 e 26 já não existem mais ou existe outro tipo 

de edificação construída no lugar do tipo residencial humilde e abrigando famílias 

nelas, como pode-se ver adiante.  

Foto 14: Ruínas da fachada da casa 15. Primeiro 
banco da cidade (Banco do Brasil). 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 15: Ruínas da casa 24. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 16: Ruínas da casa 32. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Assim observa-se em um todo que a maioria das casas estão em um estado 

bom de conservação, porém apesar de tombado, uma boa parcela dos casarios foi 

Foto 17: Edificação existente no lugar das casas 
1,2,3 e 4. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 18: Espaço onde se encontravam as casas 

16,17 e 18. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 19: Espaço onde se encontravam as casas 25 
e 26. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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perdida com a ação do tempo e também do homem por conta do emprego de novas 

edificações no lugar de alguns casarios. 

4.6 ESTILO ARQUITETÔNICO DO SÍTIO HISTÓRICO  
 
 

A edificação do sítio histórico foi construída sem afastamentos laterais e junto 

as ruas, formando um conjunto urbano compacto. Os lotes são estreitos e profundos, 

este conjunto urbano foi formado por casarios térreos e em sua maioria sobrados. As 

casas térreas que na época colonial serviam somente como residência ou depósitos, 

têm fachadas mais largas e já os sobrados com dois pavimentos, possuem uma 

fachada mais estreita e servia como comercio/loja no térreo e como residência no 

pavimento superior. 

O estilo dominante no sítio histórico todo é o colonial português, pois seguia 

as Imposições das Ordenações do Reino onde determinadas pela Coroa que 

regulavam a arquitetura e o urbanismo. Segundo um estudo realizado pela Secult 

(2008) O urbanismo definia a disposição de ruas e caminhos e a instalação das vilas 

enquanto a arquitetura tratava dos regulamentos e das restrições para as construções 

privadas. Assim, o Porto de São Mateus, seguindo a tradição luso-brasileira de erguer 

cidades, caracteriza-se por ruas de aspecto uniforme, delineadoras de quarteirões de 

perímetro de relativa regularidade, fechados pela justaposição de edifícios construídos 

sobre o alinhamento das vias públicas e as paredes laterais sobre os limites do 

terreno.  

 

4.7 USO E OCUPAÇÃO NO ENTORNO DO SÍTIO E ZONEAMENTO  

 

O sítio situa-se no bairro Porto, onde o predomínio é residencial (mapa 5). É 

um bairro carente de população de baixa renda e que visivelmente necessita de obras 

de urbanização (redes de drenagem pluvial, esgoto, pavimentação, iluminação 

pública, entre outras). Em contraste com a parte baixa (porto) está o Centro da cidade 

que faz limite com o sitio histórico, sendo nesse que se concentra as atividades 

comerciais da cidade e onde o fluxo de pessoas durante o dia é mais intenso. 
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O gabarito predominante no bairro Porto é de no máximo dois pavimentos não 

ocorrendo situações de imóveis construídos na vizinhança que impeçam a visibilidade 

do conjunto tombado. O lugar onde possui mais interferência é na encosta entre o sítio 

e a cidade, onde foram construídas edificações que sobressaem ao porto pelo seu 

porte e estilo arquitetônico, como pode ser observado através das fotos a seguir: 

 

 

 

 

Mapa 5 – Uso e ocupação em torno do Sítio Histórico. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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  Pode ser observado ainda a diferença entre a questão social, onde na 

encosta que já é o bairro centro, possui uma característica socioeconômica mais 

elevada do que as construções encontradas no porto que são de baixa renda em sua 

maioria.  

Foto 20: Vista da ladeira são benedito para a 
encosta entre centro e porto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foto 21: Vista da ladeira são benedito para a 

encosta entre centro e porto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 22: Vista do largo do chafariz para a encosta 
entre centro e porto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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O sítio histórico bem como os outros bens culturais existentes em sua 

vizinhança como mostra o mapa 3 e de acordo com a legislação vigente atualmente 

na cidade, o PDM (Plano Diretor Municipal), o sítio está situado nas zonas de interesse 

histórico 01 onde compreende a maior parte do sítio e zona 02. A área que 

compreende a zona 03 está situado os bens não tombados mas que também fazem 

parte do patrimônio cultural da cidade, como pode ser observado no mapa 6.  

Mapa 6: Zoneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal (PDM) do município de São Mateus. 

O PDM discorre que de acordo com o Art. 115,  
 

A Zona de Interesse Histórico é aquela onde se pretende preservar elementos 
que possuam referência social, espaço-temporal e apropriação de seu 
entorno pelo grupo social a ele relacionado, localizada dentro do perímetro 
urbano, que se destina à regular as áreas de interesse de proteção do 
patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, paisagístico e arqueológico, tendo 
como característica a existência de edificações e ambiências de valor 
histórico e áreas com elevado valor cultural e sistema viário característico da 
ocupação original.  
 

Ainda de acordo com o Plano diretor de São Mateus, no Art. 116, a zona de 

interesse histórico apresenta como objetivo principal: 

I - estabelecer Política de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural, 

que vise valorizar o patrimônio edificado e as importantes manifestações culturais do 

Município, estimulando também a atividade turística nas áreas históricas identificadas;  

II – promover a identidade cultural a partir do incentivo ao resgate da memória;  

N 
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III – incentivar o desenvolvimento socioeconômico das áreas de concentração 

do patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, ambiental, arqueológico e cultural;  

IV – identificar os sítios arqueológicos, a fim de instigar a pesquisa e o 

conhecimento da sociedade através dos seus vestígios materiais, além de atrair o 

público e se tornar uma área de interesse turístico.   

Porém pode-se concluir ainda que parcialmente, que o que está no PDM não 

é seguido como deveria ser. O diagnóstico e as visitas in loco mostra uma outra 

realidade. 

 

4.8 VIAS DE ACESSO E TIPO DE PAVIMENTAÇÃO  

 
As principais vias de acesso ao sítio histórico onde a maioria dos visitantes e 

moradores fazem é através da rua Cel. Cunha Júnior junto com a ladeira São 

Benedito e o outro acesso também pelo centro é através da Rua Barão dos Aimorés 

que da acesso a ladeira São Mateus. Ou seja, por qualquer uma delas, chega-se ao 

quadrilátero formado pela ampla praça-porto delimitado em três de suas faces pelo 

casario e na quarta face pela mansa superfície do rio Cricaré. 

 Outros acessos também são possíveis através de outros bairros, como a 

avenida Cricaré que se da pelo bairro Cacique e Maruim e pela rua 7 de setembro 

que pode ser acessada pelo bairro Ideal.  
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Mapa 7: Acessos. 

 
 

          Fonte: Google Earth (modificado pelo autor) 

 
O tipo de pavimentação que tem nas ruas principais que ficam no Centro que 

são as Ruas Barão dos Aimorés e Rua Cel. Cunha Júnior são do tipo asfalto. Já as 

Ladeiras São Benedito e São Mateus como as demais ruas, são do tipo 

paralelepípedo, sendo que chegando bem perto a praça-porto o tipo de pavimentação 

já começa a mudar para o tipo de pedras marroada, de superfície e assentamento 

irregulares. (foto 24) 

Vale ressaltar que na Ladeira São Benedito é possível encontrar os dois tipos 

de pavimentação, destacando que ao chegar bem perto da entrada praça-porto o 

acesso se encontra em estado muito ruim, onde até carros encontram dificuldades em 

passar como pedestres também (foto 23). A acessibilidade é bem complicada, 

exemplo é um cadeirante que sozinho não conseguiria chegar até o porto sem 

complicações.  
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4.9 CALÇADAS E MOBILIÁRIO URBANO 

 

As calçadas do bairro Centro estão em bom estado, algumas somente 

precisam de algum tipo de manutenção. Já as calçadas do bairro Porto, nenhuma está 

em bom uso ou possui algum tipo de acessibilidade universal. Pessoas têm que andar 

pela rua ou pelos ‘’pedaços’’ de calçadas, algumas ainda até dão para andar, porém 

estão em estado muito ruim, exemplo seria que nenhum portador de necessidade 

física motora não conseguiria passar por essas calçadas.  

Para melhor diagnóstico pode-se observar as fotos de algumas calçadas a 

seguir: 

 

 

 

Foto 23: Encontro da avenida Cricaré com 
a Rua do Comércio (paralelepípedo e 

pedra marroada). 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 24: Pavimentação da praça-porto 
com pedra marroada. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Quanto a questão do mobiliário urbano é nítida a falta de lixeiras, iluminação 

pública essa sendo inexistente na praça, possuindo apenas os refletores que estão 

nas árvores perto do rio, tornando o lugar a noite inseguro e ‘’sombrio’’. Os bancos 

que existem não suprem a necessidade do porto, sendo que são apenas 5 para 

Foto 25: Calçada em estado precário na Rua 
do Comércio. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 26: Calçadas sem acessibilidade e com apenas 70 cm de 
largura aproximadamente. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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atender a todos e que ainda em sua maioria estão quebrados e enferrujados. Não 

existe qualquer tipo de proteção do tipo ‘’guarda-corpo’’ em torno da parte que separa 

o rio do porto, o que traz insegurança principalmente a para crianças e idosos. 

 

4.10 MASSAS VERDES 

 

A principal paisagem que pode ser vista e de maior interesse é a vista que o 

porto proporciona para o Rio Cricaré, e diretamente para a sua margem, sendo um 

dos mais lindos lugares a apreciar o ‘’ pôr do sol’’ da cidade. O outro lado do Rio onde 

hoje se encontra desmatado em uma certa área, conforme o PDM esta área é de ZPA 

(Zona de Proteção Ambiental) e é possível observar que é uma zona de interesse 

paisagístico, sendo que a parte mais à esquerda ainda existe uma massa verde nativa. 

A área desmatada é uma área de ZPA como toda a área verde que fica às margens 

do Rio Cricaré, o Plano diretor assegura no Art. 89 que: 

 
As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA, cujos componentes naturais se 
apresentem degradados e descaracterizados em relação às funções 
ecológicas por eles exercidos, ou ainda que, em face ao tipo de degradação 
ofereça riscos ao bem estar público, deverão ser objeto de recuperação 
ambiental.  
 

O art. 91 ainda diz que a as Zonas de Proteção Ambiental apresentam como 

objetivo:  

I - preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora;  

II - proteger o solo e assegurar o bem-estar de todos. 

 

           Mapa 8: Principal área de interesse paisagístico. 

 

       Fonte: Google Earth (modificado pelo autor) 
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 Na própria praça do largo do chafariz como pode ser observado dentro 

do círculo criado para mostrar a área principal de interesse paisagístico, existe em 

torno de umas sete arvores de grande porte que proporciona sombra para os visitantes 

do porto, fora que traz um ar de aconchego, transformando a paisagem em algo bem 

peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Vista do largo do chafariz para o rio Cricaré. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 28: Pôr do sol visto do porto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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4.11 USO ATUAL DAS EDIFICAÇÕES 

 

Mapa 9: Uso atual das edificações tombadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foto 29: Vista do largo do chafariz para o rio Cricaré. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Quando se chega ao sítio histórico a primeira impressão é de que todas 

aquelas lindas edificações do período colonial estão sem nenhum tipo de uso ou 

ocupação, apenas sendo produtos da ação do tempo. Essa impressão se dar pelo 

motivo de que os casarios em sua maioria sempre estão fechados, porém, alguns 

deles possuem usos ou algum tipo de ocupação, esse que infelizmente não ocorre na 

realidade. 

As edificações que possuem algum uso ou são predestinadas a terem, são: 

 Sobrado 10: Funciona uma pequena creche que atende algumas 

crianças do próprio porto. 

 Casa 6C: Funciona no local um bar/sorveteria da dona neném, essa 

que foi uma das moradoras mais antigas do porto, sendo ela uma das 

únicas ex prostitutas que vivia nos cabarés depois da decadência do 

porto viva até o ano 2017, ano em que faleceu. Porém o bar que a 

pertencia, continua funcionando sob a administração de seu filho. 

 Casa 5B- Funciona a casa da capoeira, projeto que ensina crianças e 

adolescentes a dançar capoeira, essa que é um tipo de dança/cultura 

deixado de herança dos negros, este que é um símbolo de cultura e 

história para os mateenses, esses tendo seus laços e descendência 

negra, já que o porto foi um dos portos do Brasil colônia que mais 

recebeu escravos negros. 

 Casa 13- Funciona o bar da dona Cláudia, esta que é uma das 

moradoras também mais antigas do porto; 

 Casarão 7- Recentemente revitalizada, foi dado o uso de casa da 

cultura, porém, na prática do dia a dia acaba não funcionando como 

deveria; 

 Casarão 27- Também recentemente revitalizada, recebe a função de 

Museu África Brasil, onde possui acervos que conta a história do povo 

negro que chegou a cidade de São Mateus. Este só abre com um 

agendamento prévio, para estudantes.  

 Casarão 29- Pertence à um antigo morador do porto, hoje esta 

edificação possui uma parte onde está instalado o museu imperial com 

relíquias do período colonial e também possui em sua outra parte uso 
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de residência, onde mora com sua filha. O museu imperial como o 

museu África Brasil, só funciona com agendamento antecipado. 

 

4.12 CONSIDERAÇÕES DO DIAGNÓSTICO 

 

O que se pode notar através no diagnóstico realizado é que muito precisa ser 

feito para que haja uma efetiva dinamização entre porto-cidade. A falta diretrizes que 

apontam os problemas e os solucionam é algo marcante ao observar o cotidiano do 

sítio histórico, a cidade dar as costas para o porto e não o abraçar é algo conturbador, 

já que foi ali que tudo começou, sua história e sua essência que vem do porto.  

Como foi visto, a falta de segurança pública,  falta de iluminação pública, 

pavimentação dos acessos ao sítio histórico ruins, falta de calçadas e até mesmo a 

inexistência delas com acessibilidade universal, imóveis sem qualquer tipo de 

utilização e quase sempre fechados isso apesar de possuir comodatário, as 

instituições não abrem ou utilizam pouco, casarões em sua maioria sem manutenção, 

falta de vegetação nas margens do rio, ruim acesso a praça do largo do chafariz por 

conta das pedras morroadas, são fatores que inibem a população de frequentarem o 

sítio histórico e a falta de uma ação indutora/fiscalizadora do poder público seja 

municipal ou estadual.  

A existência e o não cumprimento de uma legislação vigente na cidade em 

relação ao patrimônio é algo que precisa de muita atenção, cobrança por parte dos 

órgãos competentes como a prefeitura e uma maior fiscalização. 

Além destes problemas, há a questão principal a ser trabalhada, o preconceito 

que é uma barreira a ser vencida, boa parte dos moradores da cidade alta que ainda 

veem o porto como lugar de violência, drogas e prostituição.  

Ações tem que ser tomadas, visto que o sítio histórico do porto de São Mateus 

não é apenas um lugar qualquer, é um lugar que precisa ser dinamizado através de 

diretrizes minunciosamente apontadas, integrando porto-cidade-sociedade, as 

pessoas precisam ver o local não só como lugar, mas sim como um patrimônio que 

ele é, cultural, urbanístico, arquitetônico, histórico e paisagístico.  

O porto precisa ser abraçado e admirado por todos, isso é possível através de 

diretrizes apontadas para a revitalização, requalificação e reabilitação, onde através 

destes pode-se trazer vida ao local, tornando-o lugar de vivências, encontros sociais, 
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culturais e também econômicos. Assim ocorrendo a valorização deste por parte da 

sociedade, turistas e automaticamente a elevação da autoestima dos moradores. 
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5 DIRETRIZES E PREPOSIÇÕES 

 

Dentro do contexto de esquecimento social e político que o porto está vivendo 

atualmente, encontrando-se cheio de problemas gerados tanto pelas barreiras 

físicas/tempo quanto pelas barreiras sociais, ele possui potenciais talvez não 

percebidos pela maioria das pessoas e do poder público, onde possui a capacidade 

de integração de espaços, vivências, admiração e sentimentos que ele é capaz de 

causar no observador. 

Através de diretrizes baseadas em conceitos de revitalização, requalificação 

e reabilitação é possível traçar tal diretrizes para solucionar os problemas 

diagnosticados no sítio histórico e assim fazer com que através delas seja possível 

efetivar o real funcionamento e integração social, dinamizando-o e transformando-o 

em uma área consolidada comum a todos. 

Com intuito de realização da dinamização do sítio através dos conceitos já 

citados (requalificação, revitalização e reabilitação) foi elaborada diretrizes divididas 

em categorias, são elas: urbanísticas, ambientais e sociais. 

Diretrizes urbanísticas:  

 Delimitação do sítio histórico: Criar uma área-poligonal identificando o 

sítio histórico em relação a vizinhança; 

 Acessibilidade universal de acordo com as normas da ABNT (NBR 

9.050:2004): Melhoramento dos acessos principais do porto, 

implantação de calçadas acessíveis e com pisos de concreto pré-

fabricados ou moldados in loco, sinalizadores táteis, implantação de 

travessias de vias, criação de rampas quando necessário e eliminação 

de desníveis desnecessários; 

 Mobiliário e equipamentos urbanos: Implantação de guarda-corpo para 

proteção dos usuários, implantação de postes e de outros tipos de 

fontes luminosas para focar as edificações históricas e pontos a serem 

salientados no sítio, bancos com e sem encosto para atender a 

população e visitantes, lixeiras, sanitários públicos, pergolados, placas 

de sinalização e fonte de água potável; 

 Priorização de veículos não motorizados: tratamento das vias de 

acesso como a ladeira São Gonçalo com tratamento urbanístico e 

paisagístico com implementação de pergolados, bancos, jardineiras, 
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etc., e de calçadas largas e acessíveis nos acessos principais, para 

que se priorize o andar a pé, afim da contemplação da paisagem 

proporcionada pelo sítio histórico; 

 Manutenção/recuperação de edifícios danificados: Reforma de 

fachadas e reparação no interior dos imóveis que estejam danificados 

para que haja integridade física da estrutura, sem deixar ocorrer 

nenhum tipo de incidente, mantendo as características arquitetônicas 

do período colonial; 

 Novos usos e ocupação: Priorização dos sobrados como uso 

residencial no pavimento superior, através da reabilitação, essa sendo 

dado uso para famílias moradoras do local e que necessitam de uma 

moradia, e a parte de baixo destinada ao uso misto. Os demais 

casarões que possuem uso, continuariam tendo o mesmo uso, porém 

passando por processos de ‘’ melhoramento’’ e casarões que não 

possuem uso algum ganhariam uso, como bares, restaurantes, cafés, 

biblioteca, lojas (com artesanato local), valorizando a identidade local 

e estimulando o potencial econômico, cultural, histórico e turístico. 

 

Diretrizes ambientais: 

 Reflorestamento: Fazer o plantio de árvores especialmente nativas na 

parte ‘’ degradada’’ do rio situado na margem deste; 

 Valorização da paisagem natural e do rio: Criação de passeios 

realizados de barcos e escunas afim de comtemplar paisagens naturais 

oferecida pelo rio Cricaré, este que já foi navegado por grandes embarcações 

no período Brasil Colônia. 

 

Diretrizes sociais: 

 Conscientização: Conscientizar através de projetos e conversas 

realizadas com a população do porto e da parte alta da cidade da 

importância que o sítio histórico possui, onde também neste contexto 

também ser trabalhada a questão do preconceito.  
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 Criação de políticas públicas: aproximação do poder público local e 

estadual com a população local, afim de criar e estabelecer programas, 

projetos e leis que protejam e fiscalizem o sítio histórico; 

 Segurança pública: Implantação de posto policial no bairro porto, 

instalação de câmeras de vídeo monitoramento e circulação de 

policiais pelo porto e região constante, afim de garantir a segurança de 

visitantes e moradores. 

 Estímulo ao pertencimento: Envolver e instigar a comunidade local a 

realizar atividades culturais típicas da região, apropriando-se do 

espaço que a praça do largo do chafariz proporciona, sendo atividades 

essa como a capoeira, danças folclóricas típicas da cidade, feirinhas 

de artesanato, comidas, etc.  

 

 

Para uma ainda melhor representação da aplicação das diretrizes traçadas, 

foi realizado através de fotos que mostrem problemas a serem vencidos e por meio 

de croquis iniciais a aplicação das diretrizes, como pode ser observado a seguir: 

 

 

Foto 30: Proposta de uso como restaurante. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Croqui 1: Proposta de uso com as diretrizes aplicadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Foto 31: Proposta de uso como requalificação da rua e das casas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Croqui 2:  Proposta de uso com as diretrizes aplicadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Foto 32: Proposta intervenção na praça-porto. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Croqui 3: Proposta de uso com as diretrizes aplicadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 

Para ainda uma maior compreensão, as diretrizes foram sintetizadas através 

de uma tabela, dividida em categorias urbanísticas, ambientais e sociais. 

 

Tabela 1: Tabela Síntese das Diretrizes 

 

 

 

 

                                       TABELA SÍNTESE  

DIRETRIZ DESCRIÇÃO PROPOSTA 

 

 

 

 

Delimitação do sítio 

Criar uma área-poligonal 

identificando o sítio histórico em 

relação a cidade 
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URBANÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANÍSTICA 

 
 
 
 

 

 

 

 

Acessibilidade universal 

Melhoramento dos acessos, 

calçadas acessíveis, 

sinalizadores táteis 

Implantação de travessias de 

vias, criação de rampas quando 

necessário e eliminação de 

desníveis desnecessários; 

 

 

 

Mobiliário e equipamentos 

urbanos 

Implantação de guarda-corpo, 

postes, bancos, lixeiras, 

sanitários públicos, pergolados, 

fonte de água, jardineiras e 

placas de sinalização; 

 

 

 

Priorização de veículos 

não motorizados 

Tratamento das vias de acesso 

principais e da ladeira São 

Gonçalo com tratamento 

urbanístico e paisagístico para 

que priorize o andar a pé e possa 

comtemplar a paisagem 

oferecida. 

Manutenção/recuperação 

de edifícios danificados 

Reforma de fachadas e interiores 

dos imóveis mantendo a 

arquitetura original. 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 
 
 
 

 

 

Novos usos e ocupação 

 

 

Uso misto (habitação em 

casarões desocupados por 

moradores de baixa renda, uso 

destinado para bares, 

restaurantes, biblioteca, lojinha, 

cafés, etc). 

 

 

AMBIENTAIS 

 

Reflorestamento 

Plantio de árvores especialmente 

nativas na parte ‘’degradada’’ do 

rio situado na margem deste; 

 

Valorização da paisagem 

natural 

Criação de passeios realizados 

de barcos e escunas afim de 

comtemplar paisagens naturais; 

 

 

 

 

 

 

SOCIAIS 

 

Conscientização 

Trabalhar a conscientização da 

população em respeito ao porto e 

as diferenças sociais existentes – 

o preconceito presente no lugar. 

 

 

Políticas públicas 

Aproximação do poder público 

com a população local, afim de 

criar e estabelecer programas, 

projetos e leis que protejam e 

fiscalizem o sítio; 

 

 

 

Segurança pública 

Implantação de posto policial no 

bairro, instalação de câmeras de 

vídeo monitoramento e 

circulação de policiais pelo porto 

e região constante. 
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6 PROPOSTA 

 

A proposta de intervenção para o sítio histórico do porto de São Mateus, tem 

como objetivo maior de dinamizá-lo para que seja preservado e que a comunidade, 

moradores e turistas possam usufruir de todo o seu potencial, assim reinseri-lo na 

dinâmica do contexto histórico e urbanístico da cidade. 

Basicamente, a proposta consiste em um projeto de intervenção urbanística, 

onde através da requalificação, reabilitação e então revitalização do sítio, visa assim, 

minimizar os efeitos causados pelo abandono físico, social e ambiental sofridos pela 

área, objetivando reforçar e mostrar a sua população em especial o seu significado 

histórico, enquanto patrimônio tombado pelo Estado. 

Objetiva-se com a proposta, o resgate da identidade e essência do local, 

fazendo com que todos abracem o local onde a cidade nasceu. Busca-se acentuar a 

capacidade do sítio histórico como elemento de identificação e apropriação da 

comunidade e população.  

A delimitação de uma poligonal já existe no PDM do município, onde o sítio 

se encontra na zona de interesse histórico, porém é necessário haver uma delimitação 

ainda melhor da área, onde o sítio é identificado mais facilmente (mapa 10) e que 

precisa através desta poligonal ser estabelecido com mais clareza na legislação 

vigente sobre a definição de leis que complementem os elementos necessários de 

controle e direcionamento da ocupação urbana, como de construções que não 

interfiram na paisagem do sítio de gabarito no máximo de dois pavimentos no limite 

do sítio como bairro Centro (foto 33).  

Salientando que é preciso haver uma fiscalização continua sobre este bem 

tombado e o seguimento da legislação rigorosamente.  
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Mapa 10: Proposta de nova poligonal. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foto 33: Proposta de novo gabarito. 

 

Fonte: Acervo pessoal, modificado pelo autor. 
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A acessibilidade em sítios históricos sempre é bem difícil de ser vencida, por 

conta da declividade dos acessos que são sempre em morros e do tipo de 

pavimentação que inclui pedras que para não perder sua característica histórica e 

cultural, não podem ser retiradas. Porém esses obstáculos podem ser amenizados 

através de emprego de calçadas largas e acessíveis, com pisos em concreto liso pré-

fabricados, o uso de piso táteis, calçadas rebaixadas para acesso de cadeirantes, 

eliminação de desníveis sem necessidade e implantação de rampas em casarios que 

possuem escadarias. (Figuras 15 e 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Modelo de calçada rebaixada. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9050:2004). 

 

Figura 16: Modelo de rampa de acesso. 

 

Fonte: Acessibilidade em área tombada. Disponível em: 
http://www.mediotejo.net/tomar-rampa/ 
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Optou-se pelo mobiliário urbano de estilo contemporâneo de lixeiras, floreiras, 

bicicletários, bancos e painéis informativos disponíveis pela empresa De Lazzari 

juntamente com o estilo colonial dos postes, fazendo uma referência ao passado. (Ver 

figuras 17,18,19,20) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Modelo de lixeira proposto. 

 

Fonte: De Lazzari. Disponível em: 
http://www.delazzari.com.br/lixeira-log-1 

 

Figura 18: Modelo de painel informativo 
proposto. 

 

Fonte: De Lazzari. Disponível em: 
http://www.delazzari.com.br/ativa 

Figura 19: Modelo de poste de iluminação. 

 

Fonte: Lumilandia. Disponível em: 
http://www.lumilandia.com.br/postes-

colonial/postes-coloniais 

 

Figura 20: Modelo de banco proposto. 

 

Fonte: De Lazzari. Disponível em: 
http://www.delazzari.com.br/banco-verano 
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Serão empregados ainda pergolados de madeira na área que contempla a 

região da praça próximo ao rio afim de criar áreas de vivencia e permanência, 

explorando todo o visual proporcionado pelo rio e vegetação existente as margens 

deste. Na ladeira São Gonçalo afim de humanizar a via para o andar a pé com o 

emprego de trepadeiras. (Figura 21) Será implantado em toda e extensão da praça-

porto guarda corpo afim da proteção dos usuários. (Figura 22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propõe-se o emprego de uma iluminação mais direcionada aos elementos 

tombados, afim de uma maior valorização maior do bem. (Figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo de pergolado com 
trepadeira proposto. 

 

Fonte: Casa e jardim. Disponível em: 
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-

Jardim/Paisagismo/Pergola/.html 

Figura 22: Modelo de guarda corpo proposto. 

 

Fonte: Pinterest. Disponível em: 
https://br.pinterest.com/pin/334040497344635

843/ 

Figura 23: Modelo de iluminação proposto. 

 

Fonte: Agencia São Luís. Disponível em: 
http://www.agenciasaoluis.com.br/noticia/19247/ 
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A priorização do andar a pé no sítio é essencial para a relação usuário-sítio 

histórico, pois é a partir deste ponto que ele passa a ser mais íntimo com a sua 

historicidade e cultura e procura permanecer no local e a voltar. É por este motivo que 

propõe-se um novo fluxo de veículos, priorizando sempre o a pé e delimitando a 

Ladeira São Gonçalo e rua do comércio sendo permitido o acesso somente a pé.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partindo do pensamento de conservação do patrimônio edificado mantendo a 

integridade arquitetônica e histórica do edifícios tombados apenas recuperando e 

dando manutenção, propõe-se o desenvolvimento de um projeto de intervenção onde 

sejam dados novos usos a essas edificações e que esses usos sejam as atuais 

necessidades da comunidade aliados com os interesses de apropriação deste 

patrimônio não só pela comunidade, mas sim por todos os usuários, 

independentemente de cor, sexo, idade e condição financeira. 

Mapa 11: fluxos  

 

                                         Fonte: Elaboração do autor. 
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Os usos serão de uso misto, com a manutenção dos que já existem que já 

atendem a comunidade e visitantes. Usos como restaurantes, café, bistrô e bares vem 

com o intuito de movimentar a vida diurna e noturna no porto através do ambiente 

sadio e acolhedor que oferece aos seus usuários. Para enaltecer as atividades locais 

como o artesanato, serão estabelecido ponto para uma loja de artesanatos e souvenir.  

Os sobrados serão destinados em seu pavimento superior ao uso residencial, 

sendo dado preferência a famílias de baixa renda do próprio bairro Porto. O pavimento 

térreo será atribuído o uso de comercio e serviço, como mini mercado, farmácia, 

emissão de documentos, etc. Usos estes de necessidade, isto faria com que o porto 

tivesse sempre uma circulação diária de pessoas. 

Será promovido também espaços como escola de capoeira para a prática 

desta luta tipicamente herdada pelos negros e que tem forte influência na cultura do 

município, casa do artesão onde o artista poderá sempre expor seus trabalhos e 

também vender e o uso como posto de saúde, este que atenderá todo o bairro. 

Pensando nas necessidades existentes como a falta de sanitário público, 

espaço de playground, quadra, estacionamento, posto policial, etc., foi pensado um 

espaço que aproveitasse uma área em desuso para a instalação destes usos. (Ver 

prancha 1/10)  

O uso misto das edificações além de valorizar a identidade local, estimula o 

potencial de dinamização que o sitio possui, econômico, turístico, cultural e histórico.  
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(Prancha 1/10) 
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A zona de proteção ambiental (ZPA) que está em degradação onde houve 

desmatamentos e foi dado lugar a pastos, fazer o reflorestamento da área que possui 

grande potencial paisagístico com árvores do tipo nativa como ipês, sucupira, jatobá 

e angelim. A criação de passeios feitos de barcos e escunas pelo rio Cricaré remete 

o passado deste rio que foi navegado por grandes navios de carga e negreiros, onde 

por muito tempo foi o principal meio de transporte. Hoje os passeios seriam realizados 

para uma valorização da paisagem natural que o porto oferece sendo também uma 

atividade oferecida a seus usuários.  

Foi sugerido uma proposta de intervenção um pouco mais detalhada a nível 

de estudo de caso, onde foi realizada uma planta baixa humanizada e perspectivas a 

nível de croqui mostrando as intervenções apresentadas.  
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(Prancha 2/10) 
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(Prancha 3/10) 
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(Prancha 4/10) 
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(Prancha 5/10) 
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(Prancha 6/10) 
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(Prancha 7/10) 
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(Prancha 8/10) 
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(Prancha 9/10) 
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(Prancha 10/10) 
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Todo esse processo de dinamizar o porto para a sociedade também requer a 

conscientização da população, incluindo a questão do preconceito, onde muitos 

acham que o porto ainda é local de prostituição e bandidagem. 

A criação de políticas públicas e o seguimento da legislação já existente e a 

maior clareza desta junto com a aproximação do poder público local e estadual com a 

população local, afim de criar e estabelecer programas, projetos e leis que protejam e 

fiscalizem o sítio histórico é fundamental.   

A proposta segue com o propósito de resgate da memória e da identidade do 

povo mateense, estimulando o pertencimento do local, área esta que possui um 

enorme acervo histórico para a comunidade local, população e visitantes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sitio histórico do porto de São Mateus é um dos patrimônios mais 

importantes de todo o Estado. Tombado em 1976, foi responsável pelo crescimento 

econômico e social da cidade e que hoje deixa um dos conjuntos arquitetônico mais 

belos a ser preservado e cuidado para que as futuras gerações possam o conhecer.  

A intenção da proposta é que o Porto seja dinamizado e entregue a sociedade 

para que seus habitantes possam o abraçar e cuida-lo utilizando da estratégia de 

identidade local para preserva-lo.  

Apesar da intervenção ter sido apenas em nível de estudo preliminar, é 

possível dinamiza-lo para que a comunidade o aproprie, isso é possível pois baseado 

nas pesquisas bibliográficas e estudos de caso foi visto que o trabalho de 

revitalização/requalificação seja concretizado em um sitio histórico requer que seja um 

trabalho continuo e que com o tempo vai surgindo os resultados. Este trabalho inclui 

o poder público-privado junto com a população, afim de estabelecer metas e de 

preservar o patrimônio. 

Um dos objetivos principais sem dúvidas foi buscar mostrar que um patrimônio 

abandonado fisicamente e socialmente pode ser ‘’ abraçado’’ pelo seu povo, pois 

mostra a importância do conhecimento e também do reconhecimento dos valores 

históricos sociais para a valorização deste bem e para a formação de seus cidadãos, 

preservando o que é o berço de São Mateus.  Sendo assim, arquitetura, população, 

cultura e identidade, acabam por relacionar-se intimamente dentro do que se 

denomina conjunto histórico. 

Foi possível identificar através dos estudos a importância de adequar novos 

usos a conjuntos históricos que receberam algum tipo de abandono e que a partir de 

intervenções baseadas em requalificação, revitalização e reabilitação contribui para a 

vitalidade desses espaços, proporcionando além da recuperação do local, uma nova 

temática, aproximando as pessoas da cultura e história local. 

A ideia é promover o desenvolvimento social e econômico para a população 

de mais interesse, para que se apropriem e abracem o local e não somente pensando 

no turismo ou comercialização deste. 
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Mapa 3: Localização Sítio histórico do porto de São Mateus. 

 

Fonte: Google Earth (modificado pelo autor). 

 

 Foto 1: Vista da igreja São Benedito da praça.  

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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A: Igreja São Benedito 
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B: Praça São Benedito 

 

 

Foto 2: Vista da igreja São Benedito da praça. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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C: Igreja Matriz 

 

 
Foto 3: Igreja Matriz. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

D: Praça da Igreja Matriz 

 

 

Figura 8: Praça da Matriz. 

 

Fonte: Google maps. 

 
E: Casa de Câmara e Cadeia 

 

 

F: Igrejinha Velha (Jesuíta) 

 

 

Foto 4: Casa de Câmara e Cadeia vista da praça da 
Matriz. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foto 5: Igrejinha Velha. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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CROQUI 11: PROPOSTA ACESSO PELA LADEIRA SÃO BENEDITO.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

FONTE: GOOGLE MAPS.

FIGURA 26: ACESSO PELA LADEIRA SÃO BENEDITO
ATUALMENTE

CRIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIVEIS, IMPLANTAÇÃO
DE ÁRVORES PARA SOMBREAMENTO JÁ QUE ESTÁ
SENDO PROPOSTO ESPAÇOS DE VIVÊNCIA COM
BANCOS PRÓXIMO AO CASARÃO QUE TERÁ USO DE
POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO. AS ÁRVORES E O
TRATAMENTO PAISAGISTICO IMPLANTADAS ALÉM DE
SER PARA SOMBREAMENTO POSSUEM  A ITENÇÃO
DE MELHORAR O VISUAL QUE O USUÁRIO TEM PARA
A PARTE ALTA NO BAIRRO, ONDE FAZ LIMITE COM O
CENTRO E O GABARITO É DE MAIS DE DOIS
PAVIMENTOS, ONDE A TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA
ENTRA EM CONFLITO COM A DO PORTO, POR ISSO
A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO CLARA DO NÚMERO
DE GABARITOS NO PDM PARA SOMENTE DOIS.
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FONTE: GOOGLE MAPS.

FIGURA 27: RUA DO COMÉRCIO ATUALMENTE.
CROQUI 12: RUA DO COMÉRCIO PROPOSTA.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

A RUA DO COMÉRCIO É DE USO NÃO MOTORIZADO,
POSSUINDO ESPAÇOS COMO BARES E
RESTAURANTES, SENDO TODOS NA MESMA LINHA
DE USO. COM CALÇADAS ACESSIVEIS. A PROPOSTA
NESTA RUA PRINCIPAL É NA RECUPERAÇÃO DA
FACHADA EM RUÍNAS QUE UM DIA FOI O BANCO DO
BRASIL DA CIDADE PARA SER O PORTAL DE ENTRADA
PARA ACESSO A PÉ AO PONTO DE APOIO, ONDE
EST´LOCALIZADO OS SANITÁRIOS, BEBEDOURO,
BICICLETÁRIO, ESTACIONAMENTO, PLAYGROUND E
QUADRA.
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DOCUMENTOS, BIBLIOTECA, ETC

LOJA DE ARTESANATOS/SOUVENIR LOCAL

ESCOLA DE CAPOEIRA E ARTES

POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO

CASA DO ARTESÃO

RUÍNAS EXISTENTES A MANTER

ÁREA DESTINADA PARA QUADRA ESPORTIVA,
SANITÁRIOS, ESTACIONAMENTO PARA MOTOS,
CARROS, BICICLETAS E POSTO POLICIAL.
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       PROPOSTA DE USO E OCUPAÇÃO DO SÍTIO

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

MAPA 12: PROPOSTA DE USO E OCUPAÇÃO.
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PRANCHA:

REFLORESTAMENTO DA ZONA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (ZPA) DEGRADADA ÀS MARGENS DO RIO
CRICARÉ COM ÁRVORES NATIVAS

IPÊ ANGELIM JATOBÁ SUCUPIRA

SETOR 02: BARCOS E ESCUNAS PARA REALIZAÇÃO
DE PASSEIOS PARA CONTEMPLAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM NATURAL E DO PÔR DO
SOL  QUE A PRAÇA PORTO PROPORCIONA PARA O
RIO E A MATA AS MARGENS DO RIO CRICARÉ,
FAZENDO A UTILIZAÇÃO ASSIM QUE A RELAÇÃO
RIO-PORTO SEJA RECUPERADA.

SETOR 01: PRAÇA LARGO DO CHAFARIZ COM
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM PARTIDO A
PARTIR DO CHAFARIZ QUE TAMBÉM É UM BEM
TOMBADO. ESPAÇO DESTINADO A VIVENCIAS E
ATIVIDADES CULTURAIS.

SETOR 03: CASARÕES E SOBRADOS
COM USO MISTO.

SETOR 04: CASARÕES
COM USO MISTO.

SETOR 05: LADEIRA SÃO GONÇALO
HUMANIZADA COM PRIORIZAÇÃO
DE VEÍCULO NÃO MOTORIZADO

CASARÕES E
SOBRADOS COM USO
MISTO.

SETOR 06: ÁREA DESTINADA A
COMUNIDADE E ATENDER AOS
VISITANTES E TURISTAS.

SETOR 07: INTERVENÇÃO
PAISAGISTICA E DE MELHORIAS
COMO ACESSIBILIDADE
E ESPAÇOS DE VIVENCIAS.

SETOR 08: RECUPERAÇÃO DA FACHADA EM RUÍNAS
E PRIORIZAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS
NA RUA DO COMÉRCIO.

      PLANTA BAIXA HUMANIZADA - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

02/10

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

MAPA 13: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO.



FOTO 34: PRAÇA LARGO DO CHAFARIZ ATUALMENTE.

FONTE: ACERVO PESSOAL.

CROQUI 4: PRAÇA LARGO DO CHAFARIZ COM A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO
AUTOR.

O NOVO MODELO DA PRAÇA FOI PENSADA E
DESENHADA A MODO QUE OCORESSE A
VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO, ONDE OS
CAMINHOS CHEGAM ATÉ O CHAFARIZ, USANDO
CANTEIROS COM VEGETAÇÃO RASTEIRA DO TIPO
GRAMA ESMERALDA, RABO DE GATO, GRAMA
AMENDOIM E HERA ROXA, SENDO ESTE TIPO DE
VEGETAÇÃO OPTADA POR NÃO INTERFERIR NO
VISUAL PARA O CHAFARIZ. CANTEIROS FORAM
CRIADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE QUATRO
PALMEIRAS IMPERIAIS, FAZENDO UMA LIGAÇÃO AO
PASSADO ONDE ANTES NA PRAÇA POSSUIA
PALMEIRAS E FORAM RETIRADAS, ASSIM A PRAÇA
TAMBÉM LEMBRA MESMO QUE EM OUTRA
CONFIGURAÇÃO OS SEU PRIMORDIO. NOS
QUADRADOS FORMADOS PELOS CAMINHOS
TRAÇADOS, FOI PENSADO A UTILIZAÇÃO DO PISO
INTERTRAVADO DE COR CINZA, A PARTE QUE POSSUI
ÁRVORES, ESSAS SÃO DE PEQUENO PORTE, PARA
CAUSAR SOMBREAMENTO PARA QUEM FOR UTILIZAR
A PRAÇA COMO PONTO DE DESCNSO E
PERMANÊNCIA. A PRAÇA É DESTINADA TAMBÉM A
ATIVIDADES CULTURAIS COMO CAPOEIRA, FEIRAS
GASTONOMICAS, DE ARTESANATOS, DANÇAS
FOLCLÓRICAS, ETC. O PISO DE TODO O SÍTIO
CONTINUARÁ SENDO DE PEDRAS MARROADAS, AFIM
DE SE REFERIR AO PASSADO ATRAVÉS DA
PAGINAÇÃO. EMPREGO DE MOBILIÁRIO URBANO,
COMO POSTES, BANCOS, LIXEIRAS E GUARDA
CORPO COMO PODE SER VISTO NO CROQUI AO
LADO. A PRAÇA VISA SER UM PONTO DE ENCONTRO
E ATIVIDADES, ESPAÇO ONDE AS PESSOAS PODEM
SENTAR, BATER UM PAPO, DESCANSAREM E AINDA
USUFRUIRAM DA LINDA PAISAGEM QUE O SITIO
OFERECE. MAIS PRÓXIMO AO RIO PODE-SE
VISUALIZAR O EMPREGO DE GUARDA CORPO, A
MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES NA PRAÇA
E ÁREAS DE VIVENCIA COM PERGOLAS E BANCOS.
VISUALIZA-SE TAMBÉM O REFLORESTAMENTO ÁS
MARGENS DO RIO E O PASSEIO POR BARCOS.

PISO INTERTRAVADO
         CINZA

PEDRA MARROADA

GRAMA AMENDOIM

RABO DE GATO

HERA ROXA

GRAMA ZOYSIA
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CROQUI 5: VISTA PARA O PIER E CASA RESTAURANTE PROPOSTA.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

FOTO 35: CASA E PIER ATUALMENTE.

FONTE: ACERVO PESSOAL.

A PROPOSTA DE USAR ESTE CASARÃO COMO
RESTAURANTE É PORQUE ELE SE ENCONTRA EM UM
PONTO ESTRATÉGICO, AS MARGENS DO RIO
CRICARÉ, POSSUINDO VISUAIS CONVIDATIVOS E
UMA BELA VISTA PARA O PÔR DO SOL, UMA ÁREA
COM MUITO POTENCIAL,  LOGO AO LADO É
POSSÍVEL OBSERVAR A PROPOSTA DE PASSEIOS DE
BARCOS E ESCUNAS, ESTES QUE TRARÃO UM
ATRATIVO A MAIS PARA A APROPRIAÇÃO DO PORTO.
O CASARÃO MANTERÁ SUAS FORMAS ORIGINAIS,
APENAS O RESTAURANDO E DANDO NOVO USO,
SERÁ IMPLANTADO GUARDA CORPO NO MESMO
ESTILO DO RESTANTE DO PORTO, UM PISO DE DECK
MADEIRA TRAZENDO ACONCHEGO E MESAS COM
OMBRELONES CRIANDO SOMBRA PARA OS
USUÁRIOS.

        SETOR 02 - INTERVENÇÃO NA ÁREA PIER E CASARÃO
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CROQUI 6: PROPOSTA DE PERGOLADOS NA PRAÇA,
ESPAÇOS DE VIVÊNCIA.
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MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS E
RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS BEM DE COMO DO
SEU INTERIOR É NECESSÁRIO. PROPÕE-SE USOS
MISTOS, MANUTENÇÃO DO TEATRO SÃO MATEUS
NA EDIFICAÇÃO AMARELA, USO COMERCIAL E
RESIDENCIAL NO SOBRADO AO LADO E USO DE
LOJA DE ARTESANATO E RESTAURANTE.
OBSERVANDO QUE NO SOBRADO ONDE POSSUI
ELEMENTOS COMO A JANELA DE VIDRO, SERÁ
TROCADA POR DE MADEIRA PARA NÃO FUGIR DO
CONTEXTO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DO LOCAL.
OBSERVA-SE A IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO
PARA A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS E CALÇADA
ACESSÍVEL.

CROQUI 7: VISTA PARA CASARÃO E SOBRADOS PROPOSTA.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

FIGURA 24: CASARÃO E SOBRADO ATUALMENTE.

FONTE: GOOGLE MAPS.
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        PAMELA BOLDRINI SANDREAUTORA:

        SÃO MATEUS - ESLOCAL:         NOVEMBRO DE 2018DATA:

PRANCHA:        SETOR 04 - SOBRADOS E CASARÕES USO MISTO

CROQUI 8: VISTA PARA CASARÃO PROPOSTA.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

FOTO 36: CASARÃO ATUALMENTE.

FONTE: ACERVO PESSOAL.

A PROPOSTA CONSISTE NA MANUTENÇÃO DOS
CASARÕES NESTE SETOR E  USOS COMO CAFÉ,
CASA DO ARTESÃO, ESCOLA DE CAPOEIRA E O USO
JÁ EXISTENTE DE BAR. CONSISTE NA MELHORIA DAS
CALÇADAS  E EMPREGO DO MOBILIÁRIO URBANO
DEFINIDO. A PRAÇA ACABA QUE FAZENDO PARTE DO
CENÁRIO, TIRANDO O AR DE ABANDONO E
ITENSIFICANDO O USO.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS - ES

        PAMELA BOLDRINI SANDREAUTORA:

        SÃO MATEUS - ESLOCAL:         NOVEMBRO DE 2018DATA:

PRANCHA:        SETOR 05 - INTERVENÇÃO LADEIRA SÃO GONÇALO

FOTO 37: LADEIRA SÃO GONÇALO ATUALMENTE.

FONTE: ACERVO PESSOAL.

CROQUI 9: LADEIRA SÃO GONÇALO PROPOSTA.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

LADEIRA SÃO GONÇALO  PRINCIPAL ACESSO
SOMENTE A PÉ AFIM DE CRIAR ESPAÇO DE ACESSO
PELO CENTRO POR VEICULO NÃO MOTORIZADO E
QUE SEJA EM TODA A SUA VIA TRATADA COM
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, JARDINEIRAS,
BANCOS, PERGOLADOS E ILUMINAÇÃO. O USUÁRIO
PODERÁ DESFRUTAR DE UMA PAISAGEM URBANA
COM SENSAÇÃO DE CONFORTO E BEM ESTAR.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS - ES

        PAMELA BOLDRINI SANDREAUTORA:

        SÃO MATEUS - ESLOCAL:         NOVEMBRO DE 2018DATA:

PRANCHA:        SETOR 06 - CRIAÇÃO PONTO DE APOIO

FONTE: GOOGLE MAPS.

FIGURA 25: ÁREA LIVRE EXISTENTE.

CROQUI 10: PROPOSTA PONTO APOIO.
ESTE É UM PONTO DE APOIO A COMUNIDADE E
VISITANTES, CONTENDO ÁREA DE ESTACIONAMENTO
JÁ QUE NÃO É PERMITIDO O ACESSO A PRAÇA
PORTO POR VEÍCULOS MOTORIZADOS,
BICICLETÁRIO, BLOCO PARA SANITÁRIOS, PORTO
POLICIAL, QUADRA POLIESPORTIVA E ÁREA PARA
PLAYGROUND.
O MOBILIÁRIO URBANO EMPREGADO É O MESMO
QUE SERÁ UTILIZADO EM TODO O SÍTIO, A
PAGINAÇÃO DE PISO SERÁ FEITA COM PISO
INTERTRAVADO CINZA E VERMELHO.

FONTE: ACERVO PESSOAL, ELABORAÇÃO PELO AUTOR.

BICICLETÁRIO

BLOCO SANITÁRIOS E ÁREA
COM ÁGUA POTÁVEL (BEBEDOURO)

PLAYGROUND

PISO INTERTRAVADO
         CINZA

PISO INTERTRAVADO
        VERMELHO
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