
1º PRODUTO – OFICINA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO

URBANÍSTICA DO SHO
GRUPOS: 

o Cláudia Rodrigues

Clarice Andrade

 Millena Chaves 

PRESSÕES

Controle Urbano

o Localizada pontualmente na Rua do Amparo: Precariedade no funcionamento dos 

estabelecimentos (estrutura física, sanitária etc...);

o Localizada pontualmente na Rua do Sol: Precariedade no funcionamento dos estabelecimentos 

(estrutura física, sanitária etc...);

o Descaracterização das fachadas/volumetria dos imóveis;

o Descaracterização dos imóveis;

 Descaracterização do casario de valor histórico - Rua de Santa Tereza;

o Poluição sonora;

o Localizada pontualmente na Rua do Amparo: Poluição sonora;

 Poluição  sonora  causada  por  execução  de  música  ao  vivo  com  uso  de  amplificadores em
bares/restaurantes  (Ex.:  Maxambomba,  Dona  Amália),  eventos  no  Clube  Atlântico,  ensaios  de
grupos de maracatu (R. Francisco Gomes),  eventos (casamentos) realizados na Igreja do Carmo,
eventos em casas de recepções(Ribeiro Recepções), serestas e eventos na Praça do Carmo;

 Poluição sonora (Sítio das Artes, Preto Velho);
 Poluição sonora causada por bares
o Desordem no uso dos imóveis;

Uso dos espaços públicos sem licenciamento

Controle do comércio informal

Controle de som (Carmo)
o Deficiências no Controle Urbano;

 Falta de fiscalização/controle urbano – Rua Santa Tereza;

 Falta de fiscalização (controle urbano) – Amaro Branco;

Ocupação irregular

Construção irregular (Sítio das Quintas)
Construção irregular (monte)
Construção irregular



 Ocupação irregular de calçadas por bares/restaurantes (Carmo (entorno da Pça. do Carmo, Correios,
Praça de São Pedro);

 Ocupação irregular das calçadas - SHO;
 Problemas de acessibilidade – SHO;
 Ocupações irregulares e aterros na área da Lagoa - Rua de Duarte Coelho e Lagoa de Santa Teresa;
 Construções irregulares (muros) e ocupação desordenada por atividades comerciais - Rua de Duarte

Coelho e Lagoa de Santa Teresa;
 Ocupações irregulares - Trechos dos bairros de Guadalupe, Bultrins, Amaro Branco e Monte;
 Ocupações irregulares - Monte (entorno da Igreja);
 Aumento  de  construções  com mais  de  um pavimento,  permitido  pela  legislação  municipal  em

discrepância com a legislação federal – Amaro Branco;
 Construções irregulares com mais de 02 pavimentos – Amaro Branco;
 Ocupação irregular do Horto Del Rey e Sítio dos Pintos(atual ZPAR 4 pela LUOPAS) – Alto da Sé;

o Legislação da área de entorno: discrepância entre a norma federal e a legislação municipal; 

o Omissão e impunidade no cumprimento das normas; (aqui houve uma discussão sobre o conceito de 

prevaricação, ideia inicial defendida por Jorge Tinoco. No entanto Dra. Belize Câmara explicou que, para caracterizar 

prevaricação do servidor, primeiro era necessário comprovar o favorecimento próprio do mesmo ao se omitir a agir 

quando obrigado);

Eventos / Carnaval 

o Uso inadequado do espaço público. Deficiências no licenciamento/monitoramento. Falta de 

normas para licenciar eventos em geral;

o Festas/prévias e eventos fora do período do carnaval;

Autorização prévia para eventos

Autorização prévia para eventos (Carmo) 
Carnaval
Uso de residências específico para o carnaval.

 Danos  ao  patrimônio  público  causados  pela  realização  de eventos  na  Praça  do  Carmo (Carmo
(entorno da Pça. do Carmo, Correios, Praça de “ São Pedro” );

 Poluição sonora e vibração (eventos no Carnaval e ensaios do Patusco e D’Brek) – Rua de Santa
Tereza.

 Poluição sonora (Carnaval) - Rua de Duarte Coelho e Lagoa de Santa Teresa;
 Problemas decorrentes dos eventos carnavalescos (poluição sonora, falta de higiene e segurança,

etc,) – SHO;

Turismo

Ausência de fomento ao turismo cultural
Turismo de Massa
Turismo de massa (Alto da Sé)

 Falta de apoio à atividade turística (receptivo e informações turísticas) – Alto da Sé;



Segurança Pública

o Problemas de segurança pública, especialmente após eventos nos fins de semana;

o Pichações e grafitagem;

Criminalidade / (Carmo, Varadouro, Monte, Bonsucesso)

 Falta de segurança pública (Varadouro e Carmo (Av. Sigismundo Gonçalves e Av. Manoel Borba e 

áreas de entorno)

 Pichação de monumentos e casario histórico (Varadouro e Carmo (Av. Sigismundo Gonçalves e Av. 

Manoel Borba e áreas de entorno).

 Falta de Segurança Pública – Rua de Santa Tereza; 

 Falta de segurança pública – SHO;

 Problemas quanto à segurança pública neste local e proximidades - Av. Joaquim Nabuco e 
proximidades;

 Tráfego de drogas - Alto da Sé.

Trânsito

o Problemas de estacionamento para os moradores;

o Fluxo intenso de veículos/automóveis;

o Obstrução das vias públicas;

Descontrole nos estacionamentos

Veículos leves e pesados (Quantidade e Controle)
Ausência de Estacionamento
 Tráfego intenso de veículos pesados (COMPESA) – Rua de Santa Tereza; 
 Tráfego intenso – Alto da Sé;
 Falta da oferta de estacionamento dos bares e restaurantes – Alto da Sé;
 Problemas  de  trânsito  e  estacionamento  irregular  de  veículos  em  logradouros  públicos
(Varadouro e Carmo (Av. Sigismundo Gonçalves e Av. Manoel Borba e áreas de entorno) 
 Trânsito desordenado – Alto da Sé. 
 Trânsito intenso de passagem – SHO;

 Falta de sinalização – Alto da Sé.

Meio Ambiente/Educação Patrimonial

o Resíduos sólidos;

o Cobertura vegetal (área verde): perda constante, falta de controle, falta de informação, falta de 

políticas públicas para preservação do meio ambiente natural;

 Remoção de árvores sem o cuidado necessário causando rachaduras nos imóveis (muros) – Alto da 
Sé;

 Ocupação indevida dos quintais com perda de vegetação – SHO;



Retirada da vegetação dos quintais
Corte Irregular da Vegetação (monte) 

 Danos à estabilidade da Colina – SHO;
o Falta de conscientização/informação/educação patrimonial;

Falta de educação patrimonial
 Degradação do entorno do Mercado Eufrásio (Varadouro e Carmo (Av. Sigismundo Gonçalves e Av.

Manoel Borba e áreas de entorno);
 Impermeabilização excessiva do solo c/ comprometimento da drenagem (quintais) - Rua de Santa

Teresa
 Ocupações e aterros irregulares - Rua de Santa Teresa
 Ocupação e obstrução do mangue - Rua de Santa Teresa
 Poluição sonora e atmosférica (Serralharia) – Rua de Santa Tereza;
 Poluição da orla marítima (Praia Del Chifre) – Rua de Santa Tereza;
 Poluição sonora e atmosférica causada pela Marmoaria Impermal - Rua de Duarte Coelho e Lagoa

de Santa Teresa;

Serviços Públicos / Concessionárias

o Desordem na fiação elétrica e prestação de serviços públicos ineficientes;

Problemas Compesa: Esgoto e Vazamento de Água

Coleta de lixo em caminhões
Fiação impedindo visibilidade

Lixo, Segurança (Rosário, Guadalupe, Monte e São João)
Falta de manutenção do patrimônio
Drenagem e manutenção (Henrique Dias)
Incêndio, iluminação e embutimento (Bonsucesso, Trav. do Rosário, Monte). 

 Problemas de saneamento (em especial esgotamento) - Varadouro e Carmo (Av. Sigismundo 

Gonçalves e Av. Manoel Borba e áreas de entorno)

 Iluminação precária e falta de segurança pública, inclusive brigas entre traficantes - Rua de Duarte 

Coelho e Lagoa de Santa Teresa

 Deterioração da pavimentação e muros de proteção - Alto da Sé;

Outros

Pressão da Arquidiocese sobre as igrejas particulares
Exclusão das Irmandades e Confrarias

 Fechamento das igrejas de irmandades pela arquidiocese
Falta de Gestão Compartilhada e sobrecarga do poder público
Pressão Sobre o uso habitacional (IPTU)
Sentimento de que pode tudo.
Aumento da atividade do comércio

 Aumento do uso comercial em detrimento ao uso residencial (expulsão de moradores com menor
renda) - Alto da Sé;
Pressão do Mercado Imobiliário (Amaro Branco)
IPTU Progressivo, lixo, construção irregular (Pan Nordestina, Av. Olinda, Joaquim Nabuco)



 Problemas  de  saúde pública  (dengue)  -  Varadouro  e  Carmo  (Av.  Sigismundo  Gonçalves  e  Av.
Manoel Borba e áreas de entorno)

 Oferta  reduzida  de  comércio  e  prestação  de  serviços  -  Varadouro  e  Carmo  (Av.  Sigismundo
Gonçalves e Av. Manoel Borba e áreas de entorno)

 Dificuldades para obter informações sobre processos de denúncia junto à PMO (Carmo (entorno da
Pça. do Carmo,Correios, Praça de “ São Pedro” ) 

 Abate de animais na rua para rituais religiosos - Rua de Duarte Coelho e Lagoa de Santa Teresa;
 Não respeito às leis e omissão do poder público – Alto da Sé;



AMEAÇAS

Controle Urbano

o Descaracterização do Sítio Histórico;

Imóveis Fechados (segundas residências), Residências Monumentos.

 Comprometimento do casario de valor histórico (aumento da descaracterização e integridade física)
- Rua de Santa Teresa;

 Comprometimento do casario de valor histórico (descaracterização e integridade física) - Rua de
Duarte Coelho e Lagoa de Santa Teresa;

Eventos / Carnaval 

o Dificuldades/riscos de atendimento de emergências durante os eventos;

Redução de área do carnaval.

Segurança Pública

o Saída da CIATUR do Sítio Histórico;

 Aumento da violência urbana - Rua de Santa Teresa.
 Piora das condições de segurança e aumento da violência urbana - Rua de Duarte Coelho e Lagoa 

de Santa Teresa;

 Aumento da violência urbana, insegurança - Alto da Sé.

Meio Ambiente / Educação Patrimonial

o Localizada pontualmente na área do Projeto da Vila Naval: paisagem e infraestrutura; 

Destruição da paisagem; Vegetação do Sítio Histórico;

Falta de conhecimento sobre o Patrimônio (funcionários);

Falta de aplicação do Plano de Educação Patrimonial;

 Aumento da degradação ambiental e perda do mangue - Rua de Santa Teresa;
 Aumento da degradação ambiental  e comprometimento da paisagem - Rua de Duarte  Coelho e

Lagoa de Santa Teresa;
 Degradação do patrimônio histórico e artístico da Igreja de São Bento;
 Aumento da degradação do entorno do Mercado Eufrásio propiciado pela concepção do projeto de

reforma deste equipamento;
 Comprometimento  da  integridade  do  casario  histórico  (exemplares  locais  e  do  Conjunto

Monumental) e das áreas de preservação ambiental. - Trechos dos bairros de Guadalupe, Bultrins,
Amaro Branco e Monte;

 Comprometimento  da Integridade da Igreja  e  das  áreas  de preservação ambiental.  Destaca-se a
comunidade instalada em área de proteção ambiental correspondente ao terreno da antiga Casa da
Criança (atual ZPAR 3 pela LUOPAS).

 Comprometimento da macrodrenagem urbana do Município - Rua de Santa Teresa. 



 Comprometimento da paisagem e visibilidade do Sítio Histórico – Amaro Branco; 
 Aumento da degradação do Horto Del Rey – Alto da Sé;
 Comprometimento do casario de valor histórico (descaracterização e integridade física) – Alto da

Sé;
 Aumento da degradação ambiental (derrubada de árvores e ocupação dos quintais) – Alto da Sé;
 Comprometimento da estabilidade da Colina e casario histórico/monumentos – SHO;
 Aumento da degradação ambiental e perda de áreas verdes - SHO;
 Perda das qualidades ambientais.

Serviços Públicos / Concessionárias

o Risco de incêndios;

Rede Hidráulica / Cabeamento da Rede;

Outros

o Esvaziamentos dos moradores;

o Riscos de desabamento;

Pressão do mercado imobiliário 

Direcionamento para moradores de alta renda; expulsão branca.

 Expulsão dos moradores - Rua de Duarte Coelho e Lagoa de Santa Teresa;

 Perda do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade – SHO.



OPORTUNIDADES

Controle Urbano

o Comércio não predatório: cadeia produtiva de acordo com as vocações da cidade;

Reabertura de Espaços Públicos

Eventos / Carnaval 

Carnaval 

Cobrança de impostos e taxas dos eventos 

Descentralizar eventos de impacto 

Elaboração de Plano Diretor – Carnaval 

Retirar eventos de impacto (Fortim)

Turismo

o Bairro do Carmo: Como porta de entrada para direcionar os turistas e como polo gastronômico e 

de educação e cidadania;

o Turismo cultural (qualificação da visitação turística);

Turismo Cultural e Religioso

Calendário Cultural e Religioso 

Uso adequado e sustentável do Horto Del Rey;

 Exploração do potencial  da Praia Del Chifre para lazer da população e turismo - Rua de Santa
Teresa;

 Exploração do potencial turístico para visitação da Ruína do Buraco (Istmo) - Rua de Santa Teresa;

 Exploração do potencial paisagístico, turístico e de lazer da Lagoa de Santa Teresa; 

 Aproveitamento do potencial cultural a partir da revitalização do Cine Olinda e do casarão Hermann
Lundgren para realização de eventos;

 Potencial p/ o desenvolvimento de atividades comerciais e de prestação de serviços não compatíveis
com o Sítio Histórico;

 Potencial de revitalização do Horto Del Rey para lazer, turismo e pesquisa científica;

 Potencial Turístico Paisagístico do Alto da Sé;

 Potencial Cultural do Alto da Sé;

Reabertura dos espaços culturais (Teatro Bonsucesso, Mercado Eufrásio, Cine Duarte Colho)



Segurança Pública

Plano de contingência para Olinda Sítio Histórico

Trânsito/Transporte

Transporte Público 

Cobrança para área de estacionamento (Rua do Sol, Varadouro)

Meio Ambiente/Educação Patrimonial

Recuperar áreas para visitação ecológica

o  Educação patrimonial e identidade cultural: Plano de Gestão Cultural para a cidade;

Implementar o Plano de Educação Patrimonial;

Formação de profissionais em conservação do patrimônio 

Instalação do curso de educação patrimonial 

Formação para informação funcional (Encontro Bienal) 

Equipe especifica para fazer preservação 

Revisão do conhecimento da cidade / Encontro Bienal para funcionários

Outros

o Equilíbrio entre os interesses dos moradores, empresários e visitantes do Sitio Histórico;

o Gestão compartilhada do Sítio, entre Poder público e sociedade;

o Colaboração na administração, com esforços nacionais e internacionais;

o Criação de plano que contemple propostas concretas de curto, médio e longo prazo, com a 

participação da sociedade.

o Pactuar competências e implantar o controle urbano na SEPAC;

Gestão Compartilhada 
Parceria com UFPE
 Recuperação do fundo de preservação
IPTU Progressivo


