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A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AS DIFICULDADES DE PRESERVAÇÃO DA 

ARQUITETURA MODERNISTA NOS BAIRROS DE PETRÓPOLIS E TIROL, EM 

NATAL/RN – uma análise dos planos diretores de 1984 a 2007. 

RESUMO  

A pesquisa investiga a descaracterização das edificações modernistas, componentes do cenário urbano 

dos espaços compreendidos pelos bairros de Petrópolis e Tirol, na região Leste de Natal/RN, local 

onde se verifica a maior concentração de projetos de linhas modernistas das décadas de 1950 e 1960. 

O espaço em questão corresponde às reminiscências do plano da chamada “Cidade Nova”, 

desenvolvido entre os anos de 1901 e 1904, que foi o responsável pela implantação do traçado de 

largas avenidas, em reticulado regular, padrão esse que permanece com o “Plano Geral de 

Sistematização da Cidade de Natal”, de 1929, definindo o partido urbanístico que vem atualmente 

sendo mantido nos bairros da Petrópolis e Tirol. A partir dos anos 1940 e 1950, intensifica-se na área a 

implantação de edificações modernistas, assim caracterizadas por apresentar nova relação com o lote, 

traduzida pela adoção dos recuos laterais, além dos frontais e uma nova linguagem estilística que 

apresenta considerável conjunto de elementos que se identificam com a arquitetura modernista. Os 

sucessivos planos induziram o crescimento da área, mas não alteraram a configuração espacial, 

marcada pelo traçado viário e edificações com as características modernistas, que vêm sofrendo um 

desmonte progressivo, sobretudo pelo deslocamento do centro ativo do núcleo original da cidade e a 

crescente valorização da área, fomentando a intensificação e inovação de usos e também contribuem 

para a descaracterização da arquitetura patrimonial produzida em meados do século XX. Investiga-se a 

influência da legislação urbanística na descaracterização estilística original das edificações 

modernistas da área, entendendo que os instrumentos urbanísticos associados aos planos tais como, 

alterações da taxa de adensamento, possibilidade de remembramento e desmembramento, hierarquia 

de vias, outorga onerosa, entre outros, possibilitaram modificações isoladas nas edificações que 

contribuíram para a alteração do conjunto edilício caracterizado como modernista. Mesmo 

considerando o voraz fenômeno da dilapidação de edifícios mais antigos, que no universo de estudo 

correspondem aos modernistas, admite-se a possibilidade de desenvolver perspectivas futuras de 

preservação desse tipo específico de patrimônio cultural. O trabalho objetiva estruturar possibilidades 

de ações relacionadas ao reconhecimento e à preservação do conjunto de edificações modernistas 

remanescentes nos bairros considerados, compreendendo a influência da legislação urbanística, 

sobretudo dos Planos Diretores de 1984, 1994 e 2007, sobre a transformação dessas edificações. 

Procura analisar os processos que contribuem para a transformação desses espaços, reconhecendo a 

volta do uso residencial em condomínios verticalizados e a diversificação da mudança de uso, seja 

para fins comerciais ou prestação de serviços. O referencial teórico inclui uma revisão bibliográfica de 

aportes teórico-metodológicos que afirmam a arquitetura modernista como patrimônio a ser 

preservado e analisa os aspectos conceituais, qualitativos e quantitativos dos instrumentos presentes na 

legislação urbanística. Na sequência, foi definido um setor, abrangendo os dois bairros em estudo, para 

a investigação das intervenções sofridas pelas edificações da área sob os efeitos desses instrumentos e 

parâmetros nele contidos, de forma a conhecer os aspectos mais relevantes que têm contribuído para o 

desmonte da arquitetura modernista nos bairros considerados. Compreendendo essa influência, aponta-

se para a possibilidade de desenvolvimento de novas ações de salvaguarda a serem incorporadas aos 

instrumentos reguladores. 

 

Palavras-chave: Arquitetura modernista. Legislação urbanística. Patrimônio histórico. Cidade de 

Natal/RN.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
URBAN LEGISLATURE AND THE DIFFICULTIES OF MODERNIST ARCHITECTURE 

PRESERVATION ON THE NEIGHBORHOODS OF PETRÓPOLIS AND TIROL IN 

NATAL/RN - an analysis of the master plans from 1984 to 2007. 

 

ABSTRACT  

 

The research investigates the modernist edifications‟ mischaracterization, composing the space‟s 

urban scenario within the Petropolis and Tirol neighborhood, Natal/RN East zone, a place where lies 

the major concentration of modernist project lines from the 1950`s and 60`s. The aforementioned 

space corresponds to the reminiscences of the plan “Cidade Nova” [New City], developed between the 

years 1901 and 1904, which was responsible for the implementation of tracing of large avenues, in 

regular reticulate, a standard that remains as the “Plano Geral de Sistematização da Cidade de Natal” 

[General Systematic Masterplan of Natal], from 1929, defining the urbanistic party that has been in 

upkeep until nowadays upon the neighborhoods of Tirol and Petropolis. Since 1940´s and 1950´s, 

there has been an intensified implementation of modernist edifications, characterized by presenting a 

new relation with the lot, translated by the adoption of lateral recesses, besides the frontals and a new 

stylistic language that displays a considerable set of elements that identify themselves with the 

modernist architecture. The successive plans induced the area‟s growth, but did not alter the special 

configuration, marked by the pathway tracing and edifications with modernist characteristics, that 

have been under a progressive dismount, mostly because the displacement of the active center of the 

original city nucleus and the ascending valorization of the space, nurturing  the intensification and 

innovation of uses and also contributes to the mischaracterization of the patrimonial architecture 

produced in the mid-20
th
 century. The influence of the urbanistic legislation has been investigated on 

the original stylistic mischaracterization of the area‟s modernist edifications, acknowledging that the 

urbanistic instruments associated to the plans such as the change in the density ratio, possibility of 

terrain reassembly and dismemberment, pathways hierarchy, onerous grant, among others, allowed 

isolated modifications on edifications that contribute to the alteration of the building conjoint 

characterized as modernist. Considering even the voracious phenomenon of old building‟s 

dilapidation, which upon the universe of study correspond to the modernists, it is admitted the 

possibility of developing future perspectives of preservation of this specific kind of cultural heritage. 

The study aims at The objective of this work is to structure possibilities for actions related to the 

recognition and preservation of the set of modernist buildings remaining in the districts considered, 

including the influence of urban planning legislation, especially the 1984, 1994 and 2007 Master Plans 

on the transformation of these buildings. It seeks to analyze the processes that contribute to the 

transformation of these spaces, recognizing the return of residential use in verticalized condominiums 

and the diversification of the usage transition, either by commercial purpose or provision of services. 

The theoretical reference includes a bibliographic review of theoretic-methodological contributions 

that quote the modernist architecture as heritage to be preserved and analyze the conceptual aspects, 

quantitative and qualitative of the tools presented on the urbanistic legislature. Following up, a sector 

has been defined, embracing both neighborhoods in study to investigate the interventions suffered by 

the local edifications under the effect of these instruments and parameters there contained, in a way to 

recognize the most relevant aspects that has contributed to the modernist architecture dismount on the 

considered neighborhoods. Understanding this influence, looking forward to the possibility of 

development of new safekeeping actions to be introduced on the regulatory instruments. 

 

Key-words: Modernist architecture. Urban legislature. Historical heritage. Natal/RN 
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INTRODUÇÃO  

  

Processos de descaracterização, abandono, reutilização e principalmente demolição 

para dar lugar a novas construções significam uma ameaça presente aos bens reconhecidos 

como importantes para a preservação da memória, em todo território nacional. As cidades 

brasileiras enfrentam acelerados processos de substituição, decorrentes de diversos fatores, 

inclusive da pouca eficiência da legislação urbanística no que diz respeito à preservação de 

bens constituintes do patrimônio arquitetônico das cidades, aí se incluindo aqueles 

característicos do movimento modernista, favorecendo um desenfreado crescimento da 

especulação imobiliária. Esse problema ocorre em diversas cidades, sobretudo naquelas cujas 

histórias de crescimento urbano são mais recentes.  

Observa-se que há certo descaso com relação à memória da cidade, sendo poucos os 

exemplares arquitetônicos contemporâneos da época da fundação de Natal que resistiram até 

os dias de hoje. Essa destruição dos bens que contam a sua história não é algo novo. Vários 

exemplos de arquitetura foram suprimidos, como a Casa de Câmara e Cadeia, demolida em 

1911, o Antigo Quartel da Companhia da Polícia, destruído nos anos de 1940, a sede social do 

ABC Futebol Clube, desparecida no final da década de 1970 e o estádio João Machado, 

demolido em 2011.  

 Apesar de fundada em 1599, Natal somente se expandiu oficialmente com a criação 

do terceiro bairro da cidade, denominado Cidade Nova, que deu origem aos atuais bairros de 

Petrópolis e Tirol, visto que existiam assentamentos espontâneos bastante consolidados, como 

o Alecrim, que segundo Angela Lúcia Ferreira – e coautores –, não eram reconhecidos como 

bairros, à época (FERREIRA et al., 2008). A Cidade Nova, a sudeste dos antigos bairros da 

Cidade Alta e Ribeira se estabeleceu como resultado da Resolução Nº 55, de 30 de dezembro 

de 1901, que criava o terceiro bairro, com aquela denominação e foi confirmado pelo Plano 

Geral de Sistematização, de 1929, de Giacomo Palumbo, que previa a expansão da malha 

viária prevista para o novo bairro e estabelecia uma espécie de zoneamento, que atribuía 

funções específicas a cada área da cidade, ficando o bairro de Cidade Nova como área 

residencial. Hoje, o espaço planificado como Cidade Nova corresponde aos bairros de 

Petrópolis e Tirol, que tiveram sua ocupação edilícia consolidada entre os anos 1920 e 1960. 

Configurou-se, dessa forma, um traçado de quadras retangulares que, além de 

expressar uma preocupação com a higiene da cidade, pensamento predominante na Europa no 

século XIX, mantinha uma relação muito forte entre a proposta de modernização que ocorre 
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em nível nacional no início do século XX e as reformas e expansões urbanas nas cidades 

existentes, que se caracterizavam por um modelo formal definido pela grelha viária ortogonal, 

com largas avenidas, com canteiros arborizados e lotes de dimensões regulares. 

A princípio, o bairro Cidade Nova teve lenta ocupação e, conforme afirma Pedro de 

Lima (2001), era o espaço de residências consideradas como casas de campo das famílias 

instaladas na Ribeira e Cidade Alta. Vilas, vivendas, chácaras, sítios enormes caracterizavam 

esses espaços nos idos de 1910 a 1940. Depois, foram preenchidos nos anos 1950 e 1960 por 

residências que, na afirmação do autor citado, embora não seja possível quantificar, em 

grande parte eram identificadas com a estética modernista, com um ou dois pavimentos, 

caracterizando um cenário que predominou até fins da década de 1970, quando as 

transformações se intensificaram. 

Esse espaço bem característico do ideário conhecido à época se apresentaria como 

cenário adequado para a implantação da arquitetura modernista potiguar. As mudanças na 

legislação ocorridas no início do século XX, que instituíam os recuos frontais, laterais e de 

fundos como forma de atender às exigências de iluminação e ventilação, possibilitaram a 

exibição do caráter tridimensional do edifício moderno. Outras características modernistas 

observadas nas edificações que se distribuíram pelos bairros de Petrópolis e Tirol, entre as 

décadas de 1940 e 1960, são as fachadas compostas por planos e volumes regulares, o uso 

abundante de aberturas para garantir a comunicação com o exterior, explicitados por grandes 

planos de vidro e paredes de cobogó, o revestimento em pedras e painéis de mosaicos 

cerâmicos de artistas locais como Newton Navarro e Dorian Gray Caldas. Também está 

presente a cobertura em “V”, como um dos elementos marcantes desse tipo de arquitetura, em 

que os planos inclinados das águas escorrem para o interior da edificação, de onde são 

escoadas por meio de calhas aparentes ou encobertas pela volumetria, além da platibanda 

como elemento de acabamento da cobertura. 

As edificações com essas características vêm passando por constantes transformações 

pra se ajustar à dinâmica de transformação da cidade, cujo processo é regido pelo capital 

imobiliário. A descaracterização não ocorre apenas com as edificações modernistas, mas 

também com aquelas remanescentes dos anos 1920-1940. Porém, nesse caso, o valor de 

ancianidade e os aspectos mais relacionados aos estilos do passado foram melhores 

assimilados pelos cidadãos. Há registro de manifesto por parte da população, como foi o caso 

do edifício situado na Avenida Nilo Peçanha, esquina com a Rua Seridó, em Petrópolis, cuja 

demolição em agosto de 2015, provocou protestos de indignação por bom número de pessoas, 

segundo publicação do jornal Tribuna do Norte, de 24 de agosto daquele ano. No caso da 



 

 

13 

edificação modernista, a concepção em planta livre, a flexibilidade e os planos livres da 

fachada são mais facilmente adequadas às mudanças e às necessidades mais contemporâneas, 

tornando as gradativas e constantes alterações menos perceptíveis pela população, até que 

ocorra a demolição para novos empreendimentos. As necessidades de adaptação aos novos 

usos e a exploração do potencial construtivo dos lotes, além das descaracterizações 

representadas por intervenções que visam à reconstituição de alguns elementos originais 

dessas edificações têm contribuído para tornar bastante crítico o estado de conservação dos 

bens representativos dessa fase da produção da arquitetura em Natal. Evidenciou-se ainda 

mais com os preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, que “sacrificou” o 

Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado – o Machadão – objeto arquitetônico que 

revelava “uma linguagem modernista comum aos estádios à época e cuja forma é resultante 

de uma relação entre público e prática futebolística bastante particular, bem como sob o ponto 

de vista urbano”, o qual era “uma referência na paisagem natalense” (NASCIMENTO e 

SILVA, 2012, p. 52). 

 A inquietação sobre intervenções que implicam na destruição de bens modernistas 

vem ganhando novos contornos com os rumores da possível demolição do antigo Hotel 

Internacional dos Reis Magos, outro marco na paisagem da cidade. Outra obra ameaçada é a 

sede do clube Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Natal (ASSEN), 

edificação que concentra diversos elementos que formam o repertório da arquitetura 

modernista. O edifício sede social do América Futebol Clube já tem a apreensão de sua leitura 

prejudicada, enquanto edificação bem representativa do modelo modernista, pela implantação 

isolada no terreno, balanços e passarelas e planos de aberturas livres, visto que boa parte do 

lote em que está implantado foi desmembrado, dando origem a novas edificações  em seu 

entorno e vem sendo constantemente ameaçado pela especulação e pelos grandes 

empreendimentos imobiliários.  

Ao considerar a ausência de uma política específica de proteção à arquitetura 

modernista em Natal, em face de uma sociedade composta por novos componentes fortemente 

movidos por um ideário social de atualização/reordenação e um mercado imobiliário em 

expansão, no qual o novo e o lucro parecem ser as únicas noções subjacentes ao processo de 

transformação, observa-se que esse conjunto de fatores vem contribuindo para o crescimento 

acelerado da população, que saltou de pouco mais de 200 mil habitantes nos anos de 1960 

para os atuais 877.540 (IBGE, 2018). Ao admitir a possibilidade de se trabalhar com a 

legislação urbanística como instrumento indutor das ações e recomendações que visam ao 

desenvolvimento ordenado das cidades, este estudo se justifica por buscar compreender a 
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relação entre os parâmetros presentes nessa legislação e as dificuldades de preservação do 

acervo modernista, considerando o quase total desrespeito pelas características, formais e 

estilísticas, presentes nas edificações modernistas, que vem sendo reformadas ou subtraídas 

em seus aspectos originais. Reconhece-se que, apesar desse processo de descaracterização, 

ainda é possível identificar um conjunto considerável de edificações modernistas em Natal, 

principalmente nos bairros de Petrópolis e Tirol e que ações desenvolvidas no sentido do seu 

reconhecimento são fundamentais para a manutenção dessa memória.   

Esse conjunto, ameaçado de desaparecimento pelo acelerado ritmo de transformações 

por que passa a cidade, clama pelo reconhecimento e por uma nova concepção de patrimônio, 

visto que a memória serve como forma de conservação, continuação e divulgação da cultura 

que pode aproximar Petrópolis e Tirol da qualidade ambiental e arquitetônica que foram 

priorizados no plano da outrora Cidade Nova.  

Esses exemplares, construídos predominantemente para fins residenciais, vêm 

sofrendo diversas transformações e mesmo demolições, para atender aos novos usos e 

adaptações à demanda do mercado imobiliário. 

Ao admitir-se que, por um lado, os planos diretores de 1984, 1994 e 2007 foram 

instrumentos que não apresentaram parâmetros que pudessem ter contribuído para conter a 

transformação e descaracterização dos exemplares significativos da arquitetura modernista em 

Natal/ RN e, por outro, identificando-se ainda a existência de um conjunto considerável de 

edificações filiadas ao estilo modernista, indaga-se: haveria a possibilidade de se construir 

mecanismos e ações que primem pelo reconhecimento da importância desse conjunto, tendo 

em vista sua proteção?  

É possível reconhecer que os planos diretores vêm contribuindo para o incentivo à 

descaracterização e desmonte da arquitetura modernista produzida na cidade, a partir de 

instrumentos como o desmembramento, remembramento, adensamento, potencial construtivo, 

outorga onerosa e até mesmo a transferência de potencial construtivo que tem como principal 

objetivo a preservação, seja do ambiente construído seja do ambiente natural. Entretanto, 

identificando a existência de um conjunto considerável de edificações modernistas em 

Petrópolis e Tirol, admite-se como hipótese inicial a possibilidade de se amenizar as 

dificuldades de preservação desse acervo remanescente com a proposição de posturas ou 

procedimentos que possibilitem reverter ou minimizar esse processo de descaracterização, 

reconhecendo os atributos que apontam para a valorização e o reconhecimento desses bens 
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como patrimônio, de forma a serem incluídos nas diretrizes de preservação definidas pelos 

planos diretores.  

Definiu-se como objetivo geral estruturar possibilidades de ações relacionadas ao 

reconhecimento do valor do conjunto de edificações modernistas remanescentes e 

consequentemente, construir ações de preservação do mesmo, a partir da compreensão dos 

efeitos da legislação urbanística definida pelos Planos Diretores (Lei Nº. 3.175/84; Lei Nº. 

07/94; Lei Nº. 082/07 e leis complementares) nas transformações ocorridas nas edificações já 

identificadas como modernistas, que se concentram nos espaços compreendidos pelos atuais 

bairros de Petrópolis e Tirol. Acerca dos objetivos específicos, assinalam-se: 

 Discutir acerca da afirmação da arquitetura modernista como bem a ser preservado, a 

partir das conceituações contemporâneas do patrimônio; 

 Contextualizar a (não) relação e o distanciamento entre as ações de planejamento 

urbano e as políticas de preservação do patrimônio no Brasil, com particularidades 

para o patrimônio modernista; 

 Investigar a aplicação de diretrizes, parâmetros e instrumentos de implementação, 

presentes na legislação urbanística de Natal expressa nos planos, como a Lei Nº. 

3.175, de 1984, Lei Complementar N.º 07, de 1994 e Lei Complementar Nº. 082, de 

2007, que possam ter contribuído para a reforma, reuso ou demolição dos exemplares 

representativos da arquitetura modernista; 

 Interpretar os efeitos da dinâmica da implantação dos planos nos exemplares 

modernistas nos atuais bairros de Petrópolis e Tirol, incluindo os subjacentes e ainda 

existentes, analisados a partir de uma fração territorial para concentração dos estudos. 

 Construir quadro valorativo de reconhecimento do conjunto de bens com potencial a 

ser preservado, por meio da identificação do acervo modernista remanescente. 

 

O universo de estudo e os critérios adotados para a sua delimitação foram 

determinados com base em experiências vivenciadas em eventos ligados à conservação do 

patrimônio arquitetônico e pela identificação de estudos (RIBEIRO, 2002; MELO, 2004; 

CARVALHO, 2007; OLIVEIRA, 2018) que evidenciam os bairros e Petrópolis e Tirol como 

significativos depositários de edificações modernistas em Natal e por entender que esses 

bairros são espaços territoriais que bem caracterizam a cidade sempre nova que existe em 

Natal, assim entendida pelas constantes transformações a que vem sendo submetida pelos 

diferentes agentes (usuários, gestores, instituições) que a vivenciam. 
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A pesquisa se estrutura a partir do método observacional, identificado por Antônio 

Carlos Gil (2008) como um dos mais utilizados nas ciências sociais, por possibilitar o estudo 

por observação de algo que aconteceu ou vem acontecendo e, neste estudo, o objeto 

investigado é a descaracterização da arquitetura modernista em Natal, com ênfase nos bairros 

de Petrópolis e Tirol. A descaracterização é aqui entendida como qualquer ação que venha 

alterar as características intrínsecas da produção arquitetônica modernista, tal como adição ou 

redução de volumes, retirada ou substituição de alguns elementos, fechamento ou aberturas de 

vãos, mudança de revestimento característico e até mesmo sua destruição completa ou 

qualquer outra ação que implique na perda da característica original do bem. Para o 

desenvolvimento do projeto, empreendeu-se revisão bibliográfica, de forma a atualizar as 

principais iniciativas relacionadas à proteção do patrimônio no estado do Rio Grande do 

Norte, sobretudo no que diz respeito à produção arquitetônica modernista e sua conservação a 

partir da consulta aos trabalhos e publicações de pesquisadores brasileiros e locais 

relacionados ao tema. 

A revisão bibliográfica deu apoio à consolidação da produção teórica sobre a 

arquitetura modernista em Natal, como oportunidade de analisar o acervo já registrado em 

diversas obras (dissertações, teses, artigos, anais de seminários, etc.) que, como bem coloca 

Alexandra Consulin Seabra de Melo (2004, p. 16) “[...] pode desaparecer em muito pouco 

tempo [...]  e corresponde aos períodos mais férteis da produção  arquitetônica local”.  

No primeiro momento, a revisão bibliográfica focou as obras dos autores que 

abordaram estudos e teorias sobre a produção regional da arquitetura modernista, bem como 

seu reconhecimento como bem de interesse patrimonial, documentadas e avaliadas nas 

atividades do DOCOMOMO – sigla gerada pelas iniciais das primeiras palavras da 

organização que trata da Documentação e Conservação de Monumentos Modernos – com 

documentos produzidos desde 1995. Ademais, outros trabalhos foram identificados no 

decorrer do desenvolvimento da tese, a fim de construir um arcabouço teórico sobre os 

conceitos e variáveis que constituem a temática pesquisada. Também se apoia nos inventários 

já realizados e registrados na base de dados do PPGAU-UFRN, incluindo os trabalhos 

realizados pelo grupo de pesquisa sobre Morfologia e Usos da Arquitetura (MuSA), bem 

como do inventário de atualização realizado em 2018-1, na disciplina Patrimônio e Restauro, 

conduzida pelo autor da tese no curso e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar 

(UNP). Ademais, esta revisão sobre o tema incluiu, igualmente, a produção científica 

disponível em livros, periódicos, dissertações e teses, jornais, artigos, revistas e impressos em 

geral, integrantes do acervo particular, bibliotecas públicas e virtuais.  
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Em seguida, complementado essa fase, pensou-se em realizar um segundo tipo de 

pesquisa – a documental – constante do acervo de órgãos de gestão pública, por meio de 

relatórios, documentos técnicos, publicações, fontes estatísticas, mapas, fotografias e outros, 

diretamente relacionados à temática e analise da legislação urbanística sobre a área e o objeto 

de estudo, com o objetivo de aferir a influência e a contribuição dos planos diretores no 

processo de desenvolvimento urbano da área. Todavia, essa etapa foi prejudicada, resultando 

na análise de apenas um documento sobre Relação de Processos com Outorga Onerosa, no 

período de 1995 a 2004, cedido pelo estagiário do Setor de Análise e Controle de Obras – 

SAC, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB. Especificamente, 

investigou-se os planos diretores de 1984 (Plano de Organização Físico-Territorial do 

Município de Natal, Lei Nº 3.174/84), o plano de 1994 (Plano Diretor de Natal, Lei Nº 

07/1994) e o plano de 2007 (Plano Diretor de Natal, Lei Nº 082/2007), em atendimento ao 

segundo objetivo específico do trabalho.  

 Esse procedimento incluiu, ainda, a averiguação in loco, nas quadras ou quarteirões 

delimitados como fração mais típica ou mais representativa dos aspectos estudados em cada 

um dos dois bairros, visando atualizar os registros das alterações ocorridas ao longo da 

vigência dos planos e atualização do inventário sobre cenários remanescentes do ideário 

modernista da arquitetura e do urbanismo, conforme previsto no quarto objetivo específico. 

Trata-se de um estudo comparativo, que incluiu a consulta aos registros de trabalhos 

acadêmicos, identificando a situação dos bens nos três momentos de vigência dos planos em 

estudo, a partir do confronto entre inventários já realizados em trabalhos dessa natureza 

(RIBEIRO, 2002; MELO, 2004; CARVALHO, 2007; OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA, 2018), 

analisando apenas a caixa mural das edificações, visto não ser possível a análise minuciosa do 

interior das edificações, face a dificuldade de contato com os proprietários ou responsáveis. 

Essa área ficou delimitada por um setor que tem como eixo central a Av. Afonso Pena, entre a 

Rua Seridó e a Rua Ceará - Mirim, prolongando-se lateralmente até a Av. Hermes da Fonseca, 

ao Leste, e Av. Rodrigues Alves, ao Oeste.  

 Essa escolha se justifica por ser a Afonso Pena uma avenida comum aos dois bairros e 

uma das vias mais significativas do setor, com relação à dinâmica das transformações, 

concentrando um maior número de intervenções relativas à alteração de uso e mesmo 

demolição para novas construções. Além disso, as vias transversais ao eixo contemplam 

diferenciadamente os dois bairros e apresentam cenários um pouco semelhantes, mas com 

alguma diversidade de intervenções. 
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A pesquisa se apoiou igualmente nos registros da base de dados do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU/UFRN –, em especial, o supracitado 

MUSA, para o mapeamento dos exemplares da arquitetura moderna nos bairros de Petrópolis 

e Tirol. A intenção deste mapeamento é estabelecer a comparação entre os bens analisados, do 

ponto de vista de sua resistência aos apelos de mercado e registro de desaparecimento, 

descaracterização e modificações gerais a que foram submetidos, 

Para maior compreensão dos aspectos pesquisados, foram utilizados tratamentos 

diferenciados para os dados quantitativos envolvendo tabulação com representação gráfica, 

material cartográfico e fotográfico entre outros, e para representação dos dados qualitativos a 

transcrição e análise das conversas realizadas e de textos de outros estudos sobre o tema.  

O último procedimento da tese diz respeito à análise crítica com relação ao 

reconhecimento da necessidade do estabelecimento de diretrizes no sentido de subsidiar a 

revisão das prescrições urbanísticas do município, baseadas em critérios a serem definidos 

após a análise dos dados levantados e referenciados pelo estudo teórico. Entende-se que existe 

uma produção de arquitetura modernista por descobrir e cada ação proposta contribui para 

novos contornos ao caráter de permanência do legado modernista e ganha corpo a expectativa 

de proposta de conservação de edifícios e espaços públicos ligados à estética modernista. 

O trabalho se estrutura em seções que procuram destacar a importância da preservação 

do patrimônio modernista, sendo oportuno abrir a discussão com análise da expressão física e 

material da arquitetura modernista em Natal, considerando a espacialização com foco nos 

bairros de Petrópolis e Tirol. Inclui a investigação sobre o que se encontra do acervo 

modernista nos bairros considerados, no período da implementação dos Planos Diretores de 

1984 a 2007, bem como reflexões sobre a ampliação do conjunto de bens com potenciais a 

serem preservados. Isso inclui a ampliação temporal e estilística, considerando a evolução do 

conceito de patrimônio, que vai do monumento isolado aos conjuntos urbanos, destacando a 

necessidade de articulação entre política e planejamento urbano e as ações de preservação do 

patrimônio cultural, aí se incluindo os bens modernistas. A seção seguinte trata da 

consolidação do patrimônio modernista e as dificuldades de seu reconhecimento pelas 

políticas de planejamento urbano, estudo traçado a partir da análise de trabalhos divulgados 

em eventos sobre o tema da preservação/conservação da arquitetura modernista.  

A seção subsequente trata da análise dos Planos Diretores de Natal (de 1984 a 2007), 

destacando as modificações observadas após a vigência desses planos, a partir de um recorte 

espaço-temporal. Na sequência, realizou-se reflexão crítica sobre a possível cisão ou divórcio 

entre o planejamento urbano e o patrimônio, quais os agentes envolvidos nesse processo, 
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tencionando relacionar, historiar e criticar a ausência de uma política patrimonial efetiva nos 

planos urbanísticos de Natal e apontar procedimentos e ações que possam contribuir para a 

valorização do conjunto identificado. As considerações finais trazem ponderações sobre o 

produto final do trabalho e seus desdobramentos.  
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1 A EXPRESSÃO FÍSICA/MATERIAL DO MODERNISMO – A ARQUITETURA 

MODERNISTA EM NATAL  

 

O reconhecimento de edifícios modernos como bens patrimoniais e mesmo o 

tombamento de alguns desses bens ainda não é uma prática corrente, visto que a arquitetura 

moderna não tem atingido o mesmo nível de aceitação que as anteriores. Muitos destes 

edifícios são reconhecidos como bens patrimoniais por especialistas, mas não pelo grande 

público em geral.  

Pode-se identificar a partir do final da década 1980, na Holanda, com constituição do 

DOCOMOMO1
1
 (principal fórum de debate do tema), com a divulgação de pesquisas sobe o 

tema. No Brasil, a organização conta com um núcleo nacional e os núcleos regionais discutem 

e divulgam as iniciativas de pesquisa sobre essa produção em encontros periódicos. No caso 

do Norte-Nordeste, as dificuldades de documentação e proteção da arquitetura modernista têm 

sido apresentadas nos diversos artigos apresentados a partir de 2006, quando da realização do 

I Seminário Docomomo regional. A discussão sobre a preservação da arquitetura modernista 

como patrimônio pressupõe um trabalho de identificação e levantamento de edificações que 

possuam atributos a serem preservados e transmitidos para as gerações futuras. Nesse sentido, 

é importante reconhecer o processo de produção arquitetônica ao longo do século XX.  

O exercício de pesquisa para reconhecimento da produção arquitetônica modernista 

em Natal é tão recente quanto o seu reconhecimento na maioria das cidades brasileiras. Isso 

pode ser atribuído, em princípio, a ausência de iniciativas de preservação e/ou conservação 

dos exemplares remanescentes, tanto pela falta de instrumentos legais de proteção, 

especialmente de normas municipais, como pela pressão do mercado imobiliário na ânsia pela 

transformação dos espaços urbanos e um maior aproveitamento da potencialidade construtiva. 

O reconhecimento da arquitetura modernista no Rio Grande do Norte ainda é pouco 

representativo, segundo argumentam Edja Trigueiro, Fernanda Cappi e Maíra Nascimento em 

artigo publicado no 3º Docomomo/NNE: 

[...] A arquitetura moderna do Rio Grande do Norte é tema de poucos 

registros na literatura, alguns quase justificadores dessa escassez por abordar 

a produção potiguar como de expressão débil comparativamente a de outros 

estados brasileiros[...] (TRIGUEIRO, CAPPI e NASCIMENTO, 2010, p.1). 

                                                           
1
 O DOCOMOMO é uma organização sem fins lucrativos, cujo título completo é Comitê Internacional para 

Documentação e Conservação de Edifícios, Locais e Bairros do Movimento Moderno. Para maiores detalhes cf. 

https://www.docomomo.com/. O DOCOMOMO Brasil foi criado em 1962 no Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal da Bahia – UFBA (atual PPGAU/UFBA). 

https://www.docomomo.com/
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As autoras, já em 2010, demonstravam a preocupação com o “[...] o desconhecimento 

sobre uma fase da arquitetura em acelerado ritmo de desaparecimento [...]”(TRIGUEIRO, 

CAPPI e NASCIMENTO, 2010, p.1), apesar do crescente  interesse sobre o tema, 

principalmente, na academia, em que se pode comprovar por meio da produção científica e 

publicações identificadas nas pesquisas bibliográficas realizadas com o objetivo desse 

reconhecimento. 

Especialmente, com relação à produção da arquitetura modernista em Natal, identifica-

se que, nos trabalhos realizados com finalidade de reconhecer essa produção, as primeiras 

ideias modernizadoras, em termos de edificações em Natal, surgem, mais efetivamente, na 

década de 1950, por iniciativa não apenas do poder público, mas também da elite local, que 

levaram à transformação da paisagem urbana para receber a produção da arquitetura moderna, 

no espaço representado pelos bairros do Tirol e Petrópolis onde se encontra hoje o maior 

acervo de imóveis modernistas do município, conforme afirma Alessandra Melo (2004), 

Pedro Lima (2002) e Gustavo Sobral (2011). No entanto, segundo Trigueiro, Cappi e 

Nascimento (2010, p.3), as primeiras manifestações de arquitetura moderna em Natal “[...] 

surgiram na Ribeira nos anos 1950 quando o bairro conservava, ainda, muito do seu status de 

centro urbano incontestado nos anos 1940”. 

Afirmam as autoras que a arquitetura moderna, em Natal, ocorreu originalmente 

também no Bairro da Cidade Alta nos anos de 1950, quando o local retomaria a condição de 

centro urbano “[...] senão simultaneamente, pelo menos imediatamente, em seguida a 

Ribeira.[...]” tendo como alguns exemplares dessa produção o Cine Nordeste, o Edifício 21 de 

março, e sede do SESC (TRIGUEIRO, CAPPI e NASCIMENTO, 2010, p.3). Ao corroborar 

com as ideias de Melo (2004), Sobral (2011) e Lima (2002), elas reafirmam os bairros de 

Petrópolis e Tirol como principais depositários da arquitetura produzida dentro da concepção 

modernista, seja por sua situação periférica ou pelo traçado das vias e configuração dos lotes, 

que permitem o uso de pilotis, constituindo os alpendres no térreo e acessos através de áreas 

ajardinadas, que propiciam a articulação de arranjos projetuais associadas à exploração do 

paisagismo.  

O surgimento do movimento modernista em Natal pode ter sido favorecido pelas 

ideias transformadoras presentes nas intervenções urbanísticas registradas a partir de 1901, 

cujo objetivo, além de expressar o pensamento higienista, que chegou ao Rio Grande do Norte 

no início do século XX, também marcava uma relação cada vez mais forte com um projeto de 

modernização que não foi só local, mas aconteceu nacionalmente. A iniciativa do poder 

público tinha uma relação de parceria com a elite local, que Melo descreve da seguinte forma: 
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“[...] tanto o governo quanto a elite natalense já manifestavam o desejo de construir uma 

imagem moderna da cidade, baseada em exemplos europeus e americanos [...]” (MELO, 

2004, p.35). Assim, a autora destaca três principais momentos relacionados às intervenções 

urbanísticas que contribuíram para a formação do espaço urbano de Natal os quais se 

apresentam a seguir, de forma resumida e ilustrativa por meio de uma descrição sucinta do 

novo bairro de Cidade Nova (1901-1904), do Plano Geral de Sistematização ou Plano 

Palumbo (1929-1930) e o Plano de Geral de Obras (1935-1939). Essas intervenções de caráter 

urbanístico modificaram, além da dinâmica urbana e da paisagem, o cenário cultural, pois, 

segundo a autora, a partir da década de 1920, chega a modificar o cotidiano das pessoas 

(MELO, 2004, p.36). 

Registra-se que a Resolução que criou o bairro Cidade Nova se constituiu na primeira 

iniciativa de um movimento com características renovadoras e modernistas, cujo objetivo era 

regular a expansão urbana a partir de um traçado ortogonal de vias e quadras “generosas” que 

hoje se constitui o espaço urbano dos bairros de Petrópolis e Tirol.  

Durante a década de 1920, as intervenções urbanísticas governamentais, orientando a 

implantação do Plano Geral de Sistematização, se constituíam, de acordo com a autora em 

“[...] mais um plano de reforma do que uma proposta de ordenação urbana [...]” (MELO, 

2004, p.38), prevendo, principalmente, reforma no partido urbanístico da então Cidade Nova 

com intervenções no traçado das vias, incluindo a delimitação de canteiros ajardinados, 

calçadas, formando amplas avenidas. Este desenho do espaço urbano tem sido, de certa forma, 

mantido até hoje cujo objetivo era construir uma cidade aos moldes europeus e de gestão 

baseada nos americanos, segundo Pedro de Lima (2001). Ainda de acordo com Melo, o Plano 

Geral de Sistematização significou para Natal “uma resposta urbanística” baseada no 

momento de desenvolvimento que impulsionava a cidade durante a Segunda Guerra Mundial 

(MELO, 2004, p.39). 

O terceiro momento apontado por Melo (2004) refere-se ao Plano de Geral de Obras, 

elaborado pelo Escritório de Saturnino Brito na década de 1930, que trazia no seu anteprojeto 

proposta de intervenções urbanísticas que previa além de projetos de edificações, bairros 

residenciais, também incluía a rede de abastecimento de água e de esgoto sanitário para Natal 

tendo como objetivo segundo Melo (2004, p.38), “[...] ser definitivo no processo de organizar 

a cidade [...] delineado a partir de dois instrumentos racionalizadores: o plano regulador 

proposto em 1904 e o zoneamento, atribuindo a cada parte da cidade uma função específica 

[...]”. 
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Essas intervenções sempre consideraram o partido urbanístico concebido com a 

Resolução nº55, de 31 de dezembro de 1901, que contemplava parte dos bairros de Tirol e 

Petrópolis, designada Cidade Nova, como bairro residencial de elite cuja ocupação edilícia só 

veio a se consolidar entre as décadas de 1920 a 1960 (TRIGUEIRO, ELALI e VELOSO, 

2007). Destacam as autoras que  

[...] é nessa área de pouco mais de um quilometro e meio quadrado que se 

concentra, ainda, embora grandemente dilapidado, o conjunto mais 

representativo – em termos de volume e diversidade de tendências – da 

arquitetura doméstica proto-moderna e moderna potiguar. (TRIGUEIRO, 

ELALI e VELOSO, 2007, p.4) 

Os anos 1930-40 presenciaram uma apropriação de elementos inspirados no repertório 

da arquitetura modernista em edificações ainda fieis aos estilos anteriores que reproduziam 

elementos formais próprios do ecletismo. A Ribeira, primeiro espaço de expansão da cidade a 

partir de seu centro original (Cidade Alta), conserva um vasto acervo dessa fase e também 

testemunhou a construção do edifício da Repartição de Saneamento (Figura 01), exemplar 

representativo dessa fase e considerado por alguns estudiosos como o primeiro edifício 

modernista de Natal (MELO, 2004; SOBRAL, 2011, TRIGUEIRO, 2012).  

Figura 1: Edifício original da Repartição de Saneamento, em 1938 

 

Fonte:https://scontent-dfw5-

1.cdninstagram.com/vp/27677d6695ea47b24a67c92484c99de7/5D95102C/t51.2885-

15/e35/61615381_174166063600859_6993604352505105433_n.jpg?_nc_ht=scontent-dfw5-

1.cdninstagram.com&se=8&ig_cache_key=MjA2NTY2MzgxMDMzODA1MzY4Mw%3D%3D.2 

Acesso em: 17 jun. 2019. 



 

 

24 

É oportuno aqui destacar o trabalho de Edja Trigueiro e Paulo Heider Feijó (2012), 

divulgado por ocasião do 4º DOCOMOMO Norte/Nordeste, ao traçar uma “breve” mostra da 

arquitetura moderna pelas ruas de Natal, registrando um conjunto de exemplares que refletem 

a trajetória de ocupação e transformação do espaço urbano da cidade (Figura 2). A mostra 

reúne 33 edificações bem representativas da nova arquitetura produzida em Natal, desde a 

fase de transição entre o passadismo eclético e a gradativa adoção de elementos inspirados no 

repertório modernista, nos anos 1930-1940, passando pelas transformações ocorridas nos anos 

1950-1960 e exemplares que exemplificam a intensificação de novas tendências dos anos 

1970-1980. A mostra exemplifica a expressão física e material da arquitetura modernista em 

Natal, que encontrou receptividade em quase todas as áreas da cidade, sendo aqui destacadas 

as imagens dos exemplares localizados em Petrópolis e Tirol, que evidenciam a difusão e 

consolidação da linguagem moderna em Natal. 

 

Figura 2: Distribuição dos ícones da arquitetura modernista em Natal, com destaque para os 

bairros de Petrópolis e Tirol. 

 

Fonte: TRIGUEIRO e FEIJÓ, 2012 
Nota: adaptado pelo autor 

 

Entre outras edificações representativas da primeira fase, além do referenciado prédio 

da Repartição de Saneamento, são também citadas as instalações da empresa Moinhos 

Brasileiros S. A. – MOBRASA – (1950) e do Grande Hotel (1936-1939), na Ribeira e o 

Cineteatro Rio Grande (Figura 3), de 1949, situado no Tirol, no limite com o bairro da Cidade 

Alta.  
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No bairro de Petrópolis, destaca-se a edificação situada na Rua Seridó, 454, de 1938 

(Figura 4), como exemplar que antecipa o modernismo representado pela nudez da fachada e 

elementos construtivos que evidenciam uma nova forma de concepção arquitetônica, como o 

concreto, esquadrias em ferro e teto jardim, classificados pelos autores como protomodernista. 

Figura 3: Cine Rio Grande 

 

Fonte: http://www.substantivoplural.com.br/onde-estao-os-cinemas-da-cidade/. Acesso em: 13 abr. 

2018. 

 

Figura 4: Casa à Rua Seridó, 454 

 

Fonte: MuSA, UFRN, 2015. 
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Como exemplares dos anos 1950-1960, a mostra relaciona duas edificações situadas 

na Av. Senador Salgado Filho, em Lagoa Nova: o edifício sede do Departamento de Estradas 

e Rodagem – DER –, construído em 1965 e o prédio da Faculdade de Odontologia, ambas as 

obras de autoria do arquiteto Moacyr Gomes.  

Na Av. Hermes da Fonseca, foram relacionadas quatro edificações no bairro do Tirol: 

a casa de nº 1174 (Figura 5), construída em 1951, projetada pelo desenhista Arialdo Pinho e 

pertencente à família de Osmundo Faria; a casa de nº 1076 (Figura 6), pertencente à família 

Sá e construída entre 1950-1955, projetada pelo arquiteto Augusto Reynaldo Maia Alves; a 

casa de nº 744 (Figura 7), pertencente à família Galvão Vasconcelos, projetada em 1961, pelo 

arquiteto Ubirajara Galvão e o edifício sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB 

– (Figura 8), construída entre 1963 e 1966, projetada por Moacyr Gomes. 

 

Figura 5: Antiga residência da família de Osmundo Faria 

 

Fonte: MUSA/UFRN, 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

27 

Figura 6: Antiga residência da família Sá 

 

Fonte: MUSA/UFRN, 2015. 

 

Figura 7: Antiga residência da família Galvão Vasconcelos 

 

Fonte: MUSA/UFRN, 2015. 
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Figura 8: Edifício sede da AABB, no Tirol 

  

Fonte: MUSA/UFRN, 2015. 

 

Ainda na Av. Hermes da Fonseca, mas pertencente ao bairro de Petrópolis, foram 

relacionadas as casas de nº 448 (Figura 9), pertencente à família Sá e projetada pelo arquiteto 

Heitor Maia Neto e a casa de nº 533 (Figura 10), pertencente à família José Bezerra e 

projetada por Moacyr Gomes, em 1957. 

 

Figura 9: Residência da família Sá 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2018. 

 



 

 

29 

Figura 10: Antiga residência da família José Bezerra 

 

Fonte: MUSA/UFRN, 2015. 

 

Também desse período, consta no roteiro o registro de outros imóveis, como o edifício 

sede do América Futebol Clube, localizado na Av. Rodrigues Alves nº 950, no Tirol (Figura 

11), projetado pelo arquiteto Delfim Amorim, em 1959 e inaugurado em 1966, um dos ícones 

mais visados pelo mercado imobiliário, que já avançou por quase todo espaço em volta da 

edificação; O conjunto residencial Nova Tirol (Figura 12), que traz inserções modernistas na 

arquitetura popular, projetado pelo engenheiro Moacyr Maia e construído em 1957, com 

recurso do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários; A antiga sede da 

Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal – ASSEN (|Figura 13), 

construída entre 1959-1963, na Av. Prudente de Morais, no Tirol, projetada pelo arquiteto 

Raimundo Costa Gomes; O antigo Hotel Reis Magos, construído entre 1962-1965, na Av. 

Café Filho, na Praia do Meio e projetado por Valdeci Pinto e equipe; o prédio do Instituto de 

Previdência e Assistência aos Servidores do Estado – IPASE, construído em 1954 na Rua 

Almino Afonso, 16 – Ribeira e projetado pelo arquiteto Raphael Galvão Junior, projeto que 

apresenta elementos que ilustram o repertório de características modernistas, como a janelas 

em fita, pilotis, estrutura independente em concreto e obras de arte, representada por pinéis 

artísticos externos; A antiga rodoviária de Natal, na Praça Augusto Severo, na Ribeira, 

projetada pelo arquiteto Raimundo Costa Gomes, em 1963; O edifício 21 de Março, 

construído em 1966, na Cidade Alta, com projeto do engenheiro Luiz Noya Volfson. 

No mesmo bairro, registra-se o prédio da Emissora de Rádio e Cine Nordeste, 

construída entre 1958-1959, no momento em que a Cidade Alta voltava a recuperar o papel de 

principal centro urbano de Natal, status que havia perdido para a Ribeira no início do século 
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XX, além do edifício sede do Serviço Social do Comércio – SESC –, projetado no final dos 

anos 1950 pelo arquiteto Moacyr Gomes. 

 

Figura 11: Sede do América Futebol Clube 

  

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

Figura 12: IAPC Nova Tirol 

 

Fonte: ALMEIDA; LIMA e FERREIRA, 2010. 
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Figura 13: Antiga sede da ASSEN 

 

Fonte: Acervo próprio, 2017. 

 

A terceira fase (anos 1970-1980) corresponde a um período de transição entre a fase 

de disseminação e a consolidação modernista, com inclusão de novas tendências, entre as 

quais se destaca a robustez da forma propiciada pelo farto uso do concreto aparente. Os 

exemplares dessa nova fase presentes na mostra são: O edifício do antigo Instituto Nacional 

da Previdência Social – INSS –, localizado na Avenida Deodoro da Fonseca, na Cidade Alta, 

projeto de 1970, de autoria dos arquitetos de Jorge Martins Junior e Maria Lúcia Athayde; O 

prédio da Companhia de Serviços Elétricos do RN – COSERN –, na Cidade Alta e o conjunto 

edificado do Centro Administrativo do Estado, em Lagoa Nova, ambos projetados pelos 

arquitetos Ubirajara Galvão e Moacyr Maia, na época associados no escritório UM – 

ARQUITETURA, projetos de 1972 e 1974, respectivamente; A sede da empresa de 

mineração Brejuí, em Lagoa Nova, também projetada pelo escritório UM em 1977, sediando 

hoje as instalações do CREA/RN, desde 1987; O estádio João Cláudio de Vasconcelos 

Machado, em Lagoa Nova, projeto de Moacyr Gomes, inaugurado em 1972, hoje demolido; O 

edifício do Banco do Nordeste, projeto de 1970, de autoria de Gerhad Bormann e José Liberal 

de Castro, exemplar típico da arquitetura dita “brutalista”; A catedral Metropolitana de Natal 

(Figura 14), projeto do arquiteto Marconi Grevi, de 1973, construída na Avenida Deodoro da 

Fonseca, no bairro do Tirol; O prédio do Tribunal Regional Eleitoral, na Cidade Alta, projeto 

de 1972, de autoria do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda; A Capela do 

Campus/UFRN, também do arquiteto João Maurício, datada de 1973; A sede da Biblioteca 

Central Zila Mamede, no Campus central da UFRN, projeto de 1975, assinado pelo arquiteto 

Alcyr Meira;  Finalizando a mostra, registra-se o prédio da atual sede da Reitoria da 

Universidade Federal – UFRN, construída em 1979, com projeto do arquiteto Carlos Bross. 
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Figura 14: Catedral Metropolitana de Natal 

 
Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

Enfatiza-se que, em todos os trabalhos que analisam a produção modernista em Natal, 

há uma concentração maior de exemplares nos bairros de Petrópolis e Tirol. Na mostra de 

Trigueiro e Feijó (2012), os bairros de Petrópolis (9,09%) e Tirol (27,27%) concentram 

36,36% do universo considerado, ficando o bairro de Lagoa Nova com 24,24%, Cidade Alta 

com 18,18%, Ribeira também com 18,18% e Praia do Meio com 3,04%. A arquitetura 

modernista em Natal encontrou espaço propício nos bairros de Petrópolis e Tirol para a 

reprodução de alguns exemplares expressivos, embora com alguma defasagem em relação a 

outros centros urbanos.  

Essa produção está associada ao conceito de difusão, já citado anteriormente, que 

corresponde à concepção de edificações modernistas em outras capitais e cidades fora do eixo 

Rio-São Paulo, especialmente sob a influência da escola carioca e, em Natal, mais fortemente 

influenciada por arquitetos potiguares formados na escola carioca ou pernambucana, além de 

arquitetos de Pernambuco que atuaram na cidade. Essas edificações, embora estejam sendo 

gradativamente descaracterizadas, têm suas fachadas compostas por planos regulares 

resultantes de composições por volumes prismáticos simples, além de apresentarem pilotis no 

andar térreo, constituindo as varandas tradicionais ou áreas de acesso ajardinadas (Figura 15), 

além de brise-soleils ou elementos vazados, compondo a fachada, associados com novos 

materiais de revestimento. 
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Figura 15: Jardins da casa à Av. Getúlio Vargas, 554, Petrópolis 

 

Fonte: acervo próprio, 2018. 

 

Além da articulação arquitetônica com o paisagismo, propiciada pelos recuos, verifica-

se o uso frequente de grandes panos de vidro e paredes que exploram os elementos vazados 

(cobogós) ou brises, que cumprem funções ambientais e estéticas e paredes da fachada com 

revestimento em pedras naturais da região. Também são frequentemente encontradas as 

coberturas em V, ou tipo “borboleta”, solução que faz as águas convergirem para o centro da 

edificação, resultando em empenas laterais com formato em V. Outras características das 

edificações modernistas dos bairros em estudo são: Uso frequente de pilares em Y ou em V, 

como estrutura ou efeito estético; Marquises propiciando proteção ou simulando varandas; 

Janelas contínuas (largas) ou janelas de canto; Pilares circulares delgados; Terraço descoberto 

no pavimento superior, remetendo ao teto-jardim; Uso de telhas em fibrocimento, às vezes em 

balanço, marcando a fachada; Substituição de formas planas por linhas curvas, uma das 

vertentes do modernismo brasileiro.  

O crescimento urbano da cidade registrado a partir da década de 1970 promoveu 

modificações no chamado “centro ativo” da ocupação original representada pela Cidade Alta 

e Ribeira, gerando um processo de esvaziamento, de desvalorização imobiliária a partir do 

deslocamento desse crescimento em direção a Cidade Nova, transformando o uso 

essencialmente residencial que caracterizava este espaço, em centro de concentração e 
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prestação de serviços especializados, incluindo, atualmente, um acelerado processo de 

verticalização (Figura 16) – para fins residenciais e não residenciais.  

 

Figura 16: Um aspecto atual dos bairros de Petrópolis e Tirol, vistos a partir da Rua Jundiaí: 

Petrópolis em direção ao Norte (figura à esquerda) e Tirol em direção ao Sul (à direita) 

  

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

Tais modificações, segundo Trigueiro, Elali e Veloso (2007, p.4), “[...] acarretaram a 

substituição do conjunto edilício de Petrópolis e Tirol e ameaçam extinguir qualquer vestígio 

do que de melhor se produziu em termos do patrimônio edificado modernista residencial da 

cidade”. Apesar das modificações, ainda subsistem alguns exemplares significativos da 

produção residencial natalense dos anos 1950-70, como as edificações situadas na Avenida 

Hermes da Fonseca, já mencionadas na mostra de Trigueiro e Feijó (2012).  

No item seguinte serão destacadas as edificações modernistas dos dois bairros, com 

vistas à atualização de um acervo já reconhecido e a identificação de novos elementos que 

possam enriquecer esse repertório.   

 

1.1 A ARQUITETURA MODERNISTA EM PETRÓPOLIS E TIROL 

 

Ao se reconhecer as dificuldades da legislação urbanística em lidar com as questões no 

campo do patrimônio, principalmente com relação ao patrimônio modernista, destaca-se a 

necessidade de se estabelecer diretrizes para a salvaguarda dos bens dessa natureza que 

importe preservar e se constituem em novos artefatos patrimoniais. Entretanto, também se 

reconhece o valor das demais edificações desses bairros, construídas em temporalidades 

distintas que atestam o processo de ocupação dessa área planejada como novo bairro para a 

cidade, no início do século XX. Da mesma forma que as construções modernistas, essas 
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edificações também não contam com o respaldo da legislação para sua proteção, mas seu 

desenho associado a períodos anteriores contribui para seu reconhecimento como antigas, o 

que impõe certo respeito, respaldado pelo valor de ancianidade. Diferentes estilos e diferentes 

tecnologias se constituem em elementos que se contrapõem no cenário dos bairros nascidos 

como Cidade Nova. As figuras 17 a 22 mostram uma possível sequência dos diferentes estilos 

que documentam a ocupação dos bairros.  

 

Figura 17: Edificações situadas na Av. Floriano Peixoto, 430 e 485, em Petrópolis. 

 

Fonte: acervo próprio, 2019. 

 

Figura 18: Edificações à Rua Potengi, 409 e Rua Tuiuti, 828 e 830, em Petrópolis 

  

Fonte: acervo próprio, 2019, 
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Figura 19: Avenida Floriano Peixoto, 412 e Rua Trairi, 786, no bairro de Petrópolis. 

  

Fonte: acervo próprio, 2019. 

 

Figura 20: Residência em Petrópolis, na Avenida Rodrigues Alves, 533 e residência na 

mesma avenida, Nº 700, em Tirol. 

  

Fonte: acervo próprio, 2019. 

 

Figura 21: Avenida Prudente de Morais, 625, Tirol e Avenida Hermes da Fonseca, 836, 

Tirol. 

  

Fonte: acervo próprio, 2019. 
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Figura 22: Rua Trairi, 788, 782 e 789, em Petrópolis 

  

Fonte: acervo próprio, 2019. 

 

Esses exemplares de diversos estilos compõem o cenário de largas avenidas, 

originadas da medida normativa que criou o núcleo central do bairro Cidade Nova, cujo 

traçado urbano foi mantido pelos sucessivos planos de urbanização. Sobretudo a partir da 

década de 1950, somam-se a esses exemplares um considerável acervo de edificações cujo 

léxico formal se aproxima dos ditames do movimento modernista, resultante da atuação dos 

primeiros escritórios de arquitetura em Natal, coordenados pelos primeiros profissionais do 

estado ou por profissionais de fora que, em paralelo à obra de engenheiros e práticos locais, 

introduziram em Natal e cidades do interior, edificações de reconhecida reputação modernista. 

A quantidade e características estéticas de edifícios projetados por esses profissionais podem 

ser identificadas em um olhar pelos bairros, o que pode atestar a convivência de estilos 

(Figuras 23 e 24). 

Figura 23: Cenários com edificações modernistas na Rua Tuiuti e Rua Potengi, no 

bairro de Petrópolis. 

  

Fonte: acervo próprio, 2019. 
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Figura 24: Cenário com edificações modernistas no bairro do Tirol, à Rua Miguel 

Barra e Avenida Hermes da Fonseca. 

  
Fonte: acervo próprio, 2019. 

 

O trabalho desenvolvido por Alessandra Melo (2004) destaca os bairros de Petrópolis 

e Tirol como principais depositários da produção arquitetônica modernista em Natal e é 

referenciado em diversos trabalhos acadêmicos que confirmam essa assertiva. Ao considerar o 

desaparecimento dos edifícios modernistas em Natal, onde se produziu a grande maioria das 

construções do estado e onde são demolidos vários exemplares nesses bairros em que se 

concentram, para dar lugar a torres comerciais e residenciais, Edja Trigueiro et al. (2014) 

postulam a necessidade de registro de exemplares pouco referenciados. Com esse registro, as 

autoras esperam, ao menos, alertar para que se evite o desaparecimento de algum desses 

exemplares ou mesmo contribuir para o entendimento de um cenário urbano que vem sendo 

substituído quase sempre com desvantagens, entendendo que as novas soluções apresentadas, 

em geral, tem qualidade estética inferior à obra modernista subtraída (TRIGUEIRO et al., 

2014). 

Também se registram edificações classificadas como protomodernistas, expressão 

utilizada por Trigueiro et al. (2010), que antecipam algumas inovações tecnológicas, como 

marquises em concreto armado, janelas em ferro e vidro, sem cercaduras, volumetrias 

compostas por justaposição de blocos e nova relação entre o lote e edifício, com presença de 

acesso para automóveis. O trabalho de Maria Heloísa Alves de Oliveira (2018) reúne 

fragmentos compilados de trabalhos disciplinares, desenvolvidos a partir de 1980, por alunos 

de graduação e abrigados nos arquivos do grupo de pesquisa Morfologia e Usos da 

Arquitetura –  MuSA, por pesquisadores do  programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN.  
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O trabalho se utiliza de fichas catalográficas, nas quais foram registrados 222 

exemplares (alguns não mais existentes) selecionados com base em critérios valorativos 

expressos na literatura sobre a produção arquitetônica modernista no Nordeste. Desses 

exemplares, 147 estão localizados em Petrópolis (51) e Tirol (96), correspondendo a 66,2% 

do universo estudado. Esse levantamento atualiza o trabalho de Melo (2004) quanto aos dados 

relativos a Petrópolis e Tirol e servirá de base para as análises posteriores. Em pesquisa 

recente, desenvolvida no primeiro semestre de 2018 por alunos da disciplina Patrimônio e 

Restauro ministrada na Universidade Potiguar – UNP –, pelo autor da tese, foram 

preliminarmente identificados na área 207 bens com características que permitem classificá-

los como de filiação modernista ou pré-modernista, sendo 73 em Petrópolis e 134 em Tirol. A 

diferença entre esse número e aquele apresentado por Oliveira (2018) deve-se ao fato de que 

este reúne trabalhos espontâneos, desenvolvidos em disciplinas do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN, enquanto o outro foi concebido com a intenção de registrar todos os 

exemplares presentes nos dois bairros que pudessem ser classificados como modernistas ou 

protomodernistas. 

Ao considerar que os estudos desenvolvidos no sentido da elaboração de um panorama 

da produção arquitetônica modernista potiguar, em grande parte, têm se concentrado nos 

edifícios mais significativos, vislumbra-se a possibilidade de identificação de novos 

exemplares que possam ser reconhecidos como representação expressiva da arquitetura 

modernista produzida na cidade. Entre os exemplares pesquisados, identificam-se alguns que 

são pouco referenciados ou mesmo não lembrados nos estudos, como o prédio que hoje abriga 

o escritório local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – (Figura 25), na 

Avenida Prudente de Morais.  

Figura 25: Sede do IBGE 

 
Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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Também estre os menos referenciados está a residência na Rua Trairi nº 580 (Figura 

26), a residência na Avenida Getúlio Vargas nº 554, já citada anteriormente, e o prédio da 

antiga Escola Industrial Federal do RN (Figura 27), hoje IFRN, inaugurada em 1967. 

 

Figura 26: Residência na Rua Trairi, nº 580, em Petrópolis 

 

Fonte: Google Maps, 2015. 

 

 

 

Figura 27: Prédio da antiga Escola Industrial (EIFRN), atual IFRN 

 

Fonte: Portal IFRN, 2018. 
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Os critérios para a classificação dos bens como detentores de uma conceituada 

produção modernista apoiam-se nos procedimentos adotados por Trigueiro et al. (2014), que 

circunscreve os valores em cinco categorias: relação edifício-lote-rua; composição da caixa 

mural ou volumetria; natureza da estrutura e aspectos construtivos; soluções e adaptações 

climáticas e arranjo espacial, sendo que esta  última não foi levada em consideração por não 

se dispor das plantas baixas das edificações inventariadas e por não haver tempo hábil para 

observações in loco. Dessa a forma, a descrição seguinte procura destacar esses critérios 

valorativos, ilustrando-os a partir de alguns exemplos. 

 

 Relação do lote com a rua 

As edificações apresentam grades altas ou baixas, com ou sem muro que aparece como 

suporte para as grades. A edificação tem relação direta com rua (Figura 28), remetendo a um 

dos princípios formais do modernismo. Atualmente, por questões de segurança, a grade ou 

jardins livres foram encobertos por altos muros de vedação e cerca elétrica. 

Ao comparar os dados atuais com levantamentos anteriores, verifica-se que a 

substituição de grades e mesmo a elevação de muros são práticas recorrentes para atender a 

questões de segurança. 

 

 

Figura 28: Relação direta da casa com a rua 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 Implantação no lote 

Em geral as edificações apresentam alta taxa de ocupação, algumas vezes sem recuo 

lateral ou, em alguns casos, com recuo intercalado, com trechos colados no muro lateral. O 

recuo frontal quase sempre se encontra presente (Figura 29).  
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Figura 29: Edificação com grande recuo frontal, na Av. Hermes da Fonseca, Tirol. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 Composição volumétrica 

Predomina a sobreposição de prismas ortogonais, destituídos de ornamentação e, em 

alguns casos, composições trapezoidais pelo emprego de paredes inclinadas na composição da 

fachada frontal (Figura 30) ou pelas empenas laterais, propiciadas pelo emprego do telhado 

em “V” – tipo borboleta – em que a queda d´água ocorre para o interior da edificação, 

resultando em empenas com desenho semelhante às asas abertas da borboleta (Figura 31). 

 

Figura 30: Composição com planos inclinados, em casa na Rua Miguel Barra, Tirol 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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Figura 31: Cobertura em “V”  

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 Fachadas livres 

A grande maioria das edificações apresenta platibanda reta, sendo que em alguns 

edifícios protomodernos percebe-se ainda a platibanda escalonada, fazendo uma composição 

geométrica (Figura 32).  

 

Figura32: Edificação protomodernista, na Rua Seridó, 432, Petrópolis 

 
Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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Em alguns casos, o telhado apresenta pouca inclinação (cobertura plana), com 

platibanda (Figura 33) ou com beiral aparente, com telha de fibrocimento e estruturas e calhas 

aparentes (Figura 34). 

Figura 33: Cobertura plana, com platibanda 

 
Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 

Figura 34: Beiral com telha aparente em fibrocimento, Rua Ciro Monteiro, 1198, Tirol. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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 Esquadrias 

O tipo mais recorrente de porta são as envidraçadas, de correr. Já as janelas são 

longitudinais (em fita), compostas por vidro e madeira, com bandeirola de veneziana em 

madeira na parte superior (Figura 35), que também aparece em algumas portas.  

 

Figura 35: Esquadria com bandeirolas em casa na Avenida Afonso Pena, Petrópolis. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 Elementos vazados 

Cobogós, pérgolas e brise-soleils são elementos empregados nas fachadas de muitas 

edificações, conferindo valor estético e funcional, uma vez que confere uma textura leve e 

contribui para o conforto ambiental (Figura 36). 

 

Figura 36: Brises e pérgolas em casa à Rua Des. Antônio Soares, 1236 – Tirol 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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 Revestimentos 

Além da argamassa natural, com diferentes texturas, são utilizados revestimentos 

cerâmicos e pedras naturais (Figura 37), uma das vertentes que, segundo Melo (2004) bem 

caracteriza o modernismo potiguar. 

 

Figura 37: Uso de pedra natural no revestimento, Rua Almeida Castro, Tirol. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 Estrutura 

As edificações apresentam estruturas independentes que remetem ao conceito de 

pilotis, que dão sustentação ao pavimento superior, que avançam em relação ao alinhamento 

do pavimento térreo Algumas residências adotam estruturas trapezoidais na varanda do 

pavimento superior, sustentadas por colunas delgadas, chamadas de “palito”. (Figura 38).  

Figura 38: Pilotis com varanda em balanço, em casa da Rua Açu, 560 no Tirol, demolida 

durante a pesquisa. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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Outro recurso estrutural recorrente é a adoção de pilares em “Y” ou em “V” como é o 

caso da edificação à Avenida Campos Sales (Figura 39). 

Figura 39: Pilares em V, na Avenida Campos Sales, Petrópolis. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018, 

Apesar do acelerado processo de descaracterização das edificações modernistas dos 

bairros de Petrópolis e Tirol, ainda é possível registrar um considerável acervo representativo 

dessa fase da produção arquitetônica em Natal, muitos já modificados, mas com um razoável 

conjunto de elementos que evidenciam sua filiação estilística. O mapa de Petrópolis (Figura 

40) traz a localização dos 73 bens inventariados, sendo sete deles considerados 

protomodernos e os demais, modernistas. Já o bairro de Tirol, concentra 134 bens, sendo 132 

modernistas e apenas dois considerados protomodernos (Figura 41). 
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Figura40: Localização dos bens modernistas e protomodernistas em Petrópolis 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base cartográfica da SEMURB (2009). 
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Figura 41: Localização dos bens modernistas e protomodernistas em Tirol 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base cartográfica da SEMURB (2009). 
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Destaca-se no bairro do Tirol, a Rua Vereador José Alves da Silva Filho e Rua Capitão 

Abdon Nunes, por concentrarem um número considerável de edificações modernistas e pela 

proximidade entre elas, o que caracteriza um setor bem representativo do cenário modernista 

local. Outro setor de destaque é o perímetro formado pelas ruas Ângelo Varela, Souza 

Machado, Teotônio Fernandes e Avenida Hermes da Fonseca. Nessas ruas, destacam-se 

edificações bem representativas das características modernistas, algumas em estado original. 

A concentração de exemplares representativos fortalece a ideia conjunto urbano, contribuindo 

para a identificação de cenários com potencial a ser preservado. Poderia ser adotada estratégia 

semelhante à estabelecida pelo plano de Maceió/AL, que institui as Unidades Especiais de 

Preservação (UEPs) e o plano de Pelotas/RS, que cria as Áreas Especiais de Interesse do 

Ambiente Cultural (AEIACs), que representam alternativas para a proteção do patrimônio 

mais recente – experiências que serão apresentadas no capítulo subsequente.  

Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal – SEMURB – sobre 

a evolução da população residente no município, entre os anos 1991-2010 (Tabela 01), 

registra as alterações em termos de crescimento populacional dos bairros de Petrópolis e 

Tirol, que chegam a ter crescimento negativo em alguns períodos e é confirmada pela taxa de 

crescimento anual (Tabela 02). Essa situação reflete a mudança de uso por que passam os 

bairros, que deixam de ser estritamente residenciais e passam a ter significativa parcela de 

edifícios comerciais e de serviços. Antigas residências deram lugar a novos empreendimentos 

para atender a novas demandas. 

 

Tabela 1: Evolução da população residente - 1991 a 2010 

 BAIRRO 

  POPULAÇÃO RESIDENTE 

1991 1996 2000 2007 2010 2016 

PETRÓPOLIS 7.506 5.222 5.105 6.111 5.521 5.816 

TIROL 15.176 13.071 14.799 15.968 16.148 17.011 

NATAL 606.887 656.037 712.317 774.230 803.739 877.662 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Anuário Natal, 2016. 
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Tabela 2: Taxa média de crescimento anual - 1991 a 2016 

 BAIRRO 

TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL (%) 

1991-2000 1991-1996 1996-2000 2000-2007 2000-2010 2010-2016 

PETRÓPOLIS -4,20 -7,00 -0,56 2,60 0,79 0,87 

TIROL -0,30 -2,90 3,15 1,06 0,88 0,87 

NATAL 1,80 1,60 2,10 1,20 1,21 1,48 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Anuário Natal, 2016 

 

 Os dados referentes ao número de domicílios particulares permanentes (Tabela 03) e 

o tipo de domicílio considerado – casa/ apartamento/ condomínio ou outros – (Tabela 04), 

são, igualmente, reflexos das constantes transformações pelas quais passam os bairros em 

estudo, seja para atender à já citada demanda de comércio e prestação de serviços, seja para 

conciliar novas formas de habitação em edificações verticalizadas. Observa-se, ainda, no 

Tabela 04 que os bairros apresentam um elevado percentual de domicílios representados por 

apartamentos, que cresce numa proporção bem mais acelerada que o apresentado pelo 

município de Natal e revela nova tendência observada por Maria Heloísa Oliveira (2013) de 

edifícios residenciais substituindo imóveis comerciais. 

 

Tabela 3: Domicílios particulares permanentes 

BAIRRO 

DOMICILIOS PARTICULARES 

PERMANENTES 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%) 

2000 2007 2010 2000-2007 2007-210 2000-2010 

PETRÓPOLIS  1.542 2.030 1.910 4,01 -1,67 2,27 

TIROL 4.091 4.768 5.236 2,21 3,17 2,50 

NATAL 177.783 215.814 235.522 2,81 2,96 2,85 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Anuário Natal, 2016 

 

Essas modificações registradas no espaço urbano formado pelos bairros de Petrópolis 

e Tirol, do ponto de vista das alterações do conjunto edilício, serão investigadas, à luz das 

prescrições definidas pelos Planos Diretores para a área, adotando-se um recorte espacial 

configurado por um eixo correspondente à Avenida Afonso Pena, no trecho entre as ruas 

Potengi e Ceará-Mirim, estendendo-se lateralmente pelas avenidas Hermes da Fonseca, a 

Leste e Rodrigues Alves, a Oeste. 
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Tabela 4: Tipos de domicílio 

TIPO DE UNIDADE 
BAIRRO 

  NATAL 
PETRÓPOLIS TIROL 

CASA 

2000 

(%) 
44,5 48,3 91,1 

2010 

(%) 
28,79 28,72 81,2 

APARTAMENTO 

 

2000 

(%) 
55,5 51,5 8,3 

2010 

(%) 
68,84 67,67 11,8 

VILA OU 

CONDOMÍNIO 

  

2000 

(%) 
0,0 0,0 0,0 

2010 

(%) 
0,0 3,5 6,4 

OUTROS 

2000 

(%) 
0,1 0,1 0,2 

2010 

(%) 
0,1 0,1 0,4 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Anuário Natal, 2016  

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO CONJUNTO DE BENS DE VALOR 

PATRIMONIAL COM POTENCIAL A SER PRESERVADO 

 

No contexto atual, novos agentes têm contribuído para a conceituação daquilo que tem 

importância cultural para determinada comunidade. No entanto, permanece consensual o 

entendimento que a constituição do patrimônio histórico e artístico de uma nação é instituída 

por agentes escolhidos entre os intelectuais e fundamentada em instrumentos normativos. 

Esses agentes encarregam-se de selecionar bens (móveis e/ou imóveis), a partir de valores 

atribuídos por sua representatividade em termos de manifestações culturais e pela riqueza 

simbólica que representa para a nação, entendimento que hoje conta o respaldo de diferentes 

representantes da comunidade. Constituída a seleção, esta passa a merecer proteção 

permanente e sua preservação passa a ser de interesse público. 

No Brasil, a constituição do patrimônio procura estabelecer uma identidade com o 

processo de formação da cultura brasileira. Vê-se, pois, que a definição do patrimônio está 

diretamente relacionada à “cultura”, aqui entendida conforme definição do Dicionário Básico 

de Filosofia, de Hilton Japiassu e Danilo Marcondes de Souza Filho: 

[...] o conjunto histórica e geograficamente definido das instituições 

características de determinada sociedade, designando „não somente as 

tradições artísticas, científicas, religiosas e filosóficas de uma sociedade, 

mas também suas técnicas próprias, seus costumes políticos e os mil usos 

que caracterizam a vida cotidiana‟ (Margaret Mead); é o processo dinâmico 

de socialização pelo qual todos esses fatos de cultura se comunicam e se 

impõem, em determinada sociedade, seja pelos processos educacionais 
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propriamente ditos, seja pela difusão das informações em grande escala, a 

todas as estruturas sociais, mediante os meios de comunicação de massa.  

(JAPIASSU e SOUZA FILHO, 1993, p.63). 
 

Embora se reconheça que as discussões sobre a manutenção do patrimônio remontam 

ao século XV, a preocupação com a questão da preservação teve início mais sistematicamente 

em fins do século XIX e início do XX. Esse período conheceu o contraste entre o mundo em 

processo de industrialização e a necessidade de integração das coisas antigas a essa nova 

situação. Françoise Choay (2006) ressalta o papel do monumento histórico que entra numa 

fase de consagração – cujo marco inicial poderia ser a Carta de Atenas (1933) – e vai até os 

anos 1960, com o advento da Carta de Veneza, em 1964.  

Apesar de sucessivos avanços, ainda persiste a aceitação de que a noção de patrimônio 

encontra-se originalmente associada às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma 

sociedade estável, significando bens de herança transmitidos de pais para filhos, segundo 

normas vigentes. Hoje, a expressão “patrimônio” designa um bem destinado ao usufruto de 

uma comunidade, envolvendo diversidade de objetos que se congregam por seu passado 

comum, seja de natureza histórica – associada a coisas antigas e a fatos a elas pertinentes, ou 

de natureza artística – ligada à própria essência do bem, por sua qualidade excepcional. Para 

Choay (2006), o século XIX atribuiu uma nova importância às antiguidades e essa valorização 

tem suas raízes no Renascimento, quando valores documentais e estéticos foram atribuídos 

aos objetos do passado. Monumentos da antiguidade clássica, que antes eram sucateados, 

passaram a ser vistos como modelos artísticos, fontes de conhecimento sobre as coisas 

pretéritas e testemunhos que lançavam informações sobre o passado remoto, conforme 

reafirma Márcia Sant‟Anna (2017).  

Em seu trabalho “A cidade atração: a norma de preservação de áreas centrais no Brasil 

dos anos 1990”, de 2017, Márcia Sant‟Anna desenvolve estudos sobre a constituição do 

patrimônio a partir da expansão do conceito de monumento. Até fins do século XVIII, a 

excepcionalidade artística, a ideia de monumentalidade relacionada à beleza e à grandeza de 

um bem, além de sua vinculação à história nacional eram os parâmetros para a escolha de 

determinado monumento como patrimônio merecedor de destaque e preservação. A partir de 

então, com a assimilação de um novo processo de reconhecimento do patrimônio, admitindo 

uma noção ampliada do objeto histórico, propiciada pelos avanços nos campos da História e 

da Antropologia, modificou-se a configuração funcional e tipológica dos monumentos 

históricos. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as formas de arte e de construção, eruditas 

e populares, recentes ou antigas, foram incluídas no rol do patrimônio (SANT‟ANNA, 2017), 
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A reforma urbana de Paris, durante os anos 1850-1870 representou a destruição de 

partes inteiras da malha urbana, em nome da salubridade, da fluidez e de um novo padrão 

estético, o que causou impacto entre aqueles que defendiam a manutenção de ambientes 

naturais ou construídos (CHOAY, 2009), que se estende aos conhecimentos técnicos 

associados ao saber fazer, os objetos de arte, costumes populares, porque isso se torna 

importante para a preservação de um aspecto da memória coletiva. A necessidade de uma 

legislação protecionista e de uma disciplina que legitimasse os procedimentos de conservação 

passa a ser uma preocupação dos defensores do patrimônio. Aqui, “patrimônio” é encarado 

segundo o entendimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 

2006) como categoria articulada por uma série de fatores econômicos, políticos, jurídicos, 

ideológicos constituído pelo meio ambiente natural ou urbanizado, pelo conjunto do 

conhecimento da humanidade e pelos elementos fabricados pelo homem. No Brasil, é o 

IPHAN que trata da proteção desse patrimônio, que é conceituado como: 

Um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro 

Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnológico; histórico; belas 

artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os 

núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e 

móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos 

(IPHAN, 2006, s.p.). 
 

No âmbito internacional, em meados do século XVIII, iniciaram-se as primeiras 

tentativas de se especificar os conceitos de bem cultural, com leis impostas pela Igreja e o 

Estado, mas foi a partir da segunda metade do século XIX que os critérios de preservação e 

restauro foram se pondo em bases científicas (LEMOS, 2004). A Conferência de Atenas em 

1931 foi o resultado do primeiro encontro internacional para discussão – entre outros temas de 

interesse da arquitetura e do urbanismo – do estado físico e restauração do patrimônio cultural 

no mundo. Em relação ao patrimônio histórico, a Carta de Atenas incluía a preocupação em 

salvaguardar valores arquitetônicos considerados testemunhos do passado, questionando 

sobre a necessidade de se estabelecer critérios para a discriminação do que deveria subsistir. 

Entre os estudos que possibilitaram a expansão do conceito de monumento, cabe 

destacar o papel de Gustavo Giovannoni (1873-1947) para a aproximação entre as teorias do 

restauro e as atribuições advindas do urbanismo com respeito à valorização dos conjuntos 

urbanos antigos. Seus estudos representaram importante passo para a compreensão dos 

tecidos urbanos como patrimônio, abrindo caminho para o estabelecimento de critérios e de 

intervenção sobre a cidade histórica, sendo considerado o primeiro estudioso a empregar a 
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expressão “patrimônio urbano”, segundo afirmação de Manoela Rossinetti Rufinoni 

(RUFINONI, 2013). 

Ao ter lançado os princípios básicos para a preservação, a primeira Carta de Atenas 

de 1931 – que Ana Lúcia Cerávolo (2013) convencionou chamar Carta do Restauro e Carta do 

Urbanismo, a primeira e a segunda, respectivamente, para evitar a confusão entre as duas –   

contribuiu  para o desenvolvimento de um amplo movimento que se materializou em 

documentos nacionais e na criação de um Centro Internacional para o Estudo da Preservação 

e Restauro de Bens Culturais. Foi nesse momento que o movimento moderno se articula com 

o Velho Mundo, tendo em Le Corbusier seu grande representante na arquitetura e no 

urbanismo. Em defesa da cidade moderna, segura e funcional, Le Corbusier e seus pares 

defendem a reformulação dos núcleos urbanos, admitindo que as referências do passado 

deveriam tão somente persistir quando não importunassem os ideais da modernidade. A 

arquitetura e o urbanismo modernos têm na Carta de Atenas de 1933, documento produzido 

por ocasião do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), seu principal e 

mais difundido ideário. Diferentemente da Carta de 1931, a de 1933 deixa clara sua posição 

quanto à dimensão urbanística e o compromisso com o desenvolvimento da cidade, as 

soluções de circulação e a adequação à escala humana das questões postas ante a nova ordem 

industrial, inclusive justificando a decisão de preservação ou não de determinados edifícios. O 

documento enfatiza questões centrais nas discussões futuras da arquitetura e do urbanismo 

modernos, tais como a relevância dos novos materiais e técnicas construtivas, além do forte 

combate a qualquer intervenção arquitetônica que procurasse evocar os estilos do passado.  

De certa forma, reflete a discussão já existente de que a cidade antiga já não mais 

respondia às necessidades da cidade moderna, não possuía delimitação para as funções de 

habitar, trabalhar, recrear e circular. Novas soluções foram pensadas para as cidades, que 

precisavam atender racionalmente a essas funções. Sobre as bases da modernidade também 

acontecem significativas transformações urbanas no Brasil, com a efetivação de muitos planos 

em diversas cidades, conformando novos padrões urbanísticos. Assim, na tentativa de 

normatizar com conceitos comuns, em nível mundial, os procedimentos de preservação foi 

que, em 1964, na cidade de Veneza, Itália, foi realizado o “Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos”, em que se discutiu a problemática que 

circunda a conservação do patrimônio em âmbito mundial para resgatar o passado e fundi-lo 

com as necessidades atuais (IPHAN, 2010). Baseado em princípios definidos anteriormente 

em 1957, na cidade de Paris, o congresso se propunha a criar uma Carta Internacional de 

Restauração de Monumentos, na tentativa de inserir uma “política comum de pesquisa e 
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valorização dos monumentos em seu ambiente, dos centros históricos e da paisagem” de 

acordo com o relator da comitiva brasileira no encontro, Gian Carlo Gasperini (LEMOS, 

2004, p.75). Da Carta de Veneza, ficou a contribuição de que o monumento histórico não é só 

o edifício, pois a cidade e a paisagem podem contar a história do homem. Neste conjunto, não 

apenas são importantes as construções grandiosas, mas também os pequenos exemplares 

isolados que também são testemunhos da história da humanidade. 

As inúmeras discussões nos congressos e encontros internacionais posteriores à Carta 

de Veneza aprofundaram o interesse a respeito da preservação do patrimônio, ampliando, 

assim, o seu conceito, visto que a partir de então, não se restringia a um exemplo 

monumental, mas a todo um conjunto representativo. Houve avanços na concepção do que 

poderia ser conhecido como patrimônio, destacando-se no campo tipológico a inclusão da 

arquitetura menor e da malha urbana representada pelo conjunto de bens que testemunhavam 

a evolução urbana de determinado sítio. No campo cronológico, incluem-se os estudos para 

trás (com o reconhecimento dos trabalhos dos arqueólogos e dos paleógrafos) e para frente 

(incluindo edifícios pós-industriais, aí se enquadrando as edificações modernistas). 

Geograficamente, o conceito de monumento histórico e sua institucionalização vão além dos 

limites da Europa, reconhecendo-se bens patrimoniais na Índia, Indochina, América Latina, 

entre outros. 

Em âmbito nacional, tais questionamentos repercutiram de forma tardia. É certo que 

a primeira tentativa oficial de organização e conceituação do que seria o patrimônio cultural 

brasileiro aconteceu ainda na década de 1930, por iniciativa de Mário de Andrade, atendendo 

solicitação do Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. O objetivo era criar uma 

instituição nacional de proteção ao patrimônio. Essa instituição foi criada pelo Decreto nº 25, 

de 1937, com o nome de Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, 

atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.  Esse decreto também 

instituía o Tombamento e definia como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis 

existentes no país cuja conservação fosse de interesse público. Também incorporava à 

categoria de patrimônio os monumentos naturais bem como sítios e paisagens que importem 

conservar e proteger. O documento apresenta avanços em relação a outros países por não se 

restringir a bens monumentais e isolados, sendo ainda hoje utilizado, pela sua atualidade e 

para a elaboração de várias outras leis (estaduais e municipais). 

Anterior à promulgação do Decreto de criação do SPHAN, já em 1933 a cidade de 

Ouro Preto foi considerada monumento nacional, segundo o Decreto 22.928, de 12/06/1933, 

considerando os acontecimentos históricos ali registrados além dos edifícios e templos 
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históricos que merecem defesa e conservação. Ouro Preto e outras cidades históricas mineiras 

representavam bem o anseio modernista de buscar as raízes e uma identidade para o país. No 

interior desse anseio, estavam as justificativas para a busca do passado, razão pela qual se 

constituíram em laboratório modelo para as ideias preservacionistas adequadas ao ideário de 

construção de uma identidade nacional. Para os modernistas, o motivo maior da causa 

patrimonial era identificar uma veia artística para o país e não somente para salvar um acervo 

artístico ameaçado de extinção (SANT‟ANNA, 2014).  

Para Carlos Lemos (2004), patrimônio histórico e artístico constitui um segmento de 

um acervo maior, denominado Patrimônio Cultural. Huges de Varine-Boham (apud LEMOS, 

2004), encara o patrimônio cultural de modo abrangente, sugerindo que seja dividido em três 

grandes categorias de elementos, classificando-os entre aqueles pertencentes à natureza ou ao 

meio ambiente; os elementos pertencentes ao conhecimento, às técnicas, ao saber fazer e, 

como terceira categoria, os bens ligados a toda sorte de objetos, artefatos ou construções 

produzidas pelo homem, a partir do meio ambiente e do saber fazer. As ideias de Varine-

Boham foram parcialmente contempladas na Convenção relativa à proteção do patrimônio, 

realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Paris, em 1972, que propôs a 

subdivisão em Patrimônio Cultural e Patrimônio Natural. O Brasil acatou todas as referências 

da Convenção e cria o Decreto Nº. 80.978/72 (NOGUEIRA, 2006), definindo como 

Patrimônio Cultural: 

- Os monumentos (obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

estruturas arqueológicas, inscrições, cavernas e elementos de valor universal excepcional); 

- Os conjuntos (grupos de construções isoladas ou reunidas, que tenham valor 

universal do ponto de vista da história, da arte ou da ciência); 

- Os lugares notáveis (obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, 

bem como zonas e lugares arqueológicos de valor universal excepcional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico). 

Para o Patrimônio Natural, tendo como critério o valor universal excepcional do ponto 

de vista estético ou científico ou da conservação da beleza natural, consideram-se: 

- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou grupos 

de tais formações; 

- As formações geológicas e fisiográficas que constituam o habitat de espécies animais 

e vegetais ameaçados de extinção; 
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- Os lugares notáveis ou zonas naturais nitidamente delimitadas. 

Com a Constituição de 1988, chega-se a um conceito ampliado de patrimônio cultural, 

da forma como é defendido pelo IPHAN, que contempla o patrimônio imaterial, representado 

pelas formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver de determinadas comunidades. 

Oficializa-se, assim, a ideia de Mário de Andrade, que também incluía entre as várias 

categorias de arte por ele pesquisadas em todo o Brasil, os vocabulários, os contos, as lendas, 

as magias, a medicina popular e a culinária dos índios. A Constituição reforça ainda os bens já 

assimilados pelas normas anteriores, como as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artísticas e culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico e paisagístico. Para 

atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à 

preservação dos bens imateriais, o IPHAN coordenou estudos que resultaram na criação do 

Decreto Nº 5.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, criando também o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI 

(IPHAN, 2010). 

O item seguinte expõe uma reflexão sobre como a conservação e ampliação do 

conceito de patrimônio contribuiu para os debates sobre a preservação da arquitetura e 

patrimônio modernista. 

 

1.3 A AFIRMAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNISTA COMO PATRIMÔNIO A SER 

PRESERVADO 

 

Para fazer uma abordagem geral sobre a aceitação da arquitetura modernista como 

patrimônio, de acordo com o foco deste capitulo, é importante refletir sobre o movimento, a 

partir de sua influência nas áreas artísticas e culturais que teve início na Europa cujos ideais 

foram introduzidos no Brasil, segundo Maria da Graça Santos (2006), a partir da primeira 

década do século XX, por meio de manifestos como a Semana da Arte Moderna realizada em 

1922 em São Paulo. De acordo com a autora, o movimento modernista influenciado pelo 

processo de industrialização, não se limitou apenas a arquitetura e arte moderna, abrange 

outros aspectos relacionados às áreas sociais, tecnológicas, econômicas e artísticas (SANTOS, 

2006). No Brasil, quando o movimento modernista surgiu, o país encontrava-se em novo surto 

de industrialização e, portanto, não se tem objetivo de solucionar problemas sociais como 

aconteceu na Europa, onde as obras arquitetônicas buscavam solucionar os problemas de 

moradia e insalubridades urbanas gerados com a revolução industrial. No entanto, percebe-se 
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que, com as intervenções higienizadoras do início do século XX estabelece-se uma estreita 

vinculação entre o projeto de modernização que esteve presente em várias cidades do país e as 

reformas urbanas nas cidades existentes.  

O movimento modernista no Brasil objetivava buscar as raízes e a identidade nacional, 

razão pela qual passou a reconhecer que os monumentos e núcleos urbanos coloniais 

abandonados, mas que mantinham sua originalidade, contavam a história e refletiam essa 

tradição almejada. Isso explica o tombamento de Ouro Preto, considerada o berço da história, 

cidade representativa da tradição necessária à criação da memória do país (SIMÃO, 2006).   

No que se refere especificamente, à arquitetura modernista brasileira, as primeiras 

manifestações de arquitetos no sentido de mudar formalmente e em termos de concepção a 

arquitetura produzida na época, surgiram, no Brasil, poucos anos depois das primeiras 

discussões na Europa e, de acordo com Josicler Alberton (2006, p.14): 

[...] influenciou uma geração de arquitetos que conseguiu adequar, de 

maneira admirável, as propostas internacionais à realidade nacional, 

produzindo assim, uma arquitetura modernista brasileira, que misturava 

elementos da arquitetura colonial com as propostas racionalistas europeias. 

 

O Movimento Moderno adquiriu especial destaque no período que intermediou as 

duas guerras mundiais (1918-1938), abrangendo diversos campos como a música, a literatura 

e as artes plásticas. Mas, segundo Lisabete Coradini (2009), foi na arquitetura e no urbanismo 

que o movimento apresentou significativas influências e resultados práticos na vida de 

milhões de pessoas.  

No Brasil, em particular, a chamada Arquitetura Moderna Brasileira de acordo com 

Coradini “[...] foi fortemente influenciada por Le Corbusier e pela Bauhaus, liderada por 

Walter Gropius, que conformaram um marco histórico e mudou não somente o modo de 

entender a Arquitetura, mas também o de mostrá-la” (CORADINI, 2009, p.223). A autora 

afirma que o Movimento Modernista foi, sem dúvida, o fenômeno arquitetônico mais 

importante que já se desenvolveu no Brasil até hoje, destacando os principais representantes 

Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi, Vilanova Artigas, Paulo Mendes da 

Rocha, Luiz Nunes, Delfim Amorim, Sérgio Bernardes e Acácio Borsói (CORADINI, 2009, 

p.223). No entanto, diante a diversidade de termos, é importante optar por uma conceituação 

que possa ser utilizada no decorrer de todo trabalho e que corresponda ao foco de abrangência 

deste estudo, ou seja, a produção arquitetônica modernista em Natal. Nesse aspecto, para 

alguns autores, o citado movimento se expressa de forma mais significativa nas artes, 

especialmente, na arquitetura podendo ser considerado, segundo Raquel Dias Vieira Braga 



 

 

60 

(1999, p. 3) “[...] um novo estado de consciência do homem, que caracteriza a estética da 

modernidade [...], nos limites de uma tendência denominada Movimento Moderno ou 

Modernismo”. No campo do urbanismo, a concepção modernista se associa aos planos de 

melhoramento que se ampliaram para o conjunto da área urbana e evoluíram para os planos 

diretores integrados e adquiriram uma linguagem influenciada pelas ideias discutidas nos 

Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM). 

 Quando se volta para a importância da conservação do acervo da produção da 

arquitetura moderna, identifica-se que a discussão é relativamente recente e o reconhecimento 

de obras modernistas como patrimônio foi inserido sistematicamente, no debate internacional, 

segundo Mércia Parente Rocha (2011, p. 22),  “[...] a partir do final da década de 1980, com a 

fundação em 1988, na Holanda, da organização não governamental Docomomo [...]” . O 

DOCOMOMO é a sigla que identifica a instituição que trata da DOcumentação e 

COnservação dos MOnumentos MOdernos e passa a ser o principal fórum de discussão sobre 

o tema. A despeito do início dos debates sobre o tema ter ocorrido desde a década de 1980, a 

ausência ou insuficiência de normas e procedimentos de proteção legal tem evidenciado a 

vulnerabilidade desse patrimônio do século XX. Destaca a autora que a dificuldade de 

reconhecimento desse patrimônio “[...] torna-se mais evidente quando se observa a extensão 

da produção arquitetônica moderna e a presença, ainda significativa, dessas obras na vida 

cotidiana” (ROCHA, 2011.p.23).  

Apesar de o distanciamento temporal ser importante para o reconhecimento da 

produção arquitetônica modernista como patrimônio, no caso da produção brasileira, as 

iniciativas para a criação de órgãos voltados para a preservação do patrimônio nacional, na 

década de 1930, momento em que a produção da arquitetura modernista começou a ganhar 

corpo, o pequeno distanciamento favoreceu, pois de acordo com Rocha (2011, p.24),  

No contexto brasileiro, a proteção patrimonial da arquitetura moderna ocorre 

precocemente, antes mesmo dos anos de 1960, apontados por Choay (2001) 

como o momento a partir do qual ocorre a anexação ao corpus patrimonial 

do patrimônio do século XX. 
 

 

Um artigo publicado por Alba Nélida Bispo e Ana Clara Giannecchini, em 2015, leva 

a uma reflexão sobre as primeiras iniciativas de inserção das construções modernistas no 

âmbito do patrimônio cultural. Segundo as autoras,  

[...] como e quando a arquitetura moderna emerge como patrimônio cultural 

no Brasil, a partir da identificação de diferentes discursos e atuações do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937, 

correspondente ao atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Algumas hipóteses sugerem que o reconhecimento da arquitetura 
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moderna como patrimônio cultural está diretamente relacionado aos 

seguintes fatores: a busca de afirmação da arquitetura moderna como 

linguagem oficial na chamada “Era Vargas”; a presença de intelectuais 

modernos naquele Instituto; a necessidade de autoconsagração dos arquitetos 

modernos, ao preservar suas próprias obras; a emergência de preservação de 

obras significativas como ícones da arquitetura moderna brasileira. [...] 

(BISPO e GIANNECCHINI, 2015 p.127). 
 

 Ainda de acordo com as autoras, a arquitetura moderna surgiu como patrimônio 

cultural, no Brasil, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), em 1937. A atuação do SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), consiste em constituir e preservar o patrimônio nacional, e “coincide, não 

por acaso, com a instauração do Estado Novo e a afirmação do movimento moderno na 

década de 1930” (BISPO e GIANNECCHIM, 2015, p.127). As autoras, destacam o que 

chamam de “retórica da consagração” da arquitetura moderna no Brasil, quando as práticas 

iniciais de tombamento, principalmente o tombamento de bens da arquitetura, urbanismo e 

paisagismo modernos, começam a ser implementadas, contribuindo para o reconhecimento 

dos bens modernistas como patrimônio nacional. Essas iniciativas ocorrem quando Lúcio 

Costa dirigiu a Divisão de Estudos e Tombamentos do IPHAN (DET) de 1937 até 1972. 

Os dois primeiros edifícios modernistas a serem tombados pelo IPHAN foram a Igreja 

da Pampulha (Figura 42) em 1947, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, em Belo 

Horizonte/MG e o a sede do Ministério da Educação e Saúde, concluído em 1943 no Rio de 

Janeiro, projeto da equipe coordenada pelo arquiteto Lúcio Costa (Figura 43) 

 

Figura 42: Igreja de São Francisco de 

Assis, Pampulha 

Figura 43: Edifício do Ministério da 

Educação e Saúde 

  
Fonte: Disponível em: 

http://emplastrocubas.files.wordpress.com/2009/02/ig

reja-da-pampulha.jpg. Acesso em: 16 jul. 2016. 

Fonte: Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc192/mc19

2.asp. Acesso em: 16 jul. 2016, 
 

Quando se trata da conservação de exemplares da arquitetura moderna – reconhecida 

como patrimônio, por estudiosos como Sílvio Zancheti (2014), Ana Lúcia Cerávolo (2013) e 
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Mércia Parente Rocha (2011) – algumas iniciativas foram adotadas com referência a produção 

brasileira, como é o caso também do tombamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da USP (projeto do arquiteto João Batista Vilanova Artigas) cuja conservação tem sido 

considerada uma exceção haja vista que, em regra geral, a demolição ou reforma das 

edificações sem considerar o valor patrimonial tem sido uma prática (ZANCHETI, 2014, 

p.11). No Brasil, o modernismo sofre influência do movimento cultural da época, revelando a 

ideia corrente de integração das artes – advinda da Bauhaus – mas, sem se prender aos 

padrões europeus. No caso da arquitetura, a influência veio de arquitetos estrangeiros, adeptos 

do movimento como o russo Gregori Warchavchik, o projetista da “Casa Modernista” (1929-

1930), obra marcada como a primeira casa representativa do movimento modernista em São 

Paulo (Figura 44). 

 

Figura 44: Primeira casa modernista no Brasil 

 
Fonte: Disponível em: 

http://www.fag.edu.br/professores/fulvio/Arquitetura%20Brasileira/13_Modernismo.pdf. Acesso em: 

17 jul. 2016 
 

O movimento modernista na arquitetura, tornou-se  conhecido e aceito, no Brasil, 

como já explicitado, por meio dos projetos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Com a difusão 

do movimento moderno no país, afirma-se a influência de Le Corbusier nos arquitetos 

brasileiros, conforme constatação de Maria da Graça Santos: 

os arquitetos recém graduados passaram a estudar obras de arquitetos 

estrangeiros como os alemães Mies Van der Rohe e Walter Gropius, porém 

foi arquiteto franco-suíço Le Corbusier que mais teve influência na formação 

do pensamento Modernista nos arquitetos brasileiros [...] (SANTOS, 2006, 

p. 39) 
 

 

Graça Santos (2006), ao abordar a arquitetura moderna brasileira, construiu um quadro 

geral da produção arquitetônica no período de 1920 a 1960. Afirma a autora, que “a 
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arquitetura moderna brasileira se materializou na década de 1930” (SANTOS, 2006, p.40), 

tendo como referência o projeto do Ministério da Educação e Saúde – MES. Cita a autora que 

o referido edifício apresenta, como principais características, elementos que buscam expressar 

o caráter peculiar da cultura brasileira, levando historiadores como Yves Bruand (1966) e 

Josep Maria Montaner (1992) a fim de comentar sobre a relação da arquitetura moderna 

brasileira com a do tipo mais simples do Período Colonial, considerando-a única e específica. 

(SANTOS, 2006) 

As consultas bibliográficas (ALBERTONI, 2006; BISPO e GIANNECCHINI, 2015; 

BRAGA, 1999; CERÁVOLO, 2013; SANTOS, 2006) apontam que a influência de Le 

Corbusier e suas ideias chegaram ao país ainda na década de 1920. Reconhecem, também, que 

os arquitetos da vanguarda modernista, no Brasil, aderiram aos princípios da nova arquitetura, 

adequando-os à realidade nacional cujo resultado “[...] foi uma arquitetura única, tipicamente 

nacional, que já na década de quarenta tornou-se referência mundial” (ALBERTON, 2006, p. 

23) 

Os debates reunidos em artigos publicados nos eventos do DOCOMMO revelam que o 

Movimento Moderno em Arquitetura não tem origem em um só lugar. Essa afirmação é 

corroborada por Raquel Braga (1999, p.3), referindo-se à obra de Leonardo Benevolo, 

intitulada História da Arquitetura Moderna, em que o autor discorre sobre a origem do 

modernismo na arquitetura, o que leva Braga a inferir que Benevolo 

 [...] admite que o Movimento Moderno compreende um grande número de 

contribuições, não sendo possível fixar sua origem num só lugar ou num 

único ambiente cultural. Ele constata uma coerência dos diversos resultados 

a partir de aproximadamente 1927, e destaca do primeiro decênio duas 

experiências inovadoras, que são independentes entre si, mas que apresentam 

traços comuns: a obra didática de Gropius e de seus colaboradores da 

Bauhaus e a obra de Le Corbusier como arquiteto. 
  

Neste sentido, os primeiros discursos de fundo moderno publicados no Brasil foram 

registrados em dois artigos, ambos publicados em 1925: a carta de Rino Levi, enviada de 

Roma, intitulada “A arquitetura e a estética das cidades”, que destacava e chamava a atenção 

para os novos materiais e tecnologia utilizada, os traços de linhas simples e pouco decorativas 

e o artigo “Acerca da arquitetura moderna” (1925), de Gregori Warchavchik, no qual o autor 

argumenta que  

 
a beleza da fachada tem que resultar da racionalidade do plano da disposição 

interior [...] o arquiteto moderno deve amar sua época”, concluindo: “Abaixo 

as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis a divisa que deve ser 

adotada pelo arquiteto moderno” (WARCHAVCHIC, 1925 apud BRAGA, 

1999, p.4). 
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Em resumo, desde meados do século XX, arquitetos e historiadores têm aprofundado o 

conhecimento sobre o tema no Brasil procurando revelar os aspectos que fizeram a arquitetura 

moderna ser reconhecida internacionalmente e como ocorreu seu desenvolvimento no próprio 

país, incluindo os estudos sobre os protagonistas deste processo. Alguns estudos sintetizam a 

trajetória da arquitetura moderna brasileira em quatro conceitos (MARQUES e 

NASLAVSKY, 2001; MELO, 2004 e SANTOS, 2006).  Um dos conceitos denomina-se 

construção e abriga as ideias de Lúcio Costa e de Vitor Dubugras, quando, no Rio de Janeiro, 

Costa desenvolveu uma postura que relacionava a arquitetura moderna brasileira com a 

arquitetura colonial e, em São Paulo, a arquitetura moderna se desenvolveu a partir da atuação 

de Dubugras como arquiteto e como professor da Escola Politécnica (SANTOS, 2006, p.38). 

Já o segundo conceito, a materialização, de certa forma, consolida a arquitetura moderna 

brasileira com a construção do Ministério de Educação e Saúde cujo processo incluiu a 

participação de Le Corbusier como consultor. Destaca Santos (2006) que os dois outros 

conceitos estão relacionados à difusão e consagração da arquitetura modernista no país. O 

conceito de difusão foi utilizado para divulgar a produção arquitetônica de outras capitais, 

especialmente a participação dos arquitetos cariocas. Já o conceito de consagração relaciona-

se ao processo de criação de Brasília, envolvendo as ideias sobre a arquitetura e urbanismo, 

no período. 

Entende-se que o reconhecimento da arquitetura modernista como bem a ser 

preservado está associado à maturação do conceito de patrimônio, que amplia os horizontes 

geográficos e temporais, evidenciando que os monumentos que merecem ser preservados não 

estão restritos ao Velho Mundo ou às coisas antigas. As diversas contribuições teóricas em 

torno dos valores relacionados aos objetos patrimoniais e do estabelecimento de critérios de 

atuação sobre estes, permitiram a gradativa valorização de ambientes ou objetos, de forma a 

permitir a expansão do conceito de patrimônio a uma série de artefatos menos monumentais e 

a valorização dos conjuntos edificados mais modestos e menos antigos, incluindo os edifícios 

pós-industriais e principalmente as edificações modernistas. Nesse sentido, é importante 

destacar a importância da preservação do patrimônio modernista em Natal que, segundo dados 

de Trigueiro et al. (2010), apresenta uma taxa de desaparecimento quase sempre superior a 

20% a cada período de 10 anos e o registro de bens remanescentes se constitui em somatório 

de esforços visando sua classificação e resguardo. 
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A seção seguinte procura entender como a legislação urbanística tem dado respaldo a 

essa discussão e analisar em que medida as políticas de planejamento têm contribuído para a 

preservação do patrimônio, sobretudo aquele constituído pelos bens modernistas. 
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2 O PATRIMÔNIO MODERNISTA FRENTE ÀS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO 

URBANO NO BRASIL 

 

A preocupação contínua com a conservação do bem cultural e sua preservação são 

temas que vem se desenvolvendo desde a criação da primeira Comissão dos Monumentos 

Históricos, em 1837, na França (CHOAY, 2009). O aprofundamento dessas discussões abriu 

caminho para a valorização de artefatos antes considerados fora daquilo que era reconhecido 

como patrimônio cultural. A expansão do conceito de patrimônio, contexto no qual se inserem 

os muitos exemplares da arquitetura modernista, representa um dos grandes temas da 

discussão contemporânea sobre a preservação de bens culturais.  

O entendimento do valor cultural dos conjuntos arquitetônicos e as teorias que devem 

reger a atuação sobre eles são princípios devidamente contemplados em documentos 

internacionais sobre o tema. A Carta de Veneza (1964)
2
, principal documento de referência, 

aborda a questão da expansão do patrimônio cultural aos sítios urbanos e edificações que 

vieram a adquirir significado cultural, aí se incluindo os edifícios pós-industriais e 

modernistas. 

Uma vertente de pensamento leva ao entendimento de que o tratamento geralmente 

dispensado aos edifícios modernistas evidencia um distanciamento entre as bases teóricas e as 

práticas efetivas de preservação, sobretudo no Brasil. Talvez, esse impasse se deva a não 

absorção real do conceito contemporâneo e ampliado do patrimônio e a consequente 

indefinição sobre as formas de proteção a ser aplicada a cada bem cultural. Apesar das 

diretrizes favoráveis à formulação e implantação de políticas inovadoras, ainda persiste no 

Brasil um distanciamento entre as políticas urbanas, em geral, e as práticas relacionadas à 

proteção do patrimônio, visto que as diretrizes de desenvolvimento urbano priorizam a 

questão do crescimento econômico em detrimento das demais funções sociais que 

substanciam a vida urbana e criam marcas características do seu patrimônio, evidenciando que 

os bens patrimoniais estão relacionados ao cotidiano de todas as pessoas. Nesse sentido, 

convém conhecer a trajetória que permeou o surgimento dos Planos Diretores e contribuiu 

para a aprovação do Estatuto da Cidade. Também serão abordados alguns exemplos de 

situação em que a legislação urbanística pode ter favorecido a aproximação entre teoria e 

prática com respeito à intenção protecionista de bens modernistas. Conclui-se com a análise 

dos Planos Diretores estabelecidos para Natal, na tentativa de compreender como a legislação 

                                                           
2
 Para maiores detalhes, cf. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf 
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urbanística tem se mostrado ineficaz na situação real de lidar com as questões do campo do 

patrimônio, sobretudo quanto ao reconhecimento de novos artefatos patrimoniais que se 

constituem os edifícios modernistas. 

 

2.1 O DISTANCIAMENTO ENTRE AS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO URBANO E 

A PRESERVAÇÃO NA PRÁTICA 

 

A instituição do plano diretor surgiu no Brasil com a primeira proposta de intervenção 

urbanística na cidade do Rio de Janeiro, desenvolvida pelo francês Donat Allfred Agache, 

ficando conhecida como Plano Agache (Figura 45). 

 

Figura 45: Plano Agache para o Rio de Janeiro - 1930 

 
Fonte: Disponível em:  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1501939. Acesso em: 26 

ago. 2017. 

 

Esse plano introduziu no cenário nacional as preocupações com o planejamento do 

transporte de massa, o abastecimento de água, a habitação operária e os problemas das 

favelas, além do zoneamento da cidade e a definição de áreas verdes, indo além das 

proposições antecessoras de melhoramentos e embelezamento de Pereira Passos 

(CASTRIOTA, 2009), proposições essas que se tornaram hegemônicas na maior parte do 

país, em maior ou menor escala. Natal igualmente se inseriu nesse cenário com a Resolução 

da Cidade Nova (1901-1904), o Plano Geral de Saneamento (1924) e o Plano Geral de 
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Sistematização (1929-1935), em que a higiene e as ações do poder público contribuíram para 

a modificação e expansão da cidade sã e bela (FERREIRA et al., 2008). 

A partir de então, a ideia de embelezamento vai cedendo espaço para o planejamento 

funcional, tratando a cidade como um organismo econômico e social, devendo desenvolver 

ações integradas, tanto do ponto de vista interdisciplinar como do ponto de vista espacial, 

articulando a cidade com sua região, condição essencial para a resolução de problemas 

urbanos (VILLAÇA, 1999 apud CASTRIOTA, 2009).  

Apesar de combater sistematicamente os planos anteriores, por considera-los restrito a 

um determinismo físico, os atuais planos não conseguem conciliar planejamento e discurso. 

Ao mesmo tempo em abordam outras dimensões da dinâmica urbana, os planos diretores se 

fazem cada vez mais genéricos, sem se traduzir em propostas físicas concretas para resolução 

de problemas (CASTRIOTA, 2009). Embora pouco eficiente, o novo modelo se espalhou 

rapidamente pelo país entre 1972 e 1992, defendido tanto pela elite governista como pelo 

corpo técnico, representado por arquitetos que viam o plano diretor como ferramenta para a 

solução de todos os problemas. Esse tipo de plano, composto basicamente por diretrizes e 

objetivos gerais, poucas vezes se traduzem em ações efetivas por parte do poder público. Os 

tradicionais instrumentos utilizados no planejamento urbano não têm encontrado respostas e 

não têm sido eficazes como ferramenta para a preservação da paisagem urbana. 

Com a Constituição de 1988, o Brasil institui formalmente novos instrumentos que 

incentivam a formulação de políticas públicas de caráter participativo, contemplando o direito 

social de propriedade. Esses instrumentos, entre os quais podem ser citados a edificação 

compulsória, o direito de preempção, o solo criado, as operações urbanas consorciadas, as 

transferências do direito de construir, entre outros, encontram amparo nos artigos 182 e 183 

da referida Constituição (BRASIL, 1988). Nessa mesma linha, surge em 2001 a Lei Nº. 

10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, visando regulamentar tais artigos da 

Constituição Federal.  

Com a criação do Estatuto da Cidade, abrem-se novas possibilidades de auxílio à 

gestão das cidades, com a possível proteção da paisagem urbana e do ambiente construído nas 

cidades brasileiras. Os principais instrumentos de proteção ao patrimônio cultural contidos no 

Estatuto (2001) são: 

- Parcelamento, edificação ou utilização compulsória – mecanismo que visa permitir 

às administrações municipais obrigar o proprietário do imóvel subutilizado a parcelar, edificar 

ou utilizá-lo de forma coercitiva; 
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- IPTU progressivo no tempo – prevê a majoração progressiva da alíquota do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo máximo de cinco anos, para imóveis 

previamente incluídos no Plano Diretor e considerados subutilizados; 

- Desapropriação com pagamento de títulos – os imóveis que se enquadram nas 

cláusulas anteriores (parcelamento e IPTU progressivo) poderão ser desapropriados caso o 

proprietário não cumpra as obrigações no prazo e nas condições estabelecidas no Plano; 

- Direito de preempção – confere ao município a preferência na aquisição de 

determinados imóveis, sendo indicados no Plano Diretor os imóveis passíveis de aplicação 

dessa cláusula; 

- Outorga onerosa do direito de construir – também conhecido como solo criado, 

cabendo ao Plano Diretor a definição das áreas nas quais o direito de construção poderá ser 

exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante o pagamento de 

uma taxa adicional; 

- Operações urbanas consorciadas – conjunto de intervenções coordenadas pelo poder 

público, com a participação de proprietários, moradores, usuários e instituições privadas, 

visando à melhoria do ambiente; 

- Transferência do direito de construir – instrumento que permite ao proprietário 

exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o seu direito de construir 

estabelecido pelo Plano Diretor, quando o seu imóvel for considerado necessário para outras 

finalidades, principalmente para fins de preservação quando o imóvel for considerado de 

interesse histórico.  

Acredita-se que, com a interpretação desses conceitos na aplicação dos instrumentos, é 

possível a criação de condições mais favoráveis ao patrimônio urbano. É preciso repensar 

conceitualmente a ideia de planejamento das cidades e o resgate do Plano Diretor como o 

instrumento para a necessária articulação entre os diversos atores que produzem e consomem 

o espaço urbano. Nesse aspecto, é importante o reconhecimento de como certos artefatos 

podem ser portadores de significados para o patrimônio urbano e quais os atributos ou valores 

responsáveis pela sua conceituação cultural. A apreensão de determinados espaços da cidade e 

conjuntos arquitetônicos, ou seja, a maturação do conceito de patrimônio cultural se constitui 

em um importante passo para entender que a preservação de determinadas áreas ou qualquer 

intervenção sobre elas pressupõe um reconhecimento preciso e requer cuidados específicos e 

o entendimento das especificidades que o compõem, de forma a impulsionar o seu 
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reconhecimento e a sua valorização. Daí a importância de se contextualizar o patrimônio 

modernista na dinâmica da transformação da cidade. 

Os estudos sobre o reconhecimento da arquitetura modernista no Brasil se ampliam 

com a instituição do DOCOMOMO nacional, criado em 1992, por iniciativa do Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia – UFBA (atual PPGAU/UFBA), 

seguindo a missão do DOCOMOMO Internacional. A estrutura então proposta era de uma 

rede brasileira aberta a todos aqueles interessados na preservação da arquitetura, do 

urbanismo e do paisagismo modernos. Como fórum de debate, o DOCOMOMO já realizou 

doze eventos nacionais e sete seminários Norte/Nordeste. Os dois primeiros eventos 

ocorreram na Bahia com o apoio do supracitado Mestrado da UFBA (DOCOMOMO, 2017).  

As principais ações do DOCOMOMO Brasil são: a realização de inventários, 

campanhas de preservação e divulgação de obras de arquitetura, urbanismo, paisagismo, 

engenharia e artes em geral do Movimento Moderno no Brasil, bem como pedidos de 

tombamento e um espaço de luta contra a descaracterização e a destruição de obras 

representativas do movimento moderno no Brasil e apoiar ações semelhantes no resto do 

mundo por meio dos eventos nacionais e regionais, principais fóruns para troca de 

informações necessárias para uma ação mais eficaz em prol da preservação da herança 

moderna.  

Após doze encontros nacionais, o DOCOMOMO Brasil reconhece que os eventos já 

realizados, sejam de caráter nacional ou regional, contribuíram para a construção de um 

significativo acervo de documentos e análise da produção arquitetônica, paisagística e 

urbanística moderna que coincidiu com a ampliação dos programas de pós-graduação nas 

instituições de ensino superior (brasileiras e estrangeiras). A consequência dessa ampliação 

consistiu em pesquisas realizadas por acadêmicos e profissionais em várias instâncias e 

instituições, resultando em vasto número de estudos e inventários publicados nas últimas 

décadas. De acordo as informações coletadas no material publicado, apesar do registro  

de medidas isoladas de proteção deste patrimônio terem sido tomadas, não 

houve correspondência em um incremento proporcional à amplitude deste 

conhecimento no sentido de promover a recuperação e os estudos técnicos 

para a efetiva preservação deste acervo e para sua divulgação mais ampla, 

fora dos espaços da academia (DOCOMOMO..., 2017, s.p.). 
 

Atualmente, a Comissão Executiva do DOCOMOMO Brasil está sediada junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) e com apoio da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ/PE), do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/Superintendência de 
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Pernambuco) e da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Os Seminários têm sido 

realizados a cada dois anos, desde 1995, sendo reconhecido nacional e internacionalmente 

pela contribuição à pesquisa e ao debate sobre arquitetura e urbanismo do movimento 

moderno no Brasil e sua atuação se expandindo por meio dos núcleos regionais, que realizam 

ações e eventos de caráter local, desenvolvendo uma rica temática. 

Apesar do rico acervo produzido nesses eventos, poucas são as inserções científicas 

com respeito à legislação protetora dos bens modernistas, em trabalhos apresentados nos 

diversos encontros. Nesse cenário, desponta o trabalho de Jéssica Gonçalves, Rafaela 

Carvalho e Josemary Ferrare (2014) que faz uma revisão sobre os valores arquitetônicos e 

patrimoniais de exemplares modernistas protegidos pelo Plano Diretor de Maceió de 2005, 

que institui a proteção de Unidades Especiais de Preservação (UEPs).  

Constituem as UEP, os imóveis e espaços urbanos públicos ou privados, cuja 

importância histórica e arquitetônica foi reconhecida como relevante para a cidade, por 

corresponderem a uma expressão arquitetônica ou histórica do patrimônio cultural edificado 

na região. Esse instrumento contempla 56 exemplares arquitetônicos considerados relevantes 

para a cidade, entre os quais se incluem 14 bens do repertório modernista. Entre os 

exemplares modernistas contemplados pelo plano está o Espaço Cultural João Paulo II, 

conhecido como Papódromo (Figura 46). Entretanto, mesmo respaldado por Lei, nenhum 

novo exemplar foi incluído nessa relação, desde a instituição do Plano, em 2005. 

 

Figura 46: Papódromo – Maceió/AL 

 

Fonte: http://arquiteturaalagoana.al.org.br/index.php/temas/uep/3-espaco-cultural-papa-joao-paulo-ii/ 

Acesso em 21 ago. 2017 

http://arquiteturaalagoana.al.org.br/index.php/temas/uep/3-espaco-cultural-papa-joao-paulo-ii/
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Entende-se a necessidade de se reconhecer e ampliar a peculiaridade do olhar 

preservacionista, que considera agora não só os lugares já consolidados como representativos 

do patrimônio de uma cidade, mas estende o olhar para áreas ainda não reconhecidas pelos 

seus habitantes, como é o caso do patrimônio mais recente, aí se incluindo as edificações 

modernistas. Nesse sentido, o trabalho de Célia Gonsales, Roberta Santa Catharina e Paula 

Alquati (2011) traz a questão de como o valor pode embasar o discurso sobre a importância 

dessas novas áreas como merecedoras de preservação. Salientam as autoras que, 

diferentemente do que ocorre com o “patrimônio antigo”, em que prevalecem os valores de 

rememoração definidos por Riegl, no caso do patrimônio moderno se sobrepõem os valores 

de contemporaneidade e o valor artístico relativo, em que as características estilísticas de uma 

obra permanecem em evidência nos dias atuais. Os autores exemplificam essas ideias com o 

Plano Diretor de Pelotas/RS, implementado a partir de 2008, que, inspirado na proposta do 

Estatuto da Cidade de instituição de Zonas Especiais de Interesse Social, estabelece a criação 

das Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Cultural – AEIACs, que representa  

[...] uma iniciativa que aponta uma peculiaridade de estratégia metodológica 

de planejamento. Esse novo conceito permite uma expansão do olhar 

conservacionista que considera não somente os lugares urbanos já bastante 

consolidados como patrimônio da cidade - o centro histórico, por exemplo -, 

mas também amplia a ideia de preservação para áreas ainda não amplamente 

reconhecidas pelos habitantes como é o caso das áreas de patrimônio mais 

recente (GONSALES, SANTA CATHARINA e ALQUATI, 2011, p. 4). 
  

O plano ainda prevê Focos Especiais de Interesse Cultural – FEICs – que são áreas 

com peculiaridades específicas, dentro das AEIACs, que denotam maior relevância sob o 

aspecto cultural e, além das diretrizes gerais da área em que se encontram, são submetidas a 

regras específicas, visando sua preservação. Fruto dessa estratégia de planejamento, foi criado 

o foco chamado Patrimônio do Século XX, que se constitui como um dos primeiros núcleos 

na cidade onde uma nova ideia de morar é instaurada. Corresponde ao conjunto de algumas 

casas, localizado em área central, distinguido no Plano Diretor por apresentar singularidade na 

relação entre edificações e lotes, devido à forma de implantação das edificações, 

predominantemente isoladas, com recuos frontais e laterais que possibilitam arejamento, 

iluminação e jardins, características que não são específicas do movimento modernista mas 

que marcaram nitidamente esse núcleo associada à arquitetura modernista em Pelotas/RS 

(Figura 47). 
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Figura 47: Patrimônio do séc. XX: Rua Gonçalves Chaves, Pelotas/RS 

 
Fonte: GONSALES, SANTA CATHARINA e ALQUATI, 2011. 

 

O Plano Diretor de Pelotas identifica ainda duas áreas que se constituem em modelo 

de concepção urbanística dos anos 1970, com área destinada ao uso residencial, caracterizada 

por um traçado viário ortogonal, com implantação de residências térreas, com recuos frontais, 

as quais compõem um conjunto de unidades semelhantes. Destaca-se a presença de espaços 

abertos, previstos para praças e implantação de equipamentos urbanos. 

Outro foco contempla a experiência habitacional dos anos 1960, com a construção de 

habitação em massa, conformando a implantação do urbanismo moderno, representados por 

um conjunto de blocos em quatro pavimentos distribuídos por vários quarteirões, de forma 

contínua. Configura-se uma nova morfologia, com jardins entre os prédios e áreas de uso 

comum, compondo uma paisagem peculiar, com espaços abertos que propiciam a integração 

entre os moradores (Figura 48). 

  

Figura 48: Conjuntos modernistas – COHABIPEL, Pelotas/RS 

 
Fonte: GONSALES, SANTA CATHARINA E ALQUATI, 2011. 
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O hipódromo (1930), pavilhão protomoderno e a Igreja N. S. da Luz, construção de 

1970, também são contemplados como focos isolados (Figura 49). 

 

Figura 49: Hipódromo da Tablada e Igreja da Luz – Pelotas/RS 

 

Fonte: GONSALES, SANTA CATHARINA e ALQUATI, 2011. 

 

Uma exceção mais ampla da legislação a favor da preservação do patrimônio 

modernista se dá com tombamento do centro histórico de Cataguases, em Minas Gerais, 

cidade que vivenciou uma fase de produção de arquitetura e arte modernistas que se estendeu 

de 1940 até o fim da década de 1960. Não se trata propriamente de uma política de 

planejamento urbano, mas se insere nesse item por remeter à criação de uma legislação 

específica que visa à preservação de um centro histórico marcado por um cenário 

visivelmente modernista. Essa produção modernista da arquitetura se sobressai no cenário 

cultural e artístico dessa cidade mineira e levou o IPHAN a realizar o tombamento individual 

de 16 edificações, em 1994 e, em 2003, foi tombado o conjunto histórico, arquitetônico e 

paisagístico da cidade, patrimônio constituído por obras de Oscar Niemeyer, dos irmãos 

MMM Roberto, Aldary Toledo, Francisco Bolonha, Carlos Leão, Edgar Guimarães do Valle e 

outros arquitetos e artistas responsáveis por obras de artes integradas.  

O movimento para o tombamento iniciou-se em 1987, quando Prefeitura Municipal de 

Cataguases solicitou a ida à cidade de técnico do SPHAN-Belo Horizonte. A partir daí, 

iniciou-se uma parceria entre Prefeitura Municipal de Cataguases, a 7ª DR SPHAN/pró-

memória de Minas Gerais e a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cataguases, que, 

em trabalho conjunto, desenvolveram atividades de documentação e preservacao do 

patrimônio cultural da cidade. Posteriormente, em 1994, a parceria se amplia: 

Essa parceria ampliou-se no projeto “Cataguases: um olhar sobre a 

modernidade brasileira” – proposta do Instituto dos Arquitetos do Brasil – 

Departamento de Minas Gerais, que encontrou apoio na Secretaria de Estado 

de Cultura, no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
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Minas Gerais – IEPHA-MG e na população de Cataguases, sem a qual 

nenhum desses projetos seria possível (IPHAN, 2004 apud ALONSO, 2010, 

p.33). 
 

Em 5 de dezembro de 1994, o IPHAN promovia o tombamento do centro histórico de 

Cataguases, descrito por um perímetro, juntamente com dezesseis bens imóveis, móveis e 

integrados, tombados individualmente dentro deste perímetro. Do tombamento individual, 

onze bens são modernos dos quais se destacam a residência do Francisco Inácio Peixoto, o 

Colégio de Cataguases, O Hotel modernista da cidade e o prédio A Nacional, de 1953 

(Figuras 50 a 53), cujas autorias pertencem àquele primeiro grupo de arquitetos referidos 

anteriormente. Os outros cinco bens, não modernos, constituem exemplares anteriores ao 

modernismo: Ponte Metálica sobre o Rio Pomba; Fábrica de Fiação e Tecelagem; Estação 

Ferroviária, com arquitetura típica industrial de influência inglesa; o Museu da Eletricidade 

Cataguases-Leopoldina, exemplar da arquitetura residencial eclética da elite cafeeira; Grupo 

Escolar Coronel Vieira, de cunho eclético. 

 

Figura 50: Residência Francisco Inácio Peixoto. Projeto de 1941 de Oscar Niemeyer, 

paisagismo de Burle Marx, mobiliário de Joaquim Tenreiro, esculturas nos jardins de Jan 

Zach e José Pedrosa 

 
Fonte: ALONSO, 2010. 
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Figura 51: Colégio Cataguases - projeto de Oscar Niemeyer 

 

Fonte: ALONSO, 2010. 

 

Figura 52: O Hotel de Cataguases - projeto de 1948 de Aldary Toledo e Gilberto Lemos 

 
Fonte: ALONSO, 2010. 
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Figura 53: Edifício A Nacional - projeto de 1953, de MMM Roberto 

 

Fonte: ALONSO, 2010. 
 

O perímetro de tombamento, definido por uma linha vermelha no mapa (Figura 54), é 

estruturado por zonas, sendo que a primeira Zona (1) concentra o núcleo inicial da cidade e é 

identificada no mapa pela mancha vermelha. A segunda Zona (2), em mancha alaranjada, 

corresponde à primeira área de expansão urbana, determinada pelo traçado da ferrovia. A 

terceira Zona (3), identificada pela mancha amarela, corresponde ao novo bairro após a 

canalização do Córrego Lava-pés. A quarta Zona (4) corresponde ao núcleo industrial, na 

margem direita do Rio Pomba e aparece identificada no mapa pela mancha verde. Também 

estão identificados no mapa, (com números entre círculos), os bens tombados 

individualmente, 1-Colégio Cataguases; 2-Residência de Francisco Inácio Peixoto; 3-

Residência Ottoni Alvim Gomes; 4-Residência de Josélia Peixoto; 5-Residência Nélia 

Peixoto; 6-Hotel Cataguases; 7-Cine Teatro Edgard; 8-edifício A Nacional; 9-Conjunto de 

residências operárias; 10-Monumento a José Inácio Peixoto; 11- Ponte metálica sobre o Rio 

Pomba; 12-Fábrica de fiação e tecelagem; 13-Estação Ferroviária; 14-Museu de Eletricidade; 

15-Antigo Grupo Escolar Coronel Vieira e 16-Educandário Dom Silvério.  
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Figura 54: Perímetro de tombamento do centro de Cataguases 

 
Fonte: ALONSO, 2010. 

  

Consolida-se, assim, o que foi observado por Sebastião Matins em seu trabalho 

“Somos o que queremos ser”, quando analisa o processo de constituição do patrimônio em 

Cataguases e identifica a coexistência concreta de diferentes épocas sobre a malha original do 

século XIX: 

Ao longo do rio e do córrego, é possível descobrir as marcas das diversas 

etapas que a região viveu. Sinais do garimpo frustrado no Meia Pataca. Do 

café, que garantiu a ocupação da terra. Das primeiras instalações 

hidrelétricas. Das tecelagens pioneiras e do modernismo que vestiu a cidade 

de verde (MARTINS, 1992 apud SANTOS e LAGE, 2005, p. 5) 
 

Sobre as ideias que motivaram o desejo de tombamento, parece ter força a afirmação 

de Mário Pedroza, que ilustra a abertura do trabalho de Santos e Lage (2005, p.2): “Se 

pudesse definir em uma só frase a civilização de um país como o Brasil, talvez se pudesse 

dizer que é um país condenado ao moderno desde o seu nascimento”. Para os técnicos 

envolvidos no processo de tombamento, o fato de se reconhecer como importante apenas as 

obras modernas de valor significativo poderia incorrer no risco de não se reconhecer todo o 
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processo cultural, social e econômico  que se instaurou ao longo da formação do tecido 

urbano. Nesse sentido, o arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade (apud ALONSO, 2010, 

p.6), em seu parecer técnico, esclarece que, com essa postura,  

[...] Há o risco, inclusive, destas obras virem a ser compreendidas como 

referências significativas no quadro da produção de arquitetos ilustres, 

autores de seus respectivos projetos, e que têm assegurado lugar de  destaque 

na historiografia da arquitetura moderna no Brasil, dissociando-as, portanto, 

das peculiares condições em que foram produzidas em Cataguases, e de seus 

antecedentes.  
 

O sentimento de modernidade é também fio condutor do parecerista, arquiteto Italo 

Compofiorito, que ressalta a importância de Cataguases como espaço de modernidade que se 

deve proteger, comemorar e reviver (ALONSO, 2010), reconhecendo-a como lugar de 

manifestações da literatura, do cinema, da arquitetura, do mobiliário, do paisagismo e das 

artes modernas aplicados. 

O valor geral é mais do que excepcional, é único. É arte moderna no mais 

amplo sentido da expressão, abrangendo poesia, prosa e edição gráfica de 

literatura; arquitetura, painéis, murais, revestimentos, mobiliário, quadros, 

esculturas e arquitetura de jardins, e mais o cinema do Ciclo de Cataguases. 

Vale dizer, manifestações da melhor arte moderna brasileira, acontecidas 

entre as décadas de 20 e 40, na maior densidade verificada no país em 

qualquer época (ALONSO, 2010, p. 70). 
 

Ainda com relação à importância de reconhecer as manifestações culturais que estão 

por trás da formação dos centros históricos, Márcia Sant‟Anna, reforçando seu conceito de 

cidade documento, defendeu a criação pelo IPHAN do Inventário Nacional de Referências 

Culturais, que deveria registrar  

o mapeamento da dinâmica cultural e das manifestações culturais imateriais 

ou intangíveis presentes nas áreas tombadas, instrumento que acreditamos 

será essencial não só como registro desses bens culturais mas também como 

fonte de importantes informações para que a intervenção sobre o patrimônio 

urbano, leve em conta a prática social do espaço e sua produção cultural. 

(SANT‟ANNA, 2001, p. 6). 
 

Observa-se, pois, que o tombamento de Cataguases adquire um caráter diferenciado, 

entendendo-se como alvo principal desse ato de proteção, a necessidade de reconhecer as 

manifestações culturais, sociais e econômicas que conduziram o processo de formação dessa 

cidade documento. Nesse sentido, o papel da elite intelectual foi fator preponderante para 

construção desse capítulo da cultura nacional. 

Em Natal a primeira iniciativa de proteção do patrimônio histórico veio com a criação 

da Zona Especial de Interesse Histórico (ZEPH), que contemplava trechos dos bairros da 

Cidade Alta e Ribeira, correspondendo ao núcleo mais antigo da cidade. Em 2010, a poligonal 
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definida pelo IPHAN para o tombamento do centro histórico da cidade, amplia os limetes da 

área de proteção e contribui para a sua consolidação como artefato de valor patrimonial. Áreas 

de um passado mais recente que, à luz das novas interpretações do patrimônio, já carregam 

marcas de valor cultural e ambiental, permanecem sem o reconhecimento de atributos que as 

credenciam como zonas detentoras de valor histórico e cultural. Não só Petrópolis e Tirol, 

mas outras áreas resultantes de novas centralidades apresentam características específicas que 

contribuem para a formatação histórica da cidade. 

São iniciativas pontuais que apontam para uma aproximação entre a legislação e a 

preservação do patrimônio. Contudo há ainda uma grande distância entre as ações práticas e o 

que se estabelece nas leis e documentos preservacionistas, como será evidenciado no item 

seguinte. 
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3 PLANOS DIRETORES EM NATAL E AS POSTURAS DE PRESERVAÇÃO 

 

O presente estudo tem como foco os três últimos planos diretores da cidade: o de 

1984, o de 1994 e o plano em vigência, que data de 2007, além das legislações 

complementares à implantação desses respectivos planos. 

Nas décadas de 1940 e 1950, Natal não teve planos de organização físico-territorial, 

mas seu crescimento urbano seguiu o padrão espacial definido desde os primeiros estudos de 

1901, com a expansão do espaço correspondente à Cidade Nova, induzido pela Parnamirim 

Road, ligando Natal à base aérea de Parnamirim (LIMA, 2001).  

Em 1967-1968, foi contratado junto a Serete S.A. Engenharia, com a participação do 

escritório do arquiteto Jorge Wilheim, a elaboração do Plano Urbanístico e de 

Desenvolvimento de Natal. O plano não foi implementado, mas a participação de arquitetos e 

engenheiros no Grupo de Acompanhamento Local contribuiu para a formação de um quadro 

local de planejadores que resultou na elaboração do primeiro Plano Diretor de Natal, que teve 

por base o trabalho de Wilheim e foi transformado em lei em 1974. Segundo Wilheim (apud 

LIMA, 2001), o plano que serviu de base para essa lei representou a primeira experiência de 

um urbanismo estratégico, pois além das recomendações setoriais, previa a implementação de 

projetos especiais, voltados para o comércio e prestação de serviços e operações integradas, 

tais como o remanejamento do setor administrativo.  

O Plano Diretor do Município de Natal (Lei Nº 2.211/74) seguiu uma adaptação do 

Plano Serete e foi aplicado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que criou o 

Conselho de Planejamento Urbano do Município de Natal (CONPLAN). Não propôs 

mudanças radicais no espaço físico da cidade, trabalhando basicamente a legalização do 

processo de urbanização, ao mesmo tempo em que ratificou o padrão espacial originado em 

1901/1904 e consolidado nos planos seguintes (LIMA, 2001). 

O Plano Diretor de Organização Físico-territorial do Município de Natal (Lei N.º 

3.175/84) apresentou um avanço na institucionalização do planejamento urbano e na 

formação de uma equipe de técnicos especializados na condução desse processo, com a 

criação do Instituto de Planejamento Urbano de Natal (IPLANAT), além de abrir espaços para 

a participação da sociedade civil por meio do CONPLAN. Espacialmente, manteve o padrão 

de 1901/1904 e funcionou como instrumento de legalização do processo de expansão urbana 

promovida pelo mercado imobiliário (LIMA, 2001). 

O Plano Diretor de Natal (Lei N.º 07/94) contemplou os ideais dos movimentos pela 

reforma urbana e a função social da cidade e da propriedade urbana. Flexibilizou as 
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prescrições, atendendo às forças de mercado e o olhar crítico da sociedade civil. Setorizou por 

bairros as áreas de incidência das prescrições, consolidando o sistema de planejamento e 

gestão urbana de Natal e não interfere na forma espacial de 1901/1904, mas aponta para a 

expansão futura da cidade, com alteração do coeficiente de aproveitamento máximo do solo e 

a estratificação hierárquica de vias.  

O Plano Diretor de Natal (Lei N.º 082/2007), em vigência, corresponde a uma revisão 

do plano diretor anterior. Foi instituído após a publicação do Estatuto da Cidade e, de acordo 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), a lei concretiza e 

gera instrumentos para que os gestores municipais possam intervir, de fato, nos processos de 

manejo, ocupação e uso do solo municipal. Por meio do instrumento, se reafirma o Plano 

Diretor como principal meio para gerir o crescimento e ordenamento físico das cidades. Entre 

as principais definições do novo plano, destacam-se a regularização fundiária e a questão 

ambiental. Mantém a setorização por bairros e redefine as questões relativas ao 

macrozoneamento, controle de gabarito e proteção ambiental. Procura-se, logo, entender 

como as ações permissivas presentes nos planos diretores podem ter contribuído para a 

descaracterização das edificações modernistas nos dois bairros estudados. 

De modo geral, além do acelerado processo de verticalização, tanto para fins 

institucionais quanto para habitações multifamiliares, a área correspondente aos bairros de 

Petrópolis e Tirol se consolidou segundo duas vocações bem nítidas: uma de natureza 

comercial e outra como prestadora de serviços no segmento médico-hospitalar (TRIGUEIRO, 

ELALI e VELOSO, 2007).  

Nesse contexto, ao investigar a relação entre legislação urbanística e as transformações 

ocorridas a partir da implantação da lei n. 3.175/84, analisa-se os instrumentos urbanísticos 

representados pelos sucessivos Planos Diretores, de modo a identificar que as transformações 

ocorridas vêm impactando negativamente na manutenção do conjunto de exemplares 

modernistas presentes nessa área. Convém ratificar o conceito de patrimônio urbano 

associado ao entendimento da cidade como um organismo complexo e em constante mutação 

e a manutenção de cenários mais recentes de nossa produção arquitetônica é um tema que 

vêm assumindo significativa representatividade no panorama das políticas de 

desenvolvimento urbano, em diversos países e em diferentes escalas. 
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3.1 PARÂMETROS RELACIONADOS Á PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO NOS PLANOS DIRETORES DE 1984/1994/2007  

 

Nesse item, os dados presentes nos Planos Diretores de Natal são analisados, 

sobretudo aqueles que, de alguma forma, remetem à preservação do patrimônio ou de algum 

modo afetam o caráter de permanência de edificações que interesse preservar. O estudo se 

estrutura a partir dos capítulos de cada plano, considerando a titulação e envolvendo os 

objetivos e diretrizes gerais, o zoneamento, zona de preservação e zonas especiais, 

instrumentos para gestão urbana e prescrições urbanísticas. O estudo segue a sequência 

temporal dos planos (1984, 1994 e 2007), como forma de perceber o processo de evolução da 

área. 

 

3.1.1 Lei Nº 3.175, de 29 de fevereiro de 1984 

 Objetivos e diretrizes gerais: 

A ementa da lei identifica que ela dispõe sobre o Plano Diretor de Organização Físico-

Territorial do município de Natal e dá outras providências. Em seu capítulo II, Art. 3º a Lei 

estabelece que: 

O Plano de Organização Físico – Territorial visa alcançar o desenvolvimento 

físico racional e harmônico da estrutura urbana no Município, capacitando-o 

assegurar condições adequadas de habitação, circulação, trabalho e lazer, 

bem como a preservar prédios e sítios notáveis pelos valores históricos, 

culturais, paisagísticos e ecológicos e, de uma forma geral, propiciar a 

melhoria das condições de vida da comunidade (NATAL, 1984, s.p.). 

  

Observa-se que a preservação de prédios e sítios de valores históricos está presente em 

linhas gerais e não diferencia áreas. Traduz uma preocupação sistemática com a preservação 

de bens do passado. Com a expansão do conceito de patrimônio cultural e o entendimento do 

valor cultural dos conjuntos arquitetônicos e urbanos, já respaldado por documentos 

internacionais como a Carta de Veneza, principal referencial teórico e documento basilar para 

a discussão da preservação do patrimônio, entende-se que seria possível o reconhecimento de 

outras áreas como de interesse a preservar. Entretanto, não há distinção sobre o que se pensa 

sobre sítios de valor histórico nem se especifica quais seriam os tipos a preservar, dificultando 

a possibilidade de inserir outros cenários nessa  consideração e assim, bairros como  

Petrópolis e Tirol, que guardam suas especificidades culturais, não reconhecidos por essa 

legislação protetora.  
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 Do zoneamento: 

O Plano Diretor de 1984 apresentava a implantação do microzoneamento por usos, 

recortando a cidade em várias áreas que apresentavam, segundo tendências já instaladas e 

identificadas na localidade, com características de uso e ocupação do solo exclusivas e a 

definição de adensamento próprio para cada fração considerada. 

Em seu capítulo III, Seção I, a Lei estabelece a divisão territorial em Áreas Integradas 

e em seu Art. 6º, para fins de planejamento e controle do uso do solo, prevê a divisão em 

áreas, denominadas de Área Urbana (AU), área de expansão Urbana (AEU) e área de 

Preservação Permanente (APP). Já a Seção V define os tipos de zona e localização dos usos 

do solo, classificando-as, conforme quadro anexo à Lei, em Zona Residencial, Institucional, 

de Serviços, de Comércio Varejista, de Comércio Atacadista e Zona Industrial. Os usos 

admitidos nessas zonas são ainda reclassificados de acordo com a densidade admitida para a 

área específica.  Petrópolis e Tirol se situam em zona predominantemente residencial, sendo 

admitido, em alguns casos, os usos relacionados à Zona de Comércio Varejista e zona de usos 

institucionais e prestação de serviços. Ainda com relação aos tipos de zona e da localização 

dos usos do solo, o Art. 55 que diz: 

As zonas especiais e as zonas de atividades múltiplas terão sua localização, 

usos, prescrições urbanísticas e demais condições fixadas em Lei, atendendo 

a projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento – 

CONPLAN. 

Parágrafo Único – Para os efeitos desta Lei, entendem-se como: Zona 

Especial – Área do território do Município que recomende disciplina 

especial em função de sua destinação específica, características ecológicas, 

históricas, paisagísticas, culturais e sociais. Zona Eixo de Atividades 

Múltiplas – Eixo ou corredor de atividades diversas desde que compatíveis 

entre si, ao longo de vias principais, limitadas aos lotes lindeiros, cujas 

prescrições urbanísticas serão disciplinadas de acordo com o caput deste 

artigo (NATAL, 1984, s.p.). 
 

Os bairros de Petrópolis e Tirol se situam em zona predominantemente residencial 

(ZR). A ilustração de Marise Duarte (Figura 55) enfatiza a área de preservação permanente, 

constituída pelas Zonas de Proteção Moderada e Rigorosa e foi aqui utilizada por mostrar a 

marcação das demais zonas, no qual se percebe o posicionamento dos dois bairros em estudo 

nas Zonas Residenciais (ZR5, ZR9), embora isso não esteja evidenciado na ilustração. Todo o 

bairro de Petrópolis se situava em zona adensável, com densidade de 733hab./ha, máxima 

admitida para Natal. Já o bairro do Tirol tem grande parte de seu território em zona de 

adensamento máximo de 733hab./ha e dois trechos menores, um com densidade média de 

550hab./ha e outro em zona com parâmetros regulados por leis especiais (Figura 56). A 

permissão de alta densidade em área residencial unifamiliar, que se utiliza do potencial 
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construtivo tem contribuído para a mudança de padrão e a intensificação do uso residencial 

multifamiliar permitiu a verticalização e consequente descaracterização do acervo modernista, 

a partir do zoneamento. 

 

Figura 55: Zoneamento, com a definição dos usos (Plano de 1984) 

 
Fonte: DUARTE, 2011, p. 94 
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Figura 56: Espacialização da densidade por bairros (Plano de 1984) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de base da SEMURB (2009). 
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 Zona de Preservação e Zonas Especiais:  

Destaca-se desse item do plano a preocupação com a preservação, seja do ponto de 

vista da manutenção da paisagem e recursos naturais, seja relacionado ao patrimônio cultural, 

conforme o Art. 9º, em que se diz que: 

Art. 28 – Os tipos de zona estabelecidos nesta Lei referem-se ao solo das 

áreas urbanas e de preservação permanente, aplicando-se a todo imóvel, 

edificado ou não, seja de propriedade pública ou particular. 

Art. 29 – O zoneamento das áreas de preservação permanentes, classificar-

se-á como de preservação rigorosa (ZPR) ou preservação moderada – 

(ZPM), em função dos cuidados especiais exigidos a fim de atender ao que 

determina o Art. 9º desta Lei. 

Parágrafo Único – As zonas de que tratam este artigo são consideradas zonas 

especiais sujeitas a regulamento nos termos desta Lei. 

Art. 30 – Desde que não se comprometam as características a que se refere o 

Art. 9º desta Lei, o zoneamento das Áreas de Preservação Permanente 

deverá permitir sua utilização conforme os incisos abaixo, sendo-lhes vedada 

qualquer outra utilização. 

I – ZPR – Onde serão permitidos usos controlados tais como: áreas públicas 

de lazer e cultura, bem como de pesquisas científicas, ou de equipamentos de 

relevante interesse público que comprovadamente só se tornem viáveis 

nestas zonas. 

II – ZPM – Onde serão permitidos usos controlados tais como:  áreas de 

produção de alimentos, sítios, granjas, cemitérios, além dos usos previstos 

no inciso I deste artigo (NATAL, 1984, s.p.). 

 

Em 1990, a Zona Especial de Preservação Histórica – ZEPH – foi criada, definida pela 

Lei Municipal nº 3.942, de 17 de julho de 1990, reconhecendo o valor histórico-cultural 

daquela fração constituída por parte dos bairros de Cidade Alta e Ribeira. Tratava-se da única 

iniciativa para proteção de acervo patrimonial, envolvendo edificações de valor histórico no 

município e se aplicava exclusivamente às áreas mais antigas da cidade, do início da 

colonização.  

A ZEPH (Figura 57) é referendada atualizada nos planos subsequentes, ficando ainda 

restrita à área mais antiga da cidade. Pelo exposto, vê-se que é possível o reconhecimento de 

espaços que assumem representatividade cultural e solicitam a valorização de suas próprias 

qualidades patrimoniais, por isso admite-se que os bairros analisados poderiam ser 

enquadrados como zona de proteção, considerados os seus atributos como depositários do 

legado modernista, por meio de regulamentação específica, conforme prevê a Lei.  
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Figura 237: Zonas especiais, destacada em amarelo a Zona Especial de Preservação Histórica 

- ZEPH (Lei Nº 3.942/1990) e a zona de controle de gabarito no entorno do Parque das 

Dunas. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009). 
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A dificuldade consiste em divulgar e sensibilizar os diferentes atores envolvidos no 

processo de produção do espaço urbano, sobretudo aqueles comprometidos com a política de 

planejamento, para o reconhecimento do quadro valorativo da produção modernista potiguar. 

A revalidação da ZEPH, assimilada pelos planos subsequentes, não ampliou o universo de 

proteção de áreas históricas da cidade, cujo patrimônio se constrói a cada dia. Mesmo 

considerando os esforços para registrar e evitar que essa produção desapareça sem deixar 

vestígios (MELO, 2004; CARVALHO, 2007; TRIGUEIRO, CAPPI e NASCIMENTO, 

2012), as iniciativas não chegaram a inspirar uma política de preservação ou mesmo salvar de 

destruição algum exemplar representativo da arquitetura modernista natalense. 

 

 Das prescrições urbanísticas: 

A Lei classifica o zoneamento por densidade e estabelece para os bairros de Petrópolis 

e Tirol o índice de 733hab/ha, o mais elevado entre todas as áreas definidas pelo plano. 

Trabalha ainda com o índice de conforto, que corresponde a um número em área, que 

condiciona o número de unidades por lote. 

Como síntese dos parâmetros, estabelece: 

 Índice de utilização equivalente a 1,00; 

 Taxa de ocupação de 50% 

 Recuos: frontal = 5,00m; lateral = 1,50m e recuo de fundo = 3,00m. 

 Admite o uso residencial unifamiliar, com lote mínimo de 360,00m
2
 e multifamiliar, com 

lote mínimo variando de 450,00 m
2
 a 500,00 m

2
, admitindo-se a dimensão mínima 

variável entre 10,00m e 20,00m. 

 O gabarito máximo permitido levava em consideração a largura da via e o recuo da 

edificação, definido pela fórmula: G = 1,73(L + R), em que G é o gabarito ou altura a ser 

encontrada, L a largura total da rua e R o recuo frontal da edificação. 

Na zona adensável de coeficiente máximo de aproveitamento, como é o caso de 

Petrópolis e Tirol, os usos permitidos são exclusivamente residenciais, de caráter unifamiliar 

e multifamiliar. São também permitidos, em caráter de tolerância, os usos institucionais de 

abrangência local, como escolas, creches, etc. e também de abrangência setorial, como escolas 

especializadas, clínicas e similares. Também são tolerados os usos de prestação de serviços 

em nível local, correspondendo a pequenos escritórios que servem propriamente aos bairros, 

sendo também tolerável o uso comercial em nível local. 

O predomínio do uso residencial, em algum aspecto, inicialmente contribui para a 

amenização do processo de descaracterização das edificações dos bairros, aí se incluindo os 
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exemplares modernistas. Mas, a tolerância aos usos institucionais, de prestação de serviços e 

comércios locais vem assumindo papel importante, impactando negativamente na preservação 

das características originais das edificações da área.  

 

 Dos instrumentos para a gestão urbana: 

Esse item foi tratado nos planos seguintes, em resposta às recomendações da 

Constituição Federal de 1988, que contempla um capítulo dedicado ao trato das questões 

urbanas por meio da edição dos artigos 182 e 183, posteriormente regulamentados. Não há 

tratamento dessa ordem no plano de 1984. 

 

3.1.2 Lei Complementar Nº 07, de 05 de agosto de 1994 

 Objetivos e diretrizes: 

Os objetivos e diretrizes são tratados no Capítulo do título I, que trata da Política 

Urbana do município. Os dois primeiros artigos desse capítulo afirmam o Plano Diretor como 

instrumento para a política de desenvolvimento urbano e de orientação aos agentes envolvidos 

na produção e gestão desse espaço e tem como objetivo o pleno funcionamento das funções 

sociais da cidade, garantindo o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu 

território. Para isso, define critérios, destacando-se aqui aqueles relacionados à preservação 

urbana: 

Art. 3º. Os critérios que asseguram os cumprimentos dos objetivos expressos 

nos arts. 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 119 da Lei Orgânica do 

Município do Natal, são: 

I - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da paisagem 

urbana, com vistas a garantir qualidade de vida para os habitantes do 

município e incentivar o desenvolvimento da atividade turístico. 

Art. 4º. Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes 

diretrizes: 

I – [...] 

III – definição de áreas que deverão ser objeto de tratamento especial em 

função de condições de fragilidade ambiental, do valor cênico-paisagístico, 

histórico-cultural e do interesse social (NATAL, 1994, s.p.). 
 

Apesar de fazer referência à preservação da paisagem urbana, a Lei remete à definição 

das áreas que deveriam ser objeto de tratamento especial, incorporando recomendações 

contidas nos planos anteriores. Destaca-se a permanência da Zona Especial de Preservação 

Histórica – ZEPH – e a criação da Área de Operação Urbana, como sendo uma das categorias 

de áreas Especiais do município, o que resultou na área de Operação Urbana Ribeira – 

AOUR. Ao considerar a ampliação do espectro de ideias e concepções sobre preservação de 

patrimônio cultural e em observância ao Artigo 4º, inciso III, que se refere ao valor histórico-
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cultural na definição das áreas especiais, novamente se verifica o distanciamento entre a 

prática  preservacionista e a legislação, visto que os bairros de Petrópolis e Tirol, por 

concentrarem bens modernistas de valor artístico e cultural, poderiam ser considerados  como 

áreas que atendem a essa categoria, mas isso não ocorre. Percebe-se que há uma deliberada 

ação por parte dos legisladores, mas não se pode afirmar somente com base no texto da lei. 

 

 Macrozoneamento: 

O título II trata especificamente do Uso e Ocupação do Solo, criando zonas definidas 

na forma de Macrozonas, criadas a partir da capacidade de suporte de adensamento. 

Art. 7º. Considera-se Zona Urbana todo o território do município de Natal. 

Art.8º. O Macrozoneamento, constante do Mapa 01 (Anexo I) parte 

integrante desta Lei, divide a totalidade do território do município em três 

zonas: 

I – Zona de Adensamento Básico; 

II – Zona Adensável; 

III – Zona de Proteção Ambiental (NATAL, 1994, s.p.). 
 

A Lei admite o princípio de que toda a cidade seja uma área uniforme e de valores 

imobiliários iguais, com índices urbanísticos equivalentes, o que levou à definição de 

densidade básica e coeficiente de aproveitamento básico. Os bairros que tivessem um 

potencial maior de adensamento, em função da infraestrutura existente, passariam a compor a 

zona adensável, com índices diferenciados de densidade e coeficiente de utilização. O 

potencial construtivo para uso residencial era definido com base na densidade básica 

(180hab./ha), não se aplicando o coeficiente de aproveitamento, sendo o número de unidades 

habitacionais definido segundo o Índice da Fundação IBGE, relativo ao número médio de 

habitantes por domicílio e a área do lote. Em zonas adensáveis, o coeficiente de 

aproveitamento variava entre 3,0 e 5,5 vezes a área do lote. O coeficiente de aproveitamento 

básico para uso não residencial, em todos os terrenos contidos na zona urbana é de 1,8. Em 

zona adensável, o Poder Executivo outorgará de forma onerosa, autorização para construir 

além do permitido pela densidade ou coeficiente básico. 

Assim como no Plano Diretor anterior, os bairros de Petrópolis e Tirol se situam em 

zona adensável (Figura 58), com o parâmetro máximo de 550hab./ha e coeficiente de 

aproveitamento máximo de 5,5 vezes a área do lote, sendo esse coeficiente utilizado para uso 

não residencial.  
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Figura 58: Macrozoneamento por bairros, com destaque para os bairros em estudo (Plano de 

1994) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009). 
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Para os demais usos, o coeficiente adensável permitia o aumento do potencial 

construtivo que, somado ao estímulo à convivência de múltiplos usos em todas as áreas da 

cidade, contribui para a intensa exploração dos lotes e possibilidades de mudança de uso que 

influenciam na descaracterização original das edificações desses bairros. Admite-se que em 

Petrópolis e Tirol os lotes são mais amplos que nas áreas mais antigas mais esse fato não se 

constitui em parâmetro para um mais alto coeficiente de aproveitamento, visto que outros 

bairros, classificados como zona adensável e com possibilidade de lotes ainda maiores que os 

dos bairros em estudo, têm coeficientes de aproveitamento inferiores ao definido para 

Petrópolis e Tirol. 

 

 Zonas de proteção especial 

Ainda no Título II, as áreas especiais também são tratadas, que apresentam 

características peculiares à sua localização, como é o caso das Zonas Especiais de Interesse 

Turístico, as Zonas Especiais de Interesse Social bem como as Zonas de Preservação, quer 

seja de caráter histórico, cênico-paisagístico ou ambiental.  

Art.22. Áreas Especiais são porções da Zona Urbana situadas em zonas 

adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de uso e 

ocupação do solo, compreendendo: 

I – Área de controle de gabarito; 

II – Área de Operação Urbana; 

III – [...] (NATAL, 1994, s.p.). 
 

Destaca-se aqui a Área de Controle de Gabarito por remeter à proteção do valor 

cênico-paisagístico de trechos da cidade que importe proteger as visuais, mesmo em áreas 

passíveis de adensamento. A área definida em mapa (já visualizada na figura 55, como área de 

entorno do Parque das Dunas), envolve uma fração do bairro do Tirol, o que talvez possa ter 

contribuído para a preservação de alguns bens modernistas próximos a esse parque. 

O artigo 24 da Lei também esclarece o conceito de Área de Operação Urbana e sua 

aplicação: 

Art. 24. Área de Operação Urbana é aquela que, embora passível de 

adensamento, apresenta valores histórico-culturais significativos para o 

patrimônio da cidade e que carecem de formas de recuperação e 

revitalização. 

§1º Os Bairros da Ribeira e Cidade Alta constituem-se Áreas de Operação 

Urbana; (NATAL, 1994, s.p.). 
 

A Lei ainda define a Operação Urbana como o conjunto integrado de intervenções e 

medidas a ser coordenado pelo poder público, por meio de plano específico e participação da 

iniciativa privada e comunidade local, com vistas à recuperação e revitalização de áreas de 
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valores histórico-culturais significativos para o patrimônio da cidade, mesmo inseridas na 

Zona Adensável. Entretanto, apenas os bairros da Ribeira e Cidade Alta foram definidos, no 

próprio Plano, como áreas constituintes dessa intervenção, assegurando a preservação do 

patrimônio, deixando fora dessa consideração outras áreas de interesse a preservar, 

considerando a ampliação do sentido de patrimônio e as novas centralidades culturais que se 

constrói na cidade. Nesse mesmo sentido, outros locais da cidade, pelos critérios expostos, 

também seriam passíveis de serem admitidos como Área de Operação Urbana, reconhecendo 

seu valor histórico-cultural significativo para o patrimônio da cidade. 

 

 Das prescrições urbanísticas: 

O capítulo II do Título III trata das prescrições urbanísticas adicionais. Além do 

estabelecimento das zonas de adensamento básico e zonas adensáveis e a criação dos 

coeficientes de aproveitamento dos lotes, já tratados no item correspondente ao zoneamento, 

a Lei estabelece outros parâmetros para a correta ocupação do solo, conforme o estabelecido 

no artigo 30: 

Art. 30 – Para garantir a ocupação do solo de forma adequada às 

características do meio físico, bem como garantir o equilíbrio climático da 

cidade, serão observadas as seguintes normas urbanísticas adicionais: 

I – Taxa de ocupação; 

II – Taxa de impermeabilização; 

III – Recuos, 

IV – Estacionamento (NATAL, 1994, s.p.).. 

 

Como resumo das recomendações, a Lei estabelece os seguintes parâmetros:  

 Coeficiente de aproveitamento equivalente a 5,5; 

 Taxa de ocupação de 70%; 

 Taxa de impermeabilização máxima permitida para todos os lotes urbanos é de 80% 

 Recuos: frontal = 3,00m e lateral e de fundo = 1,50m, havendo um recuo adicional de 

1/7,5m para altura excedente ao primeiro pavimento; 

 Permitido o uso residencial e não residencial, com lote mínimo de 200,00m
2
.   

A revisão dessa Lei, ocorrida em 1999, por meio da Lei Complementar Nº 022/1999, 

alterou a densidade básica para 225hab./ha, dando mais incentivo à reprogramação e reuso 

dos lotes da cidade. Igualmente alterou o recuo frontal, que passou a ser de 3,00m, para 

edificações até 45,00m de altura e um adicional de 0.10m para cada metro excedente dessa 

altura. Já os recuos laterais e de fundos passaram a ser não obrigatórios para o térreo e 

segundo pavimento, em zona adensável e não obrigatório no térreo e de 1,50m no segundo 
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pavimento, para edificações situadas em zona não adensável. O recuo adicional para laterais e 

de fundo passa a ser de 1/10m da altura acima do segundo pavimento (AQUINO, 2004).  

Embora conste no capítulo II da Lei, a deliberação sobre o estacionamento não é 

tratada nos artigos seguintes, sendo este regulamentado posteriormente a partir da Lei Nº 

4.885/1997, a lei do Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano – RITUR –, que classifica 

os empreendimentos que geram impacto ao tráfego urbano, define os acessos às edificações, 

os estacionamentos e calçadas. Com relação ao estacionamento, este é definido em relação à 

categoria das redes viárias e hierarquia das vias (Arterial, Coletora e Local), sendo a primeira 

categoria de via mais rigorosa com relação à definição do número de vagas.  

Como já constatado com relação aos parâmetros anteriores, a diversidade de uso aliada 

ao alto coeficiente de aproveitamento dos lotes na área de Petrópolis e Tirol, acelerou o 

processo de descaracterização da área. As exigências dos novos usos com relação ao 

estacionamento intensificaram a procura por novos lotes para garantir a quantidade mínima de 

vagas exigidas pela nova regulação. 

 

 Dos instrumentos para gestão urbana: 

Os artigos contidos no Título IV se destacam por apresentar as ideias mais inovadoras 

do Plano, pois respondem às recomendações da Constituição Federal de 1988 e inserem novos 

instrumentos de gestão da cidade. Os capítulos tratam de instrumentos como os fundos a 

serem criados, a sua forma de administração, a transferência do potencial construtivo, o 

imposto territorial progressivo no tempo e o parcelamento ou edificação compulsórios. Dos 

novos instrumentos, o mais afeito ao trato com o patrimônio é discutido no artigo 48 da Lei: 

CAPITULO III- Da Transferência do Potencial Construtivo 

Art. 48. O potencial construtivo do imóvel situado na Zona de Proteção 

Ambiental, assim como imóvel impedido por esta lei de utilizar a densidade 

ou coeficiente de aproveitamento básico poderá ser transferido, por 

instrumento público, mediante prévia autorização do Executivo para imóvel 

situado em Zona Adensável, onde haja disponibilidade de estoque (NATAL, 

1994, s.p.). 

 

A Transferência do Potencial Construtivo beneficia proprietários de imóveis cujos 

poderes de uso e gozo são limitados pelo interesse coletivo de preservação do patrimônio 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, bem como quando o imóvel é necessário 

para implantação de equipamentos urbanos e comunitários 

O Plano Diretor poderia autorizar o proprietário de imóvel urbano, tanto privado 

quanto público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 
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construir, por ocasião de o imóvel ser considerado necessário para preservação do patrimônio 

histórico, cultural ou paisagístico do município. 

A aplicação desse dispositivo para o reconhecimento dos imóveis situados na área dos 

bairros de Petrópolis e Tirol, só seria possível com deliberação sobre a sua inserção em área 

de interesse histórico-cultural, conforme observado nos títulos anteriores. O que pode ocorrer 

é o carreamento de construções para a área desses bairros, pelo seu alto potencial construtivo, 

o que contribui para o desmonte de exemplares modernistas remanescentes para a 

implantação de novos empreendimentos. 

3.1.3 Lei Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007 

Da mesma forma que nos planos anteriores, a ementa da Lei estabelece que esta 

dispõe sobre o Plano Diretor de Natal e dá outras providências. 

 

 Dos objetivos e diretrizes: 

Os objetivos e diretrizes que dizem respeito à preservação do patrimônio são tratados 

no Título I – DA POLÍTICA URBANA. Os Artigos 1º e 2º afirmam o Plano Diretor como 

instrumento básico das políticas de desenvolvimento urbano sustentável e objetiva o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade: 

Capítulo I – Dos Objetivos e Diretrizes  

Art. 3º - Os critérios que asseguram o cumprimento dos objetivos expressos 

nos artigos 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 119 da Lei Orgânica do 

Município do Natal, são:  

I - a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da paisagem 

urbana, com vistas a garantir, além da manutenção equilibrada dos recursos 

naturais, qualidade de vida para os habitantes do Município, incentivo à 

atividade econômica sustentável e proteção ao patrimônio histórico e cultural 

da cidade; 

[...] 

VI - o incentivo à convivência de múltiplos usos em todas as áreas da cidade, 

observando-se as diferentes características e funções do sistema viário, as 

condições ambientais e de salubridade, considerando os impactos negativos 

advindos dessa implantação no entorno (NATAL, 2007, s.p.). 
 

O texto da Lei aprofunda os objetivos dos planos anteriores e o artigo 4º trata de 

diretrizes para o alcance do que se pretende atingir para garantir o desenvolvimento 

sustentável definido no Plano: 

Art. 4º - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes 

diretrizes: 

[...] 
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III - definição de áreas que deverão ser objeto de tratamento especial, em 

função de condições de fragilidade ambiental, do valor cênico-paisagístico, 

histórico-cultural e do interesse social (NATAL, 2007, s.p.). 
 

A Lei Complementar nº 082/2007 repete os mesmos objetivos e diretrizes do Plano 

Diretor anterior. No item III do artigo 4º, fica evidente a intenção de proteger áreas de 

interesse histórico-cultural, porém, a indefinição dessas áreas e o não reconhecimento de 

novos contextos urbanos, em que o passado mais recente também se constitui em uma nova   

composição de valor patrimonial, dificultam as possibilidades do reconhecimento dos bairros 

como objeto de tratamento especial, como definido no citado artigo e, mais uma vez,  a Lei se 

distancia do campo da prática. 

 Macrozoneamento: 

Por meio do macrozoneamento, a Lei trata como Zona Urbana todo o território do 

município de Natal e, da mesma forma que o Plano anterior, estabelece a divisão em três 

zonas: 

Art. 7º - Considera-se Zona Urbana todo o território do Município de Natal.  

Art. 8º - O Macrozoneamento, constante no Mapa 1 do Anexo II, parte 

integrante desta Lei, divide a totalidade do território do Município em três 

zonas.  

I – Zona de Adensamento Básico;  

II – Zona Adensável;  

III – Zona de Proteção Ambiental (NATAL, 2007, s.p). 

 

Os conceitos relacionados à Zona de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de 

Proteção Ambiental são os mesmos do Plano anterior. O coeficiente de aproveitamento básico 

para todos os usos e todos os lotes situados na Zona Urbana é agora de 1,2. Em Zona 

Adensável, também se aplicam nesse Plano os coeficientes adensáveis que agora se 

apresentam em três categorias de valores: 2,5, 3,0 e 3,5. A Lei não usa a densidade como 

parâmetro para a regularização de uso e ocupação, ficando o adensamento condicionado ao 

coeficiente de aproveitamento utilizado para os lotes.  

Petrópolis e Tirol se mantêm em Zona Adensável (Figura 59), com o mais elevado 

coeficiente de aproveitamento: 3,5 vezes a área do terreno, com pagamento de outorga. 

Permanecem os estímulos à exploração do potencial construtivo da área, contribuindo para a 

descaracterização das edificações, seja por demolição para novas construções ou por reformas 

para alteração de uso. Ressalte-se que as zonas adensáveis atraem o potencial construtivo de 

outras áreas protegidas, seja pelo valor histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. 
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Dessa forma, ao não se poder construir nessas áreas, transfere-se o potencial construtivo para 

zonas adensáveis. 

 

Figura 59: Macrozoneamento com destaque para os bairros de Petrópolis e Tirol (Plano de 

2007 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009). 



 

 

99 

 Zona de preservação e zonas especiais: 

A Lei introduz o conceito de função socioambiental da propriedade, tratando desse 

assunto no Título I, Capítulo II: 

Capítulo II – Da Função Socioambiental da Propriedade 

Art. 5º - A propriedade urbana atenderá a sua função socioambiental quando 

os direitos decorrentes da propriedade individual não suplantarem ou 

subordinarem os interesses coletivos e difusos, devendo satisfazer, 

simultaneamente, os seguintes requisitos, além de outros estabelecidos em 

lei:  

[...] 

IV - Preservação, de conformidade com o estabelecido em lei especial, da 

flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio ecológico e do patrimônio 

histórico e artístico, bem como proteção do ar e das águas de modo à 

manutenção da qualidade ambiental.  

Parágrafo único. São atividades de interesse urbano aquelas inerentes às 

funções sociais da cidade, ao bem-estar da coletividade e a preservação da 

qualidade do meio ambiente, tais como: habitação, produção de bens e 

serviços, preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e 

paisagístico, circulação de pessoas e bens, preservação, conservação e 

utilização racional dos recursos necessários à vida e dos recursos naturais em 

geral (NATAL, 2007, s.p.). 

 

Ainda no Capítulo do zoneamento, o Plano trata das Zonas de Proteção Ambiental, aí 

incluindo subdivisões que contemplam áreas históricas: 

Art. 19 - As Zonas de Proteção Ambiental, descritas no artigo anterior, 

poderão estar subdivididas, para efeito de sua utilização, em três subzonas: 

[...] 

II - Reconhece a Subzona de Conservação, que compreende:  Zona Especial 

de Preservação Histórica, definida pela Lei Municipal nº 3.942, de 17 de 

julho de 1990 (NATAL, 2007, s.p.). 

 

Observa-se que o plano, assim como o anterior, mantém a Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH), referendando a Lei de criação de 1990, mas nada 

acrescentando com relação a novos elementos que venham a ser considerados como de 

interesse histórico-cultural. No item específico sobre áreas Especiais destacam-se as Áreas de 

Controle de Gabarito, que visam proteger o valor cênico-paisagístico, incluindo como no 

plano anterior, em sua delimitação, uma fração do bairro de Tirol e Áreas de Operação 

Urbana, que passam a ter tratamento específico no título referente a Instrumentos de Gestão 

Urbana (Figura 60). 
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Figura 24: Área de controle de gabarito – que corresponde ao entorno do Parque das Dunas e 

contempla um trecho do bairro de Tirol. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009). 
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 Das prescrições urbanísticas: 

O capítulo III do Título II trata das prescrições urbanísticas adicionais. Além do 

estabelecimento das zonas de adensamento básico e zonas adensáveis e a criação dos 

coeficientes de aproveitamento dos lotes, já tratados no item correspondente ao zoneamento, a 

Lei estabelece outros parâmetros para a correta ocupação do solo, conforme o estabelecido no 

artigo 29. 

 

Como resumo das recomendações, a Lei estabelece os seguintes parâmetros: 

 A taxa de ocupação máxima é de 80% para subsolo, térreo e segundo 

pavimento. Acima do segundo pavimento a ocupação será em função da área 

resultante da aplicação dos recuos; 

 A taxa de impermeabilização máxima permitida para todo o município é de 

80%; 

 O recuo frontal, até o segundo pavimento, é de 3,00m (três metros), sendo 

acrescido 1/10 da altura acima do segundo pavimento; 

 O recuo lateral não é obrigatório no térreo e no segundo pavimento exige-se 

um recuo de 1,50m (um metro e meio) em um dos lados. Acima do segundo 

pavimento prescreve-se um recuo adicional equivalente a 1,10m da altura 

excedente; 

 O recuo de fundos não é obrigatório no térreo e segundo pavimento e, acima 

deste, passa a ser de 1,50m (um metro e meio), com acréscimo de 1/10 

acréscimo para altura excedente; 

 Admite o uso residencial e não residencial, com lote mínimo de 200m
2
. 

 O gabarito máximo de altura permitido para todo o município e de 65,00 

(sessenta e cinco metros), exceto em zona adensável, onde poderá ser 

permitida uma altura até 90,00m (noventa metros). 

 

Todos os usos são permitidos no território do município de Natal, desde que obedeçam 

a legislações específicas. Essa diversidade de uso aliada ao alto coeficiente de aproveitamento 

permitido para os bairros de Petrópolis e Tirol de certo modo condicionaram o processo de 

descaracterização das edificações da área, submetendo-as a novos usos e mesmo suprimindo-

as para a construção de novos edifícios, explorando o coeficiente máximo permitido para os 

dois bairros. 
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 Dos instrumentos de gestão urbana: 

 O Plano aperfeiçoa e traz um melhor detalhamento dos instrumentos presentes no 

Plano anterior. Destaca-se mais uma vez a Transferência do Potencial Construtivo como 

principal instrumento relacionado à preservação do patrimônio urbano. 

Capítulo III – Da Transferência do Potencial Construtivo  

Art. 66 - O proprietário de um imóvel impedido de utilizar o potencial 

construtivo básico definido nesta Lei, em razão de limitações urbanísticas 

relativas à proteção e preservação do patrimônio histórico, cultural, natural e 

ambiental, definidas pelo Poder Público, poderá transferir o potencial não 

utilizável desse imóvel, mediante prévia autorização do Poder Público 

Municipal, com ou sem a transferência de titularidade do imóvel, obedecidas 

às disposições desta Lei. 

§1º - Poderão ser objeto de transferência de potencial construtivo básico os 

imóveis situados em: 

II - Zona Especial de Preservação Histórica, nos termos da Lei n°3.942, de 9 

de julho de 1990 (NATAL, 2007, s.p.). 

 

O Estatuto da Cidade estabelece que o governo não pode exercer o poder político 

sozinho, havendo a necessidade de um novo ponto de vista que seja inspirado na real 

aplicação da gestão democrática. A participação da iniciativa privada e da população 

interessada pode resultar em políticas mais eficientes de gestão urbana. Nesse sentido, a 

Operação Urbana presente no Plano também se destaca pelas iniciativas de estabelecer 

parcerias para uma melhor gestão do patrimônio urbano: 

 
CAPITULO VII- Da Operação Urbana Consorciada. 

Art. 84 - Entende-se por Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto 

integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto 

urbano para determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, 

coordenadas pelo Poder Público e definidas, através de lei municipal, em 

parceria com a iniciativa privada, instituições financeiras, agentes 

governamentais, proprietários, moradores e usuários permanentes, com a 

finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental, levando em consideração a singularidade 

das áreas envolvidas.  

§1º - Também podem ser realizadas Operações Urbanas Consorciadas com 

objetivo de promover melhorias urbanas, incentivar a função socioambiental 

da propriedade, promover a justiça social, gerar habitabilidade digna, 

preservar valores histórico-culturais, cênico-paisagísticos e ambientais 

significativos para o patrimônio da cidade, promover adequação viária, 

produção ou melhoramentos na infraestrutura, dos equipamentos coletivos e 

dos espaços públicos.(Natal, 2007, s.p.) 

 

A aplicação do instrumento Operação Urbana Consorciada tem um caráter pioneiro 

em Natal que, assim como outros municípios, procurou conceber e aplicar novos instrumentos 

de planejamento urbano, principalmente com o apoio da Constituição Federal de 1988. O 

Plano Diretor de 1994 já fazia referência a alguns desses instrumentos, mesmo antes da 
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aprovação do Estatuto da Cidade, sobretudo aquele que viria a ser denominado Operação 

Urbana no citado Estatuto, que somente viria a ser aprovado em 2001. O Plano Diretor de 

2007 trouxe alterações ao texto sobre Operação Urbana Consorciada, sendo a mais importante 

a indicação de grande parte do território como Áreas de Operação Urbana Consorciada, 

entendida como um conjunto integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem 

um projeto urbano para determinada área da cidade, indicada pelo Plano Diretor, coordenada 

pelo poder público em parceria com a iniciativa privada, agentes financeiros, proprietários, 

moradores e usuários, visando melhorias sociais e valorização ambiental. O entendimento 

sobre o conceito de Operação Urbana foi ajustado no novo plano, em consonância com o 

texto do Estatuto da Cidade, entendendo que também podem ser realizadas com o objetivo de 

promover melhorias urbanas, incentivar a função socioambiental da propriedade, promover a 

justiça social, gerar habitabilidade digna, preservar valores histórico-culturais e ambientais 

significativos para o patrimônio da cidade, não mais se referindo apenas ao Centro Histórico.  

 

3.1.4 Reflexões finais sobre os planos 

Observa-se que a proteção do patrimônio é tratada de forma abrangente nos planos, 

sendo necessária a definição de zonas especiais para se efetivar essa proteção, a partir de 

parâmetros específicos e, geralmente, tem como referência o patrimônio relacionado a uma 

história distante, deixando desprotegido, do ponto de vista legal, o acervo situado fora do 

chamado “centro histórico”. Entende-se que, pela dificuldade de se reconhecer o valor 

patrimonial da arquitetura modernista, apesar dos estudos que apontam para essa valorização, 

há ainda certo impasse quanto à conciliação dos princípios da arquitetura modernista com o 

propósito de preservá-la nos tempos de hoje. Quem produz a cidade são agentes concretos, 

inclusive o próprio poder público com ações diretas, mas esses agentes encontram certa 

permissividade nas peças normativas instituídas pelos planos e legislações complementares. 

É possível constatar que o principal responsável pelas mudanças no universo de estudo 

é uma normatização presente nos três planos, que constituem os objetivos e princípios 

indutores do crescimento, expressos nos zoneamentos e se efetivam com a definição da zona 

de adensamento. A Lei 3.175/84 já tratava os bairros em estudo como os de maior densidade e 

isso se repete nos demais planos (Lei 07/1994 e Lei 082/2004).   

Evidencia-se a importância do debate sobre reforma urbana que antecedeu a 

Constituição de 1988 e culminou com inserção dos artigos 182 e 183, definindo as diretrizes 

que norteiam a política urbana no Brasil. Esse debate está associado à discussão sobre o valor 

da terra que se evidencia com a pressão do mercado imobiliário pela exploração máxima do 
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potencial construtivo do terreno. Também contribui para essa pressão a existência de 

infraestrutura adequada, resultante dos planos reguladores que foram implementados a partir 

do início do século XX e se mantiveram com base em revisões e ajustes. Associado a esses 

fatores, também contribuiu para a discussão sobre a ocupação dos bairros de Petrópolis e Tirol 

o fato de se situarem em área com menor grau de fragilidade ambiental, o que favoreceu a 

implantação de novos empreendimentos.  

A legislação urbanística do município de Natal passou por significativas modificações 

nas últimas décadas, passando de um modelo de regulação baseado no zoneamento de usos e 

separação de funções, presentes no Plano Diretor de 1984, para uma legislação menos severa, 

que preconiza o controle da densidade e pressupõe uma mistura de usos. Nesse sentido, os 

planos de 1994 e 2007 apresentam avanços, como a adoção do bairro como unidade territorial 

de planejamento e a simplificação do zoneamento urbano com a adoção de apenas três zonas: 

Zona de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental. Além disso, 

os dois últimos planos instituem a Outorga Onerosa do Direito de Construir e a previsão de 

aplicação de outros instrumentos de política urbana, respaldados pela Constituição de 1988 e 

consagrados no Estatuto da Cidade, de 2001. 

O detalhamento dessas diretrizes, como já mencionado, só veio acontecer em 2001 

com o Estatuto da Cidade, que definiu as condições para o adensamento da cidade, 

preconizado no debate da reforma urbana, no qual a equidade social se daria quando a 

expansão urbana estivesse condicionada à disponibilidade de infraestrutura e serviços. Em 

Natal, esse condicionante encontra, nos bairros de Tirol e Petrópolis, um campo fértil (os dois 

bairros concentram a infraestrutura adequada à multiplicidade de serviços desde a década de 

1980, suficiente para permitir um maior adensamento e melhor aproveitamento da 

infraestrutura instalada).  

Assim, em 1994 e 2007, especialmente, os Planos Diretores (Lei complementar 

07/1994 e 082/2007), objetivaram atender ao princípio básico previsto no Art.2º do Estatuto 

da Cidade que define as diretrizes que devem ser observadas pelo Município ao elaborar sua 

política urbana, as quais estão voltadas para garantir cidades justas e que todos desfrutem dos 

benefícios da urbanização. Essa ideia de modernização e transformação da estrutura urbana, 

em contraposição ao princípio da preservação, pode ter contribuído para a descaracterização 

do acervo modernista concentrado nos bairros de Petrópolis e Tirol. Os dois bairros já contam 

com uma estrutura adequada às necessidades mais próximas do contemporâneo, o que vem 

desde então carreando diversos investimentos imobiliários na área em estudo. Até mesmo a 

aplicação de instrumentos cujo objetivo é a preservação do patrimônio natural ou construído, 
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como é o caso da Transferência do Potencial Construtivo e da Operação Urbana Consorciada, 

no contexto do não reconhecimento do acervo modernista localizado nos bairros de Tirol e 

Petrópolis, tem sido instrumentos que contribuem para a sua descaracterização, a partir da 

efetiva aplicação, conforme será ilustrado no Item 05. 

Para atingir os fins presentes no Estatuto da Cidade, que são a função social da cidade 

e da propriedade urbana, a gestão democrática mostra-se o melhor caminho. A referência à 

Operação Urbana Consorciada aparece no Plano Diretor de 1994 com a indicação de Área de 

Operação Urbana como sendo uma das categorias de Áreas Especiais do Município. A 

apropriação dos conceitos presentes no Estatuto possibilita condições mais favoráveis para 

resgatar o Plano Diretor como instrumento conciliador entre a legislação e a prática 

preservacionista.  

O quadro seguinte faz uma síntese das principais prescrições características dos três 

planos em estudo e estabelece uma comparação entre eles (Quadro 01).  

 

Quadro 1: Síntese das características básicas dos planos 

 Lei nº 3.175/1984 Complementar nº07/1994 Complementar nº082/2007 

O
b

je
ti

v
o

s 
e 

d
ir

et
ri

ze
s 

g
er

a
is

 

Alcançar o 

desenvolvimento físico 

racional e harmônico da 

estrutura urbana no 

Município; busca a cidade 

real e legal. 

O pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da 

propriedade, garantindo o uso 

socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado 

de seu território. 

O pleno desenvolvimento das 

funções sociais e ambientais 

da cidade e da propriedade, 

garantindo o uso socialmente 

justo e ecologicamente 

equilibrado de seu território. 

M
a

cr
o

zo
n

ea
m

en
to

 Inicialmente, divide o 

território do município em 

três grandes áreas 

integradas: Área Urbana 

(AU); Área de Expansão 

Urbana (AEU); Área de 

Preservação Permanente 

(APP); 

Macrozeamento com a 

divisão do território em três 

grandes Zonas: Zona de 

Adensamento Básico, Zona 

Adensável e Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA); 

Estabelece o mesmo 

Macrozoneamento 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

p
ri

n
ci

p
a
is

 

Microzoneamento de uso 

e ocupação do solo das 

Áreas Urbana e de 

Expansão Urbana 

classificados em: 

-Zona Predominantemente 

Residencial (ZR); 

-Zona de Prestação de 

Serviços (ZS); 

-Zona de Comércio 

Central (ZCC); 

-Zona de Comércio 

Setorial (ZCS); 

-Zona de Comércio Local 

(ZCL); 

-Zona de Comércio 

Atacadista (ZCA); 

-Zona Industrial (ZI); 

O adensamento em função da 

disponibilidade de 

infraestrutura instalada; 

Multiplicidade de Usos em 

todas as Zonas passíveis de 

ocupação, subdividindo os 

usos em: Residencial e Não 

Residencial; 

Definição de densidade básica 

como parâmetro para o 

controle do uso residencial e 

coeficiente de aproveitamento 

básico para o uso não 

residencial. 

Mantem o mesmo princípio 

de condicionar o adensamento 

a disponibilidade de 

infraestrutura; 

 

Mantem a multiplicidade de 

usos e subdivisão em: 

Residencial e não residencial; 

Estabelece o coeficiente de 

aproveitamento como 

parâmetro para o controle 

urbanístico tanto do uso 

residencial como não 

residencial, excluindo a 

densidade. 
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-Zonas Especiais e a Zona 

Eixo de Atividade 

Múltiplas e os usos 

admitidos reclassificados 

por densidade. 

Submete a regulamentação 

posterior diversos temas 

entre os quais a 

regulamentação das Zonas 

Especiais: 

-Zona Especial de 

Recuperação Urbana 

(ZER; 

-Zona Especial de 

Interesse Turístico (ZET); 

-Zona Especial Militar 

(ZEM); 

- Zona Especial 

Administrativa (ZEA) 

-Zona Especial 

Universitária (ZEU); 

-Zona Eixo de Atividade 

Múltipla (ZEAM); 

-Zona Especial de 

Expansão Urbana (ZEEU) 

Submete a tratamento especial 

as áreas com características 

especificas como Zonas 

Especiais de Interesse 

Turístico, as Áreas Especiais 

e as Zonas de Preservação, 

quer seja de caráter histórico, 

cênico-paisagístico ou 

ambiental remetendo a 

regulamentação especifica. 

Inclui na Subzona de 

Conservação a Zona Especial 

Histórica definida pela Lei 

Municipal nº 3.942/1999, as 

Zonas Especiais de Interesse 

Turístico instituída por 

legislação específica, 

incluindo a ZET-4 Redinha, 

áreas de controle de gabarito. 

Zoneamento da APP em: 

Zona de Preservação 

Rigorosa (ZPR) e Zona de 

Preservação Moderada 

(ZPM), reconhecendo a 

fragilidade ambiental e a 

importância da 

conservação da paisagem; 

As Zonas Preservação são 

subdivididas em duas 

subzonas: Subzona de 

Preservação e Subzona de 

Conservação e As áreas 

Especiais em: Área de 

Controle de Gabarito, áreas de 

Operação Urbana e Áreas 

Especiais de Interesse Social. 

As Zonas Preservação são 

subdivididas em três 

subzonas: Subzona de 

Preservação, Subzona de 

Conservação e Subzona de 

Uso Restrito. Mantem as três 

áreas Especiais ajustando seus 

limites e, no caso das Áreas 

Especiais de Interesse Social 

(AEIS) já denominando e 

remetendo os limites e 

prescrições para regulamento 

especifico. 

Anterior a Constituição de 

1988, não traz referências 

a novos instrumentos, mas 

tem Conselho de 

Planejamento Urbano do 

Município de Natal/RN - 

CONPLAM (criado em 

1973), um órgão 

consultivo e de controle 

social. 

Introduz os novos 

instrumentos de gestão da 

política urbana proposta pelo 

Movimento pela Reforma 

Urbana. 

Mantém os instrumentos de 

Gestão previstos na Lei 

anterior exceto o Estoque de 

área Edificável que foi 

suprimido. 

Mantém o CONPLAM 

Mantém o CONPLAM e a 

participação da sociedade 

civil. 

Mantém o CONPLAM e a 

participação da sociedade 

civil. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Natal, 2009. 
 

 

O Quadro 02 estabelece uma síntese das prescrições urbanísticas básicas contidas nos 

planos em estudo, relativas aos bairros de Petrópolis e Tirol. 
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Quadro 2: Síntese das prescrições urbanísticas 

 Lei nº 3.175/1984 Complementar nº07/1994 Complementar nº082/2007 

D
en

si
d

a
d

e 
m

á
x

im
a

 

p
er

m
it

id
a

 (
H

a
b

/h
a

) 

733 
550 

(Para o uso residencial, 

submetido à aplicação da 

Outorga Onerosa) 

Não utiliza a densidade. 

U
so

s 
p

er
m

it
id

o
s 

(t
ip

o
) 

Residencial- Unifamiliar 

(RU); 

Multifamiliar (RM1, 

RM3, RM4), sendo 

admitido, em alguns 

casos, os usos 

relacionados à Zona de 

Comércio Varejista e 

Zona de usos 

institucionais e prestação 

de serviços. 

Permitido todos os usos 

(multiplicidade de usos) sob 

condições. 

Permitido todos os usos 

(multiplicidade de usos) sob 

condições. 

U
ti

li
za

çã
o
 

m
á
x
im

a
 

(v
a
lo

r 

n
u

m
ér

ic
o
) 

1.0 
5.5 (Para o uso não 

residencial) 

3.5 

(Para o uso Residencial e não 

residencial) 

Z
o
n

ea
m

en
to

 

ZR9-9 Zona Adensável Zona Adensável 

R
ec

u
o
 f

ro
n

ta
l 

(m
) 

5,00 

 

3,00 para o primeiro e 

segundo pavimento. 

As construções com mais de 

dois pavimentos teriam um 

recuo adicional (Ra) = h/7,5, 

sendo h a distância entre a 

laje de piso do 2º pav. e a laje 

de piso do último pavimento 

útil. 

Até 2ºpav. 3,00. 

Acima do 2º pav. soma-se 

h/10 ao recuo inicial. 

 

O
cu

p
a
çã

o
 

(%
) 50 70 80 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da SEMURB - Natal, 2009. 

  

Entende-se que há uma preocupação com a proteção patrimonial, bem definida nas 

diretrizes gerais dos Planos Diretores de Natal e nos tópicos correspondentes. A dificuldade 

está em compreender a evolução e extensão do sentido de patrimônio no universo 

contemporâneo. Novos artefatos, novas atitudes culturais não têm fácil reconhecimento, 
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mesmo considerando a profícua produção teórica nesse campo, prevalecendo a fragilidade na 

interpretação de conceitos e princípios e uma grande distância entre teoria e prática, embora a 

teoria tenha avançado no estabelecimento de novos parâmetros de aceitação. Os diversos 

segmentos sociais envolvidos na dinâmica do planejamento da cidade não conseguem 

estabelecer critérios para a preservação de itens específicos e assim, a produção arquitetônica 

mais recente, assim como o patrimônio pós-industrial e modernista e as novas formas de 

ocupação dos espaços da cidade ficam à mercê dos instrumentos operacionais presentes nos 

planos, que direcionam as ações para a valorização do mercado imobiliário, com nova 

apropriação do espaço antes ocupado por edificações que deveriam registrar mais um capítulo 

da história da cidade.  

O item seguinte procura interpretar as observações registradas no levantamento das 

edificações da área, identificando as intervenções modificadoras mais recorrentes e as 

possíveis relações de permissividade associadas aos parâmetros presentes no plano. 
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4 AS MODIFICAÇÕES ADVINDAS PÓS-IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS 

DIRETORES: ESTUDO A PARTIR DE UM RECORTE ESPAÇO-TEMPORAL 

 

Pode-se atestar o reconhecimento dos bens modernistas como possuidores de valor 

patrimonial a ser preservado, sobretudo nos meios acadêmicos. Entretanto, é possível afirmar 

que a arquitetura modernista brasileira vem perdendo o prestígio que a colocou no cenário 

internacional. Nos últimos anos, a descaracterização ou a perda do patrimônio arquitetônico 

modernista vem suscitando debates junto aos arquitetos e historiadores da arquitetura e do 

urbanismo e vem chamando a atenção dos órgãos de preservação para a necessidade proteção 

de alguns de seus exemplares. 

Ao considerar a voracidade com que a especulação imobiliária encara a valorização de 

terrenos com maior taxa de ocupação, o presente capítulo tem por objetivo registrar, como 

forma de preservar, a situação das edificações modernistas presentes na área selecionada no 

universo de estudo, num espaço temporal correspondente à vigência dos planos estudados 

(1984, 1994 e 2007). Nesse sentido, o inventário foi essencial como modo de produção de 

conhecimentos sobre bens culturais, para identificá-los, valorizá-los e indicar possíveis 

medidas de proteção, constituindo-se numa ferramenta básica para a gestão de qualquer bem. 

A partir desse registro, atestando a representatividade desses bens, o inventário pode se tornar 

um instrumento de proteção legal, conforme atestam Lia Motta e Maria Beatriz Rezende 

(2016). 

Os procedimentos para a análise foram definidos anteriormente, considerando a fração 

delimitada pelo perímetro que tem como eixo a Avenida Afonso Pena, entre as ruas Potengi e 

Ceará-Mirim, estendendo-se lateralmente até à Avenida Hermes da Fonseca, a Leste e 

Rodrigues Alves, a Oeste (Figura 61). Esse recorte se justifica por ser a Avenida Afonso Pena 

mais referenciada em trabalhos acadêmicos (RIBEIRO, 2002; CARVALHO, 2007 e 

OLIVEIRA, 2013) e a expansão Leste-Oeste visa contemplar um número razoável de bens já 

referendados em estudos anteriores (MELO, 2004; CARVALHO, 2007; TRIGUEIRO et al., 

2014 e OLIVEIRA, 2018). O intervalo entre ruas com nomes de rios do estado limita um 

setor bem característico do desenvolvimento e expansão da ocupação dos bairros, quando se 

intensificou a construção de edificações modernistas. Além disso, a Rua Ceará-Mirim é a 

última com denominação de rio do estado, no sentido do crescimento ocupacional do bairro 

em direção ao Sul, o que pode significar uma postura municipal que marca uma 

temporalidade. 
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  Figura 25: Bairros de Petrópolis e Tirol, com a área estudada. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009) 

 

Todos os exemplares modernistas da área selecionada dentro do universo de estudo 

foram registrados, já devidamente identificados por critérios valorativos, que os levam à 

caracterização formal dentro da estética modernista, conforme exposto no Capítulo 01, que 

convém aqui recapitulá-los: 

- Relação do edifício/lote com a rua e entorno, propiciada por jardins nos recuos 

laterais; 

- composição volumétrica de linhas simples, com volumes puros ortogonais, 

destituídos de ornamentação; 

- estrutura em pilotis, com presença de pilares em “V” ou “Y” e cobertura em asa de 

borboleta (em “V”); 

- fachadas livres, com jogo equilibrado de cheios e vazios, com grandes planos de 

vidro, coberturas quase planas, com platibanda ou beirais em telha de fibro-cimento; 

- esquadrias envidraçadas, com janelas em fita composta por vidro e madeira, com 

ampla utilização da bandeirola de veziana; 
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 - elementos vazados compondo as vedações, representados por cobogós, brises e 

pérgulas marcando a fachada; 

- revestimento em texturas livres com argamassa simples e mesmo a utilização de 

pedras naturais da região. 

Também foram consideradas aquelas edificações que antecipam a introdução de 

algumas inovações tecnológicas e formais que se aproximam da estética modernista, embora 

ainda ligadas a estilos do passado, também já identificadas como protomodernistas. Apoiam-

se em estudos já desenvolvidos em trabalhos acadêmicos anteriores (RIBEIRO, 2002; MELO, 

2004; CARVALHO, 2007 e OLIVEIRA, 2013 e 2018). Também foram confrontados, 

conforme já discutido anteriormente, com a pesquisa realizada no primeiro semestre de 2018 

por alunos da disciplina Patrimônio e Restauro, ministrada no curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar. Nesse sentido fez-se análise comparativa 

entre registros anteriores e a situação atual, identificando modificações que venham a 

descaracterizar o edifício modernista. Os procedimentos de trabalho de campo, já 

mencionados na introdução, se constituíram na análise visual da situação atual do imóvel, 

confrontando com registros anteriores, correspondentes à época de vigência dos Planos 

Diretores analisados.  

A investigação procurou registrar em que aspecto a edificação permanecia fiel ao seu 

estilo original e em que aspecto apresentava alterações que comprometiam sua autenticidade, 

aqui evidenciando a questão da integridade do bem. A noção de autenticidade, já defendida 

por John Ruskin, diz respeito à verdade do monumento, seu aspecto original. Já a integridade 

está associada aos aspectos característicos da qualidade a ser valorizada em um bem ou 

ambiente. É a medida de completude num determinado monumento, estando intrinsicamente 

ligada à autenticidade (VIEIRA, 2007). A autenticidade é critério estabelecido pela UNES|CO 

para a inscrição de determinado bem na lista de patrimônio mundial e diz respeito à 

preservação da matéria original. Já a integridade está relacionada às qualidades que são 

valorizadas em determinado bem ou ambiente e pode ser entendida como a medida da 

inteireza e intocabilidade do patrimônio cultural ou natural e seus atributos.  

Assim, reafirma-se que a descaracterização é aqui entendida como qualquer ação que 

venha a tirar o caráter original da arquitetura modernista, tal como adição ou redução de 

volumes, retirada ou substituição de alguns elementos, fechamento ou aberturas de vãos, 

mudança de revestimento característico e até mesmo sua destruição completa ou qualquer 

outra ação que implique na perda da característica que levou à concepção inicial do bem. 
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Procura-se também identificar em que medida os parâmetros presentes nos três planos 

estudados podem ter dado respaldo às alterações observadas. 

Entre os aspectos analisados, destaca-se a integridade dos vãos e esquadrias, 

considerando em que medida as aberturas externas permanecem originais ou foram alteradas. 

Da mesma forma, foi analisada a volumetria da caixa mural, elementos que foram subtraídos 

da composição original bem como aqueles que foram acrescentados, de forma a 

descaracterizar a leitura do bem. 

Outro aspecto sopesado foi a manutenção das texturas das paredes, que, em muitos 

casos, foram substituídas por cerâmicas contemporâneas e também revestimentos originais em 

pedra que foram pintados ou receberam novo revestimento em argamassa. Também foi 

observada como descaracterização recorrente a introdução de elementos na fachada seja no 

apelo estético ou publicitário para a valorização do novo uso, sobretudo em antigas 

residências que passaram a funcionar como comércio ou prestação de serviços. Isso 

igualmente evidencia outro aspecto que contribui para a descaracterização, que é a mudança 

de uso. Também foi considerado como aspecto influenciador da descaracterização a adição ou 

subtração de área, seja do lote ou da própria edificação.  

A demolição foi considerada como descaracterização total, incidindo sobre o bem 

demolido apenas a consideração de mudança de uso, quando houver.  

Foram identificadas 53 edificações que correspondiam às características modernistas 

ou protomodernistas e nelas foram observadas as transformações mais recorrentes, os 

parâmetros mais frequentes, com o registro em ficha catalográfica semelhante ao inventário, 

identificando a descaracterização, cujo modelo é mostrado na figura 62. 

 

Figura 62: Modelo de ficha utilizada para análise das edificações 

FICHA (Número do bem analisado) 
(1) IDENTIFICAÇÃO: Nome do bem 

Endereço 
(2) 

ÉPOCA: 
(3) SIT. 
ATUAL 

Ano ou 
década 

PCO – 
PMO –  
MOD – 

DEM 
 

(4) USOS Habitação 
Individual 

Habitação 
coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL        

ANTERIOR        

ORIGINAL        
 

(5) Estado de conservação 

Piso: Parede: Teto: Vãos e elementos: 
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(6) ALTERAÇÕES 

(6-1) M1- Vigência 
do plano de 1984 

Imagem correspondente à época da 
vigência do plano 

Comentários sobre a situação do bem 

(6-2) M2 – Vigência 
do plano de 1994 

Imagem correspondente à época da 
vigência do plano 

 
 

Comentários sobre a situação do bem 

(6-3) M3 – Vigência 
do plano de 2007 

Imagem correspondente à época da 
vigência do plano 

 
 

Comentários sobre a situação do bem 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A ficha modelo traz dados identificativos do bem, a época de construção, a situação 

atual do bem em termos de preservação das características originais, os usos pelos quais 

passou desde sua origem, o estado de conservação dos elementos arquitetônicos principais 

(piso, parede, teto, vãos e elementos caracterizadores da estética modernista). Os momentos 

M1, M2 e M3 correspondem à identificação do aspecto do bem durante o período de vigência 

de cada plano, o de 1984, o de 1994 e o de 2007, respectivamente. 

O registro inclui as edificações subjacentes e as que permanecem como testemunho do 

conflito de difícil controle do edifício modernista frente à cidade que se renova, com os 

exemplares da amostra identificados nas subáreas do recorte espacial, sendo a subárea 1 

(Figura 63) correspondente ao recorte no bairro de Petrópolis e a subárea 2 (Figura 64) ao 

recorte do bairro do Tirol. 
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Figura 63: Subárea 1com a marcação dos bens analisados no bairro de Petrópolis. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009) 
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Figura 64: Subárea 2 com a marcação dos bens analisados no bairro de Tirol. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de base da SEMURB (2009) 

 

A dinâmica da cidade e o tempo contribuem para a consideração de que não existem 

exemplares genuinamente originais; por isso foi feita uma classificação entre as edificações 

estudadas quanto ao grau de descaracterização, identificando quatro categorias de exemplares: 

1 – aqueles parcialmente, ou em grande parte, conservados (PCO); 2 – aqueles parcialmente 

ou pouco modificados (PMO); 3 – aqueles  completamente ou muito modificados, mas que 

ainda possibilita  a identificação de sua filiação ao modernismo (MOD); e 4 – aqueles  que 
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não mais existem, tendo sido demolidos para novos propósitos, mas que tem seus registros em 

trabalhos acadêmicos (DEM). Essa informação aparece na ficha cujo modelo foi mostrado na 

Figura 62, no campo correspondente à situação atual do imóvel e os bens analisados são 

apresentadas no APÊNDICE 1. 

Os comentários sobre as modificações aparecem na ficha ao lado da imagem de 

identificação do bem à época de vigência do plano, procurando estabelecer a relação entre as 

alterações e os parâmetros reguladores presentes nos planos. A sequência da análise segue o 

percurso espacial, realizado no sentido Norte-Sul, da Rua Seridó, em Petrópolis à Rua Ceará-

Mirim, em Tirol, sendo as fichas numeradas de acordo com essa sequência, conforme a 

relação mostrada no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Exemplares contidos na amostra do recorte espaço/temporal 

Nº DA 

FICHA 

IDENTIFICAÇÃO  SITUAÇÃO 

01 Av. Afonso Pena, esquina com Rua Seridó e Potengi  Petrópolis DEM 

02 Av. Hermes da Fonseca, 385   Petrópolis PCO 

03 Av. Hermes da Fonseca, 804 Petrópolis PMO 

04 R. Potengi, 535 Petrópolis PMO 

05 R. Potengi, 737 Petrópolis PMO 

06 R. Potengi, 618 Petrópolis PCO 

07 Av. Hermes da Fonseca, 448 Petrópolis PCO 

08 R. Trairi, 580 Petrópolis PMO 

09 Av. Afonso Pena, esquina com R. Trairi Petrópolis PMO 

10 Av. Afonso Pena 508 Petrópolis DEM 

11 R. Otávio Lamartine, 656 Petrópolis MOD 

12 Av. Afonso Pena, 505 Petrópolis PCO 

13 Av. Afonso Pena, 507 Petrópolis PCO 

14 Av. Afonso Pena, 526 Petrópolis PCO 

15 Av. Hermes da Fonseca, 533 Petrópolis PCO 

16 R. Mipibu, 682 Petrópolis DEM 

17 Av. Afonso Pena, 523 Petrópolis PMO 

18 Av. Rodrigues Alves 557  Petrópolis PCO 

19 Av. Hermes da Fonseca, 576 Petrópolis PCO 

20 R. Cônego Leão Fernandes, 558  Petrópolis PCO 

21 Av. Rodrigues Alves, 601 Tirol PCO 

22 Av. Hermes da Fonseca, 659  Tirol PMO 

23 R. Mossoró, 486, esquina com Av. Rodrigues Alves Tirol PMO 

24 Av. Rodrigues Alves, 616 Tirol PCO 

25 Av. Rodrigues Alves, 646 Tirol PMO 

26 R. Açu, 707 Tirol PCO 

27 R. Açu, 662 Tirol MOD 

28 R. Açu, 682 Tirol PMO 

29 R. Açu, 724 Tirol PMO 

30 Av. Rodrigues Alves, 682 Tirol MOD 

31 Av. Afonso Pena, 682 Tirol PMO 

32 R. Jundiaí, 641 Tirol DEM 
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33 R. Jundiaí, 665 Tirol DEM 

34 R. Jundiaí, 669 Tirol PCO 

35 Av. Afonso Pena, 703 Tirol PMO 

36 Av. Hermes da Fonseca, 744 Tirol PMO 

37 Av. Rodrigues Alves, 724 Tirol DEM 

38 Av. Rodrigues Alves, 736 Tirol DEM 

39 Av. Rodrigues Alves, 779 Tirol PMO 

40 Av. Afonso Pena, 766  Tirol PMO 

41 Av. Afonso Pena, 844 Tirol PMO 

42 Av. Afonso Pena, 897  Tirol PCO 

43 Av. Afonso Pena, 907 Tirol PCO 

44 R. Maxaranguape, 690 Tirol PCO 

45 Av. Hermes da Fonseca, 961 Tirol PMO 

46 R. Francisco Teófilo, 26 Tirol PMO 

47 Av. Rodrigues Alves, 950 Tirol PMO 

48 Av. Hermes da Fonseca, 794  Tirol PCO 

49 Av. Hermes da Fonseca, 880  Tirol DEM 

50 Av. Rodrigues Alves, 955  Tirol PMO 

51 R. Ceará-Mirim, 705  Tirol PCO 

52 R. Ceará-Mirim, 732  Tirol PMO 

53 R. Ceará-Mirim, 670  Tirol PCO 

Fonte: Elaboração própria 

 

Do total de bens analisados, sete foram demolidos, correspondendo a 13,20% da 

amostra. O fator primordial que pode ter contribuído para o desaparecimento desses bens, 

respaldado pelos Planos Diretores, foi o adensamento permitido para a área e o coeficiente 

máximo de aproveitamento dos lotes, estipulado para os bairros de Petrópolis e Tirol. 

Exemplo desse tipo de intervenção são as residências de números 724 e 736, na Avenida 

Rodrigues Alves (Figura 65), que deram lugar a edifícios residenciais de natureza 

multifamiliar, explorando a questão do remembramento dos lotes e exploração do potencial 

construtivo, com pagamento de outorga onerosa.  

 

 

Figura 65: Residências demolidas pra construção de condomínio residencial verticalizado. 

 

   

Fonte: OLIVEIRA (2018) e acervo próprio, 2018. 



 

 

118 

 

A alteração dos vãos ou esquadrias esteve presente em 26 (49,06%) dos casos 

analisados. Essa descaracterização não se considera como consequência direta dos parâmetros 

presentes nos Planos Diretores, mas se constitui em outro item indiretamente afetado, quando 

não se tem uma legislação específica de proteção. A mesma observação com relação a não 

interferência dos planos se aplica ao aspecto da alteração do revestimento externo, que esteve 

também presente em 26 (49,06%) dos casos. 

A alteração da volumetria corresponde a 9,43% dos casos analisados. Também não 

tem consequência direta das recomendações dos planos, mas indiretamente está ligada à 

diversidade de uso permitida, que implica em alterações substancias ao edifício, além da 

ausência de parâmetros que evidenciem o reconhecimento do bem modernista como bem a ser 

preservado. 

A alteração da área foi observada em sete casos, correspondendo a 13,21%. O 

potencial construtivo, determinado pelo coeficiente de aproveitamento e a permissão para 

desmembramento e remembramento são parâmetros presentes nos planos que legitimam essas 

alterações, seja para a divisão dos lotes para inserção de novas unidades ou para associação de 

lotes contíguos, para aumento da área e potencial construtivo. Exemplo de remembramento é 

o caso do lote onde se situa a sede do América Futebol Clube (Figura 66), que, em muito, foi 

subtraído para implantação de novos empreendimentos verticalizados.  

 

Figura 66: Sede do América, com lote fracionado para implantação de novos 

empreendimentos. 

  

Fonte: OLIVEIRA (2018) e acervo próprio, 2019. 

 

Outra alteração recorrente diz respeito à introdução ou retirada de alguns elementos da 

fachada, fato observado em 16 (30,19%) dos casos analisados. Marquises, painéis 

publicitários e platibandas falsas, que escondem a fachada original dos edifícios, são recursos 
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empregados para valorizar o apelo comercial das antigas residências transformadas em 

estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço.  

A mudança de uso, presente em 25 (47.17%) dos casos observados, é reflexo da 

diversidade de usos permitida pelos planos e explora outros parâmetros que favorecem essa 

mudança, como a possibilidade de novas construções com área superior à original para 

abrigar novos empreendimentos. O resumo das observações relativas às mudanças nos bens 

modernistas na área correspondente ao espaço temporal selecionado para estudo pode ser 

observado no gráfico abaixo (Figura 67). 

 

Figura 67: Tipos de alterações mais recorrentes 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a classificação estabelecida com relação à preservação das 

características formais das 53 edificações presentes na área do recorte, observa-se que a 

situação mais encontrada é a de edificação parcialmente modificada (PMO), que foi registrada 

para 23 edificações, correspondendo a 43,40%. O percentual de edificações parcialmente 

conservadas (PCO) corresponde a 32,07%, um índice que estimula o desenvolvimento de 

esforços para a manutenção das características originais e a consequente preservação da 

arquitetura modernista na área. Os cinco prédios em situação de “modificados” (MOD) 

representam 9,43% do universo pesquisado e as edificações demolidas representam 15,09%, 

sendo sete as edificações nessa situação (Figura 68).  
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Figura 68: Situação sobre estado de conservação dos bens (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir das análises, verifica-se que os planos diretores de Natal, no espaço temporal 

avaliado, apresentam determinações que induzem a variadas alterações, reiteradas no presente 

capítulo. Entretanto, é possível identificar, na estrutura normativa dos planos analisados, 

parâmetros relacionados à intenção de preservar bens de natureza histórico-cultural, ambiental 

e paisagística, que podem muito bem remeter ao reconhecimento e valorização do acervo 

arquitetônico modernista ainda existente em Natal, sobretudo nos bairros de Petrópolis e 

Tirol. São necessários ajustes que possibilitem a indicação de instrumentos de 

valorização/conservação desse acervo e entender que o plano diretor pode ser um instrumento 

aliado da preservação, distanciando-se da relação de divórcio entre legislação e prática 

preservacionista, possibilidades que serão tratadas no item seguinte. 
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5 POSSIBILIDADES DE AÇÕES PRESERVACIONISTAS PARA OS BENS 

MODERNISTAS DE PETRÓPOLIS E TIROL 

 

Neste item, se pretende estimular uma discussão sobre as possibilidades 

desenvolvimento de posturas de proteção aos bens modernistas, ponderando que, embora a 

pressão de mercado tenha contribuído para a descaracterização/substituição de exemplares da 

arquitetura modernista em Petrópolis e Tirol e também levando em consideração o 

reconhecimento de que os instrumentos reguladores presentes nos Planos Diretores em estudo 

não foram suficientes para resguardar alguns desses exemplares. É possível ainda identificar 

um considerável acervo da produção arquitetural modernista em Natal, em grande parte 

concentrado nos bairros supracitados. Nesse sentido, a discussão visa construir um quadro 

valorativo para a proteção dos bens significativos da área e estabelecer possibilidades de 

criação de mecanismos de proteção a serem discutidos para uma possível inserção nas 

revisões do Plano Diretor.  

A discussão se apoia nas seguintes possibilidades: 

I – Reconhecer que a legislação brasileira não especifica a proteção de edifícios 

representativos de períodos arquitetônicos e, assim, não há qualquer diretriz que venha 

determinar atenção especial à produção arquitetônica modernista, mesmo se 

reconhecendo seu valor cultural, artístico e histórico. 

Esse reconhecimento deve entender que a arquitetura modernista foi fruto do avanço 

da ciência, da produção em massa, da industrialização, dos novos meios de transporte. 

Contudo, encontra dificuldades para dialogar com heranças históricas e a continuidade 

clássica. Por isso, existe a dificuldade de sua aceitação como bem cultural. A sociedade ainda 

não assimilou que a arquitetura modernista é um produto cultural a ser repassado às gerações 

futuras. Não só a arquitetura modernista merece esse reconhecimento; outras arquiteturas 

virão e é preciso manter o fio condutor da história de cada cidade.  

Nesse sentido, é preciso que os agentes envolvidos na elaboração de instrumentos 

indutores do crescimento e ordenamento das cidades tenham a sensibilidade para interpretar 

os diferentes contextos culturais que unificam e dão características a cada município. 

Conhecer a especificidade de cada lugar pode ser um atributo que leve à identificação de 

determinadas categorias de artefatos, coisas, lugares, manifestações que possam receber um 

tratamento diferenciado relativo à sua proteção e que essa proteção esteja mais claramente 

definida nas diversas peças normativas que objetivam o desenvolvimento pleno e a 

manutenção da diversidade urbana.  
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II – Fomentar a discussão sobre a necessidade de se compreender as novas 

interpretações do patrimônio, de forma a disseminar as ideias de que todo artefato é 

histórico e, por extensão, toda cidade é histórica em sentido pleno.  

Essa discussão alimenta a possibilidade anterior e poderia ser tarefa dos Conselhos 

Municipais de Planejamento. Assinalam-se algumas dessas atribuições: a) promoção dos 

debates envolvendo a população e os gestores; b) divulgação nas mídias (impressas e, 

sobretudo, digitais) as ideias relacionadas aos bens de interesse da coletividade; c) 

identificação e inventario dos artefatos; e d) atuação junto aos gestores públicos de forma a 

garantir atenção especial aos bens de interesse a preservar.  

Por fim, se faz necessário discutir a possibilidade de aumentar a representatividade dos 

Conselhos Municipais e criar comissões especiais para estudos das novas materialidades 

patrimoniais que contemplem as diversidades culturais, artísticas e ambientais de cada 

município. No caso do reconhecimento da arquitetura modernista, caberia a criação de uma 

Comissão Especial para estudos dessa arquitetura e o estabelecimento de diretrizes e critérios 

para a inserção de bens dessa natureza no rol das prioridades a serem identificadas nos planos 

diretores como objeto de preservação e conservação. Essa medida se estenderia a exemplares 

de outras características, de forma a reconhecer a necessidade de preservação de bens e sítios 

históricos que ainda não foram reconhecidos e mesmo novos artefatos e sítios estabelecidos 

mais recentemente. 

 

III – Estabelecer uma seleção com base em critérios estético-formais e históricos 

para a definição de Focos de Interesse Cultural, de forma a favorecer exemplares 

isolados ou pequenos conjuntos de maior representatividade da produção arquitetônica 

modernista. 

O material produzido por diversas pesquisas individuais e coletivas na UFRN, em 

especial o elaborado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

sobretudo os estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em Morfologia e Usos da 

Arquitetura – MUsA – e mesmo alguns pontos levantados no presente estudo podem dar 

respaldo a iniciativas que visem estabelecer propostas de proteção do acervo modernista. A 

partir do conhecimento do acervo já produzido ou mesmo do desenvolvimento de novas 

pesquisas e apoiado na análise dos critérios valorativos por parte de comissões especiais, os 

bens serão reconhecidos, registrados, classificados e selecionados para serem incluídos em 

políticas de proteção legalmente registradas nos planos diretores e instrumentos 

complementares. A partir de então, determinado bem modernista pode vir a ser beneficiário 
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de alguma proposta de conservação, restauração, reuso e até mesmo de tombamento como 

forma de garantir sua subsistência.  

Entende-se que essa medida pode ser aplicada a outras materialidades patrimoniais e 

vai além da arquitetura modernista, entendendo a diversidade da cidade que, além de 

dinâmica, é histórica. 

 

IV – Admitir a criação de Áreas Especiais de Interesse Cultural, apoiando-se nos 

exemplos dos Planos Diretores de Maceió e Pelotas. 

Essa medida parte do princípio de que todas as possibilidades anteriores foram 

trabalhadas: sensibilidade para definição de elementos ou sítios específicos a serem definidos 

por lei como bem a ser protegido;  a ampla discussão para aceitação de novas possibilidades 

de interpretação do patrimônio, envolvendo comissões especiais e a sociedade em geral e o  

conhecimento e respaldo de estudos realizados com o objetivo de identificar novos elementos 

ou focos especiais, portadores de significados artísticos, históricos e culturais e que merecem 

ser preservados. A identificação de vários focos especiais em determinado contexto e a 

proximidade entre eles pode levar a criação de uma Área Especial de Interesse Cultural. A 

intensificação de estudos sobre esse contexto espacial propicia a delimitação de uma 

poligonal definidora dessa área de interesse cultural e o desenvolvimento de novos estudos 

que envolvem o inventário dos bens de interesse patrimonial inseridos na poligonal, o 

cadastro desses bens, incluindo o levantamento arquitetônico, os dados tipológicos, 

cronológicos e técnicos e as medidas de preservação a serem tomadas. Ao entender a 

importância desse setor para a cidade e respaldado por amplo debate conduzido pelo conselho 

e respectiva comissão, esse setor poderia ser incluído nas diretrizes do plano diretor, 

oficializando sua proteção. 

Dois setores dão respaldo a essa iniciativa, por concentrarem bom número de 

exemplares representativos da produção modernista em Natal. A primeira área corresponde ao 

polígono compreendido pela Rua Vereador João Alves da Silva Filho, Rua Capitão Abdon 

Nunes e Avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol (Figura 69), onde foram encontrados 

19 exemplares representativos dessa produção. A segunda área corresponde ao polígono 

formado pela Rua Ângelo Varela, Rua Almeida Castro, Rua Teotônio de Carvalho e Avenida 

Hermes da Fonseca (Figura 70), em que se destacam 14 edificações representativas do estilo 

modernista. Outra possibilidade seria a junção dessas duas áreas, estabelecendo uma maior 

área de proteção, que passaria a constituir uma Zona Especial de Interesse Histórico e 

Cultural, também respaldada pelas experiências desenvolvidas em Maceió e Pelotas, 
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Figura 69: Área Especial de Interesse Cultural 1, com edificações modernistas 

 

   

 
Fonte: Elaboração própria, com base em mapa da SEMUR, 2009. 
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Figura 70: Área Especial de Interesse Cultural 2 e edificações que dão respaldo a esse 

interesse  

 

   

Fonte: Elaboração própria, com base em mapa da SEMUR, 2009. 

 

Ainda dentro dessa possibilidade, estimula-se a identificação de um setor que concentre 

edificações dos diferentes estilos que marcaram a expansão da ocupação desses bairros, e 

desenvolver as mesmas ações de reconhecimento e documentação dessa área para uma 
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possível inserção nos debates sobre revisão dos planos diretores e posterior proteção oficial, 

pelo registro dessa área como de possuidora do valor patrimonial.    

 

V – Desenvolver programas de educação patrimonial e programas de valorização 

do patrimônio cultural. 

Entende-se que a educação patrimonial é “uma maneira sistemática de interiorizar nas 

pessoas elementos valorativos de sua história, sua origem, [...] levando-as a entender, 

orgulhar-se ou até mesmo contrapor e questionar sobre a história do local em que vivem” 

(MARTINS, 2018, p. 20). Sob o aspecto das ações preservacionistas, a educação patrimonial 

encontra-se associada a medidas que visam estimular cidadãos a participar das decisões sobre 

a inserção de ações de preservação em planos e programas que tenham a participação do 

poder público e em parceria com a iniciativa privada e com interessada participação popular. 

Inicia-se com a necessidade de estender a participação de Conselhos específicos para tratar 

das novas materialidades patrimoniais e sua divulgação junto à comunidade. A partir de então, 

deve ser desenvolvido um conjunto de ações coletivas, desempenhadas por um grupo 

multidisciplinar, com o apoio do poder municipal, instituições de ensino superior, instituições 

culturais e escolas de ensino fundamental e médio. Entre as ações que possam contribuir para 

a identificação com o seu patrimônio destacam-se: 

- Elaboração de planos de capacitação para professores e alunos da rede pública de 

ensino para a formação de agentes culturais que possam atuar como disseminadores da cultura 

e patrimônio da cidade; 

- Desenvolvimento de materiais de divulgação como panfletos, livros e/ou cartilhas, 

que serão distribuídos gratuitamente junto à comunidade; 

- Promoção de palestras, passeios contemplativos, trilhas e roteiros pelas ruas 

históricas e novas centralidades patrimoniais; 

- Disseminação da educação patrimonial por meio de portais eletrônicos, visando 

alcançar um maior número de indivíduos; 

- Divulgação do conhecimento sobre o patrimônio em formação da cidade junto aos 

mais jovens, priorizando as novas materialidades patrimoniais. Com relação ao tema 

específico deste trabalho, a diretriz a ser implantada se direciona à adoção de um bem 

modernista por alunos do ensino médio de escolas públicas ou privadas, pelo período de três 

anos. Durante esse período, os discentes, mediados por professores e pela equipe do conselho 

municipal, deverão adotar uma edificação modernista, já identificada pela comissão especial 

do conselho municipal como de interesse a preservar e desenvolver diversos estudos sobre as 
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possibilidades de interação com esse monumento – ou seja, pesquisar sobre a história do bem, 

elaborar desenhos, promover a divulgação do bem junto à comunidade por meio de folders e 

encontros culturais. Essa atividade poderá resultar em diversas ações protagonizadas pelos 

alunos e levadas ao conhecimento da comunidade em eventos periódicos.  

Ao final desse período, sugere-se a publicação de um pequeno livro ou outro 

documento, material ou virtual, no qual se registrarão todas as ações desenvolvidas pelos 

alunos com a intenção do reconhecimento e valorização desse bem. Essa publicação poderá 

contar com o incentivo da iniciativa privada, em parceria com o poder público municipal.  

As possibilidades aqui levantadas poderiam estar diretamente referenciadas no 

conjunto de normas e recomendações do Plano diretor, como é o caso das considerações III e 

IV. Já as considerações aqui identificadas como I, II e V, poderiam estar no plano como 

atribuições do Conselho Municipal de Planejamento definido pelo plano ou como atividades a 

serem desenvolvidas por Comissões Especiais responsáveis pela gestão ou manejo do plano, 

reconhecendo e atualizando os novos artefatos patrimoniais a serem identificados como 

interesse cultural para a cidade. 

A proposta aqui discutida identifica que é possível pensar a questão do patrimônio em 

associação com a legislação básica que trata da política de desenvolvimento e ordenamento 

urbano da cidade e essas possibilidades não esgotam o debate sobre a necessidade de 

reconhecimento da arquitetura modernista como patrimônio e intensificar as formas de 

aproximação entre a legislação urbanística e política patrimonial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao se admitir que a preservação do patrimônio cultural, entre outros aspectos, visa 

manter os testemunhos das manifestações culturais e a qualidade do ambiente, além de 

proteger referenciais importantes para a construção, reconhecimento e valorização de 

identidades culturais, reconhece-se a necessidade do aprofundamento do debate sobre a 

preservação da arquitetura modernista, visto que há dificuldades interpretativas sobre a 

ampliação conceitual do que se definiu como bem cultural.  

É preciso estar atento à necessidade de se abordar artefatos complexos em diferentes 

escalas e contextos, principalmente quando se trata da proteção do patrimônio modernista 

que, em um primeiro momento, não foi assimilado de forma integrada pelos diferentes atores 

envolvidos no processo de preservação. Se por um lado, há especialistas que desenvolvem 

argumentos valorativos que pontificam os bens modernistas como reconhecidos artefatos que 

importe preservar, por outo lado, existe uma legislação que parece entender como patrimônio 

essencialmente os bens relacionados a um passado distante.   

Essa fragilidade interpretativa, seja no reconhecimento das especificidades do bem 

cultural, seja na aplicação e interpretação dos objetivos da preservação presentes nos planos 

urbanísticos, vem gerando situações de difícil controle. Encontrar alternativas para conciliar a 

problemática relacionada à expansão de bens considerados de interesse cultural e o seu efetivo 

reconhecimento pela legislação urbanística é tema que requer debates e participação dos 

diferentes atores envolvidos na produção e transformação do espaço urbano.  

Mesmo incorporando a dimensão participativa, o planejamento praticado na maioria 

das cidades brasileiras privilegia a visão quantitativa e funcionalista, sem levar em conta a 

diversidade da cidade real. Zoneamento e densidade parecem ser os parâmetros mais 

importantes, sem levar em conta a complexa trama de relações socioculturais e econômicas 

que define a cidade e caracteriza seu patrimônio. Dessa forma, não se conseguem integrar, de 

forma eficaz, as políticas de proteção do patrimônio às políticas urbanas.  

Frente a essas dificuldades, é necessário tratar com atenção a gestão do patrimônio 

cultural na elaboração dos Planos Diretores, desenvolvendo mecanismos que estimulem a 

participação dos agentes/atores envolvidos em todos os momentos do processo. Essa 

participação se inicia com o reconhecimento da natureza desse patrimônio até a definição de 

eventuais deliberações para sua proteção. No caso do reconhecimento, é preciso que os 

agentes legisladores estejam em sintonia com as ideias dos moradores e das comunidades 

envolvidas. Com respeito ao reconhecimento de artefatos modernistas como patrimônio, o 
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discurso acadêmico precisa ser assimilado pelos legisladores e por todos os cidadãos, de 

forma a legitimar possíveis políticas de preservação.  

O trabalho identificou a arquitetura modernista como bem integrante das categorias 

contemporâneas de patrimônio, com interesse a preservar. Já as ações de planejamento urbano 

ainda estão distantes das políticas de preservação, sobretudo quando o objeto a ser preservado 

é o bem modernista, que ainda encontra dificuldades para ser reconhecido como elemento de 

valor patrimonial. Os Planos Diretores para a cidade de Natal, apresentados no presente 

estudo, como na maioria das cidades brasileiras, seguem um viés quantitativo e funcionalista e 

seus efeitos se faz sentir nos bens de Petrópolis e Tirol, bairros que nasceram planejados e 

contam com estrutura adequada aos interesses e padrões contemporâneos. Dessa forma, seus 

parâmetros quantitativos são fortemente explorados, o que afeta não só as construções 

modernistas que caracterizam a área como também outras edificações, inclusive as mais 

recentes, visto que a dinâmica urbana e a especulação imobiliária encontram nessa área 

espaço propício para novos investimentos. Por fim, aponta ações relacionadas ao 

reconhecimento do valor patrimonial das edificações modernistas remanescentes na área, 

resistentes às ações permissivas dos planos, de forma a contribuir para a manutenção do 

cenário que, em 50 anos, vem se renovando nessa área, nascida como Cidade Nova. 

Corroborando com as afirmações de diversos autores de que a arquitetura modernista 

tende a desaparecer em pouco tempo, no período de finalização da pesquisa, logo após a 

defesa da presente tese, convém registrar novas observações quanto ao aspecto da 

conservação e integridade dos 53 exemplares da amostra identificados nas subáreas do recorte 

espacial, identificadas como subárea 1 e 2, correspondente ao recorte no bairro de Petrópolis e 

Tirol, respectivamente. Desses exemplares, dois foram sumariamente demolidos: a antiga 

residência da Avenida Hermes da Fonseca 533, em Petrópolis (ficha 15), um dos ícones da 

arquitetura moderna potiguar e a edificação localizada na Rua Potengi, 737, em Petrópolis 

(Ficha 5). Duas outras edificações foram severamente alteradas: a residência localizada na 

Avenida Afonso Pena, 897, Tirol (Ficha 42), uma das poucas edificações da amostra 

considerada como parcialmente conservada e a edificação localizada na Avenida Hermes da 

Fonseca, 961, também no Tirol (Ficha 45). Esses fatos reforçam a necessidade de um olhar 

mais abrangente e criterioso sobre a manutenção e apreciação desse acervo documental, 

representativo de uma fase significativa da formação urbana no Brasil.  

Essas são as reflexões iniciais que estimulam o presente trabalho. Reflexões 

inacabadas, abertas a novas contribuições.  
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Ficha catalográfica dos bens 
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FICHA DE INVENTÁRIO DAS EDIFICAÇÕES ANALISADAS 

 FICHA 1  
IDENTIFICAÇÃO: Antiga sede social do ABC F.C.  

Av. Afonso Pena, esquina com Rua Potengi. 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

 DEM 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL            
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

Inexistente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado, 

abaixo, é de um cartaz de propaganda de 

inauguração do Centro Comercial Aluísio 

Bezerra, que passou a funcionar no local a 

partir de 1979. A fisionomia da nova 

edificação se manteve durante os anos de 

1980.  
 

 

M2  

 
 

 

O uso comercial tolerado para a área, já 

presente no plano anterior de 1974, legitimou 

a mudança de uso e a demolição do prédio 

original. 

 

M3  

 

 
 

A edificação substitutiva permanece com o 

aspecto original, sem valor modernista. Já em 

2019 foi revestimento do piso da circulação 

externa,  
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 FICHA 2  
IDENTIFICAÇÃO: Edifício Joinville 

Av. Hermes da Fonseca 

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. de 1970 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR         

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Mantido parcialmente 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à data 

de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Edifício concebido para comércio e prestação de 

serviços, hoje apresenta uso misto. 

M3  

 
 

 

 

 

Não sofreu modificações significativas, salvo a 

substituição de algumas esquadrias. 
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 FICHA 3  
IDENTIFICAÇÃO: Mercado Público de Petrópolis 

Av. Hermes da Fonseca, 804 - Petrópolis 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

1968 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado 

Parede: 

Parcialmente modificado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente modificado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 
 

 

M2  

 
 

 

Substituições de portas e revestimento 

foram as alterações verificadas, desde a 

sua construção. 

M3  

 
 

 

Como instituição pública a edificação não 

tem sido alvo de especulação imobiliária. 

As modificações ocorreram mais 

notadamente na área interna, que recebeu 

mezanino e novos banheiros. 

O aspecto externo sofreu pouca alteração 

correspondente à reparação do 

revestimento e aposição de elementos de 

apelo comercial.   
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  FICHA 4   
IDENTIFICAÇÃO: Biblioteca Pública Câmara Cascudo 

R. Potengi, 535 - Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

1963-1969 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR         

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parte modificado 

Parede: 

Revestimento modificado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente modificado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano. No início dos 

anos 1980, a edificação passou por reformas, 

recebendo novo bloco para atender à 

Biblioteca Infantil. 

 

 

M2  

 
 

Nesse período, algumas adaptações foram 

feitas para atender às exigências de 

acessibilidade.  

M3  

 
 

 

O revestimento em tijolo aparente acabou 

sendo substituído por novos materiais de 

fácil manutenção. 

Fechada desde 2012 para reforma, que já foi 

interrompida várias vezes, o abandono é o 

principal responsável pela sua degradação e 

consequente descaracterização de seus 

aspectos originais.  
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  FICHA  5 
IDENTIFICAÇÃO: Antigo escritório da BEMFAM 

R. Potengi, 737 - Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

De. 1960  PMO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR         

ORIGINAL ???        
 

Estado de conservação 

Piso: 

Precário 

Parede: 

Precária   

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos: 

Modificado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 
  

Não foi possível o registro de imagens 

correspondentes à época da vigência do 

plano. Não há informação sobre o uso 

original da edificação. 

M2  

 
 

Durante os anos 1990 e 2010, abrigou o 

escritório da Sociedade Brasileira  de Bem 

Estar Familiar – BENFAM, em Natal. 

M3  

 
 

 

 

 

 

Por estar abandonado o prédio vem 

sofrendo mutilações, com a retirada de 

vários elementos: grades, esquadrias e 

elementos da cobertura. 
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FICHA 6 
IDENTIFICAÇÃO: Residência proto-moderna 

R. Potengi, 618 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 1960 PCO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano. Considerada protomodernista por 

apresentar elementos que a aproximam da 

estética modernista, como a laje em 

concreto, pilotis na varanda e esquadria 

com novo enquadramento, sem arcos ou 

cercaduras. 
 

M2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano. 

M3  

 
 

 

A permanência do uso residencial 

contribuiu para a preservação do aspecto 

inicial da edificação. 
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FICHA 7 
IDENTIFICAÇÃO: Residência da família Sá 

Av. Hermes da Fonseca, 448 – Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

1962 PCO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso:  

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 

 

 

M2  

 
 

 

A manutenção do uso residencial e a 

permanência do imóvel com a família 

favoreceu a preservação. Pequenos ajustes 

de manutenção não alteram a feição 

original da edificação. 

M3  

 
 

O muro alto que atualmente esconde a 

residência nega também a permeabilidade 

visual que existia na relação entre a casa e 

a rua. 
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 FICHA 8  
IDENTIFICAÇÃO: Residência  

R. Trairi, 580 – Petrópolis 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. de 

1960 

PMO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERI

OR 

       

ORIGIN

AL 

        

 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Modificada 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Modificados 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

 

 

Imagem atual como registro de estágio 

anterior da edificação que se manteve 

inalterado no período de vigência desse 

plano.  

M3  

 
 

A edificação está desocupada e com previsão 

de novo empreendimento para a área que irá 

abrigar uma clínica médica. Seus vão estão 

entaipados e a degradação acelera seu 

processo de descaracterização. 
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FICHA 9 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, esquina com R. Trairi – Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1950 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente  modificada 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Modificados  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 

 
 

A imagem ao lado é atual e não corresponde ao 

período do plano, mas ilustra uma característica 

da edificação ao longo dessa época. 

M3  

 
 

 

  

Há algum tempo abandonada, a edificação vem 

perdendo suas características originais, com 

alguns de seus vãos entaipados. Placas de vendas 

escondem elementos característicos de sua 

filiação ao modernismo, como os cobogós, 

marquises, platibanda reta e interessante jogo de 

volumes. 
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 FICHA 10  
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 508 – Petrópolis  

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Dec. 1960 DEM  
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

Inexistente 
/ 

ALTERAÇÕES 

  M1   

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

A residência pertencia ao arquiteto Manoel 

Coelho, possivelmente o autor do projeto e 

permaneceu em seu estilo original até seu 

falecimento, em 2014. 

M3  

 
 

  

Mudança de uso e maior aproveitamento do 

potencial construtivo do terreno foram 

determinantes para a demolição do prédio 

original e construção de um novo para abrigar 

empreendimento comercial. 
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 FICHA 11  
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R. Otávio Lamartine, 656 - Petrópolis 

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. de 1960 MOD 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado  

Parede: 

Modificado 

Teto: 

Modificado 

Vãos e elementos: 

Modificado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à data de 

vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Em 2002 o imóvel se apresentava como preservado 

em quase sua totalidade, segundo registros de Luciana 

M. Ribeiro, considerando a área onde se situa a 

edificação como de menor pressão por ocupação no 

bairro de Petrópolis, assim classificada por apresentar 

uma menor densidade em relação a outras quadras 

(RIBEIRO, 2002). 

M3  

 
 

 

Reforma ocorrida em 2015 alterou completamente o 

caráter modernista da edificação. 
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 FICHA 12  
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 505 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

 PMO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente modificada  

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos: 

Conservado   
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 

 

 

M2  

 

A edificação é um exemplo do 

modernismo popular, que se apropria da 

linguagem do movimento de forma mais 

superficial. 

M3  

 
 

 

 

A retirada do muro e a pintura, que 

encobriu o revestimento em pedra do 

frontão, contribuíram para a modificação 

do aspecto original da edificação. 
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FICHA 13 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 507 – Petrópolis 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Outro exemplo de arquitetura popular, que se 

apropria de elementos mais simples do 

repertório modernista, como os planos livres 

da fachada e arranjos restritos à marcação do 

contorno volumétrico com elementos de 

composição geométrica simples. 

M3  

 
 

 

O toldo foi o único elemento alterado, o que 

não compromete a originalidade da 

edificação. 
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FICHA 14 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 526 – Petrópolis  

ÉPOCA:  SIT. 

ATUAL 

Déc.de 

1970 

PCO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

Edificação que apresenta uma linguagem 

modernista própria, com a volta dos planos 

livres de cobertura, em planos 

desencontrados e com inclinações 

diferenciadas, explorando a laje pré-

moldada e as propriedades do concreto 

armado.  

M3  

 
 

 

A manutenção do uso residencial ajudou na 

preservação das características da 

edificação. 
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FICHA 15 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Hermes da Fonseca, 533 – Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

1957 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente mantida 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
FONTE: OLIVEIRA,2018 

Enquanto manteve o uso residencial, a 

edificação guardava suas feições originais, se 

constituindo numa das obras mais 

representativas da arquitetura modernista em 

Natal.  

M2 

 

 

 

 

Usos diferenciados contribuíram para as 

alterações, sobretudo nos vãos das esquadrias e 

elementos de proteção, como brises e cobogós. 

M3  

 
 

 

Atualmente sem uso, a edificação corre sérios 

riscos de novas descaracterizações e mesmo 

demolição. 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

FICHA 16 
IDENTIFICAÇÃO: Instituto Solon Galvão 

R. Mipibu, 682 – Petrópolis  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Dec. 1970 PCO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
  

Um dos primeiros prédios em Natal a adotar 

a rampa como opção de acesso. 

M3  

 
 

 

A permanência do uso original contribuiu 

para a preservação do imóvel. As 

modificações mínimas são decorrentes da 

necessidade de manutenção. 
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FICHA 17 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 523 – Petrópolis  

ÉPOCA:  SIT. 

ATUAL 

Déc. 1970 PMO 
   

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialemente mantido 

 

Parede: 

Conservado 

Teto:  

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente conservado 

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Manteve o aspecto original da implantação, 

caracterizado por blocos com diferentes 

recuos.  

M3  

 
 

  

 

A permanência do uso residencial contribuiu 

para a integridade da edificação, embora 

algumas alterações tenham ocorrido com 

relação ao revestimento e esquadrias. 

 

 



 

 

153 

 FICHA 18 
IDENTIFICAÇÃO: Residência e comércio  

Av. Rodrigues Alves, 557 – Petrópolis 

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Dec. 1970 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

  Estado de conservação  

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservado 

Teto:  

Conservado 

Vãos e elementos:  

Parcialmente conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
  

 

 

Ajustes no vão de entrada para adequação ao 

novo uso – restaurante no pavimento térreo – 

alteraram a configuração original do edifício. 

M3  

 
 

 

A situação anterior permanece inalterada, com 

apenas alguns ajustes de manutenção. 
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 FICHA 19  
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Hermes da Fonseca, 576 – Petrópolis 

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. 1950-

60 

PCO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

  

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. Trabalhos da década 

de 1990 já mostram a edificação com 

configuração semelhante à atual. 

 

 

M2  

 
 

O edifício não sofreu alterações significativas. 

M3  

 
 

Mantém o aspecto original do início das 

vigências do plano, embora o pórtico de 

entrada, com fechamento em cobogós e grades, 

pareça ser posterior à construção original da 

casa. 
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FICHA 20 
IDENTIFICAÇÃO: Clínica Mais Mulher 

R. côn. Leão Fernandes, 558 – Petrópolis 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes à data 

de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Nesse período passou a funcionar como Clínica, 

quando foram necessárias as modificações para 

adequação ao novo uso, principalmente com relação 

às aberturas de entrada e iluminação. 

M3  

 
 

 

Manteve o uso de prestação de serviços e a partir de 

então, as características permaneceram inalteradas. 
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FICHA 21 
IDENTIFICAÇÃO: Clínica Solon Galvão  

Av. Rodrigues Alves, 601 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960-

70 

PCO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. 

 

 

M2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantém considerável repertório de elementos 

que a caracterizam como modernista: telha 

aparente em fibrocimento, revestimento em 

tijolinho natural, janelas rasgadas e composição 

com volumes prismáticos simples. 

M3  

 
 

 

A manutenção do uso original contribuiu para a 

preservação do estado original do edifício. 

Alterações dizem respeito à recuperação do  

revestimento e esquadrias. 
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FICHA 22 
IDENTIFICAÇÃO: Academia de Ginástica  

Av. Hermes da Fonseca, 659 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 

1964 

PMO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado 

Parede: 

Parcialmente mantida 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente 

modificados 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano, embora se identifique que 

originalmente foi construída para fins 

residenciais. 

 

 

M2  

 
 

 

Funciona como academia desde o 

final dos anos 1990. 

M3  

 
 

Observa-se o fechamento dos vãos da 

fachada frontal, no pavimento inferior. 

O uso correspondente à academia 

permanece atual. 
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FICHA 23 
IDENTIFICAÇÃO: Residência  

R. Mossoró, 486, esq. Com Rodrigues Alves - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1950 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Parcialmente mantida 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à data de 

vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

A introdução de escada externa para uso diferenciado 

do pavimento superior se constituiu em modificação 

significativa, além da alteração dos vãos para 

adequação a esse uso. No entanto, essa modificação 

parece ter ocorrido antes mesmo da vigência dos 

planos aqui estudados.  

M3  

 
 

 

A imagem ao lado corresponde à fachada lateral, onde 

se observa o telhado em “V” ou asa de borboleta.. A 

frente do edifício permanece com as mesmas 

características do período anterior 
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FICHA 24 
IDENTIFICAÇÃO: Residência  

Av. Rodrigues Alves, 616 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Observa-se a manutenção do pilar frontal que 

se apropria da forma das colunas estruturais do 

Palácio da Alvorada, em Brasília. Há dúvidas 

quanto à originalidade da grade que fecha a 

varanda.  

M3  

 
 

 

A manutenção do uso residencial foi fator 

preponderante para a conservação doaspecto 

original do prédio. 
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 FICHA 25 
IDENTIFICAÇÃO: Colégio N.S. de Fátima 

Av. Rodrigues Alves, 646 - Tiirol 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 

1960-70 

PMO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação 
coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede:  

Conservado parcialmente 

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos: 

Conservado 

parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 

 

 

M2  

 
 

 

Acréscimos para a ampliação do colégio 

seguiram o princípio da uniformidade 

contextual, em que a construção nova 

procura se aproximar da antiga, em seu 

aspecto estético. 

M3  

 
 

 

A permanência do uso original ajudou na 

sua preservação. Elemento de vedação do 

muro e alteração dos vãos foram as 

modificações observadas. 
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 FICHA 26  
IDENTIFICAÇÃO: Instituição de Renovação Católica 

R. Açu, 707 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc.1960-

70 

PMO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservado parcialmente 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Vãos alterados para ajustes ao novo uso.  

M3  

 

 
 

 

Além dos vãos, platibanda com elementos de 

apelo publicitário comprometem a leitura da 

composição original do edifício.   
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FICHA 27 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R. Açu, 662 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc.1950-60 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

Embora uma sala frontal tenha sido adaptada 

para funcionamento de escritório residencial, 

as alterações não comprometeram a leitura da 

forma original da edificação. 

M3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez a manutenção do uso contribuiu 

para a preservação das características originais 

da edificação. 
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 FICHA 28  
IDENTIFICAÇÃO: Vitrine Vidros 

R. Açu, 714 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc.1950-60 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado parcialmente 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

O registro ao lado é de 2001 e mostra as 

adaptações para o uso comercial do imóvel.  

M3  

 
 

 

Novas modificações alteraram a composição 

das aberturas externas e exploração da 

platibanda para apelo comercial.  
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 FICHA 29 
IDENTIFICAÇÃO: Chocolatria 

R. Açu, 724 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960-

70 

MOD 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Mantido parcialmente 

Parede: 

Modificado 

Teto: 

Parcialmente 

mudado 

Vãos e elementos: 

Modificado 

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Em 2001, conforme registro ao lado, a 

edificação ainda apresentava característica de 

edificação residencial modernista . 

M3  

 
 

 

Modificações drásticas para adaptação ao uso 

comercial comprometeram seriamente o caráter 

modernista da edificação.  
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 FICHA 30  
IDENTIFICAÇÃO: Escritório de Advocacia 

Av. Rodrigues Alves, 682 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 1970 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso:  

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente modificada 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 

 

 

M2  

 

 
 

 

Ajustes para adaptação ao novo uso, como 

alteração dos vãos e introdução de uma 

rampa, no acesso frontal à edificação 

foram as alterações mais significativas. 

M3  

 

 
 

 

Nesse período a edificação se manteve nos 

mesmos molde do período de vigência do 

plano anterior. 
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 FICHA 31  
IDENTIFICAÇÃO: Residência proto-moderna 

Av. Afonso Pena, 682 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 1960 DEM 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

Inexistente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano. A imagem ao lado corresponde ao 

aspecto da edificação em meados da 

década de 1990. 

 

 

M2  

 
 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano. Alterações foram registradas para 

adaptação a uma clínica de depilação, com 

mudanças significativas na relação de 

cheios e vazios anterior à implantação do 

plano seguinte. 

M3  

 
 

 

A construção foi demolida para abrigar um 

estabelecimento comercial de uma rede 

nacional de farmácias. 
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  FICHA 32 
IDENTIFICAÇÃO: Fundação José Augusto 

R. Jundiaí, 641 – Tirol 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. de 

1960 

PMO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Parcialmente conservada 

Teto: 

Parcialmente 

mantido 

Vãos e elementos: 

Conservado parcialmente 

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

  

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. O prédio original 

foi construído na década de 1920, para fins 

educacionais e em 1927 abrigava a 

Associação de Professores do Estado, 

conforme registra a imagem ao lado. Nos 

anos de 1960 recebeu a feição modernista, 

quando passou a sediar a Fundação José 

Augusto. 

 

M2  

 
 

 

Sucessivas adaptações, muitas ocorridas no 

interior da edificação, pouco alteraram a 

feição modernista que o prédio recebeu.  

M3  

 
 

 

Uma entrada lateral foi criada para dar acesso 

ao Teatro de Cultura Popular, espaço que 

correspondia à Sala dos Grandes Atos da 

Fundação.   
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  FICHA 33 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório Clínico 

R. Jundiaí, 659 – Tirol 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc.1950-70 MOD 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Modificada 

Teto: 

Parcialmente 

alterado 

Vãos e elementos: 

Modificados 

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado é 

um dos últimos registros do aspecto original da 

edificação, nos anos de 1990 (OLIVEIRA, 

2018) 

 

 

M2  

 
 

 

 

 

A elevação do muro já esconde os elementos 

modernistas da obra e observam-se alterações 

nos vãos originais da edificação. 

M3  

 
 

 

 

 

Modificação ocorrida já em 2018, visando 

adaptar o prédio para o funcionamento de um 

laboratório de análises clínicas apagou 

completamente o principal elemento 

característico da filiação modernista do 

edifício: o pilar em ”V” que marcava o apoio da 

laje da varanda.   
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  FICHA 34 
IDENTIFICAÇÃO:  Residência 

R. Jundiaí, 665, esquina com Av. Afonso Pena – Tirol   

ÉPOCA: SSIT. ATUAL 

1962 DEM 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

Inexistente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem é da 

situação no prédio registrada nos anos 1990 

(OLIVEIRA, 2018) 

 

 

M2  

 
 

 

 

 

Edificação bem representativa da estética 

modernista potiguar, com janelas rasgadas, 

revestimentos com pedras da região, painel de 

azulejos com obra de artista local, cedeu lugar a 

um prédio comercial. 

M3  

 
 

Mudança de uso e a  exploração do potencial 

construtivo do terreno contribuíram para o 

desaparecimento do prédio. 
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  FICHA 35 
IDENTIFICAÇÃO: Boutique dos Sabores 

Av. Afonso Pena, 703 

ÉPOCA: SSIT. 

ATUAL 

Déc. de 

1970 

MOD  

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado 

Parede: 

Parcialmente modificada 

Teto: 

Parcialmente mantido 

Vãos e elementos: 

Modificado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano. A vista ao lado 

corresponde ao aspecto do prédio anterior 

ao uso anterior, que abrigava uma loja de 

moda feminina até 2016. 

 

 

M2  

 
 

 

Enquanto abrigava o prédio comercial, a 

edificação se manteve em bom estado, 

embora tenha perdido suas características 

de autenticidade. 

M3  

 
 

 

 

 

Novas adaptações para novo comércio 

introduziram novas modificações na 

fachada, com alteração substancial dos 

vãos. 

 

 

 



 

 

171 

 

 FICHA 36  
IDENTIFICAÇÃO: Adroaldo Tapetes 

Av. Hermes da Fonseca, 744 - Tirol 

ÉPOCA:  SIT. 

ATUAL 

1961 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR         

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Em parte mantido 

Parede: 

Conservado parcialmente 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente mantdo 
 

ALTERAÇÕES 

  M1 

 
 

 

 

Não há registro de imagens 

correspondentes à data de vigência do 

plano 

 

 

M2 

 
 

Um dos ícones da arquitetura 

modernista potiguar, a edificação foi 

parcialmente modificada para abrigar a 

Secretaria do Quarto Centenário, em 

1999. Em seguida foi alugada ao atual 

proprietário, Adroaldo Tapetes. A 

imagem ao lado é de 2004, quando já 

funcionava como loja de tapetes. 

M3  

 
 

Muito desconfigurada de suas 

características para abrigar a loja de 

tapetes, a edificação ainda guarda 

feições modernistas no seu interior, 

como a fluidez dos espaços, hall com 

escada em frente, pérgula na sala de 

jantar e muro revestido em pedra, 

atributos que fazem perceber a boa 

arquitetura do arquiteto Ubirajara 

Galvão, autor do projeto. 
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 FICHA 37 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Rodrigues Alves, 724 - Tirol  

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. 1960-

70 
DEM 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR         

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

Inexistente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado 

resgata a característica original da edificação 

que perdurou até o início dos anos 2000.  

 

 

M2  

 
 

No final do período de vigência do plano, a 

edificação foi demolida para a construção de 

novo empreendimento. 

M3  

 
 

 

Há registro de remembramento desse lote, 

juntamente com o terreno da edificação de N° 26 

(ficha seguinte) para a construção de duas torres 

residenciais: o edifício Tirol Flats e o 

Residencial Multifamiliar Alves Bila. Para esse 

empreendimento houve pagamento de outorga 

onerosa, explorando o potencial construtivo do 

terreno. 
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  FICHA 38 
IDENTIFICAÇÃO: Residência  

Av. Rodrigues Alves, 736- Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960-

70 
DEM 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos: 

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

  

 

 

A imagem ao lado mostra um aspecto da 

edificação que permaneceu até o início do 

século XXI. 

 

 

M2  

 
 

 

No final do período de vigência do plano, a 

edificação foi demolida para a construção de 

novo empreendimento. 

M3  

 
 

 

  

Junto com o terreno da edificação da ficha 

anterior, o lote foi remembrado, resultando em 

nova área a ser explorada, com maior potencial 

construtivo e pagamento de outorga onerosa. 

No local foram construídas duas torres de 

apartamentos. Com área construída de 

12.750,51m
2
.  
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 FICHA 39 
IDENTIFICAÇÃO: Federação Espírita do RN 

Av. Rodrigues Alves, 779 

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. de 

1970 

PMO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL   Desconhecido       
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado 

Parede: 

Parcialmente conservada 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 

 
 

Aparentemente se mantém sem grandes 

alterações. 

M3  

 
 

 

  

Pequenos ajustes para atender às exigências de 

acessibilidade. A manutenção do uso ao longo 

dos últimos anos tem contribuído para a 

manutenção do aspecto modernista da 

edificação. 
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 FICHA 40 
IDENTIFICAÇÃO: Hospital PAPI 

Av. Afonso Pena, 766 – Tirol  

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. 1970 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservada 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Parcialmente conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  Não há registro de imagens correspondentes à data 

de vigência do plano 

 

 
M2  

 
 

Durante esse período o prédio funcionava 

normalmente como equipamento hospitalar. 

Pequenas alterações foram  feitas para ajustes das 

novas exigências de uso.  

M3  

 
 

 
 

 

 

 

Em meados de 2015 os serviços de assistência 

médico-hospitalar passaram a ser desativados. Desde 

então a edificação vem sofrendo os efeitos do 

abandono. 
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FICHA 41 
IDENTIFICAÇÃO: Escritório da LATAM 

Av. Afonso Pena, 844 – Tirol  

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. 1930-

40 

PMO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação 
coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente conservado 

Parede: 

Alterada em função dos vãos 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos: 

Modificados 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado 

corresponde ao aspecto da casa enquanto 

edificação residencial registrado em trabalho 

acadêmico de 1999 (OLIVEIRA, 2018) 

 

 

M2  

 
 

 

 

Retirada da grade para favorecer os novos 

serviços de atendimento ao público. 

M3  

 
 

  

Modificações mais significativas ocorreram 

relação aos vãos, com novas aberturas e panos 

de vidro. 
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 FICHA 42 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 897 – Tirol  

ÉPOCA:  SIT. ATUAL 

Déc. 1930-40 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente alterado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos: 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes à data 

de vigência do plano. A imagem ao lado remete 

década de 1990, quando apresentava as 

características atuais.  

  

M2  

 
 

Trata-se de uma apropriação popular e antecipada 

da estética modernista, traduzida pela adoção do 

pilar em “V”, dos planos livres da fachada, com 

cobogós e vãos em vergas retas e sem cercaduras. 

M3  

 
 

Atualmente encontra-se em obras, mas ainda não 

há evidências de mudança nas características 

protomodernas da edificação. 
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  FICHA 43 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Afonso Pena, 907 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1930-

50 

PCO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservado  

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. Subentende-se a 

originalidade da edificação. 

 

M2  

 
 

 

Da mesma forma que a edificação anterior, trata-

se de uma apropriação popular da estética 

modernista, com o pilar em “V” como principal 

evidência, além dos cobogós e vergas retas e sem 

cercaduras. 

M3  

 
 

 

 

Mantém as características originais. 
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FICHA 44 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R. Maxaranguape, 690 - Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR          

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado 

registra a edificação no final dos anos 1990. 

 

 

M2  

 
 

Desenvolvida pelo engenheiro projetista 

Marco A. Câmara Cavalcanti Albuquerque, a 

edificação apresenta empena única de 

cobertura que propicia um segundo 

pavimento, com uma série de elementos que a 

qualificam como modernista: revestimento 

cerâmico, janelas rasgadas e com bandeirolas, 

tijolinho aparente e fidelidade aos matérias e 

técnicas. 

M3  

 
 

Mais uma edificação modernista que 

sobrevive em grande parte pela manutenção 

do uso original. 
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  FICHA 45 
IDENTIFICAÇÃO: Residência.  

Av. Hermes da Fonseca, 961 – Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1930-

50 

PMO 

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação 
coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Conservado 

parcialmente 

Teto: 

Bom 

Vãos e elementos 

Conservado parcialmente  

 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Apesar de modificações para adaptação a novos 

usos, a edificação guardava elementos que a 

identificavam como protomodernista, como 

planos geométricos de volumetria simples com  

adornos em linhas retas, contratando com o arco 

esconso que marca a entrada.  

M3  

 
 

 

Severas modificações estão sendo atualmente 

impostas à edificação, descaracterizando a 

volumetria, principalmente pelo fechamento dos 

vãos e retirada dos frisos geométricos. 
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  FICHA 46 
IDENTIFICAÇÃO: Residência Multifamiliar 

R. Francisco Teófilo, 26 - Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960-

70 

PCO 

  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado 

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Uma das primeiras edificações construídas para 

habitação multifamiliar no bairro de Tirol, com 

o espaço sob pilotis usado como abrigo para 

automóveis e exploração do concreto como 

elemento estrutural. 

M3  

 
 

O uso residencial e coletivo tem  contribuído 

para a manutenção das características originais 

da edificação. 
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  FICHA 47 
IDENTIFICAÇÃO: América Futebol Clube 

Av. Rodrigues Alves, 950 – Tirol   

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

1959-1966 MOD 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Modificado 

Parede: 

Modificado 

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos 

Parcialmente modificado   
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 
 

 

 

M2  

 
 

 

A edificação ainda mantinha boa parte do 

repertório modernista: estrutura manifesta, 

fachada independente, elementos que, bem  

respondem aos condicionantes climáticos, 

além da planta livre e relação lote-edifício-

rua bastante fieis aos preceitos modernistas.  

M3  

 
 

 

A modificação das esquadrias e adaptações 

para funcionamento de um salão de eventos 

em área contígua impactaram negativamente 

na estética modernista do edifício. Além 

disso, com grande parte do seu terreno 

desmembrado para a construção de novos 

empreendimentos, a relação edifício-lote se 

encontra muito prejudicada. Hoje  o prédio é 

subutilizado. 
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  FICHA 48 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Hermes da Fonseca, 794 – Tirol  

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1960 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado  

Parede: 

Conservado  

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

  

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

Sem grandes modificações aparentes. 

M3  

 
 

 

 

O prédio sobrevive quase intacto, em plena 

Avenida Hermes da Fonseca, fato creditado à 

manutenção do uso residencial.  
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  FICHA 49 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Hermes da Fonseca, 880 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Dé. 1970 DEM 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Inexistente 

Parede: 

Inexistente 

Teto: 

Inexistente 

Vãos e elementos 

Inexistente 
 

ALTERAÇÕES 

M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. 

 

 

M2  

 
 

 

A edificação resistiu por algum tempo aos 

apelos da especulação imobiliária. 

M3  

 
 

 

O potencial construtivo do lote propiciou a 

construção de novo empreendimento, com 

área construída bem superior, explorando o 

uso comercial e de serviços.   
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  FICHA 50 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

Av. Rodrigues Alves, 955 

ÉPOCA: SIT. 

ATUAL 

Déc. 1970 PMO 
  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente modificado 

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado parcialmente 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes 

à data de vigência do plano 

 

 

M2  

 
 

 

 

Observou-se a alteração de alguns vãos. 

M3  

 
 

 

A edificação manteve o aspecto 

característico da época anterior. 
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  FICHA 51 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R. Ceará-Mirim, 705 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. De 

1960 

PCO  

  

USOS  Habitação 
Individual 

Habitação 
coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                        

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado  

Teto: 

Conservado 

Vãos e elementos 

Conservado 
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. 

 

 

M2  

 
 

 

 

 

A casa se apresenta com suas características 

originais. 

M3  

 
 

 

O muro foi elevado, resguardando um pouco da 

fisionomia modernista da edificação. A 

permanência do uso residencial vem lhe 

garantindo sobrevida. 
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  FICHA 52 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R. Ceará-Mirim, 732 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Déc. 1970 PMO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação 

coletiva 

Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL          
 

Estado de conservação 

Piso: 

Parcialmente mantido 

Parede: 

Parcialmente modificada 

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado parcoalmente  
 

ALTERAÇÕES 

  M1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano 

 

 

M2 

 

 

 

 

Mantém em parte as características originais. 

Alguns vãos foram alterados para atender às 

adequações ao novo uso. 

M3  

 
 

 

Novas alterações ocorreram já em 2019, como 

novas aberturas e eliminação da grade 

exterior. Ainda é possível identifica-la como 

edificação modernista. , recentrement 
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FICHA 53 
IDENTIFICAÇÃO: Residência 

R,. Ceará-Mirim, 670 - Tirol 

ÉPOCA: SIT. ATUAL 

Dec. 1950-60 PCO 
  

USOS  Habitação 

Individual 

Habitação coletiva Institucional Comércio Serviço Industrial Sem uso 

ATUAL                         

ANTERIOR        

ORIGINAL         
 

Estado de conservação 

Piso: 

Conservado 

Parede: 

Conservado   

Teto: 

Conservado  

Vãos e elementos 

Conservado  
 

ALTERAÇÕES 

  M1 

 
 

 

Não há registro de imagens correspondentes à 

data de vigência do plano. A imagem ao lado 

corresponde ao aspecto da edificação ao final da 

década de 1990,  

 

 

M2  

 
 

 

Pequenas modificações necessárias à manutenção 

do bem, que não prejudicaram suas 

características. 

M3  

 
 

A manutenção do uso residencial, embora não 

seja uma garantia de preservação, em grande 

parte contribuiu para permanência inalterada de 

boa parte das edificações consideradas como 

parcialmente conservadas (PCO) na área em 

estudo, assim como no presente caso. 
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APÊNDICE 2 

Mapeamento dos ícones da 

arquitetura modernista em Natal/RN 
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